Na temelju članka 52. i 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (“Narodne
novine” broj 153/09, 90/11, 56/13,154/14,119/15,120/16 i 127/17) i članka 31. Statuta Općine
Topusko („Službeni vjesnik“ broj 34/09, 10/13, 48/13-pročišćeni tekst, 16/14, 36/17 i 8/18 ),
Općinsko vijeće Općine Topusko na 7. redovitoj sjednici održanoj dana 29. svibnja 2018.
donosi

O D L U K U
o naknadi za razvoj i obračunu naknade za razvoj javne vodoopskrbe i
javne odvodnje na području Općine Topusko

I Naknada za razvoj
Članak 1.
Ovom se Odlukom uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne
odvodnje na području općine Topusko. ( u dalnjem tekstu naknada za razvoj ) i utvrđuje se
obveznik plaćanja, visina naknade, način obračuna naknade, način i rok plaćanja naknade,
namjena korištenja prikupljenih sredstava od naknade , prava i obveza javnog isporučitelja
vodne usluge trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o ( u
daljnjem tekstu Isporučitelj ) , te nadzor nad obračunom i naplatom naknade.
Članak 2.
Obveznici plaćanja naknade za razvoj su svi korisnici usluga javne vodoopskrbe i javne
odvodnje ( obveznici plaćanja cijene vodne usluge ) na podrućju općine Topusko , odnosno
vodoopskrbnog područja u nadležnosti Isporučitelja.
Korisnik vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje , koji nije korisnik vodne usluge
javne odvodnje ( nije priključen na kanalizaciju ) plaća samo naknadu za razvoj javne
vodoopskrbe.
II Obračun naknade za razvoj
Članak 3.
Naknada za razvoj obračunava se uz cijenu vodne usluge ( vodoopskrba, odvodnja ) na
područjima općine Topusko.
Osnovica za utvrđivanje visine naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge
odnosno jedan metar kubični isporučene vode. ( 1 m3 ).
Naknada za razvoj javne vodoopskrbe iznosi 0,70 kn/m3 isporučene vode.
Naknada za razvoj javne odvodnje iznosi 0,30 kn/m3 isporučene vode.
Članak 4.
Naknada za razvoj plaća se putem ispostavljenog računa za vodnu uslugu i iskazuje se kao
zasebna stavka na računu te usluge, s tim da se na naknadu ne obračunava PDV-e.

Račun za isporučenu vodnu uslugu ispostavlja Isporučitelj.
Način i rokovi plaćanja naknade za razvoj određuje se sukladno Odluci o cijeni vodnih usluga
koju donosi Isporučitelj uz suglasnost osnivača.
Naknada za razvoj je potpora Isporučitelju koja se strogo namjenski koristi za razvoj sustava
javne vodoopskrbe te javne odvodnje, što uključuje projektiranje, izgradnju, rekonstrukciju
objekata javne vodoopskrbe i javne odvodnje te modernizaciju sustava vodoopskrbe i
odvodnje .
III Korištenje i nadzor nad korištenjem sredstava naknade za razvoj

Članak 5.
Sredstva naknade za razvoj koristiti će se namjenski za troškove izrade tehničko-projektne
dokumentacije i radove :
izgradnje vodovoda Gređani
izgradnje vodovoda Malička
izgradnja vodovoda Mužino brdo u Topuskom
uspostavu odnosno opremanje uređaja upravljanja-nadzora vodoopskbnim sustavom
NUS-a )
rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u cilju smanjenja gubitaka vode
rekonstrukcija kanalizacijske mreže
izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ( UPOV )
izgradnja vodoopskrbne mreže prema posebnoj odluci općinskog vijeća
izgradnja kanalizacijske mreže prema posebnoj odluci općinskog vijeća

(

Naknada za razvoj koristiti će se na način da se osigura ravnomjeran razvoj sustava javne
vodoopskrbe i javne odvodnje na vodoopskrbnom području.
Izgradnja komunalnih vodnih građevina, odnosno izgradnja objekata i uređaja za javnu
vodoopskrbu i javnu odvodnju iz st.1 ovog članka između ostalog podrazumjeva pripremu i
izradu tehničke/projektne dokumentacije, troškovi ishođenja dozvola za isto, stručni nadzor
izgradnje i rekonstrukcije postojećih i izgradnju novih mreža za vodoopskrbu i odvodnju te
izgradnju drugih vodnih građevina.
Članak 6.
Prikupljanje sredstava naknade za razvoj i njihovo namjensko trošenje sukladno članku 5.
ove odluke obavlja Isporučitelj vodnih usluga
Prava i obveze Isporučitelja u smislu stavka 1. ovog članka su :
prikupljanje sredstava naknade za razvoj i evidentiranje istih na posebnom kontu.
Izrađivanje i dostavljanje godišnjih izješća o obračunatim iznosima naknade za razvoj te
prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj tijelima općine Topusko.
Članak 7.

Nadzor nad obračunom i isplatom naknada za razvoj obavlja Jedinstveni upravni odjel
općine Topusko.
Članak 8.
Ova odluka objaviti će se na web stranici općine, a stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku“ Općine Topusko.
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