Na temelju članaka 52. i 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine, br.
153/09) i članka 23. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije, br. 25/09), Gradsko vijeće Grada
Ogulina, na sjednici održanoj ____ prosinca 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o naknadi za razvoj vodnih usluga na području Grada Ogulina

Članak 1.
Ovom se Odlukom uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj na uslužnom području Grada Ogulina
i utvrñuje obveznik plaćanja, visina naknade, namjena prikupljenih sredstava od naknade, način i rok uplate
naknade, prava i obveze javnog isporučitelja vodnih usluga, tvrtke VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz
Ogulina, I. G. Kovačića 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) te nadzor nad obračunom i naplatom naknade za
razvoj.
Članak 2.
Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge na uslužnom
području Grada Ogulina.
Uslužno područje iz stavka 1. ovoga članka je dio vodoopskrbnog područja u nadležnosti
Isporučitelja.
Članak 3.
Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno jedan
metar kubni isporučene vode (1 m3).
Naknada za razvoj se obračunava uz cijenu vodne usluge na vodoopskrbnom području Grada
Ogulina.
Članak 4.
Naknada za razvoj se uplaćuje putem ispostavljenog računa za vodnu uslugu i iskazuje se kao
zasebna stavka na računu te usluge.
Račun za isporučenu vodnu uslugu iz stavka 1. ovoga članka ispostavlja Isporučitelj.
Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.
Ukupan iznos naknade za razvoj koju je obveznik dužan platiti predstavlja umnožak količine
isporučene vodne usluge i iznosa naknade utvrñene sukladno članku 7. ove Odluke.
Naknada za razvoj je prihod Isporučitelja.
Članak 5.
Način i rokovi uplate naknade za razvoj se odreñuju sukladno odluci o cijeni vodnih usluga koju
donosi Isporučitelj.
Članak 6.
Prihod od naknade za razvoj koristi se za:
- ravnomjernu gradnju komunalnih vodnih grañevina na uslužnom području u nadležnosti
Isporučitelja koje su od značaja za funkcioniranje sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje
te gradnju komunalnih vodnih grañevina na području Grada Ogulina,

- gradnju sustava odvodnje na području Grada Ogulina i otplatu financijskih obveza iz ugovora o
zajmu sklopljenog radi financiranja gradnje tog sustava,
- otplatu financijskih obveza iz ugovora o kreditima za izgrañene komunalne vodne grañevine čija
je gradnja financirana kreditom poslovnih i ostalih banaka,
- učešća u financiranju projekata gradnje financiranih iz predpristupnih, kohezijskih i strukturnih
fondova te ostalih instrumenata pomoći Europske unije.
Članak 7.
Za namjene utvrñene u članku 6. ove Odluke, visina naknade za razvoj utvrñuje se u iznosu od
=1,00 kn/m3 isporučene vode.
Članak 8.
Prikupljanje sredstava od naknade za razvoj te namjensko trošenje tih sredstava sukladno
namjenama utvrñenim u članku 6. ove Odluke obavlja Isporučitelj.
Prava i obveze Isporučitelja u smislu stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju:
- prikupljanje sredstava od naknade za razvoj na posebnom računu Isporučitelja,
- korištenje prikupljenih sredstva od naknade za razvoj za podmirenje obveza nastalih u realizaciji
razvojnih zahvata,
- voñenje evidencije o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj,
- izrañivanje i dostavljanje godišnjih izvješća o obračunatim iznosima naknade za razvoj te o
prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za razvoj Gradskom vijeću Grada Ogulina
(najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu),
- izrañivanje i dostavljanje pojedinačnog izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima od
naknade za razvoj za svaki razvojni zahvat na zahtjev Gradonačelnika Grada Ogulina,
- imenovanje projektnog tima u cilju praćenja realizacije pojedinog razvojnog zahvata,
- izrañivanje i predlaganje plana gradnje komunalnih vodnih grañevina koji donosi Gradsko vijeće
Grada.
Članak 9.
Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja Grad Ogulin na temelju dostavljenih
izvješća iz članka 8. stavka 2. podstavka 4. ove Odluke.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke županije a
primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.
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O b r a z l o ž e nj e
Prijedloga Odluke o naknadi za razvoj vodnih usluga
na području Grada Ogulina

Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva je propisano (članak 52. stavak 1.) da
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odrediti da se uz cijenu vodne usluge (javna
vodoopskrba i javna odvodnja) plaća i naknada za razvoj.
Sukladno spomenutoj odredbi Zakona predlaže se donošenje Odluke o naknadi za razvoj vodnih
usluga na području Grada Ogulina (u daljnjem tekstu: Odluka) a sve sukladno odredbama članaka 52. do
58. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva.
Predloženom Odlukom se uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj na uslužnom području Grada
Ogulina te se utvrñuju obveznici plaćanja, visina naknade, namjena prikupljenih sredstava od naknade,
način i rok uplate naknade, prava i obveze javnog isporučitelja vodnih usluga trgovačkog društva
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Ogulina, I. G. Kovačića 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) te nadzor
nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.
Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge na vodoopskrbnom
području Grada Ogulina, kao dijelu vodoopskrbnog područja u nadležnosti Isporučitelja.
Kao osnovica za obračun naknade za razvoj je utvrñena jedinica mjere isporučene vodne usluge
odnosno jedan metar kubni isporučene vode (1 m3) te je odreñeno da se naknada za razvoj obračunava uz
cijenu vodne usluge na vodoopskrbnom području Grada Ogulina. Naknada za razvoj se uplaćuje putem
ispostavljenog računa za vodnu uslugu i iskazuje se kao zasebna stavka na računu te usluge. Račun za
isporučenu vodnu uslugu ispostavlja Isporučitelj. Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi
obračunavanja poreza na dodanu vrijednost. Naknada za razvoj je prihod Isporučitelja.
Nadalje je utvrñeno da nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja Grad Ogulin
na temelju dostavljenih izvješća o obračunatim iznosima naknade za razvoj te o prikupljenim i utrošenim
sredstvima od naknade za razvoj.
Na osnovu svega iznijetog predlaže se Gradskom vijeću da donese Odluku o naknadi za razvoj u
obliku kako je predložena.

U Ogulinu, 7. prosinca 2012.

Upravni odjel za stambeno komunalne poslove,
prostorno ureñenje, zaštitu okoliša i
imovinskopravne poslove
Pročelnica

_______________________
Slavica Zubčić, dipl. ing. arh.

