Na temelju članka 52. stavka 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN broj
153/09.), te članka 32. i 94. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj
03/09) Općinsko vijeće Općine Kaptol na svojoj 09. sjednici održanoj 22. prosinca
2010.g. donijelo je
ODLUKU
o obračunu i naplati naknade za razvoj
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o obračunu i naplati naknade za razvoj (u nastavku teksta: Odluka), na području
Općine Kaptol utvrđuje se obveza plaćanja naknade za razvoj radi financiranja gradnje
komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe i javne odvodnje (u nastavku teksta:
komunalne vodne građevine), način utvrđivanja obračuna i naplate, te namjena iste.
Naknada za razvoj koristit će se za financiranje izgradnje komunalnih vodnih građevina,
sukladno Planu izgradnje komunalnih vodnih građevina, kojeg donosi Općinsko vijeće
Općine Kaptol (u nastavku teksta: Općinsko vijeće), prilikom usvajanja proračuna, a na
prijedlog javnog isporučitelja vodne usluge.
Članak 2.
Javni isporučitelj vodne usluge na području Općine Kaptol je komunalno poduzeće u
suvlasništvu Općine Kaptol, Tekija d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Požega,
Vodovodna 1.
II. PLAĆANJE NAKNADE ZA RAZVOJ, OBRAČUN , NAPLATA I NADZOR
Članak 3.
Osnovica za obračun naknade za razvoj je m³ isporučene vodne usluge.
Članak 4.
Naknada za razvoj plaća se uz cijenu javne vodoopskrbe u iznosu od:
- 0,29 kn/m³ za kućanstva i
- 0,55 kn/m³ za gospodarstvo.
Naknada za razvoj plaća se uz cijenu javne odvodnje u iznosu od:
- 0,81 kn/m³ za kućanstvo i
- 1,22 kn/m³za gospodarstvo.
Članak 5.
Obveznici plaćanja naknade za razvoj su svi korisnici usluga javne vodoopskrbe i javne
odvodnje na području Općine Kaptol .
Članak 6.
Naknada za razvoj će se naplaćivati putem računa koje obveznicima ispostavlja javni
isporučitelj vodne usluge uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje, na
kojima se ista zasebno iskazuje.
Članak 7.
Naknada za razvoj prihod je javnog isporučitelja vodne usluge.
Naknada za razvoj javno je davanje na koje se ne obračunava porez na dodanu vrijednost.

Nadzor nad obračunom, naplatom i korištenjem naknade za razvoj obavlja Odsjek
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol nadležan za komunalne djelatnosti.
Javni isporučitelj vodne usluge obvezan je tijelu iz stavka 3. ovoga članka polugodišnje
dostavljati obračun odnosno izvješće o prikupljenim sredstvima naknade za razvoj, kao i
izvješće o načinu korištenja istih.
Članak 8.
Prihod od naknade za razvoj koristi se za gradnju odnosno za financiranje gradnje
komunalnih vodnih građevina na području Općine Kaptol sukladno načelima financiranja
vodnog gospodarstva.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
Javni isporučitelj za obavljanje poslova obračuna, fakturiranja, evidencije i ovršnog postupka
ima pravo na naknadu od 3% naplaćenih sredstava od naknade za razvoj.
Članak 10.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Zaključak Općinskog poglavarstva
Općine Kaptol, KLASA: 022-05/08-03/15, URBROJ: 2177-05/02-08-1 od 11.travnja 2008.
godine.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Kaptol, a primjenjuje se od 1.siječnja 2011. godine.
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