
                   
REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A  S U N J A  

OPĆINSKO VIJEĆE  

 

           

Na temelju članka 52. i 56.  Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine br. 153/09 , 

90/11, 56/13 i 154/14) i članka 32. Statuta Općine Sunja ("Službeni vjesnik" broj 30/09, 26/10, 43/10, 

12/13, 46/13 i 31/14), Općinsko vijeće na 13. sjednici održanoj dana 30. rujna 2015. godine, donijelo 

je 

 

ODLUKU 

o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe  

 na području Općine Sunja 

 

Članak 1. 

 

Ovom se Odlukom utvrđuje obveza plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe na 

području Općine Sunja(dalje u tekstu: naknada za razvoj), određuje visina naknade, osnovica, 

obveznici plaćanja, detaljnije namjene kojima služi prihod od naknade za razvoj, način i rokovi uplate 

naknade za razvoj, olakšice i izuzeće od plaćanja, prava i obveze javnog isporučitelja vodne usluge 

SISAČKI VODOVOD d.o.o. SISAK (dalje u tekstu: Isporučitelj),  nadzor nad obračunom i naplatom 

naknade za razvoj te prekršajne odredbe. 

 

Članak 2. 

 

Obveznici plaćanja naknade za razvoj su obveznici plaćanja cijene usluge javne vodoopskrbe 

na vodoopskrbnom području Općine Sunja u nadležnosti Isporučitelja. 

Od plaćanja naknade za razvoj oslobođeni su oni obveznici koji su korisnici pomoći za 

uzdržavanje sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, za vrijeme dok takva potreba traje. 

Obvezuje se Jedinstveni upravni odjel Isporučitelju dostaviti popis socijalno ugroženih 

građana koji imaju prebivalište na dijelu vodoopskrbnog područja Isporučitelja, na području Općine 

Sunja. 

 

Članak 3. 

 

Osnovica za utvrđivanje visine naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge 

odnosno jedan metar kubni isporučene vode (1 m3). 

Naknada za razvoj za sve kategorije potrošača iznosi 1,00 kn/m3 isporučene vode. 

 

Članak 4. 

 

Naknada za razvoj obračunava se uz cijenu vodne usluge na vodoopskrbnom području Općine 

Sunja. 

Ukupni iznos naknade za razvoj koju je obveznik dužan platiti predstavlja umnožak količine 

isporučene vodne usluge i iznosa naknade utvrđenog člankom 3. stavkom 2. ove Odluke. 
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Članak 5. 

 

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. 

Način i rokovi plaćanja naknade za razvoj određuju se sukladno Odluci o cijeni vodnih usluga 

koju donosi Isporučitelj. 

Naknada za razvoj je javno davanje na koje se ne obračunava porez na dodanu vrijednost 

prilikom prikupljanja tih sredstava od obveznika plaćanja naknade. 

Naknada za razvoj prihod je Isporučitelja. 

 

Članak 6. 

 

Prihod od naknade za razvoj koristi se za : 

- za sufinanciranje izgradnje sustava javne vodoopskrbe na području Općine Sunja, 

- za izradu projekata i stručnog nadzora za područje Općine Sunja, 

- učešća u financiranju projekata gradnje financiranih iz  kohezijskih i strukturnih fondova te ostalih 

instrumenata Europske unije za projekte na području Općine Sunja. 

Naknada za razvoj prikuplja se i radi financiranja otkupa zemljišta, osnivanja stvarnih tereta na 

zemljištu, financiranja i sufinanciranja izrade dokumentacije za gradnju i rekonstrukciju komunalnih 

vodnih građevina. 

Naknada za razvoj čini 10% učešća u sufinanciranju izgradnje projekata iz stavka 2. Ovog članka. 

Naknada za razvoj mora se koristiti tako da se osigura ravnomjeran razvoj sustava javne 

vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Općine Sunja. 

Izgradnja sustava javne vodoopskrbe, odnosno izgradnja komunalnih objekata i uređaja za 

vodoopskrbu iz stavka 1. i 3. ovog članka, između ostalog, podrazumijeva: izradu projekata, stručni 

nadzor, rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih mreža za vodoopskrbu i odvodnju (lokalnih i 

magistralnih) te izgradnju drugih vodnih građevina. 

 

Članak 7. 

 

 Razdoblje naplaćivanja naknade za razvoj ovisi o visini konačno utvrđene vrijednosti radova i 

usluga projekata iz članka 6. ove Odluke. 

 Isporučitelj će biti obaviješten o prestanku obračunavanja i naplatom naknade za razvoj te 

nastaviti isporučivati račune za vodne usluge bez iskazivanja naknade za razvoj kada zaprimi akt 

kojim se stavlja izvan snage ova Odluka. 

 

Članak 8. 

 

 Prikupljanje sredstava od naknade za razvoj te namjensko trošenje tih sredstava sukladno 

namjenama utvrđenim u članku 6. ove Odluke obavlja Isporučitelj. 

 Prava i obveze Isporučitelja u smislu stavka 1. ovog članka su: 

- prikupljanje sredstava od naknade za razvoj na poseban račun Isporučitelja, 

- vođenje evidencije o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj, 

- izrađivanje i dostavljanje šestomjesečnih i godišnjih izvješća o obračunatim iznosima naknade za 

razvoj te o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za razvoj Općini Sunja, 

- izrađivanje i sudjelovanje u predlaganju planova gradnje komunalnih vodnih građevina koje 

donosi Općinsko vijeće Općine Sunja. 
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Članak 9. 

 

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Sunja, 

viši stručni suradnik za proračun i financije, na temelju dostavljenih izvješća iz članka 8. ove Odluke. 

 

Isporučitelj je dužan dostavljati Općini Sunja mjesečne izvještaje o prikupljenim i utrošenim 

sredstvima naknade za razvoj. 

 

Članak 10. 

 

 Općina Sunja i Isporučitelj obvezni su, odmah po stupanju na snagu ove Odluke, istu objaviti 

na svojim web stranicama. 

 

Članak 11. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine Sunja. 

 

KLASA: 363-01/15-01/71          

URBROJ: 2176/17-03-15-01 

Sunja, 30. rujna .2015. 

        

            

         PREDSJEDNIK 

                OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 

                  Dalibor Medved, ing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A  S U N J A  

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Sunja, 07.09.2015. 

                           OPĆINSKO VIJEĆE 

 

PREDMET: Prijedlog  ODLUKE o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe na području  

                                       Općine Sunja 

 

 

PRAVNI TEMELJ: Članak 52. i 56.  Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine 

br. 153/09 , 90/11, 56/13 i 154/14) 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:  OPĆINSKO VIJEĆE 

 

PREDLAGATELJ:  OPĆINSKI NAČELNIK 

 

IZVJESTITELJ: Slavica Lončarević, spec.admin.publ, viši stručni suradnik za komunalne 

djelatnosti,  komunalnu infrastrukturu i javnu nabavu 

 

OBRAZLOŽENJE:  

 

Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine br. 153/09 , 90/11, 56/13 i 

154/14), člankom 52. propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne (područne) regionalne 

samouprave može odrediti da se uz cijenu javne vodoopskrbe i cijenu javne odvodnje plaća i naknada 

za razvoj. 

Iznimno predstavničko tijelo jedinice lokalne (područne) regionalne samouprave može uvesti 

naknadu ra razvoj kada su radi zaštite izvorišta u zonama sanitarne zaštite potrebna povećana ulaganja 

u komunalne vodne građevine. 

 Iznimno predstavničko tijelo jedinice lokalne (područne) regionalne samouprave može, 

sukladno provedbenom propisu Zakona o vodama kojim se uspostavljaju uslužna područja, uvesti 

naknadu za razvoj na uslužnom području kada je to potrebno radi ravnomjerne izgradnje komunalnih 

vodnih građevina. 

            Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine br. 153/09 , 90/11, 56/13 i 

154/14), člankom 56. propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne (područne) regionalne 

samouprave Odlukom o naknadi za razvoj određuje visinu naknade za razvoj na jedinicu mjere 

isporučene vodne usluge ili stopu na iznos cijene vodne usluge. 

 Odlukom o naknadi za razvoj propisuje se i detaljnije namjene kojima služi prihod od naknade 

za razvoj, način i rokovi uplate naknade za razvoj, nadzor nad obračunom i naplatom naknade za 

razvoj, a mogu se detaljnije opisati obveznici, osnovica, izuzeće od plaćanja, oslobađanja i olakšice, 

prekršajne odredbe te postupak za njihovo ostvarenje. 

 

OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za provedbu ove odluke nisu potrebna 

financijska sredstva iz Općinskog proračuna. 

 

 PRIJEDLOG PRIPREMILA: Slavica Lončarević, viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti i 

komunalnu infrastrukturu 

 

                                 OPĆINSKI NAČELNIK 

 

              Grga Dragičević 



        

 

 

     


