Na temelju članka 52. stavak 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ( NN br. 153/09
) te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec ( „Službeni glasnik Meñimurske županije“ br. 10/09 )
Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec, na 16. sjednici održanoj dana 02.05. 2011. godine, donosi
ODLUKU
O NAKNADI ZA RAZVOJ
1.
Ovom se Odlukom, na području Općine Donji Kraljevec uvodi obveza plaćanja posebne naknade za
razvoj u svrhu financiranja izgradnje i ravnomjernog razvoja sustava odvodnje na području Općine Donji
Kraljevec
2.
Obveznici plaćanja naknade za razvoj su svi korisnici usluga javne vodoopskrbe na području Općine
Donji Kraljevec.
3.
Osnovica naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vode izražena u kunama.
Naknada za razvoj iznosi 1,00 kn/m3 isporučene vode
Naknada za razvoj je javno davanje na koje se ne obračunava porez na dodanu vrijednost prilikom
prikupljanja tih sredstava od obveznika plaćanja naknade.
4.
Naknada za razvoj koristiti će se :
- za sufinanciranje izgradnje sustava odvodnje u Općini Donji Kraljevec,
- za plaćanje izrade projekata i stručnog nadzora
5.
Naknada za razvoj naplaćivati će se putem računa odnosno uplatnica koje obveznicima ispostavlja
isporučitelj vodnih usluga MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10, uz cijenu vodnih
usluga javne vodoopskrbe odnosno odvodnje.
6.
Naknada za razvoj je prihod MEĐIMURSKIH VODA d.o.o., sukladno Zakonu o financiranju vodnog
gospodarstva ( „Narodne novine“ br. 153/09 ).
7.
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. dužne su prikupljenu naknadu za razvoj evidentirati u svojim poslovnim
knjigama na posebnom kontu ( poziciji ), a način utroška prikupljenih sredstava za financiranje izgradnje
objekata iz točke 4. ove Odluke biti će ureñeno posebnim sporazumima koje će sklapati Općina Donji
Kraljevec i Meñimurske vode d.o.o., sukladno Planu odnosno Programu gradnje vodnih grañevina, koji
donosi Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec.
Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima MEĐIMURSKE VODE d.o.o. dostavljati će Općini Donji
Kraljevec polugodišnje.

8.
MEĐIMURSKIM VODAMA d.o.o. zabranjeno je raspolagati na bilo koji način naknadom za razvoj, osim
na način odreñen ovom Odlukom i sporazumima iz točke 7. ove Odluke.

9.
Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec može u svako doba donijeti odluku o obustavi odnosno
ukidanju naplate naknade za razvoj po ovoj Odluci ili o povećanju ili smanjenju iznosa naknade za
razvoj.
U slučaju iz prethodnog stavka, odluka o ukidanju naknade za razvoj odnosno o povećanju ili smanjenju
iznosa naknade za razvoj, početi će se primjenjivati prvog u mjesecu nakon isteka 6 ( šest ) mjeseci,
računajući od dana donošenja odluke iz stavka 1. ove točke ili u kraćem roku u dogovoru s
Meñimurskim vodama d.o.o.
10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Meñimurske županije.
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