
                     

Na temelju članka 52. stavka 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva 

(„Narodne novine“ br. 153/09., 90/11., 56/13. i 154/14.) i članka 31. točke 4. Statuta Grada 

Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/13. i 16/14.) Gradsko vijeće 

Grada Zaboka na svojoj  24. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2016. godine donosi 

 

O D L U K U 

o naknadi za razvoj na uslužnom području 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom uređuje se obveza plaćanja naknade za razvoj u svrhu financiranja 

izgradnje i ravnomjernog razvoja sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na uslužnom 

području. 

 Obveznik naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge, uz koju se 

obračunava naknada za razvoj. 

Članak 2. 

 Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vode izražena u 

kunama. 

Naknada za razvoj iznosi 0,70 kn/m3. 

Naknada za razvoj prihod je Zagorskog vodovoda d.o.o. za javnu vodoopskrbu i 

odvodnju. 

Članak 3. 

Prihodi od naknade za razvoj koristit će se za financiranje gradnje komunalnih vodnih 

građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, a prema godišnjem planu gradnje vodnih 

građevina kojeg donosi isporučitelj vodnih usluga Zagorski vodovod d.o.o. za javnu 

vodoopskrbu i odvodnju. 

Članak 4. 

Naknada za razvoj obveznicima se obračunava putem računa za vodnu uslugu, na 

kojem se zasebno iskazuje, a kojeg obveznicima ispostavlja isporučitelj vodne usluge 

Zagorski vodovod d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju. 

 

Članak 5. 

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja nadležno tijelo 

Zagorskog vodovoda d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju. 

 

Članak 6. 

Zagorskom vodovodu d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju zabranjeno je 

raspolagati na bilo koji način naknadom za razvoj, osim na način određen ovom Odlukom. 

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije“, a primjenjuje se od 1. travnja 2016. godine. 

          

                                PREDSJEDNIK 

                       Gradskog vijeća 

                                                                                                            Žarko Ivančić,oec. 
DOSTAVITI: 

1. Zagorskog vodovoda d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, 

    Ksavera Šandora Gjalskog 1, 49210 Zabok, 

2.  Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, 

     Služba za zajedničke poslove, 

     Krapina, Magistratska 1, 

3. Za objavu, 

4. Za zbirku akata, 

5. Za prilog zapisniku, 

6. Pismohrana.  


