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OPĆINE BIZOVAC 
 

Na temelju članka 52. stavka 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva («Narodne novine 
«broj 153/09.) te članka 32. stavka 1. podstavka 7. Statuta Općine Bizovac Općinsko vijeće Bizovac 
(“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj 3/09. i 2/13.) i Općinsko vijeće Općine Bizovac na 4. sjednici 
održanoj  26. rujna 2013. donosi 
 

 
 

ODLUKU 
o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe  

 
 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom regulira obveza plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe na području 

Općine Bizovac. 
 

 
Članak 2. 

 Obveznik naknade za razvoj je obveznik plaćanja vodne usluge vodoopskrbe uz koju se obračunava 
naknada za razvoj. 

Naknada iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 1,00 kuna po prostornom metru     (m 
3
)
 

isporučene vode u obračunskom razdoblju za sve kategorije potrošača. 
 

 
Članak 3. 

 Naknada za razvoj obračunava se putem računa za vodnu uslugu kojeg obveznicima ispostavlja 
isporučitelj vodne usluge DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo na kojima se zasebno iskazuje. 
 Naknada za razvoj je javno davanje na koje se ne obračunava porez na dodanu vrijednost prilikom 
prikupljanja tih sredstava od obveznika. 
 

 
Članak 4. 

Prikupljena sredstva naknade prihod su isporučitelja vodne usluge, a koristiti će se za:  
- 30 % za otplatu glavnice i kamata kredita podignutog za izgradnju vodoopskrbnih objekata 
- 70% za finciranje izgradnje vodnih objekata javne vodoopskrbe ( vodocrpilište Jarčevac ), Nadzorno 

upravljački sustav i druge građevine u vlasništvu DVORAC d.o.o. Valpovo. 
Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavljat će DVORAC d.o.o. za komunalne 

djelatnosti Valpovo. 
 

 
Članak 5. 

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo dužan je podnijeti jednom godišnje izvješće 
Općinskom vijeću Bizovac o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj.

 

 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku 

Općine Bizovac», a prestaje važiti Odluka Općinskog vijeća Općine Bizovac, KLASA:363-01/10-01/30; 
URBROJ:2185/03-01-01, od 21. prosinca 2010. godine.. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 

 
KLASA: 363-01/13-01/06 
URBROJ:2185/03-13-02 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 26. rujna 2013. godine                        Davor Torjanac, v.r. 
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