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PREDMET: Odluka o obračunu i naplati naknade
za razvoj sustava javne vodoopskrbe,
- prijedlog, dostavlja se.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni
tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i
4/13.), Prijedlog odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe
upućujem predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje.
Za izvjestioca na Vijeću po Prijedlogu Odluke određuje se mr.sc. Maja Stranić Grah,
pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun
Gradonačelnik
Grada Pazina
Renato Krulčić,v.r.

PRIJEDLOG 14.5.2014.
Na temelju članka 52. stavka 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne
novine“ broj 153/09., 90/11. i 56/13.), te članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada
Pazina“ broj 17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj ……2014. godine,
donijelo je
ODLUKU
o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe

Članak 1.
Ovom se Odlukom uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe (dalje
u tekstu: naknada za razvoj) na vodoopskrbnom području Grada Pazina, te se utvrđuju obveznici
plaćanja, visina naknade, namjena prikupljenih sredstava od naknade, način i rok uplate naknade,
prava i obaveze isporučitelja vodnih usluga – TD ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet (u daljnjem
tekstu: Isporučitelj), te nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.
Vodoopskrbno područje iz stavka 1. ovog članka je dio vodoopskrbnog područja u nadležnosti
Isporučitelja.
Članak 2.
Naknada za razvoj prikupljati će se radi financiranja i sufinanciranja izgradnje vodovodne
mreže i drugih vodoopskrbnih objekata i uređaja u svrhu ravnomjernog razvoja sustava vodoopskrbe
na vodoopskrbnom području Isporučitelja, a naročito na području Grada Pazina.
Naknada za razvoj koristiti će se isključivo za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih
vodnih građevina i drugih vodoopskrbnih objekata iz stavka 1. ovog članka, a sve sukladno godišnjem
i višegodišnjem Planu gradnje vodnih građevina i vodoopskrbnih uređaja/objekata koje donosi
Skupština Isporučitelja.
Planovi Isporučitelja iz prethodnog stavka moraju biti usklađeni sa Planom izgradnje
vodoopskrbnih objekata Grada Pazina.
Izgradnja ili rekonstrukcija objekata iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva izradu projekata,
stručni nadzor te građevinsko i drugo izvođenje radova na vodoopskrbnim objektima.
Naknada za razvoj koristiti će se i za učešće u sufinanciranju projekta financiranih iz
strukturnih fondova te ostalih instrumenata pomoći Europske unije, Hrvatskih voda, te drugih vanjskih
izvora financiranja.
Članak 3.
Obveznici plaćanja naknade za razvoj su svi korisnici usluge javne vodoopskrbe, odnosno
obveznici plaćanja cijene vodne usluge na vodoopskrbnom području Grada Pazina.
Oslobođenja od plaćanja naknade za razvoj definirana su posebnim propisima.
Članak 4.
Naknada za razvoj za sve kategorije potrošača iznosi 1,00 kn/m³ isporučene vode. Osnovica za
obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno jedan kubni metar (1
m³) isporučene vode.
Članak 5.
Naknada za razvoj naplaćuje se putem ispostavljenog računa za vodne usluge koje
obveznicima ispostavlja Isporučitelj i iskazuje se kao zasebna stavka na računu. Iznos naknade za
razvoj prihod je Isporučitelja i ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.
Ukupan iznos naknade za razvoj koju je obveznik dužan platiti predstavlja umnožak količine
isporučene vode i iznosa naknade utvrđene člankom 4. ove Odluke.
Način i rokovi uplate naknade za razvoj određuju se sukladno odluci o cijeni vodnih usluga
koju donosi Isporučitelj.
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Članak 6.
Prikupljanje sredstava od naknade za razvoj te namjensko trošenje tih sredstava sukladno
namjenama utvrđenim u članku 2. ove Odluke obavlja Isporučitelj.
Prava i obveze Isporučitelja u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijevaju:
• evidentiranje obračunatih i naplaćenih sredstava od naknade za razvoj na posebnom računu
(poziciji) u poslovnim knjigama Isporučitelja,
• korištenje naplaćenih sredstava od naknade za razvoj za podmirenje obveza nastalih u
realizaciji planiranih projekata,
• izrađivanje i dostavljanje Gradu Pazinu godišnjih izvještaja o obračunatim iznosima naknade
za razvoj, te naplaćenim i utrošenim sredstvima,
• izrađivanje i dostavljanje Gradu Pazinu pojedinačnog izvješća o utrošenim sredstvima od
naknade za razvoj za svaki izgrađeni vodoopskrbni objekt, na zahtjev Grada Pazina.
Članak 7.
Nadzor nad obračunom, naplatom i namjenskim trošenjem naknade za razvoj obavlja Upravni
odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, na temelju dostavljenih
izvještaja iz članka 6. ove Odluke.
Članak 8.
Prava i obveze Grada Pazina i Isporučitelja koja nisu definirana ovom Odlukom ili pozitivnim
propisima regulirati će se posebnim Ugovorom.
Članak 9.
Temeljem ove Odluke naknada za razvoj početi će se naplaćivati od 1. lipnja 2014. godine do
završetka gradnje i podmirenja financijskih obveza povezanih s gradnjom komunalnih vodnih
građevina.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u Službenim novinama Grada
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
KLASA:
URBROJ:
U Pazinu,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

3

O b r a z l o ž e n je
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 56/13.)
izmijenjen je članak 209. Zakona o vodama na način da je propisano da se odlukom o priključenju
utvrđuje postupak priključenja i rokovi za priključenje. Tom izmjenom ukinuta je naknada za
priključenje tako da su i u gradskoj Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu
pitkom vodom („Službene novine Grada Pazina“ broj 36/11. i 31/13.) brisane odredbe koje se odnose
na uvođenje, obračun i naplatu naknade za priključenje.
Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva utvrđeni su izvori sredstava za financiranje
vodnog gospodarstva, osobito vodne naknade, uključujući obvezu plaćanja, obveznike plaćanja,
osnovicu, način obračuna, namjene trošenja sredstava i druga pitanja vezana za ostvarenje i korištenje
sredstava vodne naknade. Zakonom je propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave
može odrediti da se uz cijenu javne vodoopskrbe, cijenu javne odvodnje plaća i naknada za razvoj.
Odredbom članka 5. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva propisano je da su vodne
naknade, u koju je svrstana i naknada za razvoj, javna davanja čiji je obračun i naplata u interesu
jedinica lokalne samouprave. Obveznik naknade za razvoj je korisnik, odnosno obveznik plaćanja
cijene vodne usluge. Naknada za razvoj koja se obračunava uz cijenu vodne usluge, dio je odluke o
cijeni vodnih usluga. koju na temelju članka 206. Zakona o vodama, donosi isporučitelj vodne usluge,
uz prethodnu suglasnost jedinice lokalne samouprave.
Sukladno članku 52. stavku 3., te članku 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva,
Istarski vodovod d.o.o. Buzet predložio je svim svojim osnivačima donošenje Odluke o uvođenju
naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na njegovom vodoopskrbnom području. Razlog
uvođenja naknade za razvoj je nedostatak izvora sredstava za daljnju potrebnu izgradnju
vodoopskrbnih objekata kojima bi se omogućio razvoj i poboljšanje uvjeta za područja koja nisu dio
javnog vodoopskrbnog sustava, razvoj i proširenje mnogih poduzetničkih zona u jedinicama lokalne
samouprave, te rekonstrukcija kapitalnih vodoopskrbnih objekata i uređaja.
Naknada razvoj je strogo namjenski prihod Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet kao javnog
isporučitelja vodnih usluga i koristiti će se isključivo za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih
vodnih građevina i drugih vodoopskrbnih objekata, a sve sukladno godišnjem i višegodišnjem Planu
gradnje vodnih građevina i vodoopskrbnih uređaja/objekata koje donosi Skupština Istarskog
vodovoda, a mora biti usklađen sa Planom izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina.
Ukupno procijenjeni godišnji iznos naknade za razvoj na području Grada Pazina iznosi cca
500.000,00 kuna.
GRAD PAZIN
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