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*** 
Na temelju članka 52. stavka 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“, broj 
153/09., 90/11., 56/13., 154/14.,  119/15., 120/16. i 127/17.), i članka 26. stavka 1. točke 3. Statuta 
Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – proč. 
tekst, 4/15. i 2/18.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na 17. sjednici održanoj dana 18. lipnja 
2019. godine, donijelo je 

 
 

ODLUKU 
o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava 

javne vodoopskrbe i odvodnje 
 

Članak 1. 
(1) Ovom Odlukom utvrđuje se obveza plaćanja naknade za razvoj sustava javne  vodoopskrbe i 

odvodnje (u daljnjem tekstu: naknada za razvoj) na području Grada Biograda na Moru (u 
daljnjem tekstu: Grad), namjena za koju se koristi, obveznici plaćanja, osnovica za obračun, 
način određivanja visine i obračuna, način i rokovi plaćanja te nadzor nad obračunom i 
naplatom. 

 
Članak 2. 

(1) Prihodi od naknade za razvoj koriste se za: 
- financiranje gradnje objekata za javnu vodoopskrbu i odvodnju, 
- otplatu, naknade (osnovice) i kamate, te ostale troškove po kreditima prema obvezama za EU 

projekte, 
- druge naknadne troškove koji mogu nastati provedbom projekta. 

 
(2) Gradnja objekata za vodovod, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda provodi se prema 

programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture isporučitelja vodne usluge 
javne odvodnje na području Grada. 

 
(3) Naknadom za razvoj osigurava se ravnomjeran razvoj sustava javne vodooskrbe i odvodnje 

na području Grada.  
 

Članak 3. 
(1) Naknada za razvoj iznosi:  

- 3,86 kn po m3 utrošene vode. 
Članak 4. 

(1) Obveznici naknade za razvoj su korisnici usluga javne vodoopskrbe na području Grada. 
 

(2) Osnovica za izračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vode (m3). 
 

Članak 5. 
(1) Obveznik plaćanja naknade za razvoj koji nema uvjete za priključenje na kanalizacijsku mrežu 

naselja, ima pravo dva puta godišnje na crpljenje septičke jame o trošku Grada, pod uvjetom 
da nema dospjelih financijskih dugovanja prema Gradu i pravnim osobama u 
vlasništvu/suvlasništvu Grada (Komunalac d. o. o. Biograd na Moru i Bošana d. o. o. Biograd 
na Moru).  



S t r a n i c a  2 1 1               «SLUŽBENI GLASNIK» 8/2019                            

 

GRAD BIOGRAD NA MORU 

 

 
Članak 6. 

(1) Naknada se naplaćuje putem računa koje obveznicima ispostavlja isporučitelj vodne usluge 
Komunalac d. o. o., Biograd na Moru, uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe. 

 
Članak 7. 

(1) Naknada za razvoj prihod je isporučitelja vodne usluge trgovačkog društva Komunalac d. o. o., 
Biograd na Moru. 
 

(2) Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavljat će trgovačko društvo 
Komunalac d. o. o., Biograd na Moru. 
 

Članak 8. 
(1) Trgovačko društvo Komunalac d. o. o., Biograd na Moru obvezan je naknadu za razvoj 

prikupljati na svoj prijelazni račun, te sa istog prenositi na namjenske račune otvorene kod 
banke agenta koji služi za pojedine projekte, koji će se provoditi na područjima Grada 
Biograda na Moru, Općine Sv. Filip i Jakov, Općine Pakoštane, Općine Pašman i Općine 
Tkon. 

 
Članak 9. 

(1) Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“ , a stupa na snagu 
01. rujna 2019. godine.  
 

(2) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi za razvoj (za financiranje 
gradnje objekata i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Biogradske rivijere“)(„Službeni 
glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 2/11. i 8/14.). 

 
KLASA: 363-02/19-01/03 
URBROJ: 2198/16-02-19-8 
Biograd na Moru, dana 18. lipnja 2019. godine 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU 
 

Predsjednik Gradskog vijeća: 
Tonči Šangulin 

*** 
 


