Na temelju članka 52. stavka 1. i 56. stavka 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva
(„Narodne novine“ br. 153/09 ) i članka 39. Statuta Općine Grožnjan („Službene novine Općine
Grožnjan“ broj 3/09) Općinsko vijeće Općine Grožnjan na svojoj 16. sjednici održanoj dana
23.12.2011.g. donosi
ODLUK U
o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje Općine Grožnjan
I
Ovom Odlukom uvodi se obveza plaćanja naknade za razvoj, na području Općine Grožnjan,
radi ravnomjernog razvoja sustava jave odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.
II
Naknada za razvoj iznosi 1,00 kn/m³ isporučene vode.
III
Prihodi naknade za razvoj koriste se za izgradnju, odnosno za financiranje gradnje
komunalnih vodnih građevina namjenjenim odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području
Općine.
IV
Obveznici naknade za razvoj su svi korisnici usluga javne vodoopskrbe na području Općine
Grožnjan. Naknada za razvoj naplaćivati će se putem računa koje obveznicima ispostavlja isporučitelj
vodne usluge vodoopskrbe Istarski vodovod d.o.o. Buzet uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe,
na kojima se naknada za razvoj zasebno iskazuje.
V
Istarski vodovod d.o.o. obvezan je izvjestiti komunalno društvo 6. MAJ d.o.o. Umag mjesečno
o fakturiranom i naplaćenom iznosu naknade, te sredstva doznačiti na poseban račun komunalnog
društva 6. MAJ d.o.o., o čemo će se sklopiti zaseban Ugovor o prikupljanju sredstav a, naknadi i
prijenosu sredstva.
VI
Naknada za razvoj je prihod isporučitelja vodnih usluga javne odvodnje 6. MA J-a d.o.o. za
komunalne usluge Umag, Tribje 2. Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja 6.
MAJ d.o.o. Umag i jednom godišnje o tome izvještava Općinu Grožnjan.
VII
6. MAJ d.o.o. Umag kojem je ovom Odlukom povjerena ovlast prikupljanja i namjenskog
trošenja sredstava naknade za razvoj, u obvezi je da prikupljenu naknadu za razvoj evidentira u
svojim poslovnim knjigama na posebnom kontu (poziciji). 6. MAJ-u d.o.o. Umag nije dozvoljeno
raspolagati na bilo koji način naknadom za razvoj, osim na način određen ovom Odlukom.

VIII
Naknada za razvoj sustava javne odvodnje Općine Grožnjan uvodi se za razdoblje od 1.
siječnja 2012. godine do završetka gradnje i podmirenja financijsklih obveza povezanih s gradnjom
komunalnih vodnih građevina.

IX
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Grožnjan“ a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.
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