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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
Broj: 3/2019.

Na temelju odredbe članka 52. st.1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva
(«Narodne novine» br.153/09, 130/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16 i 127/17), te članka 22.
Statuta Općine Ližnjan - Lisignano Službene novine Općine Ližnjan - Lisignano, 05/09-pročišćeni
tekst i 01/13, 2A/17) Općinsko vijeće Općine Ližnjan - Lisignano, na sjednici održanoj dana 25.
travnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ SUSTAVA
JAVNE ODVODNJE
Članak 1.
Ovom se odlukom utvrđuje obveza plaćanja naknade za razvoj sustava javne odvodnje (u daljnjem
tekstu: naknada za razvoj) na području Općine Ližnjan - Lisignano (u daljnjem tekstu: Općina),
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.
Prihodi od naknade za razvoj koriste se za:
- otplatu naknade i kamate po kreditima prema obvezama,
- financiranje gradnje objekata za javnu odvodnju.
Gradnja objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda provodi se prema programu
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture isporučitelja vodne usluge javne odvodnje na
području Općine.
Općine.

Naknadom za razvoj osigurava se ravnomjeran razvoj sustava javne odvodnje na području
Članak 3.
Naknada za razvoj po korisniku iznosi 2,50 kn/m3 utrošene vode

Članak 4.
Obveznici naknade za razvoj su korisnici usluga javne vodoopskrbe na području Općine Ližnjan
- Lisignano u naseljima Ližnjan, Šišan i Jadreški.
Osnovica za izračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vode vodne usluge (m3).
Članak 5.
Naknada se naplaćuje putem računa koje obveznicima ispostavlja isporučitelj vodne usluge javne
vodoopskrbe Vodovod d.o.o. Pula uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
Broj: 3/2019.

3 Stranica

Članak 6.
Naknada za razvoj prihod je isporučitelja vodne usluge javne odvodnje trgovačkog društva
ALBANEŽ d.o.o. za naselja Ližnjan i Šišan te trgovačkog društva PRAGRANDE d.o.o. za naselje
Jadreški.
Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavljat će trgovačka društva
ALBANEŽ d.o.o. i PRAGRANDE d.o.o.
Članak 7.
Zabranjuje se isporučiteljima vodnih usluga javne vodoopskrbe Vodovod Pula d.o.o. i
javne odvodnje ALBANEŽ d.o.o. te PRAGRANDE d.o.o. raspolagati na bilo koji način iznosom
naknade za razvoj, osim na način određen ovom Odlukom.
Isporučitelji vodnih usluga javne odvodnje ALBANEŽ d.o.o. i PRAGRANDE d.o.o. u
obvezi su prikupljenu naknadu za razvoj evidentirati u svojim poslovnim knjigama na posebnom
kontu (poziciji).
Članak 8.
Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama“ Općine Ližnjan - Lisignano.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama“ Općine Ližnjan
- Lisignano.
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