Na temelju odredbe članka 52. st.1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva
(„Narodne novine“ broj 153/09, 130/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16 i 127/17) te članka
15. Statuta Općine Sv. Petar u Šumi („Službene novine Grada Pazina“, broj 20/09,
28/09,11/10 i 23/17), Općinsko vijeće Općine Sv. Petar u Šumi na sjednici održanoj
________ 2019. godine donosi
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 Sv. Petar u Šumi,
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:
- financiranje gradnje sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.
Gradnja sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda provodi se prema
planu gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina isporučitelja vodne usluge javne
odvodnje na području Općine Sv. Petar u Šumi uz suglasnost općinskog vijeća Općine Sv.
Petar u Šumi.
Naknadom za razvoj osigurava se ravnomjeran razvoj sustava javne odvodnje na
području Općine Sv. Petar u Šumi.
Javni isporučitelj vode usluge trgovačko društvo Usluga odvodnja d.o.o. Pazin, može
koristiti do 20% prikupljenih sredstava naknade za razvoj za pokriće troškova održavanja i
pogona građevina za javnu odvodnju izgrađenih radi zaštite površinskih i podzemnih voda u
zonama sanitarne zaštite, što uključuje i druge troškove koji se po odredbama zakona kojim
se uređuju vode podmiruju iz cijene vodne usluge.
Članak 3.
Osnovica za izračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vode vodne
usluge (m3).
Naknada za razvoj iznosi 1,00 kn/m3 utrošene vode za sve korisnike.
Članak 4.
Obveznici naknade za razvoj su korisnici usluga javne vodoopskrbe na području
Općine Sv. Petar u Šumi.
Članak 5.
Naknada se naplaćuje putem računa koje obveznicima ispostavlja isporučitelj vodne
usluge javne vodoopskrbe Istarski vodovod d.o.o., Buzet uz cijenu vodne usluge javne
vodoopskrbe.
Istarski vodovod d.o.o., Buzet u obvezi je prikupljenu naknadu jednom mjesečno
uplaćivati trgovačkom društvu Usluga odvodnja d.o.o. Pazin.

Članak 6.
Naknada za razvoj prihod je isporučitelja vodne usluge javne odvodnje trgovačkog
društva Usluga odvodnja d.o.o. Pazin.
Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavljat će trgovačko društvo
Usluga odvodnja d.o.o. Pazin.
Članak 7.
Zabranjuje se isporučiteljima vodnih usluga javne vodoopskrbe Istarski vodovod
d.o.o., Buzet d.o.o. i javne odvodnje Usluga odvodnja d.o.o. Pazin raspolagati na bilo koji
način iznosom naknade za razvoj, osim na način određen ovom Odlukom.
Usluga odvodnja d.o.o. Pazin je u obvezi prikupljenu naknadu za razvoj evidentirati u
svojim poslovnim knjigama na posebnom kontu (poziciji).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenim novinama Grada
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a primjenjuje se
od 01.10.2019. godine.
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Obrazloženje
Nacrta Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje
Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji proizašle su obveze zadovoljenja
vodno komunalnih direktiva što u konačnici podrazumijeva izgradnju i rekonstrukciju
sustava odvodnje otpadnih voda na području Općine Sv. Petar u Šumi.
U svrhu realizacije navedenog postoji potreba osiguranja kontinuiteta u financiranju
izgradnje sustava javne odvodnje i rekonstrukciju postojeće.
Obzirom na financijsku zahtjevnost i potrebna velika novčana sredstva za
usklađenje sa Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, Republika Hrvatska
je usmjerila napor u ostvarivanju mogućnosti korištenja sredstava Strukturnih fondova i
Kohezijskog fonda EU kroz pripremu studijske i projektne dokumentacije potrebne za
prijavu projekata za korištenje spomenutih sredstava.
Slijedom navedenog, potrebno je uvesti obvezu plaćanja naknade za razvoj sustava
javne odvodnje kako bi se prije svega osigurala provedba slijedećih aktivnosti u cilju
razvoja sustava:
 provedba ciljeva vodno-komunalnih direktiva koje je Republika Hrvatska usvojila
pristupanjem Europskoj uniji,
 izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU PAZIN
(Središnja Istra sa JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav,
Motovun-Montona, Sv.Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj) za financiranje iz EU
fondova,
osiguranjem potrebnih financijskih sredstava, kao i pravodobnim
rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, te
 rješavanje pitanja daljnje izgradnje sustava javne odvodnje i uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda.
Provedba ciljeva vodno-komunalnih direktiva uključuje i izradu studijsko - tehničke
dokumentacije koja obuhvaća:





Studiju izvodljivosti sa CBA analizom troškova i koristi te ostalim analizama i
prilozima;
Hidraulički modeli HMVO - vodoopskrbe i HMO - odvodnje aglomeracije (za
postojeće i planirano stanje);
Elaborat zaštite okoliša: EOPUO – Elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja na
okoliš (za 1.-vi okolišni postupak ishođenja Rješenja o prihvatljivosti zahvata PUO na
ministarstvu MZOIE);
Studiju zaštite okoliša: SUO – Studija utjecaja na okoliš (za 2.-gi okolišni postupak
ukoliko to ministarstvo MZOIE zatraži na temelju 1.-og okolišnog postupka).

Svrha koji se želi postići kroz pripremu EU projekta aglomeracije je smanjenje
pritiska onečišćenja na vodna tijela na području pružanja vodnih usluga u nadležnosti
naručitelja usluge i partnera u EU projektu aglomeracije:






Osiguranje sanitarno i kemijski ispravne vode za piće i potrošnju općenito;
Očuvanje (kvantitativno i kvalitativno) vodnih resursa podzemnih voda i okoliša;
Unapređenje načina prikupljanja i odvodnje otpadnih voda;
Pročišćavanje otpadnih voda prema propisanim graničnim vrijednostima emisija u
okoliš;
Poboljšanje uvjeta života i razvoj gospodarstva.

Za provedbu ciljeva vodno-komunalnih direktiva, odnosno za pripremu i provedbu
EU projekata Hrvatske vode sudjeluju sa 11% novčanih sredstava, Ministarstvo financija
sa 11%, JLS/IVU sa 8%, a od EU programa dobit će se sredstva u iznosu od 70%. Ovom
Odlukom uključuju se i direktni korisnici. Cijena za kućanstva i gospodarstvo iznosila bi
1,00 kn po m3 utrošene vode, čime bi se na godišnjoj razini JLS-e osigurala sredstva
prikazana u tablici:

Br.
stanovnika

Općina

Sv. Petar
u Šumi

1.065

Potrošnja vode
3
(s.v. 2017/18) u m
domaćinstva

Potrošnja vode
3
(s.v. 2017/18) u m
gospodarstvo

Potrošnja vode
(s.v. 2017/18) u
3
m
ukupno

58.829

79.464

138.293

Prihod
3
(1,00 kn/m )

138.293,00

Na bazi okvirne prosječne mjesečne količine potrošene vode od 10 m3, povećanje
cijene za korisnika iznosilo bi 10,00 kn na ukupnom računu.
Cilj EU projekta aglomeracije jest stoga prioritetno usklađenje sa Planom
upravljanja vodnim područjima 2016-2021 (NN RH br. 66/16), Višegodišnjim programom
gradnje komunalnih vodnih građevina (NN RH br. 117/15), Direktivom o kakvoći vode
namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ od 03.11.1998.) i Direktivom o pročišćavanju
komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ od 21.5.1991.), te ostalim ključno bitnim EU
Direktivama na području u nadležnosti javnog isporučitelja vodnih usluga.
Na temelju odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama ( „Narodne novine“
broj 25/13., i 85/15.) u cilju upoznavanja zainteresirane javnosti s područja Općine Sv.
Petar u Šumi s nacrtom prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava
javne odvodnje, a time i pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga provest će se
savjetovanje s zainteresiranom javnošću.
Savjetovanje s zainteresiranom javnošću započinje dana 3. srpnja 2019.. te
završava zaključno s danom 1. kolovoza 2019. koji je ujedno i krajnji rok za dostavu
mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Odluke.
Adresa elektroničke pošte na koju se dostavljaju mišljenja, primjedbe i prijedlozi
glasi:
procelnik©svpetarusumi.hr

