
 
OBRAZLOŽENJE 

prijedloga Odluke o dopuni Odluke o naknadi za razvoj 

 

Na temelju Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (“Narodne novine” broj 

153/09), Gradsko vijeće Grada Krka je na sjednici održanoj 6. svibnja 2010. godine 

donijelo je Odluku o naknadi za razvoj ( za sufinanciranje Projekta zaštite od 

onečišćenja voda u priobalnom području 2 i to za izgradnju sustava odvodnje 

otpadnih voda – Projekt Jadran – Podsustav Krk i otplatu anuiteta Podzajma 

korištenog u sufinanciranju investicije. Obveznici plaćanja naknade za razvoj su 

korisnici usluga javne vodoopskrbe na području naselja Krk i Kornić. 

Navedena Odluka Gradskog vijeća objavljena je u «Službene novine Primorsko-

goranske županije», broj 18/10. 

 

Naime, člankom 52. i 56. uvodnog Zakona propisano je da predstavnička tijela 

jedinica lokalne samouprave  mogu odrediti da se uz cijenu javne vodoopskrbe i 

cijenu javne odvodnje plaća i naknada za razvoj. Odlukom o naknadi za razvoj, 

predstavničko tijelo pored visine naknade propisuje i namjenu kojima služi  prihod od 

naknade za razvoj, način i rokove uplate, nadzor nad obračunom i naplatom naknade, 

a može se detaljnije propisati obveznike, osnovicu, izuzeća od plaćanja, oslobođenja i 

olakšice, prekršajne odredbe te postupak za njihovo ostvarenje.  

 

U prosincu 2014. i u prosincu 2016. godine  donese su Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o naknadi za razvoj koje su objavljene u «Službene novine 

Primorsko-goranske županije», broj 40/14 i 36/16. Istima se dopunjavala/mijenjala 

namjena korištenja prikupljene naknade te visina naknade za razvoj. 

 

Tijekom travnja 2019. godine Skupština Ponikve voda d.o.o je na inicijativu Općine 

Omišalj raspravljala o situacijama  kad zbog kvara na internoj vodovodnoj mreži 

isteče velika količina vode, a podredno tome o problemu plaćanja usluge opskrbe  

vodom i odvodnje otpadne vode.  

Naime isporučitelj vodnih usluga  će izmjenom članka 64. Općih tehničkih uvjeta  

isporuke vodnih usluga urediti postupanje  u takvim situacijama i za kanalizaciju.  U 

važećim Općim i tehničkim uvjetima korisnici se na zahtjev, mogu osloboditi plaćanja 

usluge opskrbe  vodom za količinu vode iznad 200 m3. U tom smislu Skupttina 

Ponikve voda d.o.o. uputila je svim JLS na otoku Krku prijedlog/inicijativu da se 

dopune važeće Odluke o naknadi za razvoj odredbom kojom će se isporučitelju 

vodnih usluga omogućiti da ne obračunava naknadu za razvoj  u slučajevima većeg 

istjecanja vode zbog kvara na internoj mreži. 

 
Na Kolegijima gradonačelnika, održanim 15. travnja i 1. srpnja 2019. godine, nakon 

razmatranja inicijative Skupštine Ponikve voda d.o.o., Gradonačelnik Grada Krka 

utvrdio je Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o naknadi za razvoj te se isti Prijedlog 
sukladno članku 52. i 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva upućuje 

Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i donošenja. 

 

Krk, srpanj  2019.                                                                     GRADONAČELNIK                                                                                                                                                 

 

Prilog: 
- Prijedlog Skupštine Ponikve voda d.o.o. za dopunu Odluke 


