Na temelju članka 52. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ( NN br.153/09) te članka
29. Statuta Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» broj 11/09, 14/09ispr. i 12/10), Općinsko vijeće Općine Tisno, na 16. redovnoj sjednici održanoj dana 27. lipnja
2011.godine, donosi

ODLUKU
o naknadi za razvoj
Članak 1.
Ovom odlukom propisuju se namjene kojima služi naknada za razvoj, visina naknade za
razvoj, obveznici plaćanja, način obračuna i naplate naknade za razvoj.
Članak 2.
Prihodi od naknade za razvoj koriste se za financiranje izgradnje komunalnih vodnih objekata,
odnosno za izgradnju komunalnih objekata i uređaja za vodoopskrbu sukladno Programu
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi predstavničko tijelo Općine
Tisno.
Izgradnja komunalnih vodnih objekata odnosno za izgradnju komunalnih objekata i uređaja za
vodoopskrbu u smislu ove odluke između ostalog podrazumjeva rekonstrukciju postojećih i
izgradnju novih vodovodnih mreža, rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih mreža za
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda kao i sanaciju (asfaltiranje, popločavanje i sl.)
površina koje su prekopane u svrhu rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih vodovodnih
mreža te mreža za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, na području Općine Tisno.
Članak 3.
Radi ostvarenja izgradnje komunalnih vodnih objekata odnosno izgradnje komunalnih
objekata i uređaja za vodoopskrbu kako je opisano u čl. 2. ove odluke, predlaže se Skupštini
trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik, donošenje odluke o naknadi za razvoj
odvodnje Općine Tisno u iznosu od 2 (dvije) kune po metru kubičnom potrošnje vode na
području Općine Tisno.
Naknada za razvoj obračunava se putem računa za vodnu uslugu na kojima se zasebno
iskazuje.
Članak 4.
Trgovačko društvo Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik, će po zahtjevu Općinskog vijeća
Općine Tisno, sredstva ostvarena na način opisan u članku 3. ove Odluke uplatiti u korist
proračuna Općine Tisno, a koja sredstava će se koristiti u svrhu sanacije (asfaltiranja,
popločavanja i sl.) površina koje su prekopane radi rekonstrukcije postojećih i izgradnje
novih vodovodnih mreža te mreža za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, na području
Općine Tisno.
Trgovačko društvo “Vodovod i odvodnja” d.o.o., Šibenik dužno je tijekom godine dostavljati
Općini Tisno kvartalna izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj.

Članak 5.
Naknada za razvoj uvodi se umjesto dosadašnjeg dodatka na cijenu usluge koji se u skladu sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu koristio za izgradnju objekata i uređaja za
vodoopskrbu i odvodnju.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Šibenskokninske županije, od dana primjenjuje se od dana 01.siječnja 2011.godine.
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka Općinskog vijeća Općine Tisno,
od dana 19. ožujka 2004.g., klasa:325-01/04-01/V.17/5-02, ur.broj:2182/05-01/04-V.17/5-02.
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