Obrazloženje
Nacrta Odluke o naknadi za razvoj
Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji proizašle su obveze zadovoljenja
vodno komunalnih direktiva što u konačnici podrazumijeva razvoj vodoopskrbe, odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Biograd na Moru, Pašman i Tkon.
U svrhu realizacije navedenog postoji potreba osiguranja kontinuiteta u financiranju
izgradnje vodoopskrbne mreže i mreže za odvodnju za područje aglomeracije a koje
obuhvaća područje Grada Biograda na Moru, te Općina Sv. Filip i Jakov, Pakoštane,
Pašman i Tkon.
Komunalac d.o.o. Biograd na Moru zajedno sa svojim osnivačima, Gradom
Biogradom na Moru i Općinama Sv. Filip i Jakov, Pakoštane, Pašman i Tkon, kroz projekt
„Razvoj vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavnaja otpadnih voda aglomeracije Biograd –
Pašman – Tkon“ osigurao je financiranje od gotovo milijardu kuna, od kojih oko 100
milijuna kuna čini lokalna komponenta sufinanciranja.
Za navedeni projekt ishodovana je i pravomoćna lokacijska dozvola, te je u tijeku
ishođenje građevinske dozvole, te je dinamičkim planom utvrđeno da će ista biti ishodovana
za kopno do ljeta 2019. godine, a za otok do kraja godine, čime se predviđa da postupci
javne nabave budu završeni za kopno do kraja godine, a za otok do sredine 2020. godine.
Slijedom navedenog, potrebno je izvršiti korekciju namjene i visine postojeće
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,
osiguranje kontinuiteta u dovršetku izrade potrebne studijsko - projektne dokumentacije
osiguranjem potrebnih financijskih sredstava, kao i pravodobnim rješavanjem
imovinsko-pravnih odnosa,
provedba projekata rekonstrukcije postojeće i izgradnje nove mreže,
sufinanciranje lokalne komponente za sve projekte u suradnji s Hrvatskim vodama,
mogućnost zaduženja nadležnog komunalnog društva u dijelu obveze sufinanciranja
dijela lokalne komponente ukupne vrijednosti projekata Europske unije, a time i
osiguranje dostatnih sredstava za otplatu obveza.

Temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine br.
25/13 i 85/15) u cilju upoznavanja zainteresirane javnosti s područja Općine Pakoštane 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 08. kolovoza 2019.godine,
te završava zaključno s danom 09. rujna 2019. godine 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@opcina-pakostane. hr

