
Na temelju članka 52. stavak (1) Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva 
(«Narodne novine» broj 153/09), te članka 11. Statuta Općine Bibinje („Službeni 
glasnik Zadarske županije» broj 17/09) Općinsko vijeće Općine Bibinje na svojoj 7. 
sjednici održanoj dana 19. ožujka 2010. godine, donosi: 
 
 

ODLUKU 

o naknadi za razvoj 

 

 
I. 

 
Ovom se Odlukom, na području Općine Bibinje, uvodi obveza plaćanja naknade za 
razvoj radi ravnomjerne izgradnje komunalnih vodnih građevina za sustav odvodnje 
otpadnih voda Bibinje-Sukošan i to za izgradnju: 
 
1. Faze 0, podmorski ispust i dio kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda (rekonstrukcija i izgradnja) 
2. Faze I, Izgradnje gravitacijskih cjevovoda i crpnih stanica 

 

II. 

                  
Naknada za razvoj iznosi 3,96 kn/m3 .  
 
Obveznici naknade za razvoj su korisnici usluga javne vodoopskrbe na području 
Općine Bibinje. 
 

III. 

 
Naknada za razvoj naplaćivat će se putem računa koje obveznicima ispostavlja 
komunalno društvo Vodovod d.o.o. Zadar uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe. 
 

IV. 

 
Naknada za razvoj je prihod  komunalnog društva Odvodnja Bibinje- Sukošan d.o.o. 
 
Odvodnja Bibinje-Sukošan d.o.o. je u obvezi da prikupljenu naknadu za razvoj, 
jednom tjedno uplaćuje na namjenski kunski račun  otvoren kod Banke agenta koji 
služi financiranju gradnje i povratu Podzajma bez prava na prijeboj ili cesiju s osnova 
bilo kojih tražbina komunalnoga društva prema Hrvatskim vodama ili Banci agentu 
sukladno Ugovoru o podzajmu sklopljenom između Hrvatskih voda, općine i 
komunalnoga društva.  
 
Komunalnom društvu je zabranjeno raspolagati na bilo koji način naknadom za 
razvoj, osim na način određen ovom Odlukom sukladno obvezama iz Ugovoru o 
podzajmu sklopljenim između između Hrvatskih voda, Općine Bibinje i komunalnoga 
društva i Ugovora o prikupljanju naknade za razvoj, te otplati Podzajma sklopljenog 
između Općine Bibinje, komunalnoga društva i Banke-agenta. 
 



 
 
 
Podzajam iz podtočaka 2. i 3. ove točke  dio je ugovornog aranžmana koji se odnosi 
na Zajam br. 7640/HR Međunarodne banke za obnovu i razvitak. 
 
 

V. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Zadarske županije, kada prestaje važiti Odluka o iznosu za financiranje gradnje od 7. 
travnja 2008. godine i Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu 
financiranja gradnje kanalizacije od 23. travnja 2008. godine objavljenim u 
«Službenom glasniku Zadarske županije» broj 10/08.  
Ova Odluka primjenjuje se od dana stupanja na snagu Ugovora o pod-zajmu za pod-
projekt Odvodnja otpadnih voda Bibinje-Sukošan.  
 
 
 
Klasa: 021-05/10-01/3 
Ur. broj: 2198/02-1/1-10-02 
 
Bibinje, 19. ožujka 2010. godine 

                                                           
                                                                   OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE  BIBINJE 

                                                                                      Predsjednik 
                                                                                          Ivan Šimunić, prof.  

 

 
 


