Na temelju članka 71. Statuta Grada Novog Marofa ("Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 19/01,
14/05 i 3/06), Gradsko poglavarstvo Grada Novog Marofa na sjednici održanoj 24. studenoga 2006.
godine, donosi
ODLUKU
o naknadi za korištenje DTK
Članak 1.
Osobe koje polažu telekomunikacijske vodove kroz DTK obvezne su Gradu Novom Marofu plaćati
godišnju naknadu koja dospijeva na plaćanje 31. listopada svake godine za tu godinu. Visinu naknade
određuje Gradsko poglavarstvo Grada Novog Marofa posebnom odlukom koju donosi najkasnije do 30.
rujna svake godine za tu godinu, pri čemu su osnovna mjerila za određivanje visine naknade zauzeće
kapaciteta DTK i dužina položenih vodova.
Članak 2.
Ova Odluka odgovarajuće se primjenjuje i na ranije položene vodove kroz DTK. Godišnja naknada za
2001., 2002., 2003., 2004., 2005. i 2006. godinu dospijeva na plaćanje 30. studeni 2006. godine, a
određuje se u iznosima kako slijedi:
Zauzeće kapaciteta DTK

Godišnja naknada po dužnom metru

25%

3,90 kuna

50%

7,80 kuna

75%

11,70 kuna

100%

15.60 kuna
Članak 3.

Osobe koje će polagati kao i osobe koje su vodove već položile u DTK mogu s Gradom Novim Marofom
odnosno Varaždinskom županijom sklopiti odgovarajući ugovor o korištenju DTK. Obveza plaćanja
naknade postoji i u slučaju ako ugovor iz prethodnog stavka nije sklopljen. Bez sklopljenog ugovora iz
stavka 1. ovog članka polaganje novih vodova nije dopušteno.
Članak 4.
Grad Novi Marof će naplaćivati i naknadu za korištenje površina na kojima su položeni telekomunikacijski
vodovi na području Grada Novog Marofa koji nisu u DTK. Visinu naknade iz prethodnog stavka određuje
Gradsko poglavarstvo Grada Novog Marofa posebnom odukom koju donosi najkasnije do 30. rujna svake
godine za tu godinu. Naknada iz stavka 1. ovog članka za 2001., 2002., 2003., 2004., 2005. i 2006.
godinu iznosi 11.70 kuna godišnje po dužnom metru telekomunikacijskog voda, a dospijeva na plaćanje
30. studenog 2006. godine.
Članak 5.
Ovlašćuje se Varaždinska županija za provedbu ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".
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