
Na temelju članka 52 Zakona o financirajnu vodnog gospodarstva (Narodne novine br 
153/09) Općinsko vijeće Općine Podgora na svojoj 13 sjednici održanoj 20. prosinca 2010. 
godine donosi;

Odluka
o naknadi za razvoj vodoopskrbnog sustava

Općine Podgora

Članak 1.
Obveznik naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge, uz koju se 

obračunava naknada za razvoj.

Članak 2.
Naknada za razvoj se obračunava putem računa za vodnu uslugu, na kojima se 

zasebno iskazuje.

Članak  3.
Osnovica naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge – m3.

Članak 4.
Naknada za razvoj namjenski je prihod javnoga isporučitelja vodne usluge - Vodovoda 

d.o.o., Makarska.

Članak 5.
Prihodi od naknade za razvoj vodoopskrbnog sustava koriste se za gradnju, odnosno 

za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina vodoopskrbe.
Gradnju vodnih građevina provodi Vodovod d.o.o. prema Planu gradnje komunalnih 

vodnih građevina koji donosi Općina Podgora. 

Članak 6.
Naknada za razvoj vodoopskrbnog sustava Općine Podgora se uvodi po naseljima 

Podgora, Drašnice, Igrane i Živogošće, a za svako naselje se određuje i obračunava posebno.
Visina naknade za razvoj vodoopskrbnog sustava po naseljima je određena zavisno od 

procijenjene vrijednosti investicije gradnje vodnih građevina vodoopskrbe, prema Planu 
gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Podgora , koje su nužne za normalno 
funkcioniranje vodoopskrbnog sustava pojedinog naselja.

Članak 7.
U Planu gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Podgora, vodne građevine koje 

je potrebno izgraditi će se iskazivati podijeljeno po naseljima gdje se pojedina građevina 
nalazi, odnosno kojem naselju prvenstveno služi u svrhu vodoopskrbe.

Članak 8.
Vodovod d.o.o. Makarska će podnositi godišnje izvješće Općini Podgora u kojem će 

iskazati koliko se prikupilo Naknade za razvoj po pojedinom mjestu unutar Općine Podgora, 
te koji su radovi iz Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Podgora realizirani.



Članak 9.
Nakon što Vodovod d.o.o. pismeno izvjesti Općinu Podgora da su za pojedino naselje 

unutar Općine Podgora izvršeni svi radovi na gradnji vodoopskrbnog sustava predviđeni 
Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za to naselje, te osigurana sredstva za 
podmirenje nastalih troškova za iste radove, Općinsko vijeće će donijeti odluku o ukidanju 
naknade za razvoj vodoopskrbnog sustava za to naselje.

Članak 10.
Uvodi se naknada za razvoj vodoopskrbnog sustava po naseljima unutar Općine 

Podgora kako slijedi;

- Podgora  - 1,00 kn/m3

- Drašnice – 1,00 kn/m3

- Igrane -      1,00 kn/m3

Članak 11.
Ova odluka će se objaviti u Glasniku, službenom glasilu Općine Podgora, a stupa na 

snagu osmi dan od njegove objave.
Ova Odluka primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine.
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