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GODINA XVII
Broj 13
Makarska, 23. prosinca 2010.

Na temelju članka 52. Zakona o financiranju
vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj
153/09) i članka 36. Statuta Grada Makarske
(„Glasnik Grada Makarske“ broj 8/09) , Gradsko
vijeće Grada Makarske, na 15. sjednici održanoj
dana 23. prosinca 2010. godine donijelo je

Plan gradnje
građevina za vodoopskrbu na području
grada Makarske za razdoblje 2011. - 2020.
godine
Članak 1.
Ovim Planom utvrđuju se građevine za
vodoopskrbu na području Grada Makarske koje se
namjeravaju graditi u razdoblju 2011.-2020. godine
kao i izvori sredstava za financiranje.
Članak 2.
U razdoblju od 2011. – 2020. godine na području
grada Makarske planira se graditi sljedeće građevine
za vodoopskrbu:
Red
broj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vrsta
građevine

glasilo

Procijenjena
vrijednost

Vodosprema ZELENKA,
KTD 75 m/nm, 2.000 m3
7.000.000,00
Vodosprema POŽARI,
KTD 125 m/nm, 2.000 m3
10.000.000,00
Vodoopskrbni sustav za selo Kotišina
(crpna stanica, tlačni vod, vodosprema,
hidroforsko postrojenje)
7.000.000,00
Cjevovod ∅ 150 mm, 1200 m, od
Prodana do 135 kw trafost.
1.200.000.00
Cjevovod ∅ 150 mm, 1200 m, od priključka
za Puhariće do crkve u Makru
700.000,00
Vodoopskrbni sustav unutar UPU
sportsko rekr. zone Platno
1.000.000,00
Ostali cjevovodi unutar naselja
Makarske
3.000.000,00

8.

Grada

MAKARSKE

Telefoni: 608-401, 608-404
Telefax: 612-046
List izlazi po potrebi

Ostali cjevovodi unutar naselja
Velikog Brda

2.000.000,00

Članak 3.
Sredstva za gradnju ovih građevina za odvodnju
otpadnih voda predviđena su iz:
- naknade za razvoj sustava vodopskrbe 		
Grada Makarske,
- naknade za priključenje građevina i 		
drugih nekretnina na sustav vodoopskrbe,
- ostalih sredstava.
Članak 4.
Plan gradnje građevina za vodoopskrbu na
području Grada Makarske provodi „Vodovod“
d.o.o. Makarska koji u provedbi ima prava i obveze
investitora.
Članak 5.
Ovaj Plan će se objaviti u „Glasniku Grada
Makarske“, a stupa na snagu osmi dan od dana
objave.
Klasa: 325-03/10-30/4				
Ur.broj: 2147/05-05/1-10-2				
Makarska, 23. prosinca 2010.
			
Predsjednik
			
Gradskog vijeća
		
mr.sc. Damir Mendeš, dr.med.,v.r.

Na temelju članka 52. Zakona o financiranju
vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj
153/09) i članka 36. Statuta Grada Makarske
(Glasnik Grada Makarske“ broj 8/09) , Gradsko
vijeće Grada Makarske, na 15. sjednici održanoj
dana 23. prosinca 2010. godine donijelo je
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Plan
gradnje građevina za odvodnju otpadnih
voda na području
grada Makarske za razdoblje 2011. - 2020.
godine
Članak 1.
Ovim Planom utvrđuju se građevine za odvodnju
otpadnih voda na području Grada Makarske koje se
namjeravaju graditi u razdoblju 2011.-2020. godine
kao i izvori sredstava za financiranje.
Članak 2.
U razdoblju od 2011. – 2020. godine na području
grada makarske planira se graditi sljedeće građevine
za odvodnju otpadnih voda:
Red
Vrsta
Procijenjena
broj
građevine
vrijednost
1. Uređaj za predtretman otpadnih voda na

poluotoku Sv. Petar (kredit)
1.500.000,00
(neotplać.dio)
2. Kanalizacijski kolektor u starim i novim
dijelovima Grada (Zadarska, S. Ivičevića,
Puharići, uz potok Bidol, naselje V.Brdo s
priključkom za Makarsku, Volicija, Moća,
Dugiš i dr.)
6.000.000,00
3. Rekonstrukcija crpne stanice kod hotela
Biokovka, te kolektor od tenis terena do
Biokovke
1.000.000,00
4. Crpna stanica na području UPU Platno, kolektor
unutar i izvan obuhvata UPU-a te rekonstrukcija
postojećeg cjevovoda
2.000.000,00
5. kanalizacijski kolektor unutar UPU POS-a
400.000,00
6. Izrada studije o postojećem stanju kanalizacijske
mreže na području Grada s novim prijedlogom
sustava
200.000,00
Članak 3.
Sredstva za gradnju ovih građevina za odvodnju
otpadnih voda predviđena su iz:
- naknade za razvoj sustava odvodnje 		
otpadnih voda Grada Makarske
- naknade za priključenje građevina i 		
drugih nekretnina na sustav za odvodnju
otpadnih voda
- ostalih sredstava
Članak 4.
Plan gradnje građevina za odvodnju otpadnih voda
na području Grada Makarske provodi „Vodovod“
d.o.o. Makarska koji u provedbi ima prava i obveze
investitora.

Četvrtak 23. prosinca 2010.

Članak 5.
Ovaj Plan će se objaviti u „Glasniku Grada
Makarske“, a stupa na snagu osmi dan od dana
objave.
Klasa: 325-03/10-30/5					
Ur.broj: 2147/05-05/1-10-2				
Makarska, 23. prosinca 2010.				
			
Predsjednik
			
Gradskog vijeća
		
mr.sc. Damir Mendeš, dr.med.,v.r.

Na temelju članka 52. Zakona o financiranju
vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj
153/09) i članka 36. Statuta Grada Makarske
(„Glasnik Grada Makarske“ broj 8/09) , Gradsko
vijeće Grada Makarske, na 15. sjednici održanoj
dana 23. prosinca 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o naknadi za razvoj vodoopskrbnog sustava
Grada Makarske
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se obveznici plaćanja,
visina i namjena prihoda od naknade za razvoj
vodoopskrbnog sustava.
Članak 2.
Obveznik naknade za razvoj vodoopskrbnog
sustava je obveznik plaćanja cijene vodne
usluge, uz koju se obračunava naknada za razvoj
vodoopskrbnog sustava.
Članak 3.
Naknada za razvoj vodoopskrbnog sustava se
obračunava putem računa za vodnu uslugu, na
kojima se zasebno iskazuje.
Članak 4.
Osnovica naknade za razvoj vodoopskrbnog
sustava je jedinica mjere isporučene vodne usluge
( m3 ).
Članak 5.
Naknada za razvoj vodoopskrbnog sustava je
namjenski prihod javnog isporučitelja vodne usluge
„Vodovod“ d.o.o. Makarska.
Članak 6.
Prihodi od naknade za razvoj vodoopskrbnog
sustava koriste se za gradnju, odnosno za financiranje

Četvrtak 23. prosinca 2010.

GLASNIK

gradnje građevina vodoopskrbe na području Grada
Makarske.
Gradnju građevina vodoopskrbe provodi
„Vodovod“ d.o.o. Makarska a prema Planu gradnje
vodoopskrbnih građevina na području Grada
Makarske,koji donosi Grad Makarska.
Članak 7.
Naknada za razvoj vodoopskrbnog sustava Grada
Makarske se uvodi na cijelom području Grada
Makarske.
Članak 8.
Visina naknade za razvoj vodoopskrbnog sustava
određuje se u iznosu od 1,00 kn po m3 isporučene
vode.
Članak 9.
Naknada za razvoj vodoopskrbnog sustava plaća
se mjesečno.
Članak 10.
„Vodovod“ d.o.o Makarska će podnositi godišnje
izvješće Gradu Makarska u kojem će iskazati
koliko se prikupilo sredstava naknade za razvoj
vodoopskrbnog sustava te koji su radovi iz Plana
gradnje vodoopskrbnih građevina na području
Grada Makarske realizirani.
Članak 11.
Ova Odluka će se objaviti u „Glasniku Grada
Makarska“, a stupa na snagu osmi dan od objave.
Klasa: 325-03/10-30/2				
Ur.broj: 2147/05-05/1-10-2			
Makarska, 23. prosinca 2010.				
			
Predsjednik
			
Gradskog vijeća
		
mr.sc. Damir Mendeš, dr.med.,v.r.

Na temelju članka 52. Zakona o financiranju
vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj
153/09) i članka 36. Statuta Grada Makarske
(„Glasnik Grada Makarske“ broj 8/09) , Gradsko
vijeće Grada Makarske, na 15. sjednici održanoj
dana 23. prosinca 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o naknadi za razvoj sustava odvodnje
otpadnih voda Grada Makarske
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se obveznici plaćanja,
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visina i namjena prihoda naknade za razvoj sustava
odvodnje otpadnih voda.
Članak 2.
Obveznik naknade za razvoj sustava odvodnje
otpadnih voda je obveznik plaćanja cijene vodne
usluge, uz koju se obračunava naknada za razvoj
sustava odvodnje otpadnih voda.
Članak 3.
Naknada za razvoj sustava odvodnje otpadnih
voda se obračunava putem računa za vodnu uslugu,
na kojima se zasebno iskazuje.
Članak 4.
Osnovica naknade za razvoj sustava odvodnje
otpadnih voda je jedinica mjere isporučene vodne
usluge ( m3 ).
Članak 5.
Naknada za razvoj sustava odvodnje otpadnih
voda je namjenski prihod javnog isporučitelja vodne
usluge „Vodovod“ d.o.o. Makarska.
Članak 6.
Prihodi od naknade za razvoj sustava odvodnje
otpadnih voda koriste se za gradnju, odnosno za
financiranje gradnje građevina odvodnje otpadnih
voda na području Grada Makarske.
Gradnju građevina odvodnje otpadnih voda
provodi „Vodovod“ d.o.o. Makarska a prema
Planu gradnje građevina odvodnje otpadnih voda
na području Grada Makarske,koji donosi Grad
Makarska.
Članak 7.
Naknada za razvoj sustava odvodnje otpadnih
voda Grada Makarske se uvodi na cijelom području
Grada Makarske.
Članak 8.
Visina naknade za razvoj sustava odvodnje
otpadnih voda određuje se u iznosu od 0,41 kn po
m3 isporučene vode.
Članak 9.
Naknada za razvoj sustava odvodnje otpadnih
voda plaća se mjesečno.
Članak 10.
„Vodovod“ d.o.o Makarska će podnositi godišnje
izvješće Gradu Makarska u kojem će iskazati koliko
se prikupilo sredstava naknade za razvoj sustava
odvodnje otpadnih voda te koji su radovi iz Plana
gradnje građevina odvodnje otpadnih voda na
području Grada Makarske realizirani.
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Članak 11.
Ova Odluka će se objaviti u „Glasniku Grada
Makarska“, a stupa na snagu osmi dan od objave.
Klasa: 325-03/10-30/3					
Ur.broj: 2147/05-05/1-10-2			
Makarska, 23. prosinca 2010.
			
Predsjednik
			
Gradskog vijeća
		
mr.sc. Damir Mendeš, dr.med.,v.r.
		
Na temelju članka 86. i 88. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09) i zaključka
Gradonačelnika od dana 23. prosinca 2010. godine

GRAD MAKARSKA
O B J AV LJ U JE
JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu UPU-a naselja Bilaje 1
I. Javna rasprava o Prijedlogu UPU-a
naselja BILAJE 1 provest će se od 04.01.2011.god.
do 03.02.2011.god.
II. Javni uvid u Prijedlog UPU-a naselja
«Bilaje 1» održat će se u trajanju od 30 dana, i to
od 04. siječnja do 03. veljače 2011. godine, u sobi
26, u zgradi uprave Grada Makarska, Obala kralja
Tomislava 1, svakom radnim danom od 10,00 do
14,00 sati.

Četvrtak 23. prosinca 2010.

III. Javno izlaganje o Prijedlogu plana
održat će se dana 25. siječnja s početkom u 13 sati,
također u sobi 26.
IV. Na javnom uvidu bit će izložen
tekstualni i grafički dio Prijedloga plana, te sažetak
za javnost.
V. Tijekom javnog izlaganja mogu se
postavljati pitanja te davati prijedlozi i primjedbe u
zapisnik. Tijekom trajanja javnog uvida prijedlozi i
primjedbe se mogu upisati i u knjigu primjedbi.
VI. Nositelju izrade, odnosno Odjelu za
gospodarenje prostorom, svoja pisana očitovanja,
mišljenje, prijedloge i primjedbe zainteresirani
građani i udruge mogu dostaviti najkasnije do 03.
veljače 2011. godine. Pismena slati na adresu:
GRAD MAKARSKA
Odjel za gospodarenje prostorom
Obala kralja Tomislava 1
21300 M a k a r s k a
uz naznaku „Prijedlog UPU-a naselja Bilaje 1 –
javna rasprava“.
KLASA: 350-02/10–20/10 			
Ur.broj: 2147/05-05/1-10-13
			
Makarska, 23. prosinac 2010.
					
		
v.d. Pročelnika Odjela
		
za gospodarenje prostorom
		
Tonći Vuković, dipl.iur.,v.r.

