Na temelju članka 22. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 107/95, 19/96 I
88/98) i članka 21. Statuta Splitsko-dalmatinske županije ("Službeni glasnik Županije splitskodalmatinske" br.11/01) na prijedlog Hrvatskih voda, Županijska skupština Splitskodalmatinske županije, na 17. sjednici održanoj dana 13.ožujka 2003. godine, donijela je

ODLUKU
o stopama i visini vodne naknade na slivnom području "Vrljika" za 2003. i 2004. god.

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se visina i stope vodne naknade koju plaćaju vlasnici, odnosno
korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području "Vrljika" u 2003. i 2004. god., a koja
se koristi za financiranje upravljanja lokalnim vodama, uređenje vodotoka i drugih voda, zaštita
od štetnog djelovanja voda, te za financiranje održavanja melioracijskog sustava.
Članak 2.
Slivno područje "Vrljika" utvrđeno je Odlukom o izmjeni Odluke o utvrđivanju slivnih
područja (NN broj 98/98).
Članak 3.
Slivno područje “Vrljika” obuhvaća slijedeće katastarske općine, svrstane po odsjecima s
obzirom na opseg i stupanj izgrađenosti vodnog sustava, namjenu i uvjete korištenja zemljišta i
drugih nekretnina:
I Odsjek:

K.O. na području općina: Cista Provo, Lovreć, Zagvozd i Lokvičići

II Odsjek:

K.O. na području općina: Podbablje, Proložac, Zmijavci, Runovići i Grad Imotski
Članak 4.

Vodna naknada za zemljište i druge nekretnine iz čl. 1.obračunava se godišnje ili
mjesečno prema jedinici površine kako slijedi:

1. Poljoprivredno zemljišteiz čl. 18. stavak 1. točka 1.
Zakona o financiranju vodnog gospodarstva i čl. 3. ove Odluke
po stopi od katastarskog prihoda utvrđenog u posljednoj
godini obračuna katastarskog prihoda (2000. god.)
1.1. Odsjek I
1.2. Odsjek II
2. Poljoprivredno zemljište po jedinici površine

8%
15%
100,00 kn/ha/god.

3.

Zemljište pod šumama i šumsko zemljište

4.

Zemljište pod ribnjacima za prirodni uzgoj
ribe sa pripadajućim površinama

200,00 kn/ha/god.

5. Zemljište pod cestama
- kolničke površine (asfalt,beton,makadam i sl.)
- pripadajuće površine bez kolnika

750,00 kn/ha/god.
100,00 kn/ha/god.

6. Zemljište pod kamenolomima i tupinolomima
7. Poslovne prostorije i druge nekretnine koje se
koriste za obavljanje gospodarskih i drugih
djelatnosti (industrija, različ. gospod. djelatnosti,
banke, ustanove ,hoteli i dr.)
8. Zemljište pored industrijskih objekata,
zgrada i drugog prostora koje služi za
obavljanje gospodarske djelatnosti,
građevno zemljište
9. Stambene zgrade i stanovi u naseljima s uređenim
građevinskim zemljištem koje se tako smatra prema
zakonu o komunalnom gospodarstvu, pomoćne
prostorije u sklopu stambenog objekta,
kuće za odmor
10. Zemljište bez posebne namjene,poljski i pristupni
putevi,ukinute želj.pruge,školsko zemlj. i sl.

8,90 kn/ha/god.

6.000,00 kn/ha/god.

0,40 kn/m2/mj.

4.800,00 kn/ha/god.

0,11 kn/m2/mj.

300,00 kn/ha/god.

11. Nekretnine komunalnog značaja, športski objekti
i druge nekretnine u javnoj uporabi (parkovi,tržnice,
kupališta, lokalne prometnice i dr.)
11.1. ulice,tržnice, lokalne ceste, parkirališta osim
organiz.parkirališta i autobusnih postaja

0,01 kn/m2/mj.

11.2. parkovi, travnjaci, park šume

60,00 kn/ha/mj.

Članak 5.
Hrvatske vode neće obračunavati vodnu naknadu onim obveznicima čije je ukupno
godišnje zaduženje manje od 40,00 kn.
Članak 6.
Obveznici vodne naknade za zemljište iz članka 4. točke 2., 4., 6., 8., 10. i 11. ove odluke
čija godišnja obveza ne prelazi 4.000,00 kn plaćaju tromjesečno i to sredinom tromjesečja .
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Županije
splitsko-dalmatinske”, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. god.
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