VODOVOD d.o.o.
BRINJE
Klasa: 325-11/11-01/04
Ur.broj: 2125/73-11-06

ODLUKA
O VISINI CIJENE VODNIH USLUGA: OPSKRBA PITKOM VODOM, ODVODNJE I
PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

Radni materijal
Izradio: Ruža Blažanin
17.05.2011. godina

Na temelju čl. 209. Zakona o vodama (NN 153/09), čl 52 st 1 Zakona o financiranju vodnog
gospodarstva (NN 153/09) Uprava društva – direktor uz prethodnu suglasnost jedinica
lokalne samouprave na vodoopskrbnom području Općine Brinje i Općine Josipdol donosi
15.05.2011. godine
ODLUKU
O VISINI CIJENE VODNIH USLUGA: OPSKRBA PITKOM VODOM
Čl.1
Ovom odlukom utvrđuju se cijene vodnih usluga: opskrba pitkom vodom te iznos vodnih
naknada koje su sastavni dio ukupne cijene vode za jedinice lokalne samouprave Općina
Brinje i dio Općine Josipdol u kojima se isporučuje navedena vodna usluga i obračunavaju
vodne naknade (u daljnjem tekstu: cijena vode).
Čl.2.
Ukupna cijena vodnih usluga iz čl 1. ove Odluke sastoji se od slijedećih stavki:
1. OSNOVNA CIJENA VODNIH USLUGA:
1.1.OPSKRBA PITKOM VODOM
2. VODNE NAKNADE
2.1. naknada za korištenje voda
2.2. naknada za zaštitu voda
( naknada za razvoj za sada se ne naplaćuje)
Čl.3.
(1) Utvrđuju se slijedeći iznosi cijene vode za vodne usluge opskrba pitkom vodom
potrošača iz vodoopskrbnog sustava Općine Brinje:
1. OSNOVNA CIJENA VODNE USLUGE OPSKRBE PITKOM VODOM
1.1. domaćinstva
-

fiksni mjesečni iznos za održavanje vodoopskrbnog sustava…. 10,00 kn/mj
cijena vode evidentirana mjernim uređajem (s naknadom
za koncesiju)…………………………………………………… 5,90 kn/m3

1.2. gospodarstvo, ustanove i udruge
-

fiksni mjesečni iznos za održavanje vodoopskrbnog sustava 10,00 kn/mj
cijena vode evidentirana mjernim uređajem
( sa naknadom za koncesiju)………………………………........ 7,51 kn/m3

1.3. voda sa hidranta……………………………………………... 10,00 kn/m3
(bez naknada i PDV)

(2) Korisnici su dužni plaćati Vodovodu d.o.o. Brinje i:
a) naknadu za iskopčavanje i ukopčavanje u vodoopskrbni sustav zbog nepodmirenih
dugovanja za vodne usluge
fizičke osobe……………………………………………………………300,00 kn
pravne osobe…………………………………………………………….600,00 kn
b) naknadu za iskopčavanje i ukopčavanje na zahtjev korisnika………… 200,00 kn
c) naknadu za samovoljno i protupravno uključivanje na
vodoopskrbni sustav………………………………………………… 2.000,00 kn
d) naknada za izdavanje posebnih uvjeta priključenja-suglasnost za
priključenje na vodne građevine (čl.3. Općih i tehničkih uvjeta)……… 500,00 kn
(3) Na iznose iz točke 1.2.i 3. ovog članka obračunava se PDV.
(4) Cijenu opskrbe pitkom vodom plaćaju potrošači priključeni na vodoopskrbni sustav
Općine Brinje na području Općine Brinje i na području Općine Josipdol u području koje
koristi vodu s vodoopskrbnog sustava Općine Brinje.
(5) Prikupljena sredstva iz točke 1.2. i 3 ovog članka prihod su poduzeća Vodovod d.o.o.
Brinje
(6) Socijalno ugroženi građani plaćaju 60% osnovne cijene vodne usluge za količinu
isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva. Preostalih 40% osnovne cijene vodnih
usluga opskrbe pitkom vodom socijalno ugroženih građana osigurava jedinica lokalne
samouprave sukladno popisima socijalno ugroženih građana, koje popise Općina nakon
utvrđivanja statusa socijalno ugroženih građana, dostavlja Vodovod-u d.o.o. Brinje.
Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica
lokalne samouprave.
(7) VODNE NAKNADE
7.1. naknada za korištenje voda ………………………………………….0,80 kn/m3
Visinu naknade utvrdila je Vlada Republike hrvatske Odlukom o visini naknade za korištenje
voda (NN 94/07.) , a plaćaju je svi potrošači priključeni na vodoopskrbni sustav. Naknada za
korištenje voda prihod je Hrvatskih voda.
7.2. naknada za zaštitu voda........................................................................0,90 kn/m3
Za potrošače koji su priključeni na vodoopskrbni sustav ili na sustav odvodnje, a čije se
otpadne vode ispuštaju direktno u sustav javne odvodnje ili prirodni prijemnik.
Visinu naknade za zaštitu voda utvrdila je Vlada Republike Hrvatske Odlukom o visini
naknade za zaštitu voda (NN br.58/2000.) te Pravilnikom o obračunavanju i plaćanju naknade
za zaštitu voda (NN br. 62/09.). Naknada za zaštitu voda prihod je Hrvatskih voda.

Na iznose iz točke 7. ovog članka ne obračunava se PDV.

(8) NAKNADA ZA RAZVOJ
Naknada za razvoj se ne obračunava.
Čl. 4.
Na temelju utvrđenih iznosa cijena po stavkama iz čl.3 ove odluke utvrđuje se UKUPNA
CIJENA VODE (vodne usluge i vodne naknade) za određene kategorije potrošača u
pojedinim jedinicama lokalnih samouprava Općine Brinje i dio Općine Josipdol.
Tabela ukupne cijene vodnih usluga privitak je ove Odluke i čini njen sastavni dio.
Čl. 5.
Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe cijena vodne usluge javne vodoopskrbe
obračunava se prema isporučenoj količini vode očitanoj na glavnom vodomjeru
mjesečno/višemjesečno.
Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe u zajedničkim prostorijama zgrade sa više
posebnih dijelova nekretnine-cijena vodne usluge obračunava se tako da se cijena utvrđena
prema stavku 1. ove točke podijeli s brojem članova svakog domaćinstva i na temelju broja
članova utvrdi cijena potrošene vode za svako domaćinstvo, osim ako međuvlasničkim
ugovorom nije drukčije uređeno.
Čl.6.
Količina vode nužne za osnovne potrebe kućanstva iznosi 70 litara dnevno po članu
kućanstva. Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni
prostor.
Čl.7.
Ova odluka stupa na snagu po dobivanju suglasnosti jedinica lokalne samouprave Općine
Brinje i Općine Josipdol.
Tabela ukupne cijene vodnih usluga privitak je ove Odluke i čini njen sastavni dio.
Čl. 8.
Uz cijenu vodnih usluga iskazuju se zasebno porez na dodanu vrijednost, naknada za
korištenje voda i naknada za zaštitu voda sukladno propisima.

Čl.9
Ova odluka je donesena uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika Općine Brinje od
28.04.2011. Klasa: 325-01/11-01/01 Ur.broj: 2125/04-11-03, općinskog načelnika Općine
Josipdol od 04.05.2011. Klasa:325-01/11-01/02 Ur.broj: 2133/13-01-11-02.
Odluka se dostavlja Vijeću za vodne usluge po ishođenju prethodnih suglasnosti iz stavka 1.
ove točke.
10.
Ova odluka objavljuje se na Internet stranici isporučitelja vodne usluge.
11.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na
Cjenik komunalnih usluga „Vodovod“ d.o.o. Brinje, Klasa: 363-01/10-01/03, Ur.br: 2125/0410-02 od 23.02.2010.
U Brinju, dana 17.05.2011 .
Direktor:
Ruža Blažanin

Utvrđuje se da su na cijene vodnih usluga:
a) Jedinica lokalne samouprave Općina Brinje donijela i dala suglasnost 28.04.2011.
godine što ovjerava i potpisuje općinski načelnik Općine Brinje.
Ovjera i potpis načelnika Općine Brinje:
________________________________
b) Jedinica lokalne samouprave Općina Josipdol donijela i dala suglasnost 04.05.2011.
godine što ovjerava i potpisuje općinski načelnik Općine Josipdol.
Ovjera i potpis načelnika Općine Josipdol:
_________________________________

