Naziv nacrta odluke ili
drugog općeg akta o
kojem se provodi
savjetovanje
Obrazloženje razloga i
ciljeva koji se žele postići
donošenjem akta

OBRAZAC
Sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o
nacrtu Odluke
o cijeni vodnih usluga na vodoopskrbnom području
Općine Vrhovine
Nacrt Odluke o cijeni vodnih usluga na vodoopskrbnom području Općine Vrhovine

Sukladno članku 45. stavku 3. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19.), Vreline d.o.o. kao javni
isporučitelj vodnih usluga provodi ovo javno savjetovanje o nacrtu Odluke o cijeni vodnih usluga na vodoopskrbnom
području Općine Vrhovine.
Razlozi i ciljevi za izmjenu cijena vodnih usluga su:
• Omogućavanje poslovanja javnog isporučitelja prema načelu održivog razvoja i punog povrata troškova sukladno
Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva
• Održavanje komunalnih vodnih građevina u stanju funkcionalne sposobnosti
• Preuzimanje cjelovitog sustava vodoopskrbe na području Općine Vrhovine
• Povećanje broja korisnika
• Smanjenje nabavne cijene vode
• Stavljanje u funkciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Vrhovine i Donji Babin Potok
• Uvođenje fiksnog dijela osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje
• Uvođenje fiksnog dijela osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda
• Uvođenje osnovne cijena vodne usluge javne odvodnje (varijabilni dio)
• Uvođenje osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilni dio)
• Uvođenje cijene vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na UPOV
Sukladno načelima Zakona o vodnim uslugama Vreline d.o.o. predlaže Odluku o cijeni vodnih usluga na vodoopskrbnom
području Općine Vrhovine poštujući pri tome prema navedenom zakonu da se cijena vodnih usluga određuje prema
načelima punog povrata troškova vodnih usluga kako je utvrđeno zakonom kojim se uređuje financiranje vodnog
gospodarstva, socijalne prihvatljivosti cijene vode i zaštite od monopola i da se vodne usluge pružaju pod
nediskriminacijskim uvjetima i socijalno prihvatljivim uvjetima.
Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.) i članka 45. stavka
3., a u svezi članka 109. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19.), predlaže se slijedeći nacrt:
Na temelju članka 45. stavak 4. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19.), Uredbe o najnižoj osnovnoj
cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva („Narodne novine“ broj 112/10.) i članka 31. Odluke
o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću KLASA:363-02/13-20/7, URBROJ:2125/09-01/01/13-1 od
12.12.2013. godine i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću
Vreline d.o.o. Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 20/18.) Skupština društva donosi

Odluku
o cijeni vodnih usluga na vodoopskrbnom području Općine Vrhovine
-

Nacrt -

Članak 1.
(1) Ovom se Odlukom o cijeni vodnih usluga na vodoopskrbnom području Općine Vrhovine (u daljnjem tekstu:
Odluka) određuju vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području i području aglomeracije Općine
Vrhovine, visinu cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se
obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.
Članak 2.
(1) Na vodoopskrbnom području isporučitelja vodne usluge a koje čini naselje Zalužnica, Vrhovine, Gornje Vrhovine,
Rudopolje, Donji Babin Potok i Gornji Babin Potok pružaju se vodne usluge javne vodoopskrbe, odvodnje,
pročišćavanja te pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama.
Članak 3.
(1) Elementi tarife vodnih usluga za fizičke i pravne osobe određuje se kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe
fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje
fiksni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih
voda
osnovna cijena vodne usluga javne vodoopskrbe (varijabilni dio)
osnovna cijena vodne usluge javne odvodnje (varijabilni dio)
osnovna cijena vodne usluga pročišćavanja otpadnih voda
(varijabilni dio)
Cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz
septičkih i sabirnih jama na UPOV

20,00
5,00

kn/mj
kn/mj

4,00
6,00
2,00

kn/mj
kn/m3
kn/m3

2,00

kn/m3

80,00

kn/m3

Članak 4.
(1) Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe cijena vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se prema
isporučenoj količini vode očitanoj na glavnom vodomjeru mjesečno/višemjesečno.
(2) Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga za korisnike u stambenim i poslovnim prostorima, uključujući i korisnike u
stambenim i poslovnim prostorima u višestambenim i poslovnim zgradama, obračunava se mjesečno.
(3) Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe u zajedničkim prostorijama zgrade sa više posebnih dijelova
nekretnine – cijena vodne usluge obračunava se na način da se potrošnja vode raspoređuje na temelju očitanog stanja

na glavnom vodomjeru na sve potrošače razmjerno broju članova domaćinstva pojedinog potrošača ili na temelju
očitanja individualnih (vlastitih, sekundarnih) vodomjera.
Članak 5.
(1) Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji imaju i koriste ispravan mjerač protoka ispuštene vode, neovisno o
tom jesu li ili nisu priključeni na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe, cijena vodne usluge skupljanja
otpadnih voda (i cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda) se naplaćuje prema količini (prostornom metru)
ispuštene otpadne vode izmjerenoj na mjeraču protoke mjesečno/višemjesečno.
(2) Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji nemaju ili ne koriste ispravan mjerač protoka ispuštene otpadne vode,
a priključeni su na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe - cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (i
cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda) se naplaćuje prema članku 4. ove Odluke.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Članak 6.
Količina vode nužne za osnovne potrebe kućanstva iznosi 80 litara/dnevno po članu kućanstva.
Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor.
Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalne samouprave.
Socijalno ugroženi stanovnici plaćaju 60% fiksnog i varijabilnog dijela cijene vodne usluge.
Razliku do pune cijene vodne usluge podmiruje se iz proračuna jedinice lokalne samouprave.

Članak 7.
(1) Uz cijenu vodnih usluga iskazuju se zasebno porez na dodanu vrijednost, naknada za korištenje voda, naknada za
zaštitu voda i naknada za razvoj, sukladno posebnim propisima.
Članak 8.
(1) Isporučitelj vodnih usluga izrađuje cjenik vodnih usluga sukladno ovoj Odluci zajedno sa naknadama iz prethodnog
članka ove Odluke, a koji zajedno s ovom Odlukom objavljuje na web stranici Općine Vrhovine www.vrhovine.hr u
dijelu koji se odnosi na Vreline d.o.o.
Članak 9.
(1) Ova Odluka objavit će se i dostaviti sukladno odredbama članka 46. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“
broj 66/19.).
Članak 10.
(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cijeni vodnih usluga na vodoopskrbnom području Općine
Vrhovine KLASA: 363-01/17-01/01, URBROJ:2125/09-01/01/17-3 od 26.10.2017. godine.
Članak 11.
(1) Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 01.04.2021. godine

KLASA: 363-01/21-01/__
URBROJ:2125/09-01/01/21-__
Vrhovine, __.__.2021. godine

Predsjednik Skupštine
Milorad Delić, bacc.iur.

Sukladno članku 44. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19.) cijena vodne usluge javne vodoopskrbe
koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva utvrđuje se u
iznosu od 60% cijene vodne usluge koju plaćaju korisnici vodnih usluga koji nisu socijalno ugroženi.
Cijene vodnih usluga koje trenutno naplaćuje Vreline d.o.o. kao javni isporučitelj vodnih usluga možete pronaći na
internetskoj stranici https://www.vrhovine.hr/index.php/dokumenti/category/110-odluke-2017-god?download=1123:odluka-ocijeni-vodnih-usluga-na-vodoopskrbnom-podrucju-opcine-vrhovine-i-cjenik-pitke-vode

Zakonske osnove za izmjenu cijena vodnih usluga su: Zakon o vodnim uslugama, Zakon o financiranju vodnog
gospodarstva i Uredba o najnižoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva.

Razdoblje javnog savjetovanja
od 15. veljače - 17. ožujka 2021. godine
Ime i prezime osobe odnosno naziv
predstavnika zainteresirane javnosti
koja daje svoje primjedbe i
prijedloge
na predloženi nacrt *
Interes, odnosno kategorija i
brojnost korisnika koje
predstavljate
Primjedbe i prijedlozi na
pojedine članke nacrta
prijedloga akta s obrazloženjem

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja
je sastavljala primjedbe i prijedloge
ili osobe koje predstavlja
zainteresiranu javnost, e-mail ili
drugi podaci za kontakt
Datum dostavljanja

NAPOMENA:
Popunjeni obrazac dostaviti na adresu elektroničke pošte: ksenija@vrhovine.hr zaključno do 17. ožujka 2021. godine.
Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.) nakon provedenog savjetovanja sa javnošću, nositelj izrade
akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti javnost putem web stranice https://www.vrhovine.hr/index.php/dokumenti/category/31109-savjetovanje-sa-javnosti na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću.
* Molimo prije popunjavanja i dostave pročitajte naša pravila vezano uz zaštitu osobnih podataka na mrežnim stranicama Općine Vrhovine www.vrhovine.hr u odjeljku koji
se odnosi na Vreline d.o.o. Slanjem osobnih podataka smatramo da ste pročitali pravila obrade i da ste s istima suglasni. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci budu javno
objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.
Anonimne, uvredljive i komentare koji nisu u skladu s prijedlogom Nacrta Odluke nećemo objavljivati.

