VODOVOD d.o.o.
Frankopanska 35,
Brinje,
OIB 67230419986
Klasa: 325-01/21-1/12
Ur.br: 2125/73-21-01
Brinje, 06.04.2021.
Prijedlog odluke
ODLUKA O VISINI CIJENE VODNIH USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE
Na temelju čl. 43 Zakona o vodnim uslugama, članka 422. Zakona o trgovačkim društvima te članka
11. Odluke o izmjeni odredbi izjave o osnivanju društva, Uprava društva Vodovod d.o.o., OIB
67230419986, Frankopanska 35, 53 260 Brinje, po direktoru Ruža Blažanin, dana ___________2021.
donosi
ODLUKU
O CIJENI VODNIH USLUGA
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se odlukom određuje područje pružanja vodne usluge, vrsta vodne usluge, tarifa vodne usluge,
način obračuna i plaćanja cijene vodne usluge, javna davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz
cijenu vodne usluge na vodoopskrbnom području društva Vodovod d.o.o., Brinje.
Članak 2.
Na vodoopskrbnom području isporučitelja vodne usluge koje čine Općina Brinje i dio Općine Josipdol
(naselje Modruš) pružaju se vodne usluge javne vodoopskrbe.
II TARIFA VODNIH USLUGA
Članak 3.
Tarifa vodnih usluga za korisnike - kućanstva određuje se kako slijedi:
1. Fiksni dio vodoopskrba:
2. Varijabilni dio vodoopskrba:

35,00 kn/mj (jedan korisnik – kućanstvo po vodomjeru)
6,90 kn/m3 (evidentirano mjernim uređajem)

Tarifa vodnih usluga za korisnike – gospodarstvo određuje se kako slijedi:
1.Fiksni dio vodoopskrba:
2. Varijabilni dio vodoopskrba:

40,00 kn/mj (jedan korisnik- gospodarski subjekt po
vodomjeru)
8,51 kn/m3 (evidentirano mjernim uređajem)

Voda točena na hidrantu

10,00 kn/m3

III NAČIN OBRAČUNA VODNIH USLUGA
Čl.4.
Korisnicima se cijena za javnu vodoopskrbu obračunava prema Općim uvjetima isporuke komunalne
usluge koja je na snazi u vrijeme donošenja ove odluke.
Čl.5.
Na iznose iz točke 3. obračunava se PDV.
Čl.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 javne
vodoopskrbe socijalno ugroženih građana, koje popise Općina nakon utvrđivanja statusa socijalno
ugroženih građana dostavlja Vodovod-u d.o.o.
Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalne
samouprave.
Čl.7.
Uz cijenu vodnih usluga korisnici će se za isporučenu vodu teretiti iznosom poreza na dodanu
vrijednost te davanjima sukladno Zakonskim propisima i to naknada za korištenje voda i naknada za
zaštitu voda.
Čl.8.
Naknada za razvoj je regulirana zasebnom odlukom i isto je objavljeno na službenim stranicama
Općine Brinje i poduzeća Vodovod d.o.o. Brinje.
Čl.9.

Na temelju utvrđenih iznosa cijena po stavkama iz čl. 3. Ove odluke utvrđuje se UKUPNA CIJENA
JAVNE VODOOPSKRBE (vodne usluge i vodne naknade) za određene kategorije potrošača u pojedinim
jedinicama lokalne samouprave Općine Brinje i dio Općine Josipdol. Tabela ukupne cijene vodnih
usluga privitak je ove odluke i čini njen sastavni dio.

