GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o
Park Sv.. Jurja 1
23440 GRAČAC

Na temelju članka 206. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) i
članaka 4., 5. i 6. Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje
cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10) sve u skladu s odredbama Zakona o
financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13), clanka 1. Odluke o
osnivanju trgovačkog društva Gračac vodovod I odvodnja, Gračac, Park Sv. Jurja 1,
te prethodne suglasnosti općinske načelnice Općine Gračac, klasa: 363-02/14-01/04.
Urbroj:2198/31-01-14-3 od 13.lipnja 2014. godine, direktor trgovackog drustva
Gračac vodovod I odvodnja d.o.o Gračac, Parkl Sv. Jurja 1. donosi slijedeću

ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA
I
Ovom se Odlukom određuju vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom
području/području aglomeracije (vodoopskrbnom području i području aglomeracije),
visinu cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih
davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.

II

Na vodoopskrbnom području isporučitelja vodne usluge koje čini naselje Gračac i
naselje Srb pružaju se vodne usluge Javne vodoopskrbe.
Na području aglomeracije isporučitelja vodne usluge koje čine Općina Gračac
pružaju se vodne usluge Javne odvodnje sa uslugom crpljenja i odvoza otpadnih
voda iz sabirnih i septičkih jama.
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III

Stambeni prostori
Struktura cijena
Fiksni dio
osnovne cijene
vodnih usluga
PDV 13%
Osnovna cijena
vodne usluge
javne
vodoopskrbe
PDV 13%
Osnovna cijena
vodne usluge
sakupljanja
otpadnih voda
PDV 13%
Cijena crpljenja i
odvoza otpadnih
voda iz septičkih i
sabirnih jama
PDV 13%
Naknada za
korištenje voda
(NN10/2014)
Naknada za
zaštitu voda (NN
Naknada za razvoj
- vodoopskrba
Naknada za razvoj
- odvodnja

UKUPNO

Redovni

Socijalno
ugroženi

Poslovni
prostori

10,00 kn
1,30 kn

6,00 kn
0,78 kn

13,00 kn
1,69 kn

5,26 kn
0,68 kn

3,16 kn
0,41 kn

6,84 kn
0,89 kn

0,62 kn
0,08 kn

0,37 kn
0,05 kn

0,81 kn
0,11 kn

307,50 kn
39,98 kn

184,50 kn
23,99 kn

399,75 kn
51,97 kn

2,85 kn

2,85 kn

2,85 kn

1,35 kn

1,35 kn

1,35 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn
Fiksno
mjesečno

0,00 kn
Fiksno
mjesečno

0,00 kn
Fiksno
mjesečno

11,30 kn
6,78 kn
Za potrošeni Za potrošeni
m3
m3
10,84 kn
8,19 kn

14,69 kn
Za potrošeni m3
12,84 kn
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Potrošačima, domaćinstvima, i pravnim osobama koje iz razloga nemogućnosti
ugradnje vodomjera na području vodoopskrbe teritorijalnog područja Općine Gračac i
naselja Srb sa okolicom, posebnosti pojedinih lokalnih vodoopskrbnih sustava i
drugih razloga, do potpune rekonstrukcije vodovodnih mreža naselja i kućnih
priključaka, potrošnja vode će se obračunava kako slijedi za paušalnu potrošnju.
Domaćinstva ( m3/mjesečno po članu domaćinstva ) …………….………. 4,0 m3
Pravne osobe ( m3/mjesečno ) ………………………………………………. 4,0 m3

V
Korisnicima vodnih usluga Javne vodoopskrbe cijena vodne usluge Javne
vodoopskkrbe obračunava se prema isporučenoj količini vode očitanoj na glavnom
vodomjeru mjesečno.
Isto vrijedi i za korisnike u stambenim prostorima, kao i za korisnike u poslovnim
prostorima.
VI
Korisnici vodnih usluga javne odvodnje na području aglomeracije – teritorijalno
područje Općine Gračac, priključeni na komunalne vodne građevine Javne odvodnje,
osnovica za obračun naknade za zaštitu voda je količina ( prostorni metar ) ispuštene
otpadne vode.
Ako se količina ispuštene vode iz bilo kojih razloga ne može izmjeriti ( ne postoji
mjerač protoka, nije ispravan, ne koristi se ili dr. ), smatra se da je količina ispuštene
otpadne vode jednaka količini zahvaćene ili isporučene vode obvezniku, umanjene
za fiksni tehnološki gubitak
Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje iz stavka 2. ove točke kojima je
Pravilnikom o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda ( NN. br.83/2010 )
propisan fiksni gubitakisti će se primijeniti na količine obračunate prema stavku 2. ove točke.
Cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda se naplaćuje prema točki III ove
Odluke.

VII
Količina vode nužna za osnovne potrebe kućanstva iznosi 100 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.
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VIII
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.
IX
Ova Odluka se dostavlja Vijeću za vodne usluge u roku od 5 dana po ishođenju
prethodne suglasnosti iz stavka 1. ove točke.
X
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom objave u Službenom glasniku
zadarske županije i na službenim stranicama Općine Gračac.
U Gračacu, dana 16.06.2014 god.
Direktor:
Zvonimir Dijak, dipl.oec.
Dostaviti:
1.
2.

Vijeću za vodne usluge
Pismohrana
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