
OBRAZAC 

Sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu Odluke o cijeni vodnih usluga 

Naziv nacrta odluke ili drugog 

općeg akta o kojem se provodi 

savjetovanje 

Nacrt Odluke o cijeni vodnih usluga 

Obrazloženje razloga i ciljeva 

koji se žele postići 

donošenjem akta 

Sukladno članku 45. stavku 3. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), društvo Vodne usluge d.o.o. kao isporučitelj 

vodnih usluga provodi ovo javno savjetovanje o nacrtu Odluke o cijeni vodnih usluga. 

Razlozi i ciljevi za izmjenu cijena vodnih usluga: 

- 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. 

- Planirano ulaganje u imovinu s ciljem učinkovitog održavanja komunalnih vodnih građevina 

- Knjiženje naknade za razvoj sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja 

 

Sukladno načelima Zakona o vodnim uslugama, Vodne usluge d.o.o. predlaže donošenje ove Odluke o cijeni 

vodnih usluga, poštujući pri tome da se cijena vodnih usluga određuje prema načelima povrata troškova 

vodnih usluga, socijalne prihvatljivosti cijene vode te da se vodne usluge pružaju pod nediskriminacijskim 

uvjetima i socijalno prihvatljivim uvjetima. 

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) i članku 45. stavku 3. 

Zakona o vodnim uslugama, predlaže se sljedeći nacrt: 

 



 

Temeljem članka 43. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i čl. 10. Društvenog ugovora (Posl. broj OV- 4736/17 od 

29.09.2017. godine), Skupština društva Vodne usluge d.o.o. na prijedlog direktora društva dvostrukom većinom donosi: 

 

ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA 

I. 

Ovom se Odlukom javnog isporučitelja društva Vodne usluge d.o.o. ( u daljnjem tekstu: javni isporučitelj) određuju: 

vrste vodnih usluga, područje pružanja vodnih usluga, visina cijene vodne usluge, način obračuna i plaćanja vodne usluge 

i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu vodne usluge. 

II. 

Javni isporučitelj obavlja djelatnost javne vodoopskrbe na sljedećem vodoopskrbnom području koje čini: Grad Križevci, 

Općina Kalnik, Općina Sveti Ivan Žabno, Općina Sveti Petar Orehovec i Općina Gornja Rijeka. 

Javni isporučitelj obavlja djelatnost javne odvodnje na području Grada Križevaca i Općine Sveti Ivan Žabno. 

III. 

Cijena vodne usluge sastoji se od  

- Fiksnog dijela cijene vodnih usluga utvrđenog u  mjesečnom iznosu koji plaća svaki korisnik vodnih usluga 

priključen na komunalne vodne građevine neovisno o količini isporučenih vodnih usluga, 

- Varijabilnog dijela cijene vodnih usluga koji ovisi o količini isporučenih vodnih usluga. 

 

 

 

 

 



Visina cijene vodnih usluga za korisnike u kućanstvima određuje se kako slijedi 

 
Fiksni dio cijene 
vodnih usluga 

Jedinica mjere 
Cijena vodne usluge 

(kn) 
Socijalna cijena vodne 

usluge (kn) 

Vodoopskrba Kn/mjesečno 15,45 15,45 

Odvodnja Kn/mjesečno 3,00 3,00 

Pročišćavanje Kn/mjesečno 2,50 2,50 

Varijabilni dio cijene 
vodnih usluga 

Jedinica mjere 
Cijena vodne usluge 

(kn) 
Socijalna cijena vodne 

usluge (kn) 

Vodoopskrba m3 5,66 2,79 

Odvodnja m3 1,17 1,17 

Pročišćavanje m3 0,85 0,85 

    

 

Za gospodarstvene subjekte određuje se kako slijedi: 

 
Fiksni dio cijene 
vodnih usluga 

Jedinica mjere 
Cijena vodne usluge 

(kn) 

Vodoopskrba Kn/mjesečno 15,45 

Odvodnja Kn/mjesečno 3,00 

Pročišćavanje Kn/mjesečno 2,50 

Varijabilni dio cijene 
vodnih usluga 

Jedinica mjere 
Cijena vodne usluge 

(kn) 

Vodoopskrba m3 5,66 

Odvodnja m3 1,17 

Pročišćavanje m3 0,85 

   



Cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama iznosi 369,43 kn/odvozu. 

IV. 

Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe cijena vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se prema isporučenoj 

količini vode očitanoj na vodomjeru ili procijeni isporučene količine vode mjesečno. 

Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe u višestambenim objektima – cijena vodne usluge obračunava se tako da 

se isporučena količina vode očitana na glavnom vodomjeru dijeli na sve korisnike prema broju članova kućanstva ili na 

osnovu očitanih vlastitih (individualnih) vodomjera, pri čemu će se očitane vrijednosti na vlastitim vodomjerima po 

potrebi uskladiti sa očitanim vrijednostima na glavnom vodomjeru. 

V. 

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje obračun odvodnje otpadnih  voda vrši se temeljem očitanja vodomjera, 

utvrđivanjem razlike između trenutnog stanja na brojilu vodomjera i stanja prethodnog očitanja. 

Za korisnike koji nemaju priključak na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu ili tu uslugu ne koriste, usluga 

javne odvodnje obračunava se mjesečno u iznosu od 5 metara kubičnih po broju članova kućanstva. 

Socijalno ugroženi stanovnici plaćaju 49,3 % varijabilnog dijela cijene vodne usluge utvrđene u točki III. ove Odluke. 

Fiksni dio cijene vodne usluge plaćaju u iznosu utvrđenom u točki III. ove Odluke. Pod socijalno ugroženim stanovnicima 

smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalne samouprave. Razliku do pune cijene vodne usluge podmiruje 

se iz proračuna jedinica lokalne samouprave. 

VI. 

Uz cijenu vodnih usluga, na računima za vodne usluge, sukladno posebnim propisima iskazuju se zasebno: 

- Porez na dodanu vrijednost 

- Naknada za korištenje voda 

- Naknada za zaštitu voda 

- Naknada za razvoj 

VII. 

Ova Odluka donesena je dvostrukom većinom danih glasova, sukladno članku 24. st. 2. Zakona o vodnim uslugama. 



Ova Odluka se objavljuje u Službenom glasniku Koprivničko križevačke županije, na mrežnoj stranici javnog 

isporučitelja i u jednom lokalnom mediju. 

Ova Odluka dostavlja se Vijeću za vodne usluge u roku od 5 dana od dana objave u Službenom glasniku Koprivničko-

križevačke županije. 

VIII. 

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od ____________. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cijeni vodnih usluga od 1. travnja 2014. godine. 

 Predsjednik skupštine  

 __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Broj:__/2021 

U Križevcima, dana ________ 

 

Na temelju članka 52. i 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva 

(NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127/17,  66/19) i temeljem članka 23. i 24. Zakona o 

vodnim uslugama (NN 66/19) i čl. 10. Društvenog ugovora (Posl. broj OV- 4736/17 od 29.09.2017. godine), 

Skupština društva Vodne usluge d.o.o. na prijedlog direktora društva dvostrukom većinom donosi: 

 

ODLUKU O NAKNADI ZA RAZVOJ 

 

Članak 1.  

Ovom Odlukom o naknadi za razvoj utvrđuje se obveza plaćanja naknade za razvoj na području nadležnosti 

javnog isporučitelja vodnih usluga Vodne usluge d.o.o. (dalje u tekstu: Isporučitelj), te se utvrđuje i sljedeće: 

- Obveznici plaćanja, 

- Namjena naknade za razvoj, 

- Osnovica naknade za razvoj, 

- Visina naknade za razvoj, 

- Način i rokovi plaćanja naknade za razvoj, 

- Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj. 

 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=329
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=330
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=331
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=1693
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17440
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17717
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26191
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39781


Članak 2. 

Obveznici plaćanja naknade za razvoj su svi obveznici plaćanja cijene vodnih usluga na području nadležnosti 

Isporučitelja. 

 

Članak 3. 

Prihodi od naknade za razvoj koriste se za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina sukladno planu 

gradnje komunalnih vodnih građevina odnosno za financiranje otplate zajmova i kredita za gradnju komunalnih 

vodnih građevina sukladno financijskom planu javnog isporučitelja vodnih usluga . 

 

 

 

Članak 4. 

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno jedan metar kubni 

isporučene vode (1 m3). 

Članak 5. 

Naknada za razvoj iznosi 1 kn/m3 za kućanstva i 1 kn/m3 za gospodarske subjekte. 

Članak 6. 

Naknada za razvoj obračunava se putem računa za vodnu uslugu na kojem se naknada za razvoj iskazuje kao 

zasebna stavka. 

Račun za isporučenu vodnu uslugu iz stavka 1. ovog članka ispostavlja Isporučitelj. 



Iznos naknade za razvoj, koju je obveznik dužan platiti, predstavlja umnožak količine isporučene vodne usluge 

i iznosa naknade utvrđene ovom Odlukom. 

Korisnici su dužni plaćati naknadu za razvoj u rokovima u kojima su dužni plaćati cijenu vodne usluge. 

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost. 

Članak 7. 

Isporučitelj je dužan voditi evidenciju prikupljenih i utrošenih sredstava od naknade za razvoj u svojim 

poslovnim knjigama na zasebnom kontu. 

Isporučitelj je dužan podnositi godišnje izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj 

Skupštini Isporučitelja. 

Nadzor nad naplatom i trošenjem sredstava naknade za razvoj provodi Skupština. 

Članak 8. 

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“ a stupa na snagu ______________ 

Odluka o naknadi za razvoj donosi se za razdoblje važenja plana gradnje komunalnih vodnih građevina. 

Isporučitelj je dužan ovu Odluku dostaviti Vijeću za vodne usluge u roku 5 dana od dana donošenja. 

Isporučitelj je dužan ovu Odluku po njenom stupanju na snagu objaviti na svojoj web stranici. 

Neutrošena sredstva prikupljena od navedenih naknada za razvoj utrošit će se sukladno važećem planu gradnje 

na području jedinice lokalne samouprave gdje su prikupljena. 

 Predsjednik skupštine 

 _________________ 

 

 



OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU 

Razdoblje javnog savjetovanja od  19.11.2021. do 19.12.2021. godine 

Ime i prezime osobe odnosno 

naziv predstavnika 

zainteresirane javnosti koja daje 

svoje prijedloge/primjedbe 

 

Interes, odnosno kategorija i 

brojnost korisnika koju 

predstavljate 

 

Primjedbe i prijedlozi na 

pojedine članke nacrta 

prijedloga Odluke s 

obrazloženjem 

 

Kontakt podaci osobe koja daje 

prijedloge/primjedbe 

 

Datum dostavljanja  



NAPOMENA: 

 

Popunjeni obrazac dostaviti na adresu elektroničke pošte: info@vukz.hr ili poštom na adresu Vodnih usluga d.o.o., Ulica Drage Grdenića 7, 48260 

Križevci do 19.12.2021. godine. 

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja s javnošću, nositelj 

izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti javnost putem svoje web stranice www.vukz.hr na kojoj 

će se objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću. 

Prilikom popunjavanja obrasca za sudjelovanje u javnom savjetovanju primjenjuje se Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih 

podataka. 

 

Anonimne, uvredljive komentare i komentare koji nisu u skladu s prijedlogom odluke nećemo objavljivati. 

mailto:info@vukz.hr
http://www.vukz.hr/

