URBROJ: 02-995/12
U Vukovaru, 30.03.2012 godine.
Na temelju članka 206. stavak 5. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11 i
130/11) i članka 30. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora od 29. siječnja 2004. godine,
Milica Zebec dipl. oec. direktorica Vodovoda grada Vukovara d.o.o., Jana Bate 4, Vukovar
donosi

ODLUKU
O CIJENI VODNIH USLUGA
I.
Ovom se Odlukom određuju vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom
području/području aglomeracije, visinu cijene, 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 čine grad Vukovar sa naseljima
Borovo naselje, Lužac, Lipovača i Sotin, te općine Borovo, Tompojevci, Bogdanovci,
Negoslavci i Trpinja ( naselja Bršadin, Trpinja, Bobota, Ćelije i Ludvinci) pružaju se vodne
usluge javne vodoopskrbe.
Na području aglomeracije isporučitelja vodne usluge koje čine grad Vukovar sa naseljima
Borovo naselje i Lužac pružaju se vodne usluge javne odvodnje bez usluga pročišćavanja
otpadnih voda.
III.
Cijena vodnih usluga za korisnike u stambenim prostorima ( domaćinstva) određuje se kako
slijedi:
1. Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga
a) za korisnike koji su priključeni na građevine javne odvodnje
18,00 kn/mjesečno
b) za korisnike koji nisu priključeni na građevine javne odvodnje
13,00 kn/mjesečno
c) za socijalno ugrožene građane koji su priključeni na građevine javne odvodnje
10,80 kn/mjesečno
d) za socijalno ugrožene građane koji nisu priključeni na građevine javne odvodnje
7,80 kn / mjesečno
2. Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe ( varijabilna)

4,75 kn/m3
3. Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda ( varijabilna)
1,65 kn/m3
4. Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani za
količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva (varijabilna)
2,85 kn/m3
5. Cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda koju plaćaju socijalno ugroženi građani
( varijabilna)
0,79 kn / m3
6. Cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama
60,00 kn /m3
Cijena vodnih usluga za korisnike u poslovnim prostorima ( gospodarstvo) određuje se kako
slijedi:
1. Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga
a) za korisnike koji su priključeni na građevine javne odvodnje
18,00 kn/mjesečno
b) za korisnike koji nisu priključeni na građevine javne odvodnje
13,00 kn/mjesečno
2. Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe ( varijabilna)
6,81 kn/m3
3. Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda ( varijabilna)
2,85 kn/m3
IV
Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe cijena vodne usluge javne vodoopskrbe
obračunava se prema isporučenoj količini vode očitanoj na glavnom 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 se očitane vrijednosti na vlastitim vodomjerima moraju
uskladiti sa očitanom vrijednosti na glavnom vodomjeru, koji je mjerodavan za naplatu
isporučene vode.
V.
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 se naplaćuje prema

količini (prostornom metru) ispuštene otpadne vode izmjerenoj na mjeraču protoke
mjesečno.
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 se naplaćuje prema točki III
ove Odluke.
VI.
Količina vode nužne za osnovne potrebe kućanstva iznosi 2,00 m3/mjesečno 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.
VII.
Uz cijenu vodnih usluga iskazuju se zasebno porez na dodanu vrijednost, naknada za
korištenje voda i naknada za zaštitu voda, sukladno posebnim propisima.
Korisnicima usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području grada Vukovara uz
cijenu vodnih usluga i naknade iz st.1. ovog članka zasebno se iskazuje i naknada za razvoj
sukladno Odluci Gradskog vijeća KLASA: 325-01/11-01/05, URBROJ: 2196/01-01-12-7 od
12. ožujka 2012. godine u iznosu od 2,05 kn/m3 isporučene vode.
Korisnicima usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Bogdanovaca (općina
Bogdanovci) sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Bogdanovci KLASA: 363-01/1204/32, URBROJ: 2196/03-12-04 od 15.03.2012.g., na području Bršadina (općina Trpinja)
sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Trpinja KLASA: 325-01/12-01/01, URBROJ:
2196/08-01-12-53 od 19.03.2012.g. i na području općine Borovo sukladno Odluci
Općinskog vijeća Općine Borovo KLASA: 325-01/12-02/19, URBROJ: 2196/04-02-12-13 od
26.03.2012.g., uz cijenu vodnih usluga i naknade iz st.1. ovog članka zasebno se iskazuje i
naknada za razvoj u iznosu od 1,55 kn/m3 isporučene vode.
VIII.
Ova Odluka je donesena uz prethodnu suglasnost gradonačelnika grada Vukovara KLASA:
325-01/12-01/01, URBROJ: 2196/01-02-12-6, od 28.03.2012.g., prethodnu suglasnost
načelnika općine Bogdanovci KLASA: 363-01/12-03/43, URBROJ: 2196/03-12-03 od
23.03.2012.g., prethodnu suglasnost načelnika općine Tompojevci KLASA: 022-05/1203/10, URBROJ: 2196/07-12-1 od 23.03.2012.g., prethodnu suglasnost načelnika općine
Borovo KLASA:022-05/12-01/128, URBROJ: 2196/04-12-01-1 od 29.03.2012.g. i prethodnu
suglasnost načelnika Općine Negoslavci KLASA:363-01/12-01/03, URBROJ: 2196/06-01-12
od 30.03.2012.
Ova Odluka se dostavlja Vijeću za vodne usluge u roku do 5 dana po ishođenju prethodnih
suglasnosti iz st.1. ovog članka.
IX.
Ova Odluka se objavljuje na internet stranici isporučitelja vodnih usluga.

X.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se na obračun vodnih usluga za
mjesec travanj 2012. godine i nadalje.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cijeni vodnih usluga od 26. travnja
2011. godine URBROJ: 02-994/11.

Direktorica
Milica Zebec, dipl. oec.

