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Na temelju članka 206. Zakona o vodama (NN, br. 153/09.) i članka 9. Izjave o osnivanju društva VG 

Vodoopskrba d.o.o. – pročišćeni tekst (Posl. broj: OU-400/10-2) predsjednik Uprave trgovačkog 

društva VG Vodoopskrba d.o.o. iz Velike Gorice, Kolodvorska 64, dana 20.05.2011. godine donosi 

 

 

ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA  

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste vodnih usluga koje korisnicima/potrošačima isporučuje javni 

isporučitelj vodnih usluga, trgovačko društvo VG Vodoopskrba d.o.o. (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), 

visina cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja vodne usluge i iskaz javnih davanja koja 

se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu vodne usluge. 

 

Članak 2. 

 

Na vodoopskrbnom području Isporučitelja koje čine grad Velika Gorica te Općine Kravarsko, 

Pokupsko i Orle pružaju se vodne usluge javne vodoopskrbe. 

 

Na području aglomeracije Isporučitelja koje čini grad Velika Gorica pružaju se vodne usluge javne 

odvodnje s uslugom pročišćavanja otpadnih voda u II. stupnju.  

 

Isporučitelj vodnu uslugu crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama isporučuje 

korisnicima/potrošačima na području grada Velika Gorica te Općine Kravarsko, Pokupsko i Orle, a 

sukladno uvjetima i primjenom cijena utvrđenim u važećim cjenicima Isporučitelja.  

 

Članak 3. 
 

Ukupnu cijenu vodnih usluga iz članka 2. stavak 1. i 2. ove Odluke čine: osnovna cijena vodnih usluga 

(fiksni i varijabilni dio), porez na dodanu vrijednost te pripadajuće vodne naknade (naknada za 

korištenje voda i naknada za zaštitu voda). 

 

Članak 4. 

 
A) Tarifa vodnih usluga za korisnike/potrošače na području grada Velika Gorica odreĎuje 

se kako slijedi: 

 

I. U stambenim prostorima (domaćinstva): 

 
1. fiksni dio osnovne cijene javne vodoopskrbe 16,60 kn/mj 

2. osnovna cijena javne vodoopskrbe (varijabilna)   2,28 kn/m
3
 

3. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda   5,47 kn/mj 

4. osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)   1,21 kn/m
3
 

5. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda   5,66 kn/mj 

6. osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna)   1,25 kn/m
3
 

 

II. U poslovnim prostorima (gospodarstvo i ostali korisnici/potrošači): 

 

1. fiksni dio osnovne cijene javne vodoopskrbe 16,60 kn/mj 

2. osnovna cijena javne vodoopskrbe (varijabilna)   4,89 kn/m
3
 

3. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda   5,47 kn/mj 
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4. osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)  3,14 kn/m
3
 

5. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda  5,66 kn/mj 

6. osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna)  3,27 kn/m
3
 

 

III. Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani za 

količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva: 

 

1. fiksni dio osnovne cijene javne vodoopskrbe 9,96 kn/mj 

2. osnovna cijena javne vodoopskrbe (varijabilna) 1,37 kn/m
3
 

 

 

B) Tarifa vodnih usluga za korisnike/potrošače na području općine Kravarsko odreĎuje se 

kako slijedi: 
 

I. U stambenim prostorima (domaćinstva): 

 
1. fiksni dio osnovne cijene javne vodoopskrbe 18,40 kn/mj 

2. osnovna cijena javne vodoopskrbe (varijabilna)   4,01 kn/m
3
 

 

II. U poslovnim prostorima (gospodarstvo i ostali korisnici/potrošači): 

 

1. fiksni dio osnovne cijene javne vodoopskrbe 18,40 kn/mj 

2. osnovna cijena javne vodoopskrbe (varijabilna)   8,70 kn/m
3
 

 

III. Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani za 

količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva: 

 

1. fiksni dio osnovne cijene javne vodoopskrbe 11,04 kn/mj 

2. osnovna cijena javne vodoopskrbe (varijabilna) 2,41 kn/m
3
 

 

 

C) Tarifa vodnih usluga za korisnike/potrošače na području općine Pokupsko odreĎuje se 

kako slijedi: 
 

I. U stambenim prostorima (domaćinstva): 

 
1. fiksni dio osnovne cijene javne vodoopskrbe 30,46 kn/mj 

2. osnovna cijena javne vodoopskrbe (varijabilna)   4,55 kn/m
3
 

 

II. U poslovnim prostorima (gospodarstvo i ostali korisnici/potrošači): 

 

1. fiksni dio osnovne cijene javne vodoopskrbe 30,46 kn/mj 

2. osnovna cijena javne vodoopskrbe (varijabilna)   9,96 kn/m
3
 

 

III. Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu 

isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva: 

 

1. fiksni dio osnovne cijene javne vodoopskrbe 18,28 kn/mj 

2. osnovna cijena javne vodoopskrbe (varijabilna) 2,73 kn/m
3
 

 

 

D) Tarifa vodnih usluga za korisnike/potrošače na području općine Orle odreĎuje se kako 

slijedi: 
 

I. U stambenim prostorima (domaćinstva): 

 

1. fiksni dio osnovne cijene javne vodoopskrbe 26,05 kn/mj 

2. osnovna cijena javne vodoopskrbe (varijabilna)   3,32 kn/m
3
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II. U poslovnim prostorima (gospodarstvo i ostali korisnici/potrošači): 

 

1. fiksni dio osnovne cijene javne vodoopskrbe 26,05 kn/mj 

2. osnovna cijena javne vodoopskrbe (varijabilna)   7,40 kn/m
3
 

 

III. Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu 

isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva: 

 

1. fiksni dio osnovne cijene javne vodoopskrbe 15,63 kn/mj 

2. osnovna cijena javne vodoopskrbe (varijabilna) 1,99 kn/m
3
 

 

 

Članak 5. 

 

Korisnicima/potrošačima vodne usluge javne vodoopskrbe cijena vodne usluge javne vodoopskrbe 

obračunava se prema razlici očitanog stanja na vodomjeru i stanja prethodnog očitanja vodomjera, 

sukladno dinamici očitanja koju određuje Isporučitelj, a koja je u pravilu u mjesečnim intervalima.  

 

Korisnicima/potrošačima vodne usluge javne vodoopskrbe u postojećim višestambenim građevinama 

(zgradama) sa više posebnih dijelova nekretnine gdje ne postoje tehnički uvjeti za ugradnju internih 

vodomjera, cijena vodne usluge obračunava se tako da se isporučena voda mjeri i očitava glavnim 

vodomjerom, a tako očitana potrošnja raspoređuje se na pojedine potrošače prema broju prijavljenih 

članova kod svakog potrošača, temeljem pisane i ovjerene Izjave (popisa) predstavnika stanara 

pojedine zgrade, osim ako međuvlasničkim ugovorom nije drukčije uređeno. 

 

Članak 6. 

 
Korisnicima/potrošačima vodne usluge javne odvodnje koji imaju i koriste mjerač protoka ispuštene 

vode, neovisno o tome jesu li ili nisu priključeni na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe, 

cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda i cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda 

naplaćuje se prema količini (prostornom metru) ispuštene otpadne vode izmjerene na mjeraču protoka, 

u pravilu u mjesečnim intervalima. 

 

Korisnicima/potrošačima vodne usluge javne odvodnje koji nemaju ili ne koriste 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 naplaćuje se 

prema članku 5. ove Odluke. 

 

Članak 7. 

 
Korisnicima/potrošačima vodne usluge javne odvodnje koji nemaju ili ne koriste mjerač protoka 

ispuštene otpadne vode, niti su priključeni na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe, cijena 

vodne usluge skupljanja otpadnih voda i cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda naplaćuje se 

u mjesečnom paušalu u visini od 15 m³, što predstavlja prosječnu mjesečnu potrošnju četveročlanog 

domaćinstva prema analizi potrošnje u prethodnim razdobljima. 

 

Članak 8. 

 

Količina vode nužne za osnovne potrebe kućanstva iznosi 70 l dnevno po članu kućanstva prema 

preporuci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).  

 

Jedinica lokalne samouprave dužna je pravovremeno dostavljati Isporučitelju popis socijalno 

ugroženih građana.  
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Članak 9. 

 

Uz cijenu vodnih usluga iskazuju se zasebno porez na dodanu vrijednost, naknada za korištenje voda 

te naknada za zaštitu voda, sukladno posebnim propisima.  

 

Tablica ukupne cijene vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje za korisnike/potrošače na 

vodoopskrbnom području odnosno području aglomeracije iz članka 2. ove Odluke nalazi se u privitku 

ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

 

Članak 10. 

 
Ova Odluka donesena je uz prethodnu suglasnost: 

1. Gradonačelnika grada Velika Gorica, od dana 21.04.2011. godine, Klasa: 307-01/2011-

01/03, Ur. broj: 238-33-10/2040-2011-1  

2. Općinskog načelnika Općine Kravarsko, od dana 19.04.2011. godine, Klasa: 325-01/11-

01/02, Ur. broj: 238-17-11-02  

3. Općinskog načelnika Općine Pokupsko, od dana 20.04.2011. godine, Klasa: 363-02/11-

01/01, Ur. broj: 238-22-1-11-1  

4. Općinskog načelnika Općine Orle, od dana 18.04.2011. godine, Klasa: 325-01/11-01/03, 

Ur. broj: 238/36-01-11-02. 

 

Ova Odluka dostavlja se Vijeću za vodne usluge u roku do 5 dana po ishođenju prethodnih suglasnosti 

iz stavka 1. ovog članka.  

 

Članak 11. 

 
Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči i na internet stranici Isporučitelja te u Službenom glasniku 

Grada Velika Gorica. 

 

Članak 12. 

 
Ova Odluka stupa na snagu dana 20.05.2011. godine, a primjenjuje se od 01.06.2011. godine. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti CJENIK VODE (za područje Grada Velika Gorica i 

okolnih Općina), od dana 01.06.2010. godine.   

 

 

 

U Velikoj Gorici, 20.05.2011. godine 

Ur. broj: 1-01-203/37/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VG Vodoopskrba d.o.o. 

Predsjednik Uprave: 

 

mr. sc. Jure Galić, dipl. ing. graĎ., v.r. 


