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Najčešće tražene informacija:
1. Kolika je cijena vode?
a) Domaćinstva s odvodnjom
- Varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga = 12,32 kn
- Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga = 17,02 kn
b) Domaćinstva bez odvodnje
- Varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga = 10,66 kn
- Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga = 12,76 kn
2. Kolika je cijena priključka na sustav javne vodoopskrbe?
Troškovi priključka na vodoopskrbni sustav iznose iznose od 2.300,00 kn do
2.900,00 kn u ovisnosti o stvarnim troškovima priključka.
Cijena priključka plaća se od jednom ili u dva obroka bez kamata ili obročno do 12 rata s
godišnjom kamatom od 6%.Kao jamstvo kod obročne otplate stranka dostavlja ovjerenu
bjanko zadužnicu.
3. Kolika je cijena priključka na javni odvodni sustav?
Troškovi izdavanja suglasnosti i nadzora nad priključenjem na javni odvodni sustav
iznose 480,00 kuna.
4. Koja je dokumentacija potrebna za priključak na javni vodoopskrbni i odvodni
sustav?
- Izvadak iz zemljišne knjige ne stariji od 6 mjeseci.
- Izvod iz digitalnog katastarskog plana.
- Građevinska dozvola ili
a) uvjerenje da je građevina izgrađena prije 15.02.1968. godine (iz katastra),
b) dokaz da je podnesen zahtjev nadležnom tijelu za donošenje rješenja o izvedenom
stanju,
c) projekt obnove ratom oštećene ili porušene kuće.
- Osobna iskaznica vlasnika.
5. Kako treba izvesti vodomjerno okno (šahtu)?
Vodomjerno okno treba biti svijetlog otvora 100x100x100cm(d+š+v) od armiranog
betona MB-25 sa poklopcem dimenzija 60 x 60 cm od čeličnog lima ili lijevanog željeza.
Mogu se koristiti i gotova vodomjerna okna koja zadovoljavaju tehničke propise također
propisanih dimenzija 100x100x100cm uz priloženi atest proizvođača.
6. Postoji li mogućnost obročne otplate duga nakon dostavljene opomene?
Postoji; broj otplatnih rata i iznosi određuju se dogovorno, potpisivanjem vansudske
nagodbe.
7. Koje je obračunsko razdoblje za očitavanje domaćinstava?
Očitavanje vodomjera za domaćinstva vrši se minimalno 2 puta godišnje.

8. Koliko često se vrši izmjena vodomjera domaćinstvima radi baždarenja?
Za domaćinstva izmjena vodomjera se vrši svakih 5 godina.
9. Kolika je cijena izmjene vodomjera radi baždarenja?
Sama izmjena vodomjera radi baždarenja se ne naplaćuje.
10. Tko snosi troškove izmjene smrznutog vodomjera?
Korisnik je dužan zaštiti svoj vodomjer od mehaničkih oštećenja i smrzavanja, jer u
suprotnom je dužan snositi troškove izmjene vodomjera.
11. Kolika je cijena izmjene vodomjera u slučaju mehaničkog oštećenja ili smrzavanja?
Cijena izmjene vodomjera u slučaju mehaničkog oštećenja ili smrzavanja je 423,16 kuna.

