
 
 

NAJČEŠĆE TRAŽENE INFORMACIJE 

 

1.) Kolika je cijena priključka na sustav javne vodoopskrbe? 

Troškovi priključka na vodoopskrbni sustav iznose 1.461,61 kuna/193,99 EUR i plaćaju se u jednom obroku. 

 

2.) Kolika je cijena priključka na javni odvodni sustav? 

Troškovi izdavanja posebnih uvjeta za priključak na javni odvodni sustav iznose 173,28 kuna/22,50 EUR 

 

3.) Koja je dokumentacija potrebna za priključak na javni vodoopskrbni i odvodni sustav? 

 Dva izvoda iz katastarskog plana za katastarsku česticu na koju se priključuje komunalna infrastruktura 

(original),  

 jedan izvadak iz zemljišne knjige, ne stariji od 6 mjeseci, te  

 građevinska dozvola ili preslika podnesenog zahtjeva nadležnom tijelu za donošenje rješenja o izvedenom 

stanju ili uvjerenje iz katastra ako je građevina evidentirana prije 15. veljače 1968. godine. 

  

4.) Kako treba izvesti vodomjerno okno (šahtu)? 

Vodomjerno okno treba biti svijetlog otvora (unutarnjih dimenzija) 1,0 x 1,0 m, od betona MB-20 ili se može ugraditi 

betonska cijev minimalnog unutarnjeg promjera Ø 100 cm, sa poklopcem dimenzija 60 x 60 cm od čeličnog lima ili 

lijevanog željeza. 

 

5.) Kolika je cijena vode? 

 a) Domaćinstva i društvene djelatnosti s odvodnjom i pročišćavanjem 

 Varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga = 12,66 kn/ 1,68 EUR 

 Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga = 14,20 kn / 1,89 EUR 

 

 b) Domaćinstva i društvene djelatnosti bez odvodnje i pročišćavanja 

  Varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga = 10,36 kn/ 1,37 EUR 

 Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga = 11,98 kn/ 1,59 EUR 

  

6.) Postoji li mogućnost obročne otplate duga nakon dostavljene opomene? 

Postoji; broj otplatnih rata i iznosi određuju se dogovorno, potpisivanjem Izjave o obročnoj otplati. 

 

7.) Koje je obračunsko razdoblje za očitavanje domaćinstava i društvenih djelatnosti? 

Očitavanje vodomjera za domaćinstva i društvene djelatnosti vrši se 2 puta godišnje. 

Uplatnice za javne vodne usluge također se šalju 2 puta godišnje, a sastoje se od obračuna i 5 novih akontacija za 

razdoblje od 6 mjeseci. 

 

8.) Koliko često se vrši izmjena vodomjera radi baždarenja? 

Za domaćinstva i društvene djelatnosti, 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 iznosi 341,88 kn/ 45,37 EUR, plativo općom 

uplatnicom na žiro račun Virkoma. 

 

 


