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I. Općinski načelnik  
                                                                          

13. 
 

 Temeljem članka 77. stavka 5. Zakona gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 
84/21) i članka 50. Statuta Općine Skrad (“Službene novine Općine Skrad” broj 3/21), Općinski 
načelnik Općine Skrad donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti 

 
1) Na temelju Zahtjeva Komunalca d.o.o. Delnice od 28. rujna 2022., zaprimljenog dana 30. 

rujna 2022. godine (broj: 200/122) za izdavanje suglasnosti na Odluku o cjeniku javne 
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, temeljem članka 77. Zakona, Općinski 
načelnik očituje se da je sukladno stavku 9. navedenog članka provjerio sukladnost 
predloženog cjenika sa Zakonom te daje suglasnost na primjenu cjenika. 

2) Usluga iz stavka 1. pruža se u naseljima na području Općine Skrad. 
3) Cjenik se primjenjuje od 01. studenog 2022. godine i sastavni je dio ove Odluke. 

 
KLASA: 363-01/22-01/25 
URBROJ: 2112/04-22-01-02 
Skrad, 10. listopada 2022. 
 
                                                                                                             Općinski načelnik 
                                                                                                      Damir Grgurić dipl.ing., v.r. 
 
 
 
Na temelju članaka 43. stavak 1. i 45. stavak 3 i 4. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ 
broj 66/19.), a u skladu sa člankom 41. Društvenoga ugovora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja 
d.o.o. Delnice Supilova 173, Skupština društva je na sjednici održanoj dana 29. rujna 2022. godine 
donijela 
 

ODLUKU O CIJENI VODNE USLUGE (TARIFA VODNE USLUGE) 
JAVNE VODOOPSKRBE 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom određuje se područje pružanja i vrsta vodne usluge, visinu cijene vodne usluge (u 
daljnjem tekstu: za vodne usluge), način obračuna i plaćanja vodne usluge kao i iskaz javnih davanja 
koja se obračunavaju i naplaćuju uz tarifu javne usluge. 
 

Članak 2. 
 

Na vodoopskrbnom području isporučitelja vodne usluge koje čine grad Delnice i općine Ravna Gora, 
Fužine, Mrkopalj, Skrad, Lokve i Brod Moravice pruža se vodna usluga javne vodoopskrbe. 
 

Članak 3. 
 

Tarifa vodne usluge javne vodoopskrbe za korisnike u stambenim prostorima određuje se u iznosu 
kako slijedi: 
1. fiksni dio tarife vodne usluga za priključke 0 13-0 40 mm iznosi 25,15 kn/mj 

za priključke 0 50-0 150 mm iznosi 52,00 kn/mj 
2. varijabilni dio tarife vodne usluge iznosi 11,37 kn/m3 
3. tarifa vodne usluge vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi 
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građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe 
kućanstva 6,82 kn/m3 

 
Tarifa vodne usluge javne vodoopskrbe za korisnike u poslovnim prostorima određuje se u 
iznosu kako slijedi: 
1. fiksni dio tarife vodne usluge za priključke 0 13-0 40 mm iznosi 65,00
 kn/mj 

za priključke 0 50-0 150 mm iznosi 100,00
 kn/mj 

18,73 kn/m3 

 
Članak 4. 

 
Korisnicima vodne usluge javne vodoopskrbe u stambenim zgradama i poslovnim prostorima tarifa 
vodne usluge obračunava se mjesečno prema količini isporučene vode izražene u m3 očitanoj na 
mjernom mjestu korisnika. 
Korisnicima vodne usluge javne vodoopskrbe u individualnim stambenim objektima tarifa vodne 
usluge obračunava se višemjesečno (u pravilu kvartalno) također prema količini isporučene vode 
izražene u m3 oč anoj na mjernom mjestu korisnika u obračunskom periodu. 

 
Članak 5. 

 
Količina vode nužne za osnovne potrebe kućanstva iznosi 70 litara/dnevno po svakom članu 
kućanstva. 
Socijalno ugroženi stanar je osoba koja ima pravo naknade za troškove stanovanja, a određuju ih 
svojim aktima jedinice lokalne samouprave na čijem području se pruža vodna usluga javne 
vodoopskrbe. 
 

Članak 6. 
 

Uz tarifu vodne usluga zasebno se iskazuje porez na dodanu vrijednost, naknada za korištenje voda, 
naknada za zaštitu voda kao i naknada za razvoj. 
 

Članak 7. 
 

Ova Odluka se objavljuje na internet stranici isporučitelja vodne usluge, kao i u službenom listu 
jedinica lokalne samouprave na čijem području se pruža usluga javne vodoopskrbe. 
 

Članak 8. 
 

Isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe dužan je ovu Odluku dostaviti Vijeću za vodne usluge 
u roku 5 (pet) dana od dana objave u službenom listu jedinica lokalne samouprave. 
 

Članak 9. 
Tarifa vodne usluge prema ovoj Odluci primjenjuje se od 01. listopada 2022. godine. Stupanjem na 
snagu ove Odluke prestaje važiti odluka broj 39/16 od 28. siječnja 2016. godine. 
 
U Delnicama, 29. rujan 2022. 
 
Broj: 1055/22. 
            
                                                                                                   Predsjedavajući Skupštine  
                                                                                                        Josip Brozović, v.r. 
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14. 
 

Na temelju članka 25. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću - Lokalna 
razvojna agencija „PINS“ d.o.o. Skrad od 22. rujna 2021. godine, Općinski načelnik Općine Skrad, u 
funkciji predsjednika Skupštine Društva Damir Grgurić, dana 24. listopada 2022. godine donosi 
sljedeću 
 

O D L U K U 
o imenovanju predsjednika Uprave društva Lokalna razvojna agencija 

„PINS“ d.o.o. Skrad na određeno vrijeme 
 

I. 
 

Predsjednica Uprave društva Lokalne razvojne agencije „PINS“ d.o.o. (dalje u tekstu: LRA 
„PINS“) Dubravka Kolarić Zatezalo dostavila je dana 30. rujna 2022. godine obavijest o korištenju 
porodiljnog/rodiljnog dopusta od 22. listopada 2022. godine do zakonski određenog roka. 
 

II. 
 

Slijedom navedenog, predsjednik Skupštine Društva Damir Grgurić, imenuje Nataliju 
Mamulu iz Gomirja, Đurići 17, 51188030709, predsjednicom uprave društva LRA „PINS“ na 
određeno vrijeme, do povratka predsjednice uprave društva LRA „PINS“ Dubravke Kolarić Zatezalo 
sa porodiljnog/rodiljnog dopusta. 
 

III. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama 
Općine Skrad“. 
 
KLASA: 112-01/22-01/11 
URBROJ: 2112/04-22-01-02 
Skrad, 24. listopada 2022. godine 
 
                                                                                                 Predsjednik Skupštine Društva 
                                                                                                   Damir Grgurić, dipl.ing., v.r. 
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