
U smislu članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 

49. Statuta Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 - 

pročišćeni tekst, 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), Gradonačelnik Grada Gospića dana 16. svibnja 2022. godine 

donosi  

 

 

Z A K LJ U Č A K 

o financiranju prijevoza vode za potrošnju kućanstvima  

koja nisu priključena na vodoopskrbnu mrežu Grada Gospića  
 

 

I. 

Radi poboljšanja životnih uvjeta stanovništva u naseljima ili dijelovima naselja koja nisu 

priključena na javnu vodoopskrbnu mrežu, Grad Gospić uvodi mjeru opskrbe kućanstava vodom za 

potrošnju, financiranjem i sufinanciranjem troškova prijevoza vode autocisternom.  

 

 

II. 

Pojedini pojmovi iz točke I. ovog Zaključka imaju sljedeće značenje: 

➢ voda za potrošnju - podrazumijeva se voda koja se ne može koristiti kao voda za piće već 

samo za napajanje stoke te za  pranje, čišćenje i zalijevanje povrtnjaka, a koja se korisnicima 

dostavlja putem autocisterni.  

➢ kućanstvo – fizička osoba ili zajednica fizičkih osoba, bez obzira na srodstvo, koje zajedno 

stanuju i imaju prijavljeno prebivalište ili boravište na adresi na koju se prevozi voda.  

 

 

III. 

Grad Gospić će u cijelosti financirati troškove prijevoza vode za potrošnju autocisternom onim 

kućanstvima koja imaju prijavljeno prebivalište na adresi na koju se prevozi voda, po cijeni utvrđenoj 

cjenikom usluga JVP Gospić. 

 

Grad Gospić će sufinancirati troškove prijevoza vode za potrošnju autocisternom onim 

kućanstvima koja imaju prijavljeno boravište na adresi na koju se voda prevozi, u visini od 50 % 

cijene prijevoza utvrđene cjenikom usluga JVP Gospić. Iznos koji predstavlja razliku između cijene 

troškova prijevoza vode utvrđene cjenikom usluga JVP Gospić i cijene koju Grad sufinancira, 

kućanstva podmiruju samostalno.  

 

Kućanstva pravo iz stavka 1. i 2. ove točke, mogu ostvariti jednom mjesečno za prijevoz 

autocisternom zapremine 8000 l/8m3. 

 

IV. 

Uslugu prijevoza vode za potrošnju korisnicima će pružati JVP Gospić (u daljnjem tekstu: 

JVP), koja raspolaže cisternom za prijevoz vode zapremine iz točke III. ovog Zaključka. 

 

 

V. 

Zahtjev za nadoknadom troškova za izvršeni prijevoz vode za potrošnju korisnicima usluge 

prijevoza, JVP podnosi Gradu Gospiću jednom mjesečno i to do 10-tog u mjesecu za prethodni 

mjesec. 



 

Uz zahtjev za nadoknadom troškova, JVP dostavlja račun za izvršenu uslugu prijevoza uz koji 

se prilažu  izdatnice za svakog korisnika kojemu je tijekom mjeseca autocisternom prevezena voda.  

 

Grad u svakom trenutku ima pravo zatražiti od JVP  dodatna pojašnjenja u pogledu 

dostavljenog zahtjeva, a poglavito u odnosu na broj izvršenih usluga i korisnike predmetnih usluga. 

 

Iznosi isplaćeni JVP, na temelju, neistinitih i netočnih podataka ili u slučaju administrativne 

greške, podliježu povratu sredstava u gradski proračun. 

 

 

VI. 

Grad Gospić se obvezuje troškove prijevoza platiti u roku od 15 dana od dana zaprimanja 

zahtijeva na teret Razdjela 002 Tajništvo, Glava 00202 Mjesna samouprava, Program 1001 Poslovi 

Tajništva i mjesne samouprave, Aktivnost  A1100002 Mjesna samouprava. 

 

 

VII. 

Protokol obrade zahtijeva JVP za nadoknadom troškova te plaćanje troškova odvija se kako 

slijedi: 

I. korak – zaprimanje zahtjeva   

II. korak – administrativna obrada zahtjeva (pregled ispravnosti u skladu s točkom III. 

stavkom 2. ovog Zaključka) od strane ovlaštenog službenika i odobrenje zahtjeva koji se 

potom upućuje računovodstvu  

III. korak – isplata sredstava u mjesečnim ciklusima. 

 

VIII. 

Za provedbu točke VII. ovog Zaključka zadužuju se Gradski upravni odjel za komunalne 

djelatnosti i zaštitu okoliša i Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu, Odsjek za proračun i 

računovodstvo, i to:.  

• Gradski upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša za korak I. i II.;  

• Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu, Odsjek za proračun i računovodstvo za korak 

III. 

 

IX. 

Ovaj Zaključak primjenjuje se do 31. prosinca 2022. godine. 

 

 

X. 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada 

Gospića“. 

 

KLASA: 402-01/22-01/44 

URBROJ: 2125/01-02-22-02 

Gospić, 16. svibnja 2022. godine 

       

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 

        

     Karlo Starčević, v.r. 

 

 


