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IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA 
ZA POSEBNU REVIZIJU EKONOMSKA OPRAVDANOST RAZLIKA U CIJENI JAVNE 

VODOOPSKRBE (OPSKRBE PITKOM VODOM) NA PODRUČJU  
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 

 
 

 Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne 
novine 80/11), obavljena je provjera provedbe danih preporuka za posebnu reviziju 
Ekonomska opravdanosti razlika u cijeni javne vodoopskrbe (opskrbe pitkom vodom) na 
području Zagrebačke županije. 
 
 Provjera je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih 
standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom 
profesionalne etike državnih revizora. 
 
 Postupci provjere provedeni su od 5. lipnja do 19. listopada 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 SAŽETAK   
 
Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju, obavljena 

je posebna revizija ekonomske opravdanosti cijene javne vodoopskrbe (opskrbe pitkom 
vodom) na području Zagrebačke županije (dalje u tekstu: Županija) za 2012. Postupci 
revizije provedeni su od 12. studenoga 2012. do 25. srpnja 2013. Revizijom je bilo 
obuhvaćeno šest trgovačkih društava koja su pružala usluge javne vodoopskrbe na 
području Županije, i to: Dukom d.o.o., Dugo Selo, Ivakop d.o.o., Ivanić-Grad, Komunalac 
Vrbovec d.o.o., Vrbovec, VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Velika 
Gorica, Zaprešić d.o.o., Zaprešić, te Zelinske komunalije d.o.o., Sv. Ivan Zelina.  

 
 Ciljevi revizije su bili:   

- utvrditi pravilnost načina utvrđivanja cijene usluge opskrbe pitkom vodom 
- ispitati kretanje cijena u posljednje tri godine 
- provjeriti usklađenost načina utvrđivanja cijena sa zakonima i drugim propisima 
- provjeriti i ocijeniti ekonomsku opravdanost razlika u cijeni javne vodoopskrbe 

prema pojedinim isporučiteljima 
- analizirati elemente za izračun cijene opskrbe pitkom vodom. 
 
Državni ured za reviziju je ocijenio da cijene usluga javne vodoopskrbe na području 

Županije nisu dovoljno ekonomski opravdane odnosno da cijena javne vodoopskrbe koja 
se primjenjuje u četiri društva, od revizijom obuhvaćenih šest društava, na području 
Županije ne osigurava povrat troškova obavljanja usluga javne vodoopskrbe. Revizijom su 
utvrđene nepravilnosti i propusti koji se odnose na djelokruga rada, računovodstveno 
poslovanje, utvrđivanje prodajne cijene vode drugom isporučitelju vodnih usluga, način 
utvrđivanja osnovne cijene usluge javne vodoopskrbe (fiksni i varijabilni dio, za socijalno 
ugrožene građane), odnos cijene javne vodoopskrbe za korisnike stambenog u odnosu na 
korisnike poslovnog prostora te gubitke vode. Dane su preporuke za otklanjanje 
nepravilnosti i propusta. Državni ured za reviziju je ocijenio da bi provedba navedenih 
preporuka pridonijela povećanju pravilnosti načina utvrđivanja i usklađenosti cijena javne 
vodoopskrbe sa zakonima i drugim propisima te smanjenju razlika u cijeni javne 
vodoopskrbe, odnosno povećanju ekonomske opravdanosti cijene usluge javne 
vodoopskrbe. Također, cilj danih preporuka je bio pridonijeti otklanjanju slabosti i 
nepravilnosti, te odgovornijem i racionalnijem upravljanju javnim sredstvima u obavljanju 
usluge javne vodoopskrbe na području Županije.  

  
Društva Ivakop d.o.o., Ivanić-Grad, Komunalac Vrbovec d.o.o., Vrbovec, Zaprešić 

d.o.o., Zaprešić te Zelinske komunalije d.o.o., Sv. Ivan Zelina su  tijekom 2013. i 2014. 
uskladila pravni status i predmet poslovanja s odredbama Zakona o vodama (Narodne 
novine vodama 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) na način da se djelatnost javne 
vodoopskrbe i odvodnje obavljala kao zasebna djelatnost. Za obavljanje usluga javne 
vodoopskrbe i odvodnje, podjelom i odvajanjem od društva Ivakop d.o.o., Ivanić-Grad 
osnovano je novo društvo Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o., Ivanić-Grad, od 
društva Komunalac Vrbovec d.o.o., Vrbovec osnovano je društvo Vodoopskrba i odvodnja 
Vrbovec d.o.o., od društva Zaprešić d.o.o., Zaprešić  osnovano je društvo Vodoopskrba i 
odvodnja Zaprešić, Zaprešić, a od društva Zelinske komunalije d.o.o., Sv. Ivan Zelina 
osnovano je društvo Vodovod Zelina d.o.o., Sv. Ivan Zelina.  

 
Društva Dukom d.o.o., Dugo Selo, Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o., 

Ivanić-Grad, Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o., Vrbovec i Vodovod Zelina d.o.o., Sv. 
Ivan Zelina su u srpnju 2016., na temelju ugovora o pripajanju, pripojena društvu 
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.  
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Prema izvješću uprave o stanju društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke 
županije d.o.o. iz lipnja 2017., pripajanje društava je obavljeno u cilju prijave i provedbe 
projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije-Zagreb istok“ te njegovog 
sufinanciranja iz fondova Europske unije. Navedenim projektom je predviđeno formiranje 
jedinstvenog javnog isporučitelja vodnih usluga osnovanog od strane svih jedinica lokalne 
samouprave na projektnom području kako bi se osiguralo tehničko i tehnološko jedinstvo 
građevina javne vodoopskrbe od izvorišta do krajnjih korisnika te kako bi se osigurala 
isporuka vode namijenjene ljudskoj potrošnji po jedinstvenoj cijeni, sa svrhom 
optimalizacije i racionalizacije poslovanja te ostvarivanja nižih troškova poslovanja i nižih 
cijena vodne usluge. Pravilnikom o radu iz srpnja 2017., pripojena društva su unutar 
društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. ustrojena kao četiri poslovne 
jedinice (poslovna jedinica Dugo Selo, Ivanić-Grad, Vrbovec i Sv. Ivan Zelina). Do 
vremena obavljanja provjere preporuka pripojena društva odnosno poslovne jedinice su na 
područjima na kojima isporučuju uslugu javne vodoopskrbe primjenjivala različite cijene, 
odnosno zadržala su cijene koje su bile na snazi prije pripajanja društvu Vodoopskrba i 
odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Prema obrazloženju odgovorne osobe, u izradi je 
novi prijedlog cijene vodnih usluga za cijelo distributivno područje koje pokriva društvo 
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., koji će se nakon što bude gotov u 
cijelosti uputiti gradonačelnicima i načelnicima na suglasnost u skladu s odredbama 
Zakona o vodama. 
  
 Ciljevi provjere provedbe danih preporuka su ocijeniti jesu li provedene dane 
preporuke te je li postignut zadovoljavajući napredak.  
  
 Za potrebe prikupljanja revizijskih dokaza društvima je upućen upit i zatraženo je da 
sami ocijene napredak u provedbi svake pojedine preporuke. Obavljeni su razgovori s 
odgovornim osobama, a provjera provedbe danih preporuka potvrđena je uvidom u 
dokumentaciju. Svrha provjere je utvrditi koje su aktivnosti poduzete kako bi preporuke bile 
provedene.  
 
 Prva provedba danih preporuka obavljena je od 15. svibnja do 2. listopada 2015. 
Ocijenjeno je da nije postignut zadovoljavajući napredak, jer je od 41 dane preporuke, 16 
provedeno u cijelosti, osam je djelomično provedeno, 15 nije provedeno, a provjera 
provedbe za dvije preporuke nije primjenjiva, jer u vrijeme obavljanja provjere nisu bili 
ispunjeni uvjeti za njihovu provedbu. 
 

Druga provedba danih preporuka obavljena je od 5. lipnja do 4. listopada 2017. 
Ocijenjeno je da nije postignut zadovoljavajući napredak, jer je od 25 danih preporuka, pet 
provedeno, a 20 preporuka nije provedeno. Provedbom preporuka, pozitivni učinci su 
postignuti kod društva odnosno poslovne jedinice Dukom d.o.o., Dugo Selo i Vodoopskrba 
i odvodnja Vrbovec d.o.o., Vrbovec a odnose se na unaprjeđenje sustava evidentiranja 
troškova u poslovnim knjigama koji omogućava izravni uvid u podatke o troškovima koji se 
pokrivaju iz cijene usluge javne vodoopskrbe. Također, društva VG Vodoopskrba d.o.o. za 
vodoopskrbu i odvodnju, Velika Gorica i Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić, Zaprešić su 
preispitala i utvrdila cijenu po kojoj prodaju vodu drugom isporučitelju koja osigurava 
podmirenje svih troškova u vezi s isporukom vode drugom isporučitelju. 
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I.  PROVEDBA DANIH PREPORUKA 
 
U nastavku se daju podaci o provedbi danih preporuka prema društvima 

obuhvaćenim revizijom. 
 

Tablica broj 1  
Provedba danih preporuka 

 

Naziv društva 
Ukupni broj 

danih preporuka 

Provedba preporuka 

Provedene Neprovedene 

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke 
županije d.o.o. 

18 3 15 

- Poslovna jedinica Dugo Selo   7 2   5 

- Poslovna jedinica Ivanić-Grad   4 0   4 

- Poslovna jedinica Vrbovec   4 1   3 

- Poslovna jedinica Sv.Ivan Zelina    3 0   3 

VG Vodoopskrba d.o.o. za 
vodoopskrbu i odvodnju, Velika 
Gorica 

  3 1   2 

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić 
d.o.o., Zaprešić 

  4 1   3 

Ukupno  25 5 20 

% provedbe 100,0 20,0 80,0 

 
 
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. - Poslovna jedinica Dugo 
Selo 
 

1. Djelokrug rada 
 

1.1. Preporučeno je uskladiti unutarnje akte s ustrojem društva, te pribaviti rješenje o 
ispunjavanju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe prema 
propisima. 

 
Preporuka je provedena. U srpnju 2016. pripojeno je društvu za javnu vodoopskrbu i 
odvodnju Zagrebačke županije, koje je od nadležnog ministarstva dobilo rješenje o 
ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe. Društvo je donijelo 
Pravilnik o radu čiji je sastavni dio Sistematizacija radnih mjesta s opisom poslova, 
naznakom potrebnog broja izvršitelja i potrebnog stupnja stručne spreme. Nije 
potrebno pratiti provedbu preporuke. 

 
2. Računovodstveno poslovanje 

 
2.1. Preporučeno je unaprijediti sustav evidentiranja troškova u poslovnim knjigama na 

način koji omogućava izravni uvid u podatke o troškovima koji se pokrivaju iz cijene 
usluge javne vodoopskrbe.  

 
Preporuka je provedena. Troškovi i prihodi koji se odnose na djelatnost vodoopskrbe 
i odvodnje evidentiraju se zasebno te je omogućen uvid u podatke o troškovima koji 
se pokrivaju iz cijene usluge javne vodoopskrbe. Provedbu preporuke nije potrebno 
pratiti. 
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3. Cijene usluga javne vodoopskrbe 
 

3.1. Preporučeno je preispitati način i pravilnost izračuna najniže osnovne cijene javne 
vodoopskrbe (fiksni i varijabilni dio), te utvrditi cijene usluge javne vodoopskrbe u 
skladu s odredbama Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova 
koje cijena vodnih usluga pokriva, prema kojima cijena vodnih usluga mora osigurati 
puni povrat troškova i mora biti socijalno prihvatljiva.  

 
Preporuka nije provedena. I nadalje je u primjeni Odluka o cijeni vodnih usluga iz 
svibnja 2014. i Odluka o izmjenama navedene odluke iz rujna 2015. Odlukom je 
utvrđen fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga u iznosu 30,00 kn mjesečno za sve 
kategorije korisnika. Varijabilni dio osnovne cijene za korisnike stambenog prostora 
utvrđen je u iznosu 7,00 kn/m3, a poslovnog prostora u iznosu 10,48 kn/m³. Izrađena 
je analiza ostvarenih troškova (fiksni i varijabilni) za šest mjeseci (od 1. srpnja do 31. 
prosinca 2016.) koji su korišteni za izračun najniže osnovne cijene. Izračunom 
dobiveni fiksni (13,94 kn po korisniku mjesečno) i varijabilni dio (3,61 kn/m3) najniže 
osnovne cijene nije primjenjiv i usporediv s cijenama javne vodoopskrbe koje su u 
primjeni s obzirom da se fiksni dio temelji na ostvarenim fiksnim troškovima za šest 
mjeseci po korisniku podijeljenim na 12 mjeseci (umjesto na šest), a varijabilni dio na 
ostvarene varijabilne troškove za šest mjeseci, podijeljene s količinom isporučene 
usluge javne vodoopskrbe za šest mjeseci. Zbog navedenog, usporedba troškova na 
temelju kojih su utvrđene cijene usluge javne vodoopskrbe sa stvarno nastalim 
troškovima za 2016., ne daje realan i stvaran uvid u cijene vodnih usluga koje su u 
primjeni. Potrebno je pratiti provedbu preporuke.  

 
3.2. Preporučeno je preispitati odnos cijene usluge javne vodoopskrbe za korisnike 

stambenog i poslovnog prostora.  
 

Preporuka nije provedena. U primjeni je Odluka o cijeni vode iz svibnja 2014., prema 
kojoj je fiksni dio cijene jednak za sve korisnike i iznosi 30,00 kn mjesečno, a 
varijabilni dio cijene za korisnike poslovnog prostora je za 3,48 kn ili  49,7 % veći od 
varijabilnog dijela za korisnike stambenog prostora odnosno iznosi 10,48 kn/m³. 
Potrebno je pratiti provedbu preporuke. 

 
3.3. Preporučeno je uskladiti odluku o cijeni vodnih usluga s odredbama Zakona o 

vodama u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje cijene javne vodoopskrbe za socijalno 
ugrožene građane odnosno sniženi postotak primijeniti na ukupnu cijenu javne 
vodoopskrbe. 

 
Preporuka nije provedena. Odlukom o cijeni vodnih usluga iz svibnja 2014., cijena 
javne vodoopskrbe (varijabilni dio) koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu 
isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva je utvrđena u iznosu         
4,20 kn/m³, odnosno u propisanoj visini (60,0 % od osnovne cijene javne 
vodoopskrbe za korisnike stambenog prostora koja iznosi 7,00 kn/m³). Fiksni dio 
cijene javne vodoopskrbe za kategoriju socijalno ugroženih građana nije umanjen 
odnosno jednak je utvrđenom za korisnike stambenog prostora i iznosi 30,00 kn 
mjesečno. Potrebno je pratiti provedbu preporuke.   
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3.4. Preporučeno je pribaviti od jedinica lokalne samouprave popis socijalno ugroženih 
građana. 

 
Preporuka nije provedena. Od jedinica lokalne samouprave nisu pribavljeni popisi 
socijalno ugroženih građana. Potrebno je pratiti provedbu preporuke. 

 
4. Gubici vode 

 
4.1. Preporučeno je poduzeti potrebne mjere radi smanjenja gubitaka vode. 
 

Preporuka nije provedena. Gubici vode iz javnog vodoopskrbnog sustava u odnosu 
na 2012. te na 2014. (kada je obavljena provjera provedbe preporuka za 2012.) su 
veći. Društvo na području koje pokriva poslovna jedinica Dugo Selo, nema vodu iz 
vlastitih zahvata. Tijekom 2016. preuzeto je od drugog isporučitelja vodne usluge     
2. 511.201 m3 vode, a isporučeno je ukupno 1. 366.784 m3 vode. Gubitak vode u 
2012. je bio 31,3 %, u 2014. je bio 38,5 %, a u 2016. je 46,0 %. Potrebno je pratiti 
provedbu preporuke.   
 
 
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. - Poslovna jedinica Ivanić-
Grad  
 

1. Cijene javne vodoopskrbe  
 

1.1. Preporučeno je preispitati način i pravilnost izračuna najniže osnovne cijene javne 
vodoopskrbe, te utvrditi cijene usluge javne vodoopskrbe u skladu s odredbama 
Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih 
usluga pokriva, prema kojima cijena vodnih usluga mora osigurati puni povrat 
troškova i mora biti socijalno prihvatljiva.  

 
Preporuka nije provedena. U primjeni je Odluka o cijeni vode iz srpnja 2014., prema 
kojoj je utvrđen fiksni dio za korisnike stambenog prostora u iznosu 18,00 kn 
mjesečno, a za korisnike poslovnog prostora 36,00 kn. Varijabilni dio osnovne cijene 
za korisnike stambenog prostora iznosi 5,53 kn/m3, a za korisnike poslovnog prostora 
10,49 kn/m3. Izrađena je analiza ostvarenih troškova (fiksni i varijabilni) za šest 
mjeseci (od 1. srpnja do 31. prosinca 2016.) koji su korišteni za izračun najniže 
osnovne cijene. Izračunom dobiveni fiksni (25,00 kn po korisniku mjesečno) i 
varijabilni dio (8,16 kn/m3) najniže osnovne cijene nije primjenjiv i usporediv s 
cijenama javne vodoopskrbe koje su u primjeni s obzirom da se fiksni dio temelji na 
ostvarenim fiksnim troškovima za šest mjeseci po korisniku podijeljenim na šest 
mjeseci, a varijabilni dio na ostvarene varijabilne troškove za šest mjeseci, 
podijeljene s količinom isporučene usluge javne vodoopskrbe za šest mjeseci. Zbog 
navedenog, usporedba troškova na temelju kojih su utvrđene cijene usluge javne 
vodoopskrbe sa stvarno nastalim troškovima za 2016., ne daje realan i stvaran uvid u 
cijene vodnih usluga koje su u primjeni. Potrebno je pratiti provedbu preporuke.    

 
1.2. Preporučeno je preispitati odnos cijene usluge javne vodoopskrbe za korisnike 

stambenog i poslovnog prostora. 
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Preporuka nije provedena. Odnos cijene usluge javne vodoopskrbe za korisnike 
stambenog i poslovnog prostora se nije mijenjao odnosno u primjeni je Odluka o 
cijeni vode iz srpnja 2014., prema kojoj je fiksni dio cijene za korisnike poslovnog 
prostora za 18,00 kn ili 100,0 % veći od fiksnog dijela za korisnike stambenog 
prostora, a varijabilni dio cijene za korisnike poslovnog prostora je za 4,96 kn/m3 ili    
89,7 % veći od varijabilnog dijela za korisnike stambenog prostora. Potrebno je pratiti 
provedbu preporuke. 

 
1.3. Preporučeno je uskladiti odluku o cijeni vodnih usluga s odredbama Zakona o 

vodama u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje cijene za socijalno ugrožene građane 
odnosno sniženi postotak primijeniti na ukupnu cijenu javne vodoopskrbe. 
 
Preporuka nije provedena. Odlukom o cijeni vodnih usluga iz srpnja 2014., cijena 
javne vodoopskrbe (varijabilni dio) koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu 
isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva je utvrđena u iznosu         
3,32 kn/m³, odnosno u propisanoj visini (60,0 % od osnovne cijene javne 
vodoopskrbe za korisnike stambenog prostora koja iznosi 5,53 kn/m³). Fiksni dio 
cijene javne vodoopskrbe za kategoriju socijalno ugroženih građana i nadalje nije 
umanjen, odnosno jednak je utvrđenom za korisnike stambenog prostora, a iznosi 
18,00 kn. Potrebno je pratiti provedbu preporuke.   

 
1.4. Preporučeno je odlukom o cijeni vodnih usluga utvrditi način podmirivanja razlike 

između osnovne cijene javne vodoopskrbe i cijene koju plaćaju socijalno ugroženi 
građani.   

 
Preporuka nije provedena. Odlukom o cijeni vodnih usluga nije utvrđen način 
podmirivanja razlike između osnovne cijene javne vodoopskrbe i cijene koju plaćaju 
socijalno ugroženi građani. Potrebno je pratiti provedbu preporuke.  
 

  
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. - Poslovna jedinica 
Vrbovec 
 

1. Računovodstveno poslovanje 
 
1.1. Preporučeno je unaprijediti sustav evidentiranja troškova u poslovnim knjigama na 

način koji omogućava izravni uvid u podatke o troškovima koji se pokrivaju iz cijene 
usluge javne vodoopskrbe.  

 
Preporuka je provedena. Troškovi i prihodi koji se odnose na djelatnost vodoopskrbe 
i odvodnje evidentiraju se zasebno te je omogućen uvid u podatke o troškovima koji 
se pokrivaju iz cijene usluge javne vodoopskrbe. Provedbu preporuke nije potrebno 
pratiti. 

 
2. Cijene usluga javne vodoopskrbe 
 
2.1. Preporučeno je preispitati način i pravilnost izračuna najniže osnovne cijene javne 

vodoopskrbe (fiksni i varijabilni dio), te utvrditi cijene usluge javne vodoopskrbe u 
skladu s odredbama Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova 
koje cijena vodnih usluga pokriva, prema kojima cijena vodnih usluga mora osigurati 
puni povrat troškova i mora biti socijalno prihvatljiva. 
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Preporuka nije provedena. U primjeni je Odluka o cijeni vode iz srpnja 2014., prema 
kojoj je fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga utvrđen u iznosu 14,18 kn po 
korisniku mjesečno, a varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga u iznosu            
7,34 kn/m3. Izrađena je analiza ostvarenih troškova (fiksni i varijabilni) za šest 
mjeseci (od 30. lipnja do 31. prosinca 2016.) koji su korišteni za izračun najniže 
osnovne cijene. Izračunom dobiveni fiksni (10,20 kn po korisniku mjesečno) i 
varijabilni dio (6,57 kn/m3) najniže osnovne cijene nije primjenjiv i usporediv s 
cijenama javne vodoopskrbe koje su u primjeni s obzirom da se fiksni dio temelji na 
ostvarenim fiksnim troškovima za šest mjeseci po korisniku podijeljenim na 12 
mjeseci (umjesto na šest), a varijabilni dio na ostvarene varijabilne troškove za šest 
mjeseci, podijeljene s količinom isporučene usluge javne vodoopskrbe za šest 
mjeseci. Zbog navedenog, usporedba troškova na temelju kojih su utvrđene cijene 
usluge javne vodoopskrbe sa stvarno nastalim troškovima za 2016., ne daje realan i 
stvaran uvid u cijene vodnih usluga koje su u primjeni. Potrebno je pratiti provedbu 
preporuke.    

 
2.2. Preporučeno je odlukom o cijeni vodnih usluga utvrditi način podmirivanja razlike 

između osnovne cijene javne vodoopskrbe i cijene koju plaćaju socijalno ugroženi 
građani.   

 
Preporuka nije provedena. Odlukom o cijeni vodnih usluga nije utvrđen način 
podmirivanja razlike između osnovne cijene javne vodoopskrbe i cijene koju plaćaju 
socijalno ugroženi građani. Potrebno je pratiti provedbu preporuke. 
 

3. Gubici vode 
 
3.1. Preporučeno je i nadalje poduzimati potrebne mjere radi smanjenja gubitaka vode. 
 

Preporuka nije provedena. Gubici vode iz javnog vodoopskrbnog sustava u odnosu 
na 2012. su ostali na jednakoj razini. Tijekom 2016. preuzeto je od drugih 
isporučitelja vodne usluge 733.320 m3, a zahvaćeno iz vlastitih crpilišta 518.811 m3 
odnosno ukupno 1.252.131 m3 vode. Iako su poduzimane mjere radi smanjenja 
gubitaka vode, gubitak vode u 2016. je bio 270.541 m3 ili 21,6 %. Prema Strategiji 
upravljanja vodama Republike Hrvatske, prihvatljiva vrijednost gubitka vode je od 
15,0 % do  20,0 %. Potrebno je i dalje pratiti provedbu preporuke. 
 
 
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. - Poslovna jedinica  
Sv. Ivan Zelina  

 
1. Cijene usluga javne vodoopskrbe 
 
1.1. Preporučeno je preispitati način i pravilnost izračuna najniže osnovne cijene javne 

vodoopskrbe (fiksni i varijabilni dio), te utvrditi cijene usluge javne vodoopskrbe u 
skladu s odredbama Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova 
koje cijena vodnih usluga pokriva, prema kojima cijena vodnih usluga mora osigurati 
puni povrat troškova i mora biti socijalno prihvatljiva. 

 
Preporuka nije provedena. U 2016. i u 2017. u primjeni je Odluka o cijeni vode iz 
travnja 2015. prema kojoj varijabilni dio osnovne cijene iznosi za korisnike 
stambenog prostora 4,53 kn/m3, a za korisnike poslovnog prostora 9,18 kn/m3.  
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Fiksni dio cijene iznosi 15,00 kn mjesečno za korisnike stambenog i 20,00 kn za 
korisnike poslovnog prostora. Izrađena je analiza troškova (fiksni i varijabilni) za 
siječanj-lipanj 2016. odnosno za razdoblje prije pripojenja Društvu te za srpanj-
prosinac 2016. odnosno za razdoblje nakon pripojenja, koja je korištena za izračun 
najniže osnovne cijene javne vodoopskrbe. Na temelju knjigovodstvenih evidencija, 
odnosno analize troškova i ostvarenih prihoda od obavljanja usluge javne 
vodoopskrbe, je vidljivo da je cijena javne vodoopskrbe koja je u primjeni, u razdoblju 
siječanj-lipanj 2016. osiguravala povrat troškova obavljanja usluga vodoopskrbe dok 
za razdoblje srpanj-prosinac 2016., zbog povećanja pojedinih troškova, nije 
osiguravala puni povrat troškova. Potrebno je pratiti provedbu preporuke. 
 

1.2. Preporučeno je preispitati odnos cijene usluge javne vodoopskrbe za korisnike 
stambenog i poslovnog prostora. 

 
Preporuka nije provedena. U primjeni je cjenik vodnih usluga iz travnja 2015. prema 
kojem fiksni dio cijene javne vodoopskrbe iznosi 15,00 kn/m3 za stambeni prostor, a      
20,00 kn/m3 za poslovni prostor odnosno fiksni dio cijene za poslovni prostor veći je 
za 33,3 % od fiksnog dijela cijene za stambeni prostor. Varijabilni dio cijene za 
stambeni prostor iznosi 4,53 kn/m3, a za poslovni prostor 9,18 kn/m3 odnosno cijena 
varijabilnog dijela poslovnog prostora je veća u odnosu na cijenu varijabilnog dijela 
stambenog prostora za 102,6 %. Potrebno je pratiti provedbu preporuke. 

 
2. Gubici vode 
 
2.1. Preporučeno je i nadalje poduzimati potrebne mjere radi smanjenja gubitaka vode. 
 

Preporuka nije provedena. Gubici vode iz javnog vodoopskrbnog sustava u odnosu 
na 2012. su veći. Prema podacima Društva gubitak vode za 2016. iznosi 27,7 %, a u 
2012. je bio 25,6 %. Potrebno je pratiti provedbu preporuke.  
 
 
VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Velika Gorica 
 

1. Prihodi 
 

1.1. Preporučeno je preispitati cijenu po kojoj Društvo prodaje vodu drugom isporučitelju s 
obzirom da je znatno niža od cijena po kojima drugi isporučitelji na području Županije 
prodaju vodu i od cijena po kojima se prodaje voda krajnjim korisnicima, te utvrditi 
cijenu vode koja bi omogućila, uz osnovne troškove proizvodnje vode, podmirenje 
troškova investicijskog održavanja i zaštite izvorišta. 

 
Preporuka je provedena. Društvo je preispitalo troškove isporuke vode za piće koja 
se prodaje drugom isporučitelju (društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb) te je 
od 2012. u dva navrata (u lipnju 2014. i veljači 2015.) povećalo cijenu. Cijena je s 
0,45 kn/m³ (bez poreza na dodanu vrijednost), koliko je iznosila u 2012., u 2014. 
povećana na 0,59 kn/m³, a u 2015. na 0,77 kn/m³ (bez poreza na dodanu vrijednost), 
koliko iznosi u 2016. i u 2017. Prema evidenciji Društva, primjenom navedene cijene 
pri obračunu isporučene vode za piće drugom isporučitelju ostvareni su prihodi koji 
su dostatni za podmirenje ukupnih troškova proizvodnje odnosno isporuke vode 
drugom isporučitelju.  
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Za 2016. prihodi od prodaje vode drugom isporučitelju iskazani su u iznosu 
4.821.969,00 kn, a rashodi nastali u vezi s isporukom vode u iznosu 4.666.197,00 kn, 
iz čega proizlazi da je od prodaje vode drugom isporučitelju za 2016. ostvarena dobit 
u iznosu 155.772,00 kn. Nije potrebno pratiti provedbu preporuke. 

  
2. Cijene javne vodoopskrbe 
 
2.1. Preporučeno je preispitati odnos cijene usluge javne vodoopskrbe za korisnike 

stambenog u odnosu na korisnike poslovnog prostora. 
 

Preporuka nije provedena. Osnovna cijena usluga javne vodoopskrbe za korisnike 
stambenog i poslovnog prostora se nije promijenila od svibnja 2011., odnosno fiksni 
dio cijene je jednak za korisnike stambenog i poslovnog prostora i  iznosi 16,60 kn 
mjesečno dok varijabilni dio cijene za korisnike stambenog prostora iznosi             
2,28 kn/m³, a za korisnike poslovnog prostora 4,89 kn/m3. Varijabilni dio osnovne 
cijene po m3 isporučene vode za korisnike poslovnog prostora je 2,61 kn ili 114,5 % 
veći nego za korisnike stambenog prostora. Potrebno je pratiti provedbu preporuke. 

 
3. Gubici vode 
 
3.1. Preporučeno je i nadalje poduzimati potrebne mjere za smanjenje gubitaka vode. 

 
Preporuka nije provedena. Gubici vode iz javnog vodoopskrbnog sustava u odnosu 
na 2012. su veći. Prema podacima Društva, gubitak vode za 2012. iznosi                
34,4 %, a u 2016. iznosi 37,0 %. Potrebno je pratiti provedbu preporuke. 
 
 
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., Zaprešić 
 

1. Prihodi  
 
1.1. Preporučeno je preispitati cijenu po kojoj Društvo prodaje vodu drugom isporučitelju s 

obzirom da je znatno niža od cijena po kojima drugi isporučitelji Županije prodaju 
vodu i od cijena po kojima se prodaje voda krajnjim korisnicima.  
 
Preporuka je provedena. Društvo je preispitalo cijenu po kojoj isporučuje vodu 
drugom isporučitelju te je od 2012. do 2017. prodajna cijena nekoliko puta mijenjana 
(u 2012. je iznosila 0,93 kn/m³, u 2014. je iznosila 1,07 kn/m³, u 2015. je iznosila  
1,28 kn/m³, a od srpnja 2016. iznosi 1,17 kn/m³). Društvo navodi da cijenu po kojoj 
prodaje vodu drugom isporučitelju utvrđuje u skladu s odredbama Zakona o vodama, 
te dostavlja drugom isporučitelju odluke o cijeni i kalkulacije. Također navodi da drugi 
isporučitelj ne priznaje važeće cijene, utvrđene prema odredbama Zakona o vodama, 
već se poziva na Sporazum o korištenju i ulaganju u objekte zajedničkih dijelova 
vodovoda iz 1992. i priznaje samo cijenu od 1,07 kn/m³ (koja se primjenjivala u 
2014.). Ispostavljene račune za obavljenu isporuku vode po važećim cijenama, drugi 
isporučitelj umanjuje za razliku cijene utvrđene odlukama Društva i cijene koju 
priznaje. Zbog navedenog Društvo vodi više parničnih postupaka na Trgovačkom 
sudu koji se odnose na utvrđivanje cijena vode te na raskid sporazuma iz 1992., a u 
tijeku je poduzimanje ovršnog postupka.  
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Prema obrazloženju i pomoćnim evidencijama Društva, važeća cijena je dostatna za 
pokriće troškova u vezi s proizvodnjom i isporukom vode za 2016., dok cijena koju 
priznaje drugi isporučitelj (1,07 kn/m³) nije dostatna za podmirenje navedenih 
troškova. Potrebno je pratiti provedbu preporuke. 

 
1.2. Preporučeno je zaključiti ugovor o prodaji vode drugom isporučitelju (Zagorski 

vodovod d.o.o., Zabok) kojim će se utvrditi potrebni uvjeti (pravci isporuke, količina 
vode, cijene, rokovi plaćanja i drugo).  
 
Preporuka nije provedena. Društvo je ranijih godina (2014.) sastavilo prijedlog 
ugovora o isporuci vode (namijenjene ljudskoj potrošnji) drugom isporučitelju kojim je 
utvrdilo količinu, mjesta isporuke, obvezu održavanja mjernih mjesta, način plaćanja i 
drugi uvjete. Istodobno je utvrđeno da će drugi isporučitelj manji dio vode isporučivati 
Društvu. Također, ugovorom je utvrdilo da se računi ispostavljaju na temelju važećeg 
cjenika isporučitelja vodnih usluga koji isporučuje vodu (s kalkulacijom cijene vode), a 
ugovorne strane su obvezne jedna drugu obavijestiti o promjeni cjenika. Društvo 
navodi da je ugovor dostavljen drugom isporučitelju vodnih usluga, koji ga je odbio 
potpisati. Potrebno je pratiti provedbu preporuke. 

 
2. Cijene javne vodoopskrbe  
 
2.1. Preporučeno je preispitati odnos cijene usluge javne vodoopskrbe za korisnike 

stambenog i poslovnog prostora. 
 

Preporuka nije provedena. Iznos i odnos cijene za korisnike stambenih i poslovnih 
prostora se nije mijenjao od prethodne provjere danih preporuka odnosno prema 
Odluci o cijeni vodnih usluga iz ožujka 2015. fiksni dio osnovne cijene javne 
vodoopskrbe za korisnike stambenog i poslovnog prostora iznosi 22,10 kn mjesečno, 
dok varijabilni dio cijene iznosi 3,19 kn/m³ za korisnike stambenog prostora i         
7,00 kn/m³ za korisnike poslovnog prostora. Varijabilni dio osnovne cijene po m3 
isporučene vode za korisnike poslovnog prostora je 3,81 kn ili 119,4% veći nego za 
korisnike stambenog prostora. Potrebno je pratiti provedbu preporuke.    

 
2.2. Preporučeno je pribaviti od jedinica lokalne samouprave popis socijalno ugroženih 

građana. 
 

Preporuka nije provedena. Društvo je ranijih godina (2013.) uputilo korisnicima 
usluge javne vodoopskrbe (Gradu Zaprešiću i svim općinama na području Grada) 
dopis s pozivom za dostavu podataka o socijalno ugroženim građanima, koji nije 
dobilo. Društvo obrazlaže da broj socijalno ugroženih građana utvrđuju jedinice 
lokalne samouprave svojim aktom, te ne može utjecati na izradu i pribavljanje 
navedenih popisa. Potrebno je pratiti provedbu preporuke. 
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II.  UČINCI PROVEDENIH PREPORUKA  
 

Državni ured za reviziju ocjenjuje da nije postignut zadovoljavajući napredak, jer je od 
25 danih preporuka, pet provedeno, a 20 preporuka nije provedeno. Pozitivni učinci su 
postignuti kod tri društva, od čega kod jednog društva (odnosno dvije poslovne jedinice) u 
vezi s unaprjeđenjem sustava evidentiranja troškova u poslovnim knjigama koji 
omogućava izravni uvid u podatke o troškovima koji se pokrivaju iz cijene usluge javne 
vodoopskrbe, a kod dva društva u vezi s utvrđivanjem prodajne cijene drugom isporučitelju 
koja osigurava podmirenje svih troškova u vezi s isporukom vode drugom isporučitelju. 

 
 

 
 
        

                

       

        


