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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Daniel Mohorović (SDP) je na 40. redovnoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 29. rujna 2020. godine postavio vijećničko pitanje: 
 
 
„Kakva je budućnost labinskog Vodovoda? 
 

Obrazloženje 
 
Podsjećam da je 18. srpnja 2019. stupio na snagu Zakon o vodnim uslugama, čiji je cilj 
postizanje ekonomičnosti i efikasnosti poslovanja javnih isporučitelja vodnih usluga kao i 
stvaranje pretpostavki za ujednačavanje cijena, odnosno uspostavu jedinstvene cijene vode 
na jednom uslužnom području. 
 
Zakonom se nalaže smanjenje trenutno velikog broja isporučitelja vodnih usluga (190 na nivou 
RH) s prijedlogom od 35 do 40 isporučitelja. Ono što se želi postići spajanjem isporučitelja 
vodnih usluga jest upravo smanjenje gubitaka zahvaćanja vode, veće povlačenje sredstava iz 
EU fondova, značajnu racionalizaciju poslovanja isporučitelja vodnih usluga te ujednačavanje 
cijena vodnih usluga. 
 
Na području Istarske županije imamo tri vodovoda, odnosno tri različita sustava, svaki sa 
svojom infrastrukturom, svojim cijenama i planovima. 
 
Stav županije i većine gradova je da Istra bude jedinstveno vodouslužno područje.“  
 
 
Odgovor je na sjednici Vijeća dao Gradonačelnik Grada Labina Valter Glavičić: 
 
„Zahvaljujem vijećniku Mohoroviću na postavljenom pitanju i na nekim informacijama, koje smo 

u biti onako, mogu tako reći, profesorski ponovili. Odgovor na Vaše pitanje čak i nije 

jednostavno odgovoriti iz jednog razloga da, sukladno tom zakonu, još fali jedan dokumenat 

koji ne donosi ni Gradsko vijeće ni Županijska skupština, nego ga donosi Vlada Republike 

Hrvatske, a to je uredba o uslužnim područjima. Taj dokumenat se čeka već godinu dana od 

kada je donesen taj zakon i mislim da će u biti, on biti tako definiran da će on, na neki način 

donijeti odluku o broju i o imenima uslužnih područja. Po nekim informacijama koje smo dobili, 



najvjerojatnije će biti najviše do dva uslužna područja po županiji odnosno jedan od kriterija će 

biti i količina fakturirane vode u kubnim metrima. Znači broj o kojem se najčešće razgovara je 

oko 2 milijuna kubika, labinski Vodovod ima oko 1.800.000 tako da, ako to bude Vlada sprovela 

onako kako bude htjela sprovest sa svojom većinom u Saboru, vjerojatno će doći do toga da 

mi nećemo moći niti odlučivati, uz svu raspravu ta rasprava neće polučiti rezultatom jer će to 

netko drugi, na žalost odlučiti. Ja bih rekao nešto drugo, što ste vi u jednom trenutku i 

spomenuli. Mislim da često puta kažemo kako je cilj svega veća efikasnost i kako je cilj svega 

bolja usluga građanima. Siguran sam da je labinski vodovod nešto što je dugo, dugo godina 

trajalo i nešto što će i dalje trajati, možda pod nekim drugim imenom, ali moramo biti svjesni 

toga da, ukoliko želimo biti poslovni, ukoliko želimo biti racionalni, pogotovo u onom trenutku 

u kojem se sada nalazimo, mislim da jedino što možemo reći je da, upravo manji broj uslužnih 

područja, a pogotovo u jednoj županiji koja ima oko 200 tisuća ljudi, imati više vodovoda, 

mislim da bi bilo sve samo ne menadžerski postavljeno kako treba. Tako da, kako sada stvari 

stoje, ja vjerujem da će Istra biti jedinstvena, da će biti zrelija od većine ostalih hrvatskih 

županija i da će donijeti odluku u kojoj će, u svakom metru Istre cijena vode biti ista i u kojoj 

će svaki građanin Istre u svakom metru Istre imati istu uslugu. Mislim da imamo i na nekim 

drugim područjima takvu situaciju i ne vidim razlog da to ne bi moglo funkcionirat, naravno uz 

takvu sistematizaciju i podjelu da i dalje funkcioniraju područja na način da imamo u Labinu 

praktički sve službe koje imamo i danas uz one neke koje bi se vjerojatno zbog racionalizacije 

povezali kako bi bolje funkcionirali tako da je možda sada prerano govoriti o tome tko će do 

kada biti na kojem radnom mjestu. Mislim da to nije pitanje koje ćemo mi ovdje rješavat, ali 

istina je da će, po informacijama koje dobivamo, Vlada nastaviti u tom smjeru i da će Vlada 

nastavit u smjeru toga da se desi racionalizacija uslužnih područja na način na koji smo prije 

rekli i mislim da, prvi taj korak koji će se desit, nije korak koji će se desit u Istri nego će se desit 

na Vladi i u trenutku kada se bude donijela uredba i kada bude pravovaljana. Nakon toga idu 

sljedeći koraci, koliko će to potrajati, na žalost teško je u ovom trenutku reći, proces 

objedinjavanja i sve skupa nije sigurno jednostavno. Znamo kako se spajaju poduzeća, znamo 

kako se snimaju stanja, znamo da se mijenjaju društveni ugovori, a ti društveni ugovori, kao 

odgovor na Vaše pitanje, ti društveni ugovori će se, moje je mišljenje, bi trebali biti potvrđeni 

odnosno raspravljani pa ako sve bude ok potvrđeni upravo na svim Vijećima, ne samo na 

Gradskom vijeću Grada Labina već na svim općinskim vijećima Labinštine, ali i na svim 

općinskim i gradskim vijećima Istre obzirom da će se promijeniti vlasnička struktura te buduće 

firme tako da mislim da će to biti jedan vrlo sveobuhvatan proces koji će trajat, a nadam se da 

će biti na kraju posao odrađen onako kako treba i da ćemo biti svi skupa zadovoljni. Hvala.“  
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