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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Tanja Pejić (KLGB nositelj Silvano Vlačić) je na 40. 
redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 29. rujna 2020. godine postavila 
vijećničko pitanje: 
 
„Tema ovog pitanja je formiranje cijene vode za poljoprivrednike. Po ovoj tematici ima dosta 
medijskih objava za područje Istre, pa bih zamolila da malo pojasnite neke stvari kako bi se 
bolje razumjelo što možemo očekivati na našem području. 
Stoga ću se nadovezati na tekst iz Glasa Istre iz sedmog mjeseca ove godine u kojem se 
navodi :''Upravni odjel za poljoprivredu Istarske županije te Vodovod Pula i Vodovod Labin 
našli su rješenje za smanjenje cijene vode za poljoprivrednike na manje od 7 kuna po 
kubiku.'' 
Mislim da nije potrebno da naglašavam važnost poticanja poljoprivredne proizvodnje, stoga 
upućujem pitanje: 
Na koji način će se odrediti cijena vode za poljoprivrednike - možete li specificirati 
faktore koji će utjecati na formiranje cijene i iznos ako znate?  
Ako je za fizičke osobe cijena vode po m3 (varijabilni dio, bez PDV-a) 5,65 kn, da li bi bilo 
realno za očekivati da cijena vode za poljoprivrednike bude barem u pola manja, čisto da 
pokrije proizvodnu cijenu vode, te kao konkretan poticaj za poljoprivrednu proizvodnju.“ 
 
 
Odgovor je na sjednici Vijeća dao Alen Golja, direktor TD Vodovod Labin d.o.o. : 
 
„Ja se zahvaljujem najprije na čestitkama i nadam se da ćemo imati dobru suradnju, barem 
kao što smo imali i do sada, ako ne i bolju. Zahvaljujem se na pitanju gospodični vijećnici Tanji 
Pejić. Znači na području Labinštine ukupno imamo 478 OPG-ova i ukupnu potrošnju vode 
negdje oko 58 tisuća kubika. Istarska županija pokrenula je inicijativu o jedinstvenoj cijeni za 
poljoprivrednike. Sljedeći tjedan održat će  se sastanak oko konkretnog dogovora vezano za 
definiranje cijene. Istina je da je u medijima bila neka cijena od 7 kuna, međutim to je bila 
nekakva procjena ukupne cijene, znači sa fiksnim i varijabilnim dijelom. Mi smo počeli izrađivati 
kalkulaciju i prvi pokazatelji govore da će po tom dijelu doći do smanjenja prihoda međutim ja 
sam mišljenja da će se takvom politikom cijena nakon prvotnog smanjenja, doći do povećane 
potrošnje vode tako da će se praktički taj dio refundirati kroz povećanu potrošnju. Isto tako 
vjerujem da ta odluka neće imati nikakve negativne reperkusije na poslovanje, niti će ta 
činjenica utjecati na samu cijenu. Slažem se da cijena mora biti stimulativna kako bi se koristila 
u svrhu poboljšanja uvjeta poslovanja OPG-a, a s druge strane, nama bi se kroz povećanu 
potrošnju vode vratio kao dodatni prihod. U narednom periodu Skupština će morati donijeti 



odluku o strukturi cijene, a Gradsko vijeće, znači vi vijećnici, donijet ćete odluku o uvjetima 
priključenja gdje ćemo morati propisati tko i pod kojim uvjetima može zatražiti priključak za 
poljoprivrednu vodu kako bi se spriječile eventualne zlouporabe te činjenice. Nakon definiranja 
cijene, ja ću pismenim putem svih vas obavijestiti o strukturi cijene i o njihovom iznosu i nove 
cijene bi trebale biti u primjeni od 1. siječnja 2021. godine. Ne mogu sada još točno govoriti o 
kalkulaciji, da li je to 3, 4 ili 5 kune, ali u svakom slučaju vjerujem da će biti te cijene dovoljno 
stimulativne da naši poljoprivrednici mogu nesmetano navodnjavati svoje površine. 
Zahvaljujem.“ 
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