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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
 
Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Tanja Pejić (KLGB nositelj Silvano Vlačić) je na 44. 
redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 28. siječnja 2021. godine postavila 
vijećničko pitanje: 

„Pitanje za dir. Alena Golju /Vodovod d.o.o. Labin/ 

 
Ovo pitanje je bilo postavljeno prije četiri mjeseca, a odnosi se na formiranje cijena vodnih 

usluga za poljoprivrednike. Jedna od točaka ove sjednice je i Odluka o izboru najpovoljnije 

ponude o zakupu poljoprivrednog zemljišta, pa bi bilo dobro nadovezati se i sa ovim pitanjem. 

Prenosim dio vašeg odgovora prije četiri mjeseca: 

''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.'' 

Vidimo da se to nije realiziralo. 

Čitala sam jedan novinski članak o formiranju takve cijene za poljoprivrednike Pule čija 

primjena počinje od prvog veljače ove godine. 

Prema navedenom, zanima me: 

- Kada će građani Labinštine biti upoznati sa formiranjem cijena za poljoprivrednike? 

- Imate li kakvih naznaka o visini te cijene tj. jesu li već rađene neke kalkulacije? 

- Možete li nešto reći o uvjetima pod kojim će potencijalni korisnici moći tražiti priključak 

za poljoprivrednu vodu kako ne bi došlo do eventualne zlouporabe?“ 

 
Odgovor je na sjednici Vijeća dao Alen Golja, direktor TD „Vodovod Labin“ d.o.o.: 
 
„Zahvaljujem se na postavljenom pitanju. Nove cijene za ovaj dio stupaju na snagu od 1. 
ožujka. Obzirom da se promijenio Zakon o vodama, došlo je do malih prijepora o načinu 
donošenja cijena tako da smo morali donijeti cjenik za kompletnu uslugu, i za odvodnju i za 
vodoopskrbu. Sutra je sazvan u Gradu Odbor za zaštitu potrošača i nakon toga Gradonačelnik 



može slijedeći tjedan donijeti odluku o cijenama koja će stupiti na snagu mjesec dana nakon 
donošenja tih cijena. Usporedo s time, na javnoj su raspravi, za one koji ne znaju, svi opći 
uvjeti samog Vodovoda, tako da svi to mogu pogledati, uključit se u raspravu i ako ima nekih 
primjedbi, mogu se dostaviti i mi ćemo ih sagledati ukoliko su u zakonskom okviru. Cijena vode 
za poljoprivredne priključke će biti 3.41 kunu/m3. Prije je bilo, a za domaćinstva je još ta cijena 
od 5,65 kuna/m3 no tu moram napomenuti da za tu vodu neće biti naknade za razvoj. Te 
naknade od 1 kune su se grad Labin i općine Labinštine odrekle da se to ne naplaćuje tako da 
će biti ta cijena od 3,41 kune dosta stimulativna za naše građane. Ograničenja će biti da moraju 
imati registrirane obrte odnosno OPG-ove, da moraju imati određene poljoprivredne površine 
te mislim da smo to dosta dobro razradili tako da vjerujem da neće doći do nekakvih 
zloupotreba te cijene“. 
 
S poštovanjem, 
                          
                                                                                                           PROČELNICA 
 
                                                                                                       Loreta Blašković, v.r. 


