Na temelju članka 46. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“,
broj 8/10, 5/12 i 2/13), gradonačelnik Grada Šibenika, donosi slijedeći

ZAKLJUČAK
o isporuci vode domaćinstvima izvan vodovodnog
sustava Grada Šibenika u 2014. godini
1. Od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, organizirat će se dostava i
isporuka vode domaćinstvima čiji članovi imaju prebivalište izvan vodovodnog
sustava na području Grada Šibenika i to u slijedećim naseljima i dijelovima naselja:
- dijelu Čvrljeva (Šenete),
- Danilu Kraljice,
- dijelu Grebaštice (Brnjača i Konobe),
- Lepenicama,
- dijelu Mravnica (Mravnice Donje),
- Podinama,
- dijelu Sitnog Donjeg (Čatrnje),
- dijelu Slivna (Crljeni),
- Vrsnu,
- dijelu Ražina ( Vrpoljačka cesta 34),
- dijelu Boraje.
2. Vodu u smislu točke 1. ovog Zaključka osigurati će trgovačko društvo
„Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Šibenik, a prijevoz će obavljati Dobrovoljno vatrogasno
društvo „Šibenik“, Dobrovoljno vatrogasno društvo „Grebaštica“ i Dobrovoljno
vatrogasno društvo „Zaton“.
3. Isporuka vode u smislu točke 1. i 2. ovog Zaključka organizirati će se na
slijedeći način:
a) Mjesni odbori će izraditi popise domaćinstava s brojem članova u smislu
točke ovog zaključka, te će ih dostaviti trgovačkom društvu „Vodovod i
Odvodnja“ d.o.o. Šibenik,
b) Trgovačko društvo „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Šibenik će primati
narudžbe sukladno popisu domaćinstva iz podtočke a) ove točke, te će
vodu isporučivati na način kako slijedi:
- 2,50 m3 mjesečno (2,50 prostorna metra mjesečno) po članu
domaćinstva, uz naplatu vode po cijeni koju plaćaju građani
Šibenika, dok će troškove prijevoza vode snositi Grad Šibenik,
- dodatne količine vode u pojedinim mjesecima će naplaćivati
„Vodovod i odvodnja“ d.o.o. po cijeni koju plaćaju građani Šibenika,
a troškove prijevoza dobrovoljna vatrogasna društva prema cjeniku
Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije,
- naknadu za prijevoz vode isporučene u smislu podtočke b) alineje 1.
ove točke Grad Šibenik će uplaćivati Dobrovoljnom vatrogasnom
društvu „Šibenik“, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Grebaštica“ i
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Zaton“.
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3. Radi isporuke vode u smislu točke 3. ovog Zaključka trgovačko društvo
„Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Šibenik će na području Vrpolja i Grebaštice
urediti priključak za opskrbu pitkom vodom s mjerilom, za punjenje cisterni.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
„Službenom glasniku Grada Šibenika“.
KLASA: 363-02/14-01/89
URBROJ: 2182/01-03/01-14-1
Šibenik: 24. veljače 2014.
GRADONAČELNIK
Željko Burić, dr. med.

Dostaviti:
1. „Službeni glasnik Grada Šibenika“ - ovdje;
2. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Šibenik;
3. Dobrovoljno vatrogasno društvo
„Šibenik“ Šibenik;
4. Dobrovljno vatrogasno društvo „Zaton“;
5. Dobrovoljno vatrogasno društvo „Grebaštica“;
6. Vatrogasna zajednica Šibensko-kninska županije;
7. Mjesni odbor Boraja;
8. Mjesni odbor Danilo Kraljice;
9. Mjesni odbor Grebaštica Gornja;
10. Mjesni odbor Konjevrate;
11. Mjesni odbor Lepenica;
12. Mjesni odbor Mravnice;
13. Mjesni odbor Perković;
14. Mjesni odbor Podine;
15. Mjesni odbor Sitno Donje;
16. Mjesni odbor Vrsno;
17. Gradska četvrt Ražine;
18. Upravni odjel za komunalne djelatnosti-ovdje;
19. Upravni odjel za financije – ovdje;
20. Dokumentacija – ovdje;
21. Arhiv – ovdje.
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Obrazloženje
Grad Šibenik svake godine organizira snabdijevanje pitkom vodom naselja i
dijelove naselja u kojima nije izgrađen gradski vodoopskrbni sustav.
U organizaciji opskrbe pitkom vodom sudjeluju na različite načine „Vodovod i
odvodnja“ d.o.o. Šibenik, Dobrovoljna vatrogasna društva „Šibenik“, „Zaton“ i
„Grebaštica“, Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije, odgovarajući mjesni
odbori i Grad Šibenik.
Sustav se temelji na subvencioniranju prijevoza iz Proračuna Grada i to prve
cisterne u mjesecu, prema kriteriju 2,50 m3 po članu domaćinstva koji ima stalno
mjesto prebivanja u naselju ili dijelu naselja koja se nalaze izvan vodovodnog
sustava.
Sredstva za subvencioniranje cijene prijevoza su osigurana u Proračunu
Grada.

