SLUŽBENE

Stranica 668 — broj 10

NOVINE.

Petak, 26. svibnja 2000.

Općina Ravna Gora
4.
Na temelju članka 10/18a. Zakona o izmjenama i dopu
nama Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne no
vine«, broj 128/99) i članka 15. Statuta Općine Ravna Gora
(»Službene novine« Županije primorsko-goranske, broj 2/
94,12/94 i 22/99), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici
održanoj 28. travnja 2000. godine, donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju Cjenika usluga opskrbe pitkom vođom
»Komunalac« d.o.o. za vodoopskrbu i druge komunalne ,
djelatnosti Delnice
1. Općinsko vijeće Ravna Gora prihvaća prijedlog cijena
komunalnih usluga opskrbe pitkom vodom koju isporučuje
»Komunalac« d.o.o. za vodoopskrbe u drujge komunalne
djelatnosti Delnice, a prema veličinama iz prijave cjenika
koji čini sastavni dio ove Odluke.
2. Prihvaćene cijene usluga opskrbe pitkom vodom pri
mjenjivat će se od 1. svibnja 2000. godine.
3. Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama«
Primorsko-goranske županije.
Klasa: 307-01/00-01/1
Ur. broj: 2112/7-01-00-3
Ravna Gora, 28. travnja 2000.
OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA
Predsjednik
Romeo Marević, v. r.
PRIVITAK BR. 1
Temeljem članka 18 a. Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«
broj 128/99) prijavljujemo cjenik:
- naziv usluge: opskrba pitkom vodom
- jedinica mjere: m3
- struktura cijene

važeće
doma podu
ćinstva zeća
330
5,50
0,08
0,08
338
5,58
0,74
1,22
4,12
6,80

osnovna cijena vode
koncesijska naknada
UKUPNO
PDV 22%
UKUPNO SA PDV
naknada za korištenje
voda
0,79
naknada za zaštitu voda 0,90
SVEUKUPNO
5,81

0,79
0,90
8,49

priiedlog
doma
podu
ćinstva
zeća
4,03
6,23
0,08
0,08
4,11
631
0,90
138
5,01
7,69
0,79
0,90
6,70

0,79
0,90
938

- datum primjene nove cijene: 01. svibnja 2000. godine
Povećanje cijene vode u postocima, bez PDV iznosi za
domaćinstvo 21%, a za poduzeća 13%, dok povećanje sa
PDV za domaćinstva iznosi 15%, a za poduzeća 10%.
OBRAZLOŽENJE
Predloženo povećanje cijene vode je strogo namjensko i
može se koristiti samo za osiguranje sredstava za nastavak
radova na izgradnji regionalnog vodoopskrbnog sustava

Gorski kotar, odnosno otplatu do sada pristiglih anuiteta
kredita. Da bi se osiguralo strogo namjensko trošenje sred
stava iznos povećanja uplaćivati će se putem prijelaznog žiroračuna na žiroračun Hrvatskih voda.
KOMUNALAC d.o.o.
DELNICE
Delnice, 24. ožujka 2000.
Broj: 259/00.

Direktor
Boro Tomić dipLing, v. r.

5.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Ravna Gora (»Slu
žbene novine« Županije primorsko-goranske, broj 2/94,12/
94 i 22/99) i zahtjeva Hrvatskih voda Zagreb, Vodnogospodarska ispostava za slivno područje »Gorski kotar« Delnice,
klasa: 325-08/00-56/0096, ur. broj: 374-3305-2-004 od
5.5.2000. godine. Općinsko poglavarstvo Ravna Gora, na
sjednici održanoj 23. svibnja 2000. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o obavljanju poslova obračuna i naplate slivne vodne
naknade
I.
Općina Ravna Gora, na temelju članka 37. Zakona o fi
nanciranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine«, broj
107/95, 19/96 i 88/98), prenosi poslove obračuna i naplate
slivne vodne naknade na Hrvatske vode, Vodnogospodarsku ispostavu za slivno područje* »Gorski kotar« Delnice.

n.
Općina Ravna Gora se obvezuje vodnogospodarskoj is
postavi na slivnom području »Gorski kotar« predati, bez na
knade, bazu podataka obveznika plaćanja komunalne na
knade na području Općine Ravna Gora sa zadnjim ažurira
nim stanjem, te je tromjesečno ažurirati.
Hrvatske vode će Općini Ravna Gora na istovjetan način
dostavljati podatke o obveznicima plaćanja slivne vodne na
knade.
III.
Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za slivno
područje »Gorski kotar« Delnice će poslove iz točke I. ovog
zaključka obavljati od 1. veljače 2000. godine.
IV.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske župani
je.
Klasa: 325-01/00-01/1
Ur. broj: 2112/7-02-00-2
Ravna Gora, 23. svibnja 2000.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO RAVNA GORA
Predsjednik
Rudolf Vančina, v. r.

