
OPĆINA PROMINA 

Put kroz Oklaj 144 

22303 OKLAJ 

 

Klasa: 363-02/15-01/1 

Urbroj: 2182/09-15-01 

U Oklaju, 01. srpnja 2015. 

 

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“- 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,36/09, 150/11, 144/12, 19/13), te čl. 41. st.30. 

Statuta Općine Promina („Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije br. 10/09, 09/10, 05/11, 

03/13 i 8/13), Općinski načelnik donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o isporuci vode domaćinstvima na području Općine Promina za vrijeme nestašice  

 

1. 

 

Od 01. srpnja 2015. god. organizirat će se dostava i isporuka vode domaćintvima na području 

Općine koja zbog nestašice ne budu imala opskrbu pitkom vodom iz javnog vodoopskrbnog 

sustava kako bi se osigurali osnovni preduvjeti za život stanovništva i obavljanje gospodarskih 

djelatnosti.  

 

2. 

 

Zbog dislociranosti Općine i udaljenosti ovlaštenog opskrbljivača, trgovačkog društva 

Vodovod i odvodnja Šibenik, voda će se osigurati na hidrantima u vlasništvu Općine, a prijevoz 

će obavljati Dobrovoljno vatrogasno društvo Promina, Oklaj, dalje u tekstu (DVD) cisternom 

registriranom za prijevoz pitke vode, zapremnine 4,5 m3. 

 

3. 

 

Prijevoz i isporuka će se obavljati na sljedeći način: 

Korisnici prijevoza dužni su 3 dana unaprijed potrebu isporuke određene količine pitke vode 

prijaviti DVD-u, telefonom ili pisanim putem.  

O podnijetoj narudžbi DVD će obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine. 

Prilikom preuzimanja vode, naručitelj je dužan potpisati otpremnicu s naznačenim imenom i 

adresom naručitelja, datumom isporuke i količinom isporučene vode. 

Do naručene količine od 2,50 m3  po članu domaćinstva tijekom jednog mjeseca, isporuka će se 

izvršiti uz obračun prijevoza na teret Općine. 

Ukoliko je naručena količina veća, DVD će naručitelju ispostaviti račun za prijevoz u visini 

150,00 kn po turi, sukladno cjeniku Hrvatske vatrogasne zajednice. Naručitelj DVD-u prilikom 

isporuke dužan predočiti dokaz o izvršenoj uplati. 

Naknadu za prijevoz vode isporučene na teret Općine, Općina će DVD-u platiti jednom 

mjesečno za prethodni mjesec, temeljem ispostavljenog računa sa specifikacijom izvršenih 

isporuka po korisnicima i količinama isporučene vode i priloženim otpremnicama potpisanim 

od strane naručitelja. 

 

 

4. 
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Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranicama Općine 

Promina.  

 

      

         Općinski načelnik 

                                                                                                           Tihomir Budanko 

 

 

 

 

 

 


