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 Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/09 i 130/11), članka 

33. Prekršajnog  zakona  („Narodne  novine“  107/07),  članka 27.  i   Statuta  Općine Draganić  („Glasnik  

Karlovačke županije“  br.21/09 i 34/12) Općinsko vijeće Općine Draganić na . sjednici održanoj  dana 10. 

travnja 2013. godine            

 

ODLUKU 

o priključenju na komunalne vodne građevine 

 

Uvodne odredbe 

 

Članak 1. 

 
 Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se 

prava, obveze i uvjeti priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine za javnu 

vodoopskrbu i javnu odvodnju na područje Općine Draganić i to: 

a)    postupak priključenja, 

b)    rokovi za priključenje, 

c)    naknada za priključenje, 

d)    način plaćanja naknade za priključenje, 

e)    način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina od strane budućih korisnika, 

f)     prekršajne odredbe i 

g)  druge odredbe u svezi priključenja na vodne građevine (nadzor, izuzeća od obveze priključenja, 

oslobađanja od obveze plaćanja naknade za priključenje i dr.). 

 

Članak 2. 

 
 Priključenjem na komunalne vodne građevine u užem smislu odredbi ove Odluke smatra se izgradnja 

priključka s ugradnjom uređaja za kontrolu, održavanje, mjerenje protoka u ili iz građevine kojima se 

omogućuje stanje funkcionalne sposobnosti za nesmetano korištenje vodnih usluga. 

 Priključkom na sustav javne vodoopskrbe smatra se dio cjevovoda vode za piće od spoja na sustav 

javne vodoopskrbe do glavnog vodomjera smještenog u vodomjernom oknu građevine ili druge nekretnine 

koja se priključuje, uključivo sa zapornim uređajem neposredno iza glavnog vodomjera. 

 Priključak na sustav javne odvodnje smatra se dio odvodnog cjevovoda od kontrolnog okna  

građevine ili druge nekretnine koja se priključuje do revizionog okna priključka. 

 Reviziono okno priključka je dio sustava javne odvodnje koji spaja priključke na sustav javne 

odvodnje s kanalom sustava javne odvodnje. 

 Ukoliko ne postoji reviziono okno priključka na postojećem već izgrađenom sustavu javne odvodnje, 

priključkom se smatra dio cjevovoda od kontrolnog okna do kanala sustava javne odvodnje. 

 Vodomjerno okno je dio vodoopskrbne mreže u kojem se nalazi zaporni uređaj i vodomjer, a 

održava ga vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje. 

 

Postupak priključenja 
 

Članak 3. 

 
  Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik dužan je  priključiti svoju građevinu na komunalne vodne 

građevine kada su takvi sustavi izgrađeni u području na kojem se nalazi građevina te ako su osigurani 

odgovarajući uvjeti za priključenje, osim izuzeća propisanih ovom Odlukom. 

  Nakon naknadno stvorenih odgovarajućih uvjeta za priključenje na komunalne vodne građevine, 

vlasnik ili drugi zakoniti posjednik je obvezan građevinu priključiti na komunalne vodne građevine u 

rokovima propisanim ovom Odlukom. 

 

Članak 4. 
 

Postupak priključenja pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.  
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Zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine mora se podnijeti pravovremeno, a najkasnije 

60 dana prije isteka rokova iz čl. 13. stavka 1. točke 1. i 3. ove Odluke, odnosno 7 dana od početka roka iz 

članka 13. stavka 1. točke 2. ove Odluke. 

 Zahtjev za priključenje u smislu stavka 1. ovog članka podnosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik 

građevine ili druge nekretnine u pisanom obliku trgovačkom društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac 

kao javnom isporučitelju vodnih usluga za područje Općine Draganić (u daljnjem tekstu: javni isporučitelj). 

 

Članak 5. 
 

 Uz zahtjev za priključenje građevine vlasnik ili drugi zakoniti posjednik dužan je priložiti: 

− dokaz o vlasništvu građevine za koju se traži priključak (izvadak iz zemljišne knjige) ne stariji od 3 

mjeseca, 

− drugi zakoniti posjednik prilaže i punomoć ili pisanu suglasnost vlasnika građevine za koju se traži 

priključak, 

−  akt na temelju kojeg je dopuštena gradnja građevine sukladno posebnim propisima, 

−  kopiju katastarskog plana odnosne čestice ne stariju od 3 mjeseca. 

 

Članak 6. 
 

 Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik druge nekretnine (poljoprivredno zemljište i dr.) može sukladno 

ovoj Odluci podnijeti zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine. 

Uz zahtjev za priključenje druge nekretnine vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik dužan je priložiti: 

− dokaz o vlasništvu druge nekretnine (izvadak iz zemljišne knjige) ne stariji od 3 mjeseca, 

− drugi zakoniti posjednik prilaže i punomoć ili pisanu suglasnost vlasnika druge nekretnine za koju se traži 

priključak, 

− kopiju katastarskog plana odnosne čestice ne stariju od 3 mjeseca. 

 

Članak 7. 

 

 Po podnesenom zahtjevu iz članka 4. i 6. ove Odluke Javni isporučitelj donosi odluku o dozvoli 

priključenja na komunalne vodne građevine ako su za priključenje ispunjeni uvjeti utvrđeni ovom Odlukom, 

uvjeti iz općih i tehničkih uvjeta Javnog isporučitelja kao i ostali uvjeti propisani posebnim propisima. 

 Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovog članka Javni isporučitelj će zahtjev za priključenje 

obrazloženo odbiti. 

 U slučaju odluke iz stavka 1. i 2. ovog članka podnositelj zahtjeva može izjaviti prigovor 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draganić (u daljnjem tekstu: Upravno tijelo)  u roku 8 dana od 

primitka odluke. 

 Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati podatke o građevini ili drugoj nekretnini koja se 

priključuje (mjesto i adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i sl.) ime vlasnika i njegove podatke. 

 Odluka o dozvoli priključenja iz stavka 1. ovog članka sadrži i odredbu o obvezi plaćanja naknade za 

priključenje. 

 Jedan primjerak odluke o dozvoli priključenja Javni isporučitelj dostavlja Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Draganić radi donošenja rješenja o obračunu i naplati naknade za priključenje. 

 Odluku iz stavka 1. i 2. ovog članka Javni isporučitelj dužan je donijeti u roku 30 dana od dana 

primitka zahtjeva. 

 

Članak 8. 

 
 Naknada za priključenje utvrđuje se rješenjem o obračunu naknade za priključenje koje donosi 

Upravno tijelo sukladno Zakonu, ovoj Odluci i posebnim propisima. 

 Upravno tijelo obvezno je u roku 8 dana od dana primitka odluke o dozvoli za priključenja iz članka 

7 . stavak 1. ove Odluke donijeti rješenje iz stavka 1. ovog članka. 

 Nezadovoljna stranka ima pravo protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka u roku 8 dana od njegovog 

primitka podnijeti žalbu tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnom za gospodarstvo u 

Karlovačkoj županiji . 

 Rješenje iz stavka 1. ovog članka je upravni akt. 
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Članak 9. 
 

 Po dobivanju odluke o dozvoli priključenja iz članka 7. stavka 1. ove Odluke podnositelj zahtjeva za 

priključenje dužan je s Javnim isporučiteljem sklopiti ugovor o izgradnji priključka najkasnije u roku 30 

dana po primitku dokaza o uplati naknade za priključenje. 

 Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži: naziv ugovornih strana, podatke o građevini ili drugoj 

nekretnini koja se priključuje, vrstu priključka, način izvođenja radova, cijenu radova priključenja , način 

plaćanja cijene priključenja , rok izvođenja radova priključenja te odredbu o predaji izgrađenog priključka u 

vlasništvo Javnog isporučitelja bez naknade. Ugovoru se prilaže odgovarajuća skica priključka i čini njegov 

sastavni dio. 

 

Članak 10. 

 
 Radove priključenja izvodi Javni isporučitelj ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi 

vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje. 

 Vlasniku ili drugom zakonitom posjedniku građevine ili druge nekretnine na njegov zahtjev može se 

dopustiti da izvede određene građevinske radove na priključku samostalno ili putem druge pravne ili fizičke 

osobe registrirane za građevinsku djelatnost, a uz uvjete i nadzor Javnog isporučitelja. 

 Mogućnost izvođenja radova iz prethodnog stavka  mora se definirati ugovorom iz članka 9. ove 

Odluke. 

 

Članak 11. 

 
 Priključivanje građevine na komunalne vodne građevine mora se u tehničko - tehnološkom smislu 

izvesti prema pravilima struke, vodeći računa da se priključivanje obavi racionalno i uz optimalne troškove, 

da se osigura uredno funkcioniranje priključka te da  se priključenjem novog korisnika ne naruši 

odgovarajući standard zadovoljavanja potreba ostalih već priključenih korisnika komunalne vodne građevine 

na navedenom području. 

 Tehničko-tehnološki uvjeti iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se Općim uvjetima koje donosi Javni 

isporučitelj. 

 Priključivanje na komunalne vodne građevine izvodi se tako da se na svaku nekretninu u pravilu 

uvodi jedan vodoopskrbni i jedan priključak odvodnje. U iznimnim slučajevima može se dozvoliti dva ili 

više vodoopskrbna priključka kada za to postoje opravdani tehnički razlozi (zdravstveni objekti i sl.) 

 Iznimno u vodomjerno okno kod postojećih objekata s jednim vodoopskrbnim priključkom 

isporučitelj vodne usluge može dopustiti ugradnju paralelnih vodomjera ako postoje opravdani razlozi te su 

ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti za takav način priključenja uz ovjerenu suglasnost (više od 50 %) 

vlasnika ili suvlasnika građevine. 

 Ukoliko postoje tehničko-tehnološki uvjeti za ugradnju paralelnih vodomjera, za zasebne dijelove 

nekretnine unutar postojećeg objekta, ne plaća se naknada za priključenje. 

 Za novoizgrađeni odvojeni objekt na istoj građevinskoj čestici naknada za priključenje se naplaćuje. 

 

Članak 12. 

 
 Izgradnja priključka bez dozvole i druge suglasnosti i suprotno uvjetima Javnog isporučitelja smatra 

se bespravnim priključenjem. 

 Ilegalni priključak za javnu vodoopskrbu iz stavka 1. ovog članka vlasnik ili drugi zakoniti posjednik 

mora legalizirati u rokovima i na način utvrđen od strane Javnog isporučitelja. 

 Priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu nije dozvoljeno suprotno 

odredbama Zakona o vodama, odredbama ove Odluke, Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga 

isporučitelja i drugim propisima. 
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Rokovi za priključenje 
 

Članak 13. 

 
 Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine dužan je  priključiti svoju građevinu na komunalne 

vodne građevine u slijedećim rokovima od: 

1)   šest mjeseci od završetka izgradnje sustava u naselju , 

2)   tri mjeseca od završetka izgradnje građevine u naselju gdje je sustav izgrađen, 

3)  šest mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke ako je sustav u naselju izgrađen, a vlasnik se do njenog 

donošenja nije priključio na istu. 

 

 Rokovi iz stavka 1. točke 1. i 3. ovog članka teku od dana dostave pisane obavijesti Javnog 

isporučitelja vlasniku ili drugom zakonitom posjedniku građevine o mogućnosti priključenja. 

 

Članak 14. 

 
Ukoliko vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine ne priključi svoju građevinu na komunalne 

vodne građevine u roku iz članka 13. ove Odluke, Upravno tijelo će donijeti, na prijedlog Javnog 

isporučitelja, rješenje o obvezi priključenja na teret vlasnika građevine u roku 30 dana od primitka 

prijedloga. 

 Rješenje iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži: 

- rok u kojem se vlasnik ili drugi zakoniti posjednik obvezuje izvršiti priključenje na komunalnu vodnu 

građevinu , 

- rok u kojem je vlasnik ili drugi zakoniti posjednik dužan nadoknaditi troškove priključenja i plaćanje 

naknade za priključenje, 

-  napomenu da će se u slučaju neplaćanja troškova priključenja i naknade za priključenje isti 

naplatiti prisilnim putem. 

 Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka dopuštena je žalba tijelu jedinice područne (regionalne) 

samouprave nadležnom za gospodarstvo u roku 15 dana od dana dostave. 

Ako vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine ne postupi po rješenju iz stavka 2. ovog članka 

Upravno tijelo će priključiti građevinu na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika putem Javnog 

isporučitelja. 

 

Naknada za priključenje 

 

Članak 15. 

 
 Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine (u daljnjem tekstu: obveznik 

plaćanja naknade za priključenje) dužan je platiti naknadu za priključenje po svakom pojedinom priključku 

sukladno odredbama ove Odluke. 

 Naknada za priključenje plaća se zasebno za priključenje građevina i drugih nekretnina na javnu 

vodoopskrbnu mrežu i zasebno za priključenje građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje. 

 Ako građevina ima više posebnih dijelova nekretnine, naknada za priključenje plaća se za svaki 

posebni dio nekretnine zasebno osim u slučaju iz članka 11. stavka 5. ove Odluke. 

 Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i spremišta kao posebnih dijelova građevine koji 

predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu, pribraja se površini posebnih dijelova građevine iz stavka 1. ovog 

članka. 

 Ako se u garaže, garažna mjesta, ostave i spremišta kao posebne dijelove nekretnina uvode priključci 

komunalnih vodnih građevina, na te se posebne dijelove nekretnine plaća naknada za priključenje zasebno od 

posebnih dijelova nekretnine iz stavka 1. ovog članka. 

 

Članak 16. 

 
Utvrđuje se visina naknade za priključenje: 
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− za stambenu zgradu površine do 200 m² građevinske ( bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova 

nekretnine u iznosu od 25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; 

− za stan kao posebni dio nekretnine površine do 200 m² građevinske (bruto) površine u iznosu od 25% 

prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; 

− za stan kao posebni dio nekretnine površine veće od 200 m² građevinske (bruto) površine u iznosu od 45% 

prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; 

− za stambenu zgradu površine od 200 do 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih 

dijelova nekretnine u iznosu od 45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu 

godinu; 

− za stambenu zgradu površine preko 400 m² građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih 

dijelova nekretnine u iznosu od jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu 

godinu; 

− za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove 

nekretnine osim proizvodnih građevina, površine do 500 m² građevinske (bruto) površine u iznosu od jedne 

prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; 

− za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove 

nekretnine osim proizvodnih građevina, površine veće od 500 m2 u iznosu od dvije prosječne mjesečne bruto 

plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu ; 

− za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao posebne dijelove 

nekretnine bez obzira na površinu u iznosu od 30% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za 

prethodnu godinu; 

− za objekte koji služe djelatnosti kulture , znanosti, obrazovanja, predškolskog odgoja, zdravstva,socijalne 

skrbi, religijske objekte, druge socijalne ustanove i ostale građevine društvene namjene u iznosu od 30% 

prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; 

− za objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici, staklenici, i sl.) ili za 

poljoprivredno zemljište neovisno o površini u iznosu od 20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici 

Hrvatskoj za prethodnu godinu; 

− za zgrade/građevine športsko-rekreacijske namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i sl.) u iznosu od 

jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; 

− za jednostavne građevine koje u smislu posebnog propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi bez 

akta kojim se odobrava gradnja, a prikladne su za priključenje u iznosu od 20% prosječne mjesečne bruto 

plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu. 

 

Članak 17. 

 
 Naknada za priključenje u smislu članka 15. i 16. ove Odluke prihod je proračuna Općine Draganić i 

namijenjena je za gradnju odnosno financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine 

Draganić. 

 

Način plaćanja naknade za priključenje 
 

Članak 18. 

 
 Obvezu i način plaćanja naknade za priključenje utvrđuje rješenjem Jedinstveni upravni odjel Općine 

Draganić na temelju  dozvole za priključenje Javnog isporučitelja i druge dokumentacije. 

 Naknada za priključenje plaća se jednokratno ili obročno u najviše tri obroka, osim ako ovom 

Odlukom nije drugačije propisano. 

 Naknadu za priključenje odnosno prvi obrok, ako se naknada plaća obročno, obveznik plaćanja 

naknade dužan je platiti u roku od 15 dana od dana dostave rješenja iz stavka 1. ovog članka. 

 Kod obročnog plaćanja naknade obveznik mora dostaviti Općini Draganić  zadužnicu potvrđenu kod 

javnog bilježnika kao sredstvo osiguranja plaćanja. 

 Ukoliko se odobrava obročna otplata svakom obroku dodaje se kamata u visini eskontne stope HNB-

a računajući od dana dospijeća prvog obroka , a na zakašnjela plaćanja obračunava se zakonska zatezna 

kamata. 
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 Javni isporučitelj ne može započeti izvođenje radova na priključenju ako obveznik plaćanja naknade 

za priključenje nije platio i predočio dokaz o uplati cjelokupne naknade ili 1. obroka Upravnom tijelu koje o 

tome obavještava Javnog isporučitelja. 

 

Članak 19. 

 
 U potpunosti se oslobađaju plaćanja naknade za priključenje vlasnici odnosno suvlasnici građevine 

ili druge nekretnine čije oslobođenje je utvrđeno posebnim propisima. 

 Od obveze plaćanja naknade ili dijela naknade za priključenje oslobodit će se vlasnici građevina 

odnosno druge nekretnine koji su vlastitim sredstvima ili na drugi način sudjelovali u troškovima izgradnje 

komunalnih vodnih građevina za koje se traži priključenje osim u slučaju iz članka 21. ove Odluke. 

 Upravno tijelo će na zahtjev vlasnika iz stavka 2. ovog članka i uz predočeni dokaz o podmirenom 

iznosu sufinanciranja troškova izgradnje komunalne vodne građevine (dokaz o plaćanju, ugovor, potvrda 

nadležnog tijela) rješenjem osloboditi istog obveze plaćanja naknade u cijelosti ili dijela naknade kada je 

iznos sufinanciranja jednak ili veći od visine naknade ili dijela naknade za nominalni iznos sufinanciranja 

kada je isti manji od naknade propisane ovom Odlukom. 

 Obveze plaćanja naknade oslobađaju se i korisnici Socijalnog programa Općine Draganić - Odluke 

na temelju statusa kojeg utvrđuje nadležno tijelo Općine Draganić. 

 Rješenje o potpunom ili djelomičnom oslobođenju donosi Upravno tijelo. 

 Općina Draganić ne plaća naknadu za priključenje kada je investitor objekta koji se priključuje. 

Ustanove kojih je osnivač Općina Draganić, trgovačka društva u kojima Općina Draganić ima poslovni udio 

veći od 50%, u slučaju izgradnje građevina koje su u javnom interesu ne plaćaju naknadu za priključenje. 

 

Način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina  

od strane budućih korisnika 

 

Članak 20. 

 
 Ako gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena planom gradnje komunalnih 

vodnih građevina, budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine, mogu sudjelovati u 

sufinanciranju njihove gradnje uz povrat uloženih sredstava u određenom roku pod uvjetima utvrđenim 

Ugovorom između budućeg korisnika i Općine Draganić. 

 Sredstva iz stavka 1. Ovoga članka uplaćuju se na račun Općine Draganić, a rok povrata sredstava ne 

može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora. 

 

Članak 21. 

 

 
 Izuzetno od odredbi članka 20. ove Odluke , ako gradnja određene komunalne vodne građevine nije 

predviđena planom gradnje za razdoblje duže od 5 godina, a projekcijom proračuna za naredno razdoblje ne 

postoji mogućnost povrata uloženih sredstava, budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te 

građevine mogu financirati njihovu gradnju pod uvjetima utvrđenim ugovorom između budućeg korisnika i 

Javnog isporučitelja. 

 Sredstva iz stavka 1. ovog članka kojima budući korisnik financira gradnju vodnih građevina su 

nepovratna. Korisnici iz stavka 1.ovog članka u cijelosti su oslobođeni plaćanja naknade za priključenje. 

 

Izuzeća od priključenja 

 

Članak 22. 

 
 Izuzetno od odredbi članka 4. ove Odluke od obveze priključivanja izuzimaju se vlasnici ili drugi 

zakoniti posjednici građevina: 

1) kod kojih bi zbog udaljenosti objekta komunalne vodne građevine, konfiguracije terena ili drugih razloga 

troškovi priključenja bili previsoki tj. iznosili bi više od 10% vrijednosti građevine koja se priključuje, 
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2) ukoliko su isti na odgovarajući način riješili vodoopskrbu u skladu s odredbama Zakona, ove Odluke i 

drugih propisa. 

 Vlasnici građevina iz stavka 1. točke 1. ovog članka obvezni su na zadovoljavajući način sukladno 

posebnim propisima osigurati opskrbu pitkom vodom kao i odvodnju otpadnih voda. 

 Od obveze priključenja izuzimaju se i vlasnici ili drugi zakoniti posjednici jednostavnih građevina 

koje se u smislu posebnih propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi bez akta kojim se odobrava 

gradnja kao i vlasnici ili drugi zakoniti posjednici drugih nekretnina iz članka 7. ove Odluke. 

 Vlasnici ili drugi zakoniti posjednici iz stavka 3. ovog članka ostvaruju pravo na gradnju priključka 

pod istim uvjetima kao i ostali vlasnici ili drugi zakoniti posjednici građevina iz članka 4. ove Odluke. 

 Pravo iz prethodnog stavka ove Odluke vlasnik ili drugi zakoniti posjednik ostvaruje podnošenjem 

zahtjeva po postupku propisanim ovom Odlukom. 

 

Nadzor 

 

Članak 23. 

 
Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja Upravno tijelo . 

Inspekciji nadzor nad izvršenjem ove Odluke provode inspekcijske službe prema ovlastima iz Zakona. 

 

Prekršajne odredbe 

 

Članak 24. 

 
 Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba za prekršaj ako: 

1. se bespravno priključi na komunalnu vodnu građevinu (članka 12. stavak 1. Odluke) 

2.ne legalizira priključak za javnu vodoopskrbu u rokovima i na način utvrđen od strane Javnog isporučitelja 

(članak 13.stavak 2. Odluke) 

 Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za 

prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

 Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja 

drugu samostalnu djelatnost  za prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

 Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. 

ovog članka. 

 

Članak 25. 

 
 Novčanom kaznom u iznosu od 8.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba za prekršaj ako: 

1. ne podnese zahtjev za priključenje u rokovima iz članka 4. stavak 2. ove Odluke, 

2. ne priključi svoju građevinu na komunalne vodne građevine u rokovima iz članka 13.ove Odluke, 

3. ako ne postupi po rješenju Upravnog tijela iz članka 15.stavka 1.ove Odluke. 

 

 Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za 

prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

 Novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja 

drugu samostalnu djelatnost za prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

 Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. 

ovog članka. 

 

Prijelazne i završne odredbe 

 

Članak 26. 

 
 Javni isporučitelj dužan je u roku 3 mjeseca  od dana stupanja na snagu ove Odluke, temeljem članka 

12. stavak 3. ove Odluke i članka 215. Zakona o vodama, a sukladno članku 295. Zakona o obveznim 

odnosima, donijeti Opće uvjete. 
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 Akt iz stavka 1. ovog članka mora se po donošenju objaviti u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 Akt iz stavka 1. ovog članka Javni isporučitelj vodne usluge objavljuje na internetu i na drugi 

prikladan način i dužan ga je učiniti dostupnim javnosti dok god važi. 

 

Članak 27. 

 
 Postupci započeti prema Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu („Glasnik Karlovačke 

županije “ br.42/01 i 49/03) završit će se po toj odluci. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu 

(„Glasnik Karlovačke županije“ br.42/01 i 49/03). 

 

Članak 28. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“. 

 

 

OPĆINSKO  VIJEĆE 

KLASA:    021-05/13-01/10 

URBROJ:  2133/08-05-13-2 

Draganić,   10. travnja 2013.g. 

 

 

                                                                                                 Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                             Općine Draganić: 

 

                                                                                                                 Ivan Bujan 

 


