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- početna cijena u zoni II - iznosi 1.000,00 kn 
mjesečno po lokaciji”.

Članak 2.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije».

KLASA: 940-06/11-01/2
URBROJ: 2182/03-01-13-4
Skradin, 29. svibnja 2013.

GRAD SKRADIN

GRADONAČELNIK
Nediljko Dujić, v.r.

____________________

V.
GRAD VODICE

1. GRADSKO VIJEĆE

100
Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama 

(„Narodne novine“, broj 153/09, 6/13, 130/11 i 56/13) 
i članka 30. točke 30. Statuta Grada Vodica  („Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 9/09, 9/11 i 
4/13), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 5. sjednici, od 
11. studenoga 2013.godine, donosi 

O D L U K U
 o priključenju na komunalne vodne 

građevine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se:
- obveza priključenja građevina na komunalne 

vodne građevine i oslobođenje od obveze priključenja, 
- postupak i uvjeti priključenja građevina i drugih 

nekretnina na komunalne vodne građevine,
- rokovi za priključenje,
- način i uvjeti fi nanciranja gradnje komunalnih 

vodnih građevina i
- završne odredbe. 

Članak 2.
Komunalne vodne građevine su građevine za javnu 

vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju.

Članak 3.
Vodne usluge su usluge javne vodoopskrbe i usluge 

javne odvodnje.

Članak 4.
Pojmovi uporabljeni u ovoj odluci imaju značenje 

određeno Zakonom o vodama (NN, br. 153/09, 63/11, 
130/11 i 56/13).

Članak 5.
Javni isporučitelji vodnih usluga na području Grada 

Vodica su: Trgovačko društvo VODOVOD I ODVOD-
NJA d.o.o. Šibenik, Kralja Zvonimira 50, za usluge 
isporuke vode i Trgovačko društvo ODVODNJA VOD-
ICE d.o.o., iz Vodica, za usluge isporuke odvodnje (u 
daljnjem tekstu: Isporučitelji).

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA

Članak 6.
Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine 

odnosno druge nekretnine, dužan je priključiti svoju 
građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne 
vodne građevine kada su iste izgrađene u naselju 
odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina, 
odnosno druga nekretnina i kada su osigurani uvjeti 
priključenja na njih. 

Članak 7.
Vlasnici građevine odnosno druge nekretnine dužni 

su priključiti građevinu, odnosno drugu nekretninu na 
komunalne vodne građevine u slijedećim rokovima:

- novoizgrađena građevina u naseljima gdje je 
javni sustav vodoopskrbe, odnosno javni sustav odvod-
nje izgrađen, mora se priključiti na komunalne vodne 
građevine prije uporabe građevine,

- postojeće građevine u naseljima u kojima još 
nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe, odnosno javni 
sustav odvodnje moraju se priključiti na komunalne 
vodne građevine u roku 12 mjeseci od završetka izgrad-
nje sustava javne vodoopskrbe, odnosno sustava javne 
odvodnje,

- postojeće građevine u naseljima gdje je već 
izgrađen javni sustav vodoopskrbe, odnosno javni sustav 
odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne 
građevine najkasnije u roku od 12 mjeseci od stupanja 
na snagu ove odluke.

Članak 8.
Izuzetno od odredbe članka 6. ove odluke od obveze 

priključivanja izuzimaju se vlasnici građevina na cijelom 
području Grada Vodica, ukoliko su na zadovoljavajući 
način pojedinačno osigurali svoje odgovarajuće potrebe, 
a nema odgovarajućih uvjeta za priključivanje odnosne 
građevine na komunalne vodne građevine.

Smatrat će se da nema odgovarajućih uvjeta za 
priključenje na komunalne vodne građevine, ako bi 
zbog njihove udaljenosti, konfi guracije terena ili drugih 
razloga, troškovi priključenja bili previsoki, odnosno 
nerazmjerni vrijednosti građevine.

U smislu stavka 2. ovog članka smatrat će se da su 
vlasnici na zadovoljavajući način pojedinačno osigurali 
svoje odgovarajuće potrebe, ako neškodljivo za zdravlje 
ljudi i zaštitu okoliša, sukladno posebnim propisima, na 
drugi način mogu zadovoljiti svoje potrebe.

Članak 9.
Iznimno, zahtjev za priključenje mogu podnijeti i 

slijedeći pravni subjekti:
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- trgovačko društvo osnovano za obavljanje poljo-
privredne djelatnosti,

- obrt organiziran za poljoprivrednu proizvodnju,
- poljoprivredna zadruga i 
- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 10.
Postupak priključenja na komunalne vodne građevine 

za javnu vodoopskrbu, odnosno javnu odvodnju pokreće 
se podnošenjem zahtjeva za priključenje.

Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik ili drugi za-
koniti posjednik građevine, odnosno druge nekretnine. 

Zahtjev za priključenje podnosi se Isporučiteljima 
vodnih usluga.

Članak 11.
Uz zahtjev za priključenje prilaže se:
- preris katastarskog plana čestice koja se priključuje 

na komunalne vodne građevine,
- dokaz o vlasništvu ili dokaz o zakonitom posje-

dovanju građevine, odnosno druge nekretnine koja se 
priključuje,

- potvrdu o podnesenom zahtjevu za legalizaciju 
građevine koja se priključuje,

- arhitektonski projekt ili snimku izvedenog stanja 
građevine.

Za novoizgrađene građevine koje se grade na temelju 
akta o pravu građenja vlasnik ili drugi zakoniti posjednik 
građevine, odnosno druge nekretnine uz zahtjev prilaže 
i pravomoćni akt o pravu građenja.

Članak 12.
Vlasnik, odnosno korisnik zemljišta koje služi za 

obavljanje poljoprivredne djelatnosti dužan je uz zahtjev 
za priključenje priložiti:

- dokaz o pravu vlasništvu, odnosno o pravu 
korištenja zemljišta,

- dokaz da se zemljište koje služi za obavljanje 
poljoprivredne djelatnosti nalazi u poljoprivrednoj zoni 
po važećem Prostornim planu uređenja Grada Vodica,

- izvod iz pripadajućeg registra za obavljanje 
djelatnosti,

- suglasnost Grada Vodica za obavljanje navedene 
poljoprivredne djelatnosti i odobravanje vodovodnog 
priključka.

Korisnicima vodovodnih priključaka za poljo-
privrednu djelatnost iz članka 9. ove odluke ne jamči se 
redovita isporuka vode tijekom godine, te Isporučitelji 
pridržavaju pravo jednostranog raskida ugovora o ispo-
ruci i momentalne obustave pružanja usluge u slučaju 
nestašice vode.

Članak 13.
Na temelju zahtjeva iz članka 10. ove odluke 

Isporučitelji provode postupak i donose odluku o doz-
voli priključenja na komunalne vodne građevine ako za 
priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti iz općih 
i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga Isporučitelja 
i ako je zahtjev potpun u smislu članka 11. i 12. ove 
odluke.

Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki 
uvjeti, zahtjev za priključenje će se odbiti.

Isporučitelji su obvezni o zahtjevu za priključenje 
odlučiti u roku 30 dana od dana primitka zahtjeva za 
priključenje.

Odluka o dozvoli priključenja vrijedi jednu (1) 
godinu od dana donošenja.

Članak 14.
Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati po-

datke o građevini, odnosno drugoj nekretnini koja se 
priključuje (mjesto i adresa priključenja, broj katastarske 
čestice, namjena i slično), ime i prezime vlasnika ili 
zakonitog posjednika i njihove podatke, a prilaže se i 
odgovarajuća skica priključka, mjesto priključenja, kao 
i tehničke osobine priključka (profi li i slično).

Odluka o odbijanju priključenja mora sadržavati 
podatke o građevini i vlasniku u smislu stavka 1. ovog 
članka, te razloge zbog kojih se građevina ne može 
priključiti.

Odluka iz stavka 1. ovog članka dostavlja se na 
znanje Gradu Vodice.

Članak 15.
Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekret-

nine dužan je s isporučiteljima vodnih usluga zaključiti 
ugovor o izgradnji priključka.

Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži:
- naziv ugovornih strana,
- podatke o građevini ili drugoj nekretnini koja se 

priključuje,
- vrstu priključka,
- cijenu i rok izgradnje priključka,
- troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora, 

te
- odredbu o predaji priključka u vlasništvo 

isporučitelja vodnih usluga.

IV. TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI 
PRIKLJUČENJA  

Članak 16.
Tehničko-tehnološki uvjeti priključenja na komu-

nalne vodne građevine određeni su Općim i tehničkim 
uvjetima isporuke vodnih usluga objavljenim na inter-
netskoj stranici Isporučitelja.

Radove priključenja izvodi Isporučitelj vodne usluge 
ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi 
vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine, odnosno 
druge nekretnine koja se priključuje.  

Priključenje na komunalne vodne građevine mora 
se u tehničko-tehnološkom smislu izvesti po pravilima 
struke, vodeći računa da se priključivanje izvrši racio-
nalno, uz optimalne troškove, da se osigura uredno 
funkcioniranje priključka, te da se priključenjem novog 
korisnika ne naruši odgovarajući standard zadovol-
javanja potreba ostalih, ranije priključenih korisnika 
komunalnih vodnih građevina infrastrukture odnosnog 
područja.

Članak 17.
Vlasnik građevine plaća cijenu stvarnih troškova 

rada i utrošenog materijala za priključenje na komunalne 
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vodne građevine neposredno Isporučiteljima na temelju 
pisanog ugovora i računa za izvršeni rad.

Članak 18.
Podnositelj zahtjeva za priključenje na komunalne 

vodne građevine obvezan je o svom trošku izvesti 
pripremne radove propisane Općim i tehničkim uvjetima 
isporuke vodnih usluga iz članka 16. ove odluke. 

V. NAČIN I UVJETI FINANCIRANJA GRAD-
NJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD  
STRANE  BUDUĆIH   KORISNIKA   

Članak 19.
U slučaju kada 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 
fi nanciranju njihove gradnje pod uvjetima utvrđenim 
ugovorom s Isporučiteljima vodnih usluga.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.
Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti 

Odluka o priključenju na komunalno vodne građevine 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 
08/11 i 12/11).

Članak 21.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave 

u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA: 363-01/13-01/114
URBROJ: 2182/04-05/01-13-1
U Vodicama, 11. studenoga 2013.           
                    

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA VODICA

PREDSJEDNIK
Danijel Lasan Zorobabel, v.r.

____________________

2. GRADONAČELNIK

19
Na temelju članka 42. točke 27. Statuta Grada Vodica 

(”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 
9/09 i 9/11-ispravak, 04/13 i 09/13-pročišćeni tekst), 
gradonačelnik Grada Vodica, donosi

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu 
Javnog poziva za fi nanciranje programa/

projekata udruga u području kulture i 
društvenih djelatnosti

I.
U Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za 

financiranje programa/projekata udruga u području 
kulture i društvenih djelatnosti (dalje: Povjerenstvo) 
imenuje se:

 1. Luka Lipić,
 2. Gordana Birin i
 3. Toni Mateša.

II.
Zadaci Povjerenstva iz točke I. ove odluke su:

1. Otvoriti svaku prijavu programa/projekta prijav-
ljenu na Javni poziv,

2. Pregledati cjelokupnu natječajnu dokumentaciju 
prijavljenog programa/projekta,

3. Utvrditi udovoljava li svaka prijava propisanim 
uvjetima Javnog poziva,

4. Popuniti i potpisati zapisnik o ispunjavanju/neis-
punjavanju propisanih uvjeta Javnog poziva za svaku 
prijavu programa/projekta pojedinačno,

5. Ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata na 
temelju kriterija iz Javnog poziva,

6. Utvrditi prijedlog odluke o fi nanciranju programa 
i projekata udruga u području kulture i društvenih 
djelatnosti,

7. Pripremiti Ugovore za udruge koje budu uvrštene 
u Proračun Grada Vodica za slijedeću godinu i

8. Organizirati stručno praćenje provedbe programa/
projekata fi nanciranih na temelju Javnog poziva.

III.
Povjerenstvo svoj rad uređuje Poslovnikom. Članovi 

Povjerenstva dužni su raditi i ponašati se sukladno 
odredbama Poslovnika.

IV.
Mandat članova Povjerenstva traje do završetka rada 

na provedbi svih aktivnosti Javnog poziva iz točke II. 
ove odluke.

V.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u ”Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije”.

KLASA: 023-01/13-01/09
URBROJ: 2182/04-04/01-13-2
Vodice, 07. listopada 2013. 

GRAD VODICE

GRADONAČELNICA
Branka Juričev Martinčev, dipl. oec., v.r.

____________________


