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Članak 1.
U Odluci o komunalnim djelatnostima na području 

Općine Murter-Kornati (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”,  br.11/10) u članku 2. st. 1. iza al. 11 
dodaju se al.12. i 13. koje glase:

- djelatnost dezinsekcije i preventivne deratizacije 
javnih površina i

- djelatnost lova, eutanazije i ukopa pasa lutalica.

U stavku 2. istog članka iza točke 11. dodaju se točke 
12. i 13. koje glase:

(12) Pod pojmom djelatnost dezinsekcije i pre-
ventivne deratizacije javnih površina razumijeva se 
provođenje obvezne preventivne dezinfekcije, dezin-
sekcije i deratizacije radi sustavnog suzbijanja insekata 
i glodavaca. 

(13) Pod pojmom  djelatnost lova, eutanazije i ukopa 
pasa lutalica i mačaka razumijeva se  hvatanje i zbrinja-
vanje pasa i mačaka bez nadzora te uklanjanje uginulih 
pasa i mačaka i drugih životinja s javnih površina.

Članak 2.
U članku 16.  st. 2. iza al. 4. dodaju se nove al. 5.i 

6. koje glase:
- poslovi dezinsekcije i preventivne deratizacije 

javnih površina i
 - poslovi lova, eutanazije i ukopa pasa lutalica.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana ob-

jave u „Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“.

KLASA: 363-05/12-01-1
URBROJ: 2128/18-01/12-18
Murter, 02. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI

PREDSJEDNIK
 Ivo Pleslić, v.r.

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

(«Narodne novine», broj 153/09), članka 63. stavka 1. 
Zakona o fi nanciranju vodnog gospodarstva (“Narodne 
novine”,  br. 153/09), članka 4. Uredbe o najvišem iznosu 
naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina 
na komunalne vodne građevine (“Narodne novine”, 
br. 109/11) i članka 28. Statuta Općine Murter-Kornati  
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 
11/09), Općinsko vijeće Općine Murter-Kornati, na 18. 
sjednici, od 02. travnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
o priključenju na komunalne vodne 

građevine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se odlukom za područje Općine Murter-

Kornati utvrđuje:
- obveza priključenja građevina na komunalne 

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

nina na komunalne vodne građevine,
- rokovi priključenja,
- naknada za priključenje i način plaćanja na-

knade,
- odvajanje, premještanje i rekonstrukcija 

priključka,
- način i uvjeti fi nanciranja gradnje komunalnih 

vodnih građevina od strane budućih korisnika,
- nadzor i
- prekršajne odredbe.

Članak 2.
Javni isporučitelj vodne usluge na području Općine 

Murter-Kornati je trgovačko društvo „Vodovod i odvod-
nja“ d.o.o. Šibenik, Kralja Zvonimira 50 (u daljnjem 
tekstu: Isporučitelj).

Članak 3.
Priključenje građevina i drugih nekretnina na ko-

munalne vodne građevine provodi se temeljem ove 
odluke i Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga 
Isporučitelja.

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA GRAĐEVINA 
NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I 
OSLOBOĐENJE  OD OBVEZE PRIKLJUČENJA

Članak 4.
Pod građevinom, uz koju se vezuje obveza vlasnika 

za priključenje iste na komunalne vodne građevine, 
smatra se u primjeni ove odluke, svaka građevina 
izgrađena sukladno aktu nadležnog tijela kojim se odo-
brava gradnja, u kojoj je izvedena interna vodovodna i/ili 
kanalizacijska instalacija i na području koje su izgrađene 
komunalne vodne građevine.

Članak 5.
Obveza priključenja na komunalne vodne građevine 

nastaje za:
- novoizgrađenu građevinu izgradnjom iste na 

području na kojem je izgrađena komunalna vodna 
građevina za javnu vodoopskrbnu i/ili odvodnju,

- već izgrađenu građevinu izgradnjom komunalne 
vodne građevine za javnu vodoopskrbu i/ili odvodnju 
na području na kojem se nalazi građevina.

Vlasnici građevina iz stavka 1. podstavka 1. ovoga 
članka dužni su priključiti svoje građevine na komunalne 
vodne građevine za javnu vodoopskrbu i/ili odvodnju, 
prije tehničkog pregleda, odnosno prije početka uporabe 
građevine.

Vlasnici građevina iz stavka 1. podstavka 2. ovoga 
članka dužni su priključiti svoje građevine na komunalne 
vodne građevine za javnu vodoopskrbu i/ili odvodnju, 
najkasnije u roku od 1 godine od dana primitka pisane 
obavijesti  Isporučitelja o mogućnosti priključenja na 
komunalne vodne građevine.
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 Pisana obavijest iz prethodnog stavka ovoga 
članka sadrži sljedeće: 

- obavijest o mogućnosti i obvezi priključenja na 
komunalne vodne građevine, 

- rok za podnošenje zahtjeva za priključenje,
-  popis dokumentacije koju je potrebno priložiti 

uz zahtjev za priključenje te upućivanje na prekršajne 
odredbe ove odluke.

Vlasnici građevina iz stavka 1. podstavka 2. ovoga 
članka dužni su podnijeti Isporučitelju zahtjev za 
priključenje na komunalne vodne građevine u roku od 
dva mjeseca od dana primitka pisane obavijesti iz stavka 
3. ovoga članka.

Ako vlasnici građevina iz stavka 1. ovoga članka 
ne priključe svoje građevine u roku iz stavaka 2. i 3. 
ovoga članka, Općina Murter-Kornati će, na prijedlog 
Isporučitelja, donijeti rješenje o obvezi priključenja 
na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika 
građevine.

Protiv rješenja iz prethodnog stavka ovoga članka 
može se podnijeti žalba Upravnom odjelu za gospo-
darstvo Šibensko-kninske županije.

Članak 6.
Obveza priključenja na komunalne vodne građevine 

ne odnosi se na:

- građevine izgrađene bez odgovarajućeg akta 
nadležnog tijela kojim se odobrava gradnja,

- građevine za koje se vodi postupak obustave 
građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom 
zakonu,

- građevine u izgradnji sve do tehničkog pregleda 
i

- jednostavne  građevine koje se u smislu pose-
bnoga propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu 
graditi bez akta kojim se odobrava građenje.

Članak 7.
Od obveze priključenja na komunalne vodne 

građevine za javnu vodoopskrbu izuzeti su vlasnici 
građevina koji radi priključenja građevine moraju isho-
dovati pravo služnosti internih vodova na nekretnini u 
vlasništvu druge osobe, ako su isti na odgovarajući način 
pojedinačno riješili vodoopskrbu u skladu s odredbama 
Zakona o vodama.

Od obveze priključenja na komunalne vodne 
građevine za javnu odvodnju izuzeti su vlasnici 
građevina koji radi priključenja građevine moraju isho-
dovati pravo služnosti kanalizacijskih internih vodova 
na nekretnini u vlasništvu druge osobe, kao i vlasnici 
građevina za čije je priključenje na komunalne vodne 
građevine za javnu odvodnju potrebno ugraditi tlačni 
vod i interne crpke, ako su isti na odgovarajući način 
pojedinačno riješili odvodnju otpadnih voda u skladu s 
odredbama Zakona o vodama.

Vlasnici građevina iz stavaka 1. i 2. ovoga članka 
dužni su dostaviti Isporučitelju odgovarajuću doku-
mentaciju kojom dokazuju da zadovoljavaju uvjete za 
oslobođenje od obveze priključenja.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA GRAĐEVINA I 
DRUGIH NEKRETNINA NA KOMUNALNE VODNE 
GRAĐEVINE

1. Postupak priključenja građevina

Članak 8.
Vlasnik ili korisnik građevine podnosi zahtjev za 

priključenje na komunalne vodne građevine (u daljnjem 
tekstu: zahtjev za priključenje) Isporučitelju.

Zahtjev za priključenje podnosi se u pisanom obliku 
na propisanom obrascu koji je javno dostupan na inter-
netskim stranicama Isporučitelja ili u upravnoj zgradi 
Isporučitelja na adresi:  Šibenik, Kralja Zvonimira 50.

Vlasnik građevine dužan je, uz zahtjev za priključenje, 
priložiti:

- dokaz o pravu vlasništva,
- preris katastarskog plana s ucrtanim položajem 

građevine,
- uvjerenje o identifi kaciji gruntovne i katastarske 

čestice,
- odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odo-

brava gradnja (konačno rješenje o uvjetima građenja, 
konačnu građevinsku dozvolu ili potvrdu glavnog 
projekta), odnosno uvjerenje ureda za katastar da je 
građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine.

Korisnik građevine dužan je, uz zahtjev za 
priključenje, osim dokumentacije iz stavka 3. ovoga 
članka, priložiti i:

- dokaz o pravu korištenja građevine te
- pisani ugovor kojim je vlasnik građevine ovlas-

tio korisnika za podnošenje zahtjeva za priključenje, 
odnosno drugu odgovarajuću pismenu suglasnost vlas-
nika građevine.

Članak 9.
Isporučitelj, nakon zaprimanja zahtjeva za 

priključenje, utvrđuje da li je isti uredan te da li postoje 
tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje na komunalne 
vodne građevine sukladno Općim i tehničkim uvjetima 
isporuke vodnih usluga Isporučitelja.

Isporučitelj i podnositelj zahtjeva sklapaju ugovor o 
priključenju na komunalne vodne građevine, ako postoje 
tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje.

Isporučitelj je dužan, najkasnije u roku od 30 dana od 
dana primitka urednog zahtjeva za priključenje, izraditi 
tehničko-tehnološke uvjete za priključenje i okvirni 
troškovnik za radove iz članka 11. stavaka 1. i 2. ove 
odluke, te pripremiti ugovor iz prethodnog stavka ovoga 
članka za potpisivanje.

Podnositelj zahtjeva dužan je sklopiti s Isporučiteljom 
ugovor iz stavka 2. ovoga članka, najkasnije u roku od 
15 dana od dana primitka poziva za sklapanje ugovora 
od strane Isporučitelja.

Isporučitelj može poziv iz prethodnog stavka ovoga 
članka uputiti podnositelju zahtjeva usmeno o čemu se 
sastavlja pismena zabilješka ili pisanim putem.

Isporučitelj neće uputiti podnositelju zahtjeva poziv 
za potpisivanje ugovora iz stavka 2. ovoga članka, ako 
Isporučitelj zaprimi uvjerenje od nadležnog tijela da se 
za građevinu za koju je podnijet zahtjev za priključenje 
vodi postupak za obustavu gradnje ili uklanjanje 
građevine prema posebnom zakonu.
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Članak 10.
Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki 

uvjeti ili je nadležno tijelo izdalo uvjerenje iz članka 
9. stavka 6. ove odluke, Isporučitelj će zahtjev za 
priključenje odbiti  a o razlozima odbijanja zahtjeva 
pisanim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva.

Isporučitelj je dužan obavijest o odbijanju zahtjeva 
za priključenje dostaviti podnositelju zahtjeva u roku od 
30 dana od dana primitka zahtjeva za priključenje.

Članak 11.
Radove na izvedbi vodovodnog priključka iz-

vodi Isporučitelj ili njegov ugovaratelj, a stvarni 
trošak izvedbe priključka snosi podnositelj zahtjeva za 
priključenje.

Radove na izvedbi kanalizacijskog priključka i/ili 
priključenja izvodi Isporučitelj ili njegov ugovaratelj, a 
stvarni trošak izvedbe priključka i/ili priključenja snosi 
podnositelj zahtjeva za priključenje.

Isporučitelj je obvezan izdati račun za izvršen posao, 
koji sadrži obračun stvarnih troškova rada i utrošenog 
materijala na izvedbi radova iz stavaka 1. i 2. ovoga 
članka.

Podnositelj zahtjeva obvezan je, u roku od 8 dana 
od dana sklapanja ugovora iz članka 9. stavka 2. ove 
odluke, platiti Isporučitelju iznos određen okvirnim 
troškovnikom za radove iz stavaka 1. i 2. ovoga 
članka.

Podnositelj zahtjeva – fi zička osoba može podnijeti 
Isporučitelju pisani zahtjev za obročno plaćanje stvarnih 
troškova iz stavka 4. ovoga članka.

Članak 12.
Isporučitelj je dužan izvesti priključak u roku od 30 

dana od dana uplate iznosa iz članka 11. stavka 4. ove 
odluke, uz uvjet da je podnositelj zahtjeva predočio i 
dokaz o podmirenju naknade za priključenje na komu-
nalne vodne građevine.

Isporučitelj vrši priključenje ili kontrolu priključenja 
građevina na komunalne vodne građevine nakon što ga 
je podnositelj zahtjeva obavijestio da je izveo pripremne 
zemljane radove odnosno nakon što su istekli rokovi za 
priključenje iz članka 19. ove odluke.

2. Postupak priključenja drugih nekretnina

Članak 13.
Pod nekretninom, u smislu ove odluke, razumijeva 

se: 
- građevna čestica za koju postoji konačno rješenje 

o uvjetima građenja, konačna građevinska dozvola ili 
potvrda glavnog projekta, 

- jednostavna građevina koja se u smislu posebnoga 
propisa o prostornom uređenju i gradnji može graditi bez 
akta kojim se odobrava građenje i 

- zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne 
djelatnosti (otvoreni skladišni prostor, parkiralište i 
slično).

Članak 14.
Vlasnici, odnosno korisnici nekretnina iz članka 

13. ove odluke, mogu podnijeti zahtjev za priključenje 

na komunalne vodne građevine, ali se pritom ne mogu 
obvezati na takvo priključenje.

Članak 15.
Investitor građevine dužan je, uz zahtjev za 

priključenje građevne čestice na komunalne vodne 
građevine, priložiti dokaz o pravu vlasništva, 
odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava 
građenje (konačno rješenje o uvjetima građenja, konačnu 
građevinsku dozvolu ili potvrdu glavnog projekta) i 
preris katastarskog plana.

Zahtjev za priključenje iz stavka 1. ovoga članka 
može podnijeti i izvođač radova.

Izvođač radova dužan je, uz zahtjev iz stavka 1. 
ovoga članka, priložiti odgovarajući akt nadležnog 
tijela kojim se odobrava građenje (konačno rješenje o 
uvjetima građenja, konačnu građevinsku dozvolu ili 
potvrdu glavnog projekta), pisanu izjavu investitora 
građevine kojom isti potvrđuje da je sklopio ugovor 
o gradnji sa izvođačem radova i kojom se odobrava 
izvođaču radova da podnese zahtjev za priključenje, te 
preris katastarskog plana.

Članak 16.
Vlasnik jednostavne građevine dužan je, uz zahtjev 

za priključenje jednostavne građevine na komunalne 
vodne građevine, priložiti;

- dokaz o pravu vlasništva,
- preris katastarskog plana te 
- odgovarajući akt o građenju u smislu posebnoga 

propisa o prostornom uređenju i gradnji.
 Korisnik jednostavne građevine dužan je, uz 

zahtjev za priključenje, osim dokumentacije iz pre-
thodnog stavka ovoga članka, priložiti i dokaz o pravu 
korištenja građevine te pisani ugovor kojim je vlasnik 
jednostavne građevine ovlastio korisnika za podnošenje 
zahtjeva za priključenje, odnosno drugu odgovarajuću 
pismenu suglasnost vlasnika.

Članak 17.
Vlasnik zemljišta koje služi u svrhu obavljanja 

poslovne djelatnosti (npr. otvoreni skladišni prostor, 
parkiralište i slično) dužan je, uz zahtjev za priključenje, 
priložiti ;

- dokaz o pravu vlasništva,
-  dokaz o obavljanju poslovne djelatnosti i 
- preris katastarskog plana.
Korisnik zemljišta koje služi u svrhu obavljanja 

poslovne djelatnosti dužan je, uz zahtjev za priključenje, 
osim dokumentacije iz prethodnog stavka ovoga članka, 
priložiti i dokaz o pravu korištenja zemljišta te pisani 
ugovor kojim je vlasnik zemljišta ovlastio korisnika za 
podnošenje zahtjeva za priključenje, odnosno drugu 
odgovarajuću pismenu suglasnost vlasnika.

Članak 18.
Na postupak priključenja nekretnina iz članka 13. ove 

odluke na komunalne vodne građevine, na odgovarajući 
se način primjenjuju odredbe članaka 9., 10., 11., 12. i 
19. ove odluke.

IV. ROKOVI PRIKLJUČENJA
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Članak 19.
Vlasnik ili korisnik građevine odnosno druge nekret-

nine dužan je, ovisno o načinu podnošenja zahtjeva 
za priključenje, priključiti građevinu odnosno drugu 
nekretninu na komunalne vodne građevine najkasnije 
u roku od 1 godine od dana primitka pisane obavijesti 
Isporučitelja o mogućnosti priključenja na komunalne 
vodne građevine, odnosno u roku od 1 godine od dana 
sklapanja ugovora o priključenju.

U primjeni prethodnog stavka ovoga članka, smatra 
se da je vlasnik ili korisnik građevine odnosno druge 
nekretnine sklapanjem ugovora o priključenju primio 
obavijest od Isporučitelja o mogućnosti priključenja na 
komunalne vodne građevine.

V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE I NAČIN 
PLAĆANJA NAKNADE

Članak 20.
Investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine 

koja se priključuje na komunalne vodne građevine plaća 
naknadu za priključenje.

Članak 21.
Visina naknade za priključenje na komunalne vodne 

građevine utvrđuje se u slijedećim iznosima:
- za stambenu zgradu površine do 200 m2 

građevinske (bruto) površine, bez stanova kao poseb-
nih dijelova nekretnine, u iznosu od 25% prosječne 
mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za pre-
thodnu 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 stambenu zgradu površine od 200 do 400 m2 
građevinske (bruto) površine, bez stanova kao poseb-
nih dijelova nekretnine, u iznosu od 45% prosječne 
mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za pre-
thodnu 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 preko 400 m2 
građevinske (bruto) površine, bez stanova kao poseb-
nih dijelova nekretnine, u iznosu od jedne prosječne 
mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za pre-
thodnu godinu; 

- za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekret-
nine 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 nekret-
nine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove 
nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine preko 
500 m2 građevinske (bruto) površine, 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 škole i druga učilišta, ustanove za predškolski 
odgoj, bolnice, klinike, poliklinike, domove zdravlja, 
objekte studentske prehrane, objekte javne prehrane 
(javne kuhinje), muzeje, religijske objekte, druge so-
cijalne 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 slično) ili za pol-
joprivredno 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 slično), 
u iznosu od jedne prosječne mjesečne bruto plaće u 
Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; 

- za jednostavne građevine koje se u smislu 
posebnoga propisa o prostornom uređenju i gradnji 
mogu graditi bez akta kojim se odobrava građenje, a 
prikladne su za priključenje, te zemljište koje služi u 
svrhu obavljanja poslovne djelatnosti (otvoreni skladišni 
prostor, parkiralište i slično), u iznosu od 20% prosječne 
mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu 
godinu.

Članak 22.
Iznimno od odredbi članka 21. ove odluke, inves-

titor ili vlasnik građevine i druge nekretnine koja se 
priključuje na komunalne vodne građevine oslobodit 
će se od obveze plaćanja naknade za priključenje ako je 
podmirio naknadu za izgradnju i rekonstrukciju vodo-
vodnog sustava  razmjerno iznosu uplaćene naknade 
za izgradnju i rekonstrukciju vodovodnog sustava, uz 
predočeni dokaz o uplati.

 Ukoliko se Općina Murter-Kornati odnosno 
trgovačko društvo ili ustanova u njenom vlasništvu ili 
suvlasništvu, pojavljuju u funkciji investitora ili vlasnika 
građevine i druge nekretnine koja se priključuje na ko-
munalne vodne građevine, u potpunosti se oslobađaju 
od obveze plaćanja naknade za priključenje.

Članak 23.
Naknada za priključenje obračunava se rješenjem o 

obračunu koje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine 
Murter-Kornati, a plaća se u korist proračuna Općine 
Murter-Kornati, u roku od 8 dana od dana izvršnosti 
rješenja o obračunu.

VI. ODVAJANJE, PREMJEŠTANJE I REKON-
STRUKCIJA PRIKLJUČKA

Članak 24.
Vlasnik građevine, odnosno posebnog dijela 

građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu 
ili vlasnik druge nekretnine može podnijeti zahtjev za 
odvajanje, premještanje i rekonstrukciju vodovodnog 
odnosno kanalizacijskog priključka.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti i 
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korisnik građevine, odnosno posebnog dijela građevine 
koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu ili korisnik 
druge nekretnine.

Članak 25.
Kada građevinu za koju je izveden jedan zajednički 

vodovodni priključak koriste potrošači različitih kat-
egorija (u odnosu na cijenu vode), Isporučitelj može 
zahtijevati odvajanje vodovodnog priključka u roku 
koji ne može biti kraći od 30 dana, a u kojem je vlas-
nik građevine odnosno posebnog dijela građevine koji 
predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu dužan izvršiti 
odvajanje vodovodnog priključka.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
- obavijest o dužnosti odvajanja vodovodnog 

priključka,
- rok za podnošenje zahtjeva za odvajanje vodo-

vodnog priključka, 
- podatke o dokumentaciji koju je potrebno priložiti 

uz zahtjev za odvajanje i 
- upućivanje na prekršajne odredbe ove odluke.

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

Članak 26.
U slučaju da ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti za 

priključenje na sustav javne vodoopskrbe odnosno javne 
odvodnje, iz razloga što na području na kojem se nalazi 
građevina za koju je podnijet zahtjev za priključenje nisu 
izgrađene komunalne vodne građevine niti je njihova  
izgradnja predviđena planom gradnje, Isporučitelj će up-
utiti podnositelja zahtjeva za priključenje na mogućnost 
fi nanciranja gradnje nedostajućih komunalnih vodnih 
građevina, uz povrat uloženih sredstava u određenom 
roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s Općinom 
Murter-Kornati.

VIII. NADZOR

Članak 27.
Nadzor nad provođenjem ove odluke obavlja komu-

nalno redarstvo Općine Murter-Kornati.

Članak 28.
U obavljanju nadzora iz članka 27. ove odluke ko-

munalni redar ovlašten je:
- nadzirati primjenu ove odluke,
- predložiti izdavanje obveznog prekršajnog 

naloga,
- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja 

prekršaja od počinitelja.

IX. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 29.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit 

će se za prekršaj Isporučitelj ako:
1. ne postupi sukladno članku 9. stavku 3. ove od-

luke,
2. ne postupi sukladno članku 10. stavku 2. ove 

odluke,
3. ne postupi sukladno članku 12. stavku 1. ove 

odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna ka-

znit će se i odgovorna osoba Isporučitelja koja počini 
prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 30.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit 

će se za prekršaj pravna osoba ako: 
1. ne postupi sukladno članku 5. stavku 5. ove od-

luke,
2. ne postupi sukladno članku 9. stavku 4. ove od-

luke,
3. ne postupi sukladno članku 19. stavku 1. ove 

odluke,
4. ne postupi sukladno članku 25. stavku 1. ove 

odluke,
5.  ne postupi sukladno članku 32. stavcima 1. i 3. 

ove odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit 

će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini 
prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kaznit 
će se fi zička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu 
samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. 
ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna ka-
znit će se fi zička osoba koja počini prekršaj iz stavka 
1. ovoga članka.

Članak 31.
Za prekršaje iz članka 29. stavka 1. i članka 30. 

stavka 1. ove odluke, komunalni redar je ovlašten, kad 
utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za naplatu 
novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, novčanu 
kaznu naplatiti odmah od počinitelja prekršaja, uz izda-
vanje potvrde.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.
Vlasnik građevine izgrađene prije stupanja na 

snagu ove odluke, koja nije priključena na sustav javne 
vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje na području na 
kojem su komunalne vodne građevine izgrađene, dužan 
je priključiti građevinu na komunalne vodne građevine 
u roku od 1 godine od dana primitka pisane obavijesti 
Isporučitelja o obvezi priključenja.

Pisana obavijest iz prethodnog stavka ovoga članka 
sadrži sljedeće: 

- obavijest o dužnosti priključenja na komunalne 
vodne građevine, 

- rok za podnošenje zahtjeva za priključenje, 
- popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz 

zahtjev za priključenje i 
- upućivanje na prekršajne odredbe ove odluke.
Vlasnik građevine iz stavka 1. ovoga članka dužan 

je podnijeti Isporučitelju zahtjev za priključenje na 
komunalne vodne građevine u roku od dva mjeseca od 
dana primitka pisane obavijesti iz prethodnog stavka 
ovoga članka.
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Ako vlasnik građevine iz stavka 1. ovoga članka ne 
priključi svoju građevinu na komunalne vodne građevine 
u roku iz stavka 1. ovoga članka, Općina Murter-Kornati 
će, na prijedlog  Isporučitelja, donijeti rješenje o obvezi  
priključenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog 
posjednika građevine.

Članak 33.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje 

važiti Odluka o priključenju građevina na komunalnu 
infrastrukturu («Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije», broj 15/01).

Članak 34.
Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove 

odluke nastavit će se i dovršiti prema odredbama Odluke 
o priključenju građevina na komunalnu infrastrukturu 
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 
15/01).

Članak 35.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije».

Ova odluka će se objavit na službenoj Internet 
stranici Isporučitelja.

KLASA: 325-08/12-01-2
URBROJ: 2182/18-01/12-18
Murter, 02. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI

PREDSJEDNIK
 Ivo Pleslić, v.r.

____________________
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Na temelju članka 28. Statuta Općine Murter-Kornati 

(»Službene vjesnik Šibensko kninske županije“, br. 
11/09), Općinsko vijeće Općine Murter-Kornati, na 18. 
sjednici, od 02. travnja 2012. godine, donosi

ODLUKU 
o naknadama za novorođenu djecu

Članak 1.
Radi postizanja više razine skrbi o novorođenčadi, 

te pomoći u povećanju prirodnog prirasta stanovništva 
na području Općine Murter-Kornati, ovom odlu-
kom utvrđuju se kriteriji i visina naknada za svako 
novorođeno dijete.

Članak 2.
Pravo na naknadu ima svako novorođeno dijete 

čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine 
Murter-Kornati. Pravo na naknadu ostvaruju i roditelji 
posvojenog novorođenog djeteta koji imaju prebivalište 
na području Općine Murter-Kornati.

Visina naknade za novorođenče iznosi:
1. 2.000,00 kn za prvorođeno dijete u obitelji,
2. za svako daljnje novorođeno dijete u obitelji 

iznosu navedenim pod stavkom 1. pribrojava se iznos 
od 1.000,00 kn.

Isto pravilo primjenjuje se i kod određivanja visine 
naknade za posvojenu novorođenčad.

Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ove odluke isplaćivat će se te-

meljem podnesenog zahtjeva i predočenih dokaza (rodni 
list ili rješenje o posvojenju, preslike osobnih iskaznica 
roditelja ili preslike potvrde o prebivalištu). Zahtjev se 
mora podnijeti najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana 
rođenja ili posvojenja djeteta.

Članak 4.
Pravo na naknadu utvrđenu člankom 2. ove odluke 

odobrava pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 
posebnim rješenjem.

Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana po objavi 

u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, 
a primjenjuje se na djecu rođenu od dana stupanja na 
snagu ove odluke.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti 
Odluka: KLASA: 421-01/04-1-2, URBROJ: 2182/18-
01/04-19, od 19. ožujka 2004. godine.

KLASA: 551-06/12-01-10
URBROJ: 2182/18-01/12-18
Murter, 02. travnja 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI

PREDSJEDNIK
 Ivo Pleslić, v.r.

____________________
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Na temelju članka 61. stavka 2. Zakona o lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) u svezi sa 
člankom 61. st. 2 Zakona o izboru predstavničkih tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(NN, broj 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/06, 
109/07 i 24/11) i članka 65. Statuta Općine Murter-
Kornati («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 
broj 11/09), Općinsko vijeće Općine Murter-Kornati, na 
18. sjednici, od 02. travnja 2012. godine, d o n o s i

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove Vijeća 

Mjesnog odbora Kornati

Članak 1.
Ovom odlukom raspisuju se izbori za članove Vijeća 

Mjesnog odbora Kornati.


