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Članak 4.
Ove izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu
osmog dana od objave u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”, a primjenjivat će se od 01.siječnja
2011.godine.
Klasa:400-06/10-01/6
Ur.broj:2182/03-02-11-5
Skradin 11.ožujka 2011.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v. r.
____________________

12

Na temelju članka 209. Zakona o vodama („Narodne
novine“, broj 153/09) i članka 16. Statuta Grada Skradina
(„Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj
9/09), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 15. sjednici,
od 30. ožujka 2011. godine, donosi

O D L U K U
o priključenju na komunalne vodne
građevine
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se odlukom utvrđuje postupak i rokovi
priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine, obveza priključenja građevina
na komunalne vodne građevine i oslobođenje od obveze
priključenja, naknada za priključenje i način plaćanja
naknade za priključenje, način i uvjeti financiranja
gradnje komunalnih vodnih građevina od strane budućih
korisnika, te prekršajne odredbe.
Članak 2.
Javni isporučitelj vodne usluge na području Grada
Skradina je trgovačko društvo „VODOVOD I ODVODNJA“ d.o.o. Šibenik, Kralja Zvonimira 50 i trgovačko
društvo “RIVINA JARUGA” d.o.o. Skradin, Trg Male
Gospe 3, (u daljnjem tekstu: Isporučitelj).
Članak 3.
Priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne 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, sma-
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tra se u primjeni ove odluke, svaka građevina izgrađena
sukladno aktu nadležnog tijela kojim se odobrava
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 vodoopskrbu 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. ovog
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. ovog
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.
Pisana obavijest iz prethodnog stavka ovog 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
i upućivanje na prekršajne odredbe ove odluke.
Vlasnici građevina iz stavka 1. podstavka 2. ovog
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. ovog članka.
Ako vlasnici građevina iz stavka 1. ovog članka ne
priključe svoje građevine u roku iz stavka 2. i 3. ovog
članka, grad/općina će na prijedlog Isporučitelja, donijeti
rješenje o obvezi priključenja na teret vlasnika ili drugog
zakonitog posjednika.
Protiv rješenja iz prethodnog stavka ovog članka
može se podnijeti žalba Odjelu za gospodarstvo
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,
- jednostavne građevine koje se mogu graditi bez
akta kojim se odobrava gradnja sukladno Pravilniku
o jednostavnim građevinama i radovima („Narodne
novine“, broj 21/09 i 57/10).
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Članak 7.
Od obveze priključenja na komunalne vodne
građevine za javnu vodoopskrbu izuzeti su vlasnici
građevina koji radi priključenja građevine moraju ishodovati pravo služnosti internih voda 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 ishodovati 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 stavka 1. i 2. ovog članka dužni
su dostaviti Isporučitelju odgovarajuću dokumentaciju
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 internetskim stranicama Isporučitelja iz članka 2. ove odluke
ili u njihovim zgradama.
Vlasnik građevine dužan je, uz zahtjev za priključenje,
priložiti:
- dokaz o pravu vlasništva,
- kopiju katastarskog plana s ucrtanim položajem
građevine,
- uvjerenje o identifikaciji gruntovne i katastarske
čestice,
- odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava gradnja (konačno rješenje o uvjetima građenja,
konačna građevinska dozvola ili potvrda glavnog
projekta), odnosno uvjerenje ureda za katastar da je
građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine,
odnosno rješenje o obnovi u ratu oštećenih objekata
Korisnik građevine dužan je, uz zahtjev za
priključenje, osim dokumentacije iz stavka 3. ovog
članka, priložiti i:
- dokaz o pravu korištenja građevine te
- pisani ugovor kojim je vlasnik građevine ovlastio korisnika za podnošenje zahtjeva za priključenje,
odnosno drugu odgovarajuću pismenu suglasnost vlasnika građevine.
Članak 9.
Isporučitelj, nakon zaprimanja zahtjeva za
priključenje, utvrđuje da li je isti uredan te da li postoje
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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 stavka 1. i 2. članka 11. ove
odluke te pripremiti ugovor iz prethodnog stavka ovog
članka za potpisivanje.
Podnositelj zahtjeva dužan je sklopiti s Isporučiteljem
ugovor iz stavka 2. ovog članka, najkasnije u roku od
15 dana od dana primitka poziva za sklapanje ugovora
od strane Isporučitelja.
Isporučitelj može poziv iz prethodnog stavka ovog
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. ovog 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.
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 i o razlozima odbijanja zahtjeva
pisanim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva i Grad
Skradin.
Isporučitelj je dužan obavijest o odbijanju zahtjeva
za priključenje dostaviti podnositelju zahtjeva i Gradu
Skradinu u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva
za priključenje.
Članak 11.
Radove na izvedbi vodovodnog priključka izvodi
Isporučitelj ili njegov ugovaratelj a stvarni trošak izvedbe
priključka snosi podnositelj zahtjeva za priključenje.
Radove na izvedbi kanalizacijskog priključka i/ili
priključenju izvodi Isporučitelj ili njegov ugovaratelj, a
stvarni trošak izvedbe priključka i/ili priključenja snosi
podnositelja zahtjeva za priključenje.
Isporučitelj je obvezan izdati račun za izvršen posao,
koji sadrži obračun stvarnih troškova rada i utrošenog
materijala na izvedbi radova iz stavka 1. i 2. ovog
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 stavka 1. i 2. ovoga članka.
Podnositelj zahtjeva – fizička osoba može podnijeti
isporučitelju pisani zahtjev za obročno plaćanje stvarnih
troškova iz stavka 4. ovog članka.
Članak 12.
Isporučitelj je dužan izvesti priključak, u roku od
30 dana od dana uplate iznosa iz članka 11. stavka 4.
ove odluke.

Utorak, 24. svibnja 2011.

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

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 može graditi bez akta kojim se odobrava građenje
sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama i
radovima (NN, 21/09 i 57/10) i zemljište koje služi u
svrhu obavljanja poslovne djelatnosti (npr. Otvoreni
skladišni prostor, parkiralište i sl.)
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, konačna
građevinska dozvola ili potvrda glavnog projekta) i
kopiju katastarskog plana.
Zahtjev za priključenje iz stavka 1. ovog članka može
podnijeti i izvođač radova.
Izvođač radova dužan je, uz zahtjev iz stavka 1.
ovog članka, priložiti odgovarajući akt nadležnog tijela
kojim se odobrava građenje (konačno rješenje o uvjetima
građenja, konačna građevinska dozvola ili potvrda
glavnog projekta), pisanu izjavu investitora građevine
kojom isti potvrđuje da je sklopio ugovor o gradnji sa
izvođačem radova i kojim se odobrava izvođaču radova
da podnese zahtjev za priključenje, te kopiju katastarskog plana.
Članak 16.
Vlasnik jednostavne građevine dužan je, uz zahtjev
za priključenje jednostavne građevine na komunalne
vodne građevine, priložiti dokaz o pravu vlasništva,
kopiju katastarskog plana te odgovarajući akt sukladno
Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima
(„Narodne novine“, broj 21/09 i 57/10).
Korisnik jednostavne građevine dužan je, uz zahtjev
za priključenje, osim dokumentacije iz prethodnog
stavka ovog 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 sl.) dužan je, uz zahtjev za priključenje,
priložiti dokaz o pravu vlasništva, dokaz o obavljanju
poslovne djelatnosti i kopiju katastarskog plana.
Korisnik zemljišta koje služi u svrhu obavljanja
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poslovne djelatnosti dužan je, uz zahtjev za priključenje,
osim dokumentacije iz prethodnog stavka ovog 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 članka 9., 10., 11., 12. i
19. ove odluke.
IV. ROKOVI PRIKLJUČENJA
Članak 19.
Vlasnik ili korisnik građevine odnosno druge nekretnine 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 najkasnije u roku od 1 godine
od dana sklapanja ugovora o priključenju.
U primjeni prethodnog stavka ovog 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
Članak 20.
Investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine
koja se priključuje na komunalne vodne građevine plaća
naknadu za priključenje.
Članak 21.
Naknada za priključenje na komunalne vodne
građevine prihod je proračuna Grada Skradina.
Prihodi od naknade za priključenje koriste se
isključivo za gradnju odnosno financiranje gradnje
komunalnih vodnih građevina na području Grada Skradina.
Članak 22.
Naknada za priključenje obračunava se rješenjem o
obračunu koje donosi Jedinstveni upravni odjel Grada
Skradina.
Rješenje o priključenju na komunalnu infrastrukturu
mora sadržavati:
- Podatke o građevnoj čestici, odnosno građevini
koja se priključuje (mjesto i adresu, katastarsku oznaku,
namjenu i sl.)
- Ime i prezime, naziv i adresu vlasnika (korisnika)
građevne čestice, odnosno građevine,
- mjesto priključenja i
- obvezu plaćanja naknade za priključenje.
Sve podatke Gradu Skradinu dostavlja Isporučitelj
usluge.

Strana 72 - Broj 6

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Članak 23.
Isporučitelj vodnih usluga dužan je podnositelju
zahtjeva za priključenje, prije sklapanja ugovora o
izgradnji priključka, uputiti u Grad Skradin radi plaćanja
nakande za priključenje i ne smije otpočeti s radovima
na priključenju, prije nego li mu podnositelj zahtjeva
za priključenje predoči dokaz o plaćenoj naknadi za
priključenje odnosno plaćanju prvog obroka, ako je
odobreno obročno plaćanje.
Članak 24.
Naknada za priključenje iznosi:
- 2.000,00 kn po svakoj stambenoj jedinici odnosno
gospodarskom objektu za priključenje na vodne
građevine za javnu vodoopskrbu ako je nzahtjev za
priključenje sa svom potrebnom dokumentacijom podnesen unutar godine dana od puštanja vodne građevine
za javnu vodoopskrbu u upotrebu.
- 4.000,00 kn po svakoj stambenoj jedinici odnosno gospodarskom objektu za priključenje na vodne
građevine za javnu vodoopskrbu ako je nzahtjev za
priključenje sa svom potrebnom dokumentacijom
podnesen nakon roka od 1godine od puštanja vodne
građevine za javnu vodoopskrbu u upotrebu.
- 4.000,00 kn po svakoj stambenoj jedinici odnosno gospodarskom objektu za priključenje na vodne
građevine za javnu odvodnju za sve objekte čija je
pravomoćna građevinska dozvola izdana nakon 01.
siječnja 2007. godine.
Članak 25.
Od naknade za priključenje oslobađaju se osobe
koje u smislu odredbi članka 40. Zakona o pravima
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova
njihovih obitelji ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita /”Narodne novine”,
broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07 i 65/09), po zaključku
gradonačelnika.
Članak 26.
Gradonačelnik Grada Skradina može osloboditi u
potpunosti obveze plaćanja naknade za priključenje
vlasnika građevine ili investitore koji grade građevine
od zajedničkog odnosno općeg interesa za Grad Skradin, kao što su društveni i vatrogasni domovi, crkve,
groblja, športske dvorane, škole zdravstvene ustanove i
slično, građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih
društava koje su u vlasništvu ili suvlasništvu Grada
Skradina.
VI. ODVAJANJE, PREMJEŠTANJE I REKONSTRUKCIJA VODOVODNOG, ODNOSNO KANALIZACIJSKOG PRIKLJUČKA
Članak 27.
Vlasnik građevine, odnosno posebnog dijela
građevina koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu
ili vlasnik druge nekretnine može podnijeti Isporučitelju
zahtjev za odvajanje, premještanje i rekonstrukciju vodovodnog, odnosno kanalizacijskog priključka.
Zahtjev iz prethodnog stavka ovog članka može
podnijeti i korisnik građevine, odnosno posebnog dijela
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građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu
ili korisnik druge nekretnine.
Članak 28.
Kada građevinu za koju je izveden jedan zajednički
vodovodni priključak koriste potrošači različitih kategorija (u odnosu na cijenu vode), Isporučitelj može
zahtijevati odvajanje vodovodno priključka u roku koji
ne može biti kraći od 30 dana, a u kojem je vlasnik
građevine odnosno posebnog dijela građevine koji
predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu, dužan izvršiti
odvajanje vodovodnog priključka.
Zahtjev iz prethodnog stavka ovog članka sadrži
sljedeće: obavijest o dužnosti odvajanja vodovodnog
priključka, rok za podnošenje zahtjeva za odvajanje
vodovodnog priključka, podatke o dokumentaciji koju
je potrebno priložiti uz zahtjev za odvajanje i upućivanje
na prekršajne odredbe ove odluke.
VII. UVJETI FINANCIRANJA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD STRANE
BUDUĆIH KORISNIKA
Članak 29.
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 uputiti podnositelju zahtjev
za priključenje na mogućnost financiranja gradnje
nedostajućih komunalnih vodnih građevina, uz povrat
uloženih sredstava u određenom roku, pod uvjetima
utvrđenim ugovorom s Gradom.
VIII. NADZOR
Članak 30.
Nadzor na provođenjem ove odluke obavlja Grad
Skradin, Jedinstveni upravni odjel.
Članak 31.
U obavljanju nadzora iz članka 30. ove odluke, komunalni redar ovlašten je:
- nadzirati primjenu ove odluke,
- predložiti izdavanja obveznog prekršajnog naloga,
- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjena
prekršaja od počinitelja.
IX. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 32.
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 odluke,
2. ne postupi sukladno članku 10. stavku 2. ove
odluke
3. ne postupi sukladno članku 12. stavku 1. ove
odluke.

Utorak, 24. svibnja 2011.
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Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit
će se i odgovorna osoba Isporučitelja koja učini prekršaj
iz stavka 1. ovog članka.
Članak 33.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit
će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. postupi sukladno članku 5. stavku 5. ove odluke,
2. ne postupi sukladno članku 9. stavku 3. ove odluke
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kaznit
će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu
samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1.
ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1.
ovog članka.
Članak 34.
Za prekršaje iz članka 32. i članka 33. ove odluke,
komunalni redar je ovlašten, kad utvrdi postojanje
zakonom propisanih uvjeta za naplatu novčane kazne
na mjestu počinjena prekršaja, novčanu kaznu naplatiti
odmah od počinitelja prekršaja, uz izdavanje potvrde.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE,
Članak 35.
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 ovog 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. ovog 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
ovog članka.
Ako vlasnik građevine iz stavka 1. ovog članka
ne priključi svoju građevinu na komunalne vodne
građevine u roku iz stavka 1. ovog članka, Grad Skradin
će, na prijedlog Isporučitelja, donijeti rješenje o obvezi
priključenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog
posjednika građevine.
Članak 36.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti
Odluka o priključenju građevine na objekte i uređaje
komunalne infrastrukture („Službeni vjesnik Šibensko
– kninske županije“, broj 11/01 i 9/07).
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Članak 37.
Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove
odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o
priključenju građevine na komunalnu infrastrukturu
Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko – kninske
županije“, broj 11/01 i 9/07).
Članak 38.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko – kninske
županije“.
KLASA: 363-02/09-01/13
URBROJ: 2182/03-02-11-2
Skradin, 30. ožujka 2011.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v. r.
____________________
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Na temelju članaka 108. i 110. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“, broj 87/08, 36/09 i 46/09), članka
73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj
117/93, 69/97, 127/00, 59/01, 107/01, 150/02, 147/03
i 132/06) i članaka 32. i 98. Statuta Grada Skradina
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
10/09), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 15. sjednici,
od 30. ožujka 2011.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg obračuna
Proračuna Grada Skradina za 2010.godinu
1. Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada
Skradina za 2010.godinu u tekstu kako se prilaže ovom
zaključku.
2. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 400-06/09-01-03
URBROJ: 2182/03-02-11-16
Skradin, 30. ožujka 2011.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v. r.
____________________
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Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03-pročišćeni

