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   ISTARSKA ŽUPANIJA 
            GRAD PAZIN 
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         PREDSJEDNIKU  

        GRADSKOG VIJEĆA 
         P  A  Z  I  N 

 
 
PREDMET: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne 
                      građevine za opskrbu pitkom vodom, 
                     - prijedlog, dostavlja se. 

 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni 
tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i 
4/13.), prijedlog 

 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 

 o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom 
 
 

u tekstu kako ju je izradilo trgovačko društvo za proizvodnju i distribuciju vode Istarski vodovod 
d.o.o. Buzet u suradnji s Upravnim odjelom za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, 
upućujem predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje. 
 

Za izvjestioca na Vijeću po predmetnoj Odluci određuje se Darko Jakac, rukovoditelj Odjela 
za pravne poslove i ljudske resurse Istarskog vodovoda d.o.o., Buzet.  
 
 
 
          Gradonačelnik 
          Grada   Pazina 
                   Renato Krulčić,v.r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIJEDLOG 14.11.2013. 
Temeljem članka 209. stavka 2. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj  153/09., 63/11., 

130/11. i  56/13.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09. i 
4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj _________________ 2013. godine,  
donijelo je 

 
 

Odluku o izmjenama i dopunama 
Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 

 za opskrbu pitkom vodom 
 

Članak 1. 
U Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom („Službene 

novine Grada Pazina“ broj 36/11.) članak 1. mijenja se i glasi: 
„Ovom se Odlukom propisuje obveza priključenja, postupak priključenja na komunalne vodne 

građevine za opskrbu pitkom vodom (u daljnjem tekstu: sustav opskrbe pitkom vodom), rokovi 
priključenja te način i uvjeti financiranja gradnje sustava opskrbe pitkom vodom od strane budućih 
korisnika.“ 

 
Članak 2. 

Članak 8. mijenja se i glasi: 
„Obveznik priključenja podnosi zahtjev za priključenje na sustav opskrbe pitkom vodom 

Vodovodu, PJ Pazin. 
Vodovod utvrđuje da li su ispunjeni opći i tehnički uvjeti za priključenje“. 

 
Članak 3. 

Članak 9. mijenja se i glasi: 
„Vodovod će izvršiti priključenje građevine na sustav opskrbe pitkom vodom nakon što utvrdi 

da su ispunjeni opći i tehnički uvjeti za priključenje. Jedan primjerak Ugovora o izvođenju priključka 
Vodovod će dostaviti Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 

U roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja zahtjeva za priključenje, Vodovod će 
podnositelja zahtjeva obavijestiti o općim i tehničkim uvjetima koje treba ispuniti u svrhu priključenja. 

Ukoliko u daljnjem roku od 30 (trideset) dana od slanja obavijesti iz stavka 2. ovog članka 
nisu ispunjeni opći i tehnički uvjeti priključenja, Vodovod će donijeti odluku o odbijanju priključenja 
na sustav opskrbe pitkom vodom. Protiv navedene odluke podnositelj zahtjeva za priključenje  može u 
roku od 8 (osam) dana od dana njenog primitka podnijeti prigovor Upravnom odjelu za komunalni 
sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 

U slučaju ispunjenja općih i tehničkih uvjeta priključenja unutar roka iz prethodnog stavka, 
Vodovod će sa podnositeljem zahtjeva sklopiti Ugovor o izvođenju priključka“. 
 

Članak 4. 
U članku 11. stavku 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi: 
„4.  priključak za građevine bez izvršnog akta o gradnji pod uvjetom da je za iste nadležnom 

tijelu podnijet zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju. Priključak se odobrava na određeno 
vrijeme – do izvršnosti rješenja o izvedenom stanju odnosno do izvršnosti rješenja kojim se navedeni 
zahtjev odbija ili odbacuje.“ 

 
Članak 5. 

U članku 19. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi: 
„1. ako građevina nema izvršni akt o gradnji osim u slučajevima i pod uvjetima iz članka 11. 

stavka 3. točke 4. ove Odluke,“. 
Članak 6. 

 U članku 21. stavci 2., 3. i 4. brišu se. 
 

Članak 7. 
Članak 22. mijenja se i glasi: 
„Priključenje na sustav opskrbe pitkom vodom Vodovod je obvezan izvršiti u roku od 30 

(trideset) dana od dana sklapanja Ugovora o izvođenju priključka.“   



 
Članak 8. 

Glave VII. i VIII. i članci 23.,  24.,  25., 26.  i 27. brišu se. 
 

Članak 9. 
Članak 28. mijenja se i glasi: 
„U slučaju kada gradnja određene građevine sustava opskrbe pitkom vodom nije predviđena 

godišnjim ali je predviđena višegodišnjim planom gradnje unutar iduće 3 (tri) godine, budući korisnici 
vodne usluge opskrbe pitkom vodom koji bi se priključili na te građevine mogu sudjelovati u 
financiranju njihove gradnje uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, pod uvjetima utvrđenim 
ugovorom sklopljenim s Vodovodom. 

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se na račun Vodovoda, a rok povrata sredstava ne 
može biti dulji od 5 (pet) godina od dana sklapanja ugovora.  

Budući korisnici vodnih usluga opskrbe pitkom vodom koji bi se priključili na sustav opskrbe 
pitkom vodom  za koje nisu ispunjene pretpostavke iz stavka 1. ovoga članka, mogu sudjelovati u 
financiranju njihove gradnje pod uvjetima utvrđenim ugovorom s Vodovodom, bez prava na povrat 
sredstava i bez prava na učešće u vlasničkoj strukturi Vodovoda.“ 
 

Članak 10. 
Članci 29.  i 30. brišu se. 

Članak 11. 
Članak 33. briše se. 

 
Članak 12. 

Glava XI. i  članak 34. briše se. 
 

Članak 13. 
Članak 35. mijenja se i glasi: 
„Vodne građevine čija se gradnja financirala prikupljenim sredstvima naknade za priključenje 

temeljem ranijih odluka Grada Pazina koje su uređivale pitanje priključenja za komunalne vodne 
građevine, čine dugotrajnu imovinu Vodovoda  i isto ne utječe na promjenu poslovnog udjela Grada 
Pazina u vlasničkoj strukturi Vodovoda.“ 
 

Članak 14. 
Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objave u Službenim novinama Grada 

Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar  u Šumi. 
 
 
 
                                                 GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE 
 
 
 I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 

Pravna osnova za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na 
komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom nalazi se u članku 209. Zakona o vodama 
(„Narodne novine“ broj  153/09., 63/11., 130/11. i  56/13.) u kojem je propisano da odluku o 
priključenju donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na prijedlog isporučitelja vodne 
usluge. Isporučitelj vodne usluge opskrbe pitkom vodom „Istarski vodovod“ d.o.o. za proizvodnju i 
distribuciju vode, Buzet, Sv.Ivan 8, dostavio je Gradu Pazinu prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni 
Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom. 
 
 II. PRIKAZ  STANJA  I  PROMJENE 

U Gradu Pazinu na snazi je Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu 
pitkom vodom („Službene novine Grada Pazina“ broj 36/11).  

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 56/13) 
izmijenjen je članak 209. Zakona o vodama na način da je propisano da se odlukom o priključenju 
utvrđuje postupak priključenja i rokovi za priključenje. Tom izmjenom ukinuta je naknada za 
priključenje tako da je predmetnu odluku trebalo uskladiti na način da se brišu odredbe koje se odnose 
na uvođenje, obračun i naplatu naknade za priključenje kao i prekršajne odredbe, koje su sada 
propisane Zakonom o vodama. 

Sukladno navedenom, Isporučitelj vodne usluge opskrbe pitkom vodom dostavio je prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu 
pitkom vodom. 

Osim navedenog, u prijedlogu Odluke detaljnije je propisano postupanje Isporučitelja prilikom 
zaprimanja zahtjeva za priključenje (članak 3.), dobivanje privremenog priključka za građevine koje 
nemaju izvršan akt o gradnji (članak 4.) te je sukladno Zakonu o vodama regulirana mogućnost 
financiranja gradnje sustava javne odvodnje od strane budućih obveznika priključenja (članak 9.). 

 
 III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVE ODLUKE 

Za provedbu ovog akta nisu potrebna  sredstva u Proračunu Grada Pazina. 
 
 IV. PRIJEDLOG ODLUKE 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne 
građevine za opskrbu pitkom vodom utvrdio je Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje 
i graditeljstvo te ga je uputio Gradonačelniku Grada Pazina na nadležni postupak. 

 
 


