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REPUBLIKA HRVATSKA  
   ISTARSKA ŽUPANIJA 
            GRAD PAZIN 
         Gradonačelnik 
 
KLASA: 363-01/13-01/37 
URBROJ: 2163/01-01-01-13-4 
Pazin, 14. studenog  2013. 
 

 PREDSJEDNIKU  
 GRADSKOG VIJEĆA 

 P  A  Z  I  N 
 
 
PREDMET: Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju, 
                     - 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 priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju 

 
 

u tekstu kako ju je izradilo trgovačko društvo Usluga d.o.o. Pazin 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 Dragan Šipraka, predsjednik 
uprave Usluga d.o.o. Pazin. 

 
 
          Gradonačelnik 
          Grada   Pazina 
                  Renato Krulčić,v.r. 
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PRIJEDLOG 14.11.2013. 
Na temelju 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 dana __________________2013. godine, 
donijelo je 
 

 
O D L U K U  

o priključenju na komunalne vodne građevine 
za javnu odvodnju 

 
 

 I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1.  
Ovom se Odlukom propisuje obveza priključenja i postupak priključenja na komunalne vodne 

građevine za javnu odvodnju (u daljnjem tekstu: sustav javne odvodnje), rokovi priključenja te način i 
uvjeti financiranja gradnje sustava javne odvodnje od strane budućih korisnika.  

 
Članak 2. 

Pod priključenjem na sustav javne odvodnje, u smislu ove Odluke, smatra se izgradnja 
priključaka kojima se omogućuje stanje funkcionalne sposobnosti za nesmetano korištenje sustava 
javne odvodnje. 

Priključkom na sustav javne odvodnje smatra se cjevovod javne odvodnje od spoja na uličnoj 
(ili glavnoj) mreži  do kontrolnog okna smještenog na granici građevinske čestice na kojoj je 
izgrađena građevina, a u ulicama i na mjestima gdje građevina nema okućnice, uz zid građevine s 
vanjske strane, odnosno spoj komunalne vodne građevine sa internim vodovima. 

 
Članak 3. 

Vlasnik odnosno korisnik građevine ili druge nekretnine (u daljnjem tekstu: obveznik 
priključenja) dužan je održavati kontrolno okno na način da ne predstavlja opasnost za okolinu i ljude 
dok je ostale dijelove priključka dužan održavati javni isporučitelj vodne usluge javne odvodnje 
odnosno trgovačko društvo Usluga d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin (u daljnjem tekstu: Isporučitelj). 

Obveznik priključenja dužan je Isporučitelju omogućiti u svakom trenutku slobodan pristup do 
kontrolnog okna i instalacija priključka radi pregleda ispravnosti instalacija, kontrole ispuštanja i 
uzimanja uzoraka otpadnih voda te popravaka instalacija priključka.  

Priključenje na sustav javne odvodnje nije dopušten suprotno načinu i postupku propisanom 
ovom Odlukom. 

Obveznik priključenja odnosno podnositelj zahtjeva za priključenje obvezan je pridržavati se 
Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodne usluge javne odvodnje ( u daljnjem tekstu: Opći uvjeti). 
 
 

 II. OBVEZA PRIKLJUČENJA 
 

Članak 4.  
 Na području Grada Pazina obveznici priključenja dužni su priključiti građevinu na sustav 
javne odvodnje, kada je takav sustav izgrađen u naselju u kojem se nalazi građevina, te kada su 
osigurani uvjeti za priključenje na taj sustav.  
 Obveznici priključenja drugih nekretnina mogu iste priključiti na sustav javne odvodnje pod 
uvjetima iz ove Odluke.  
 

Članak 5. 
 Priključenje na sustav javne odvodnje treba izvesti na način da se svaki posebni dio zgrade 
koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor i sl.), sukladno glavnom projektu i 
pravomoćnom aktu za gradnju, zasebno priključuje na sustav javne odvodnje.  
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Članak 6. 
 Priključak na sustav javne odvodnje se odobrava za građevinu odnosno nekretninu te isti čini 
njezin pripadak odnosno slijedi njenu pravnu sudbinu i ne može se prenositi na druge građevine 
odnosno nekretnine. 

Priključak na sustav javne odvodnje je dugotrajna imovina Isporučitelja. 
 
 
III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA 

 
Članak 7.  

 Postupak priključenja na sustav javne odvodnje  pokreće se podnošenjem zahtjeva za 
priključenje. 
 Zahtjev za priključenje podnosi obveznik priključenja Isporučitelju vodne usluge na 
propisanom obrascu.  
 Uz zahtjev za priključenje prilaže se: 

1. Dokaz o vlasništvu – izvadak iz zemljišne knjige za česticu na kojoj se nalazi građevina za 
koju se traži priključak na sustav javne odvodnje, 

2. Drugi zakoniti posjednik prilaže punomoć ili pisanu suglasnost vlasnika građevine za koju se 
traži priključak, 

3. Kopija katastarskog plana za česticu na kojoj se nalazi građevina za koju se traži priključak na 
sustav javne odvodnje, 

4. Preslika akta na temelju kojeg je dopuštena gradnja građevine ili uvjerenje da je građevina 
izgrađena prije 15. veljače 1968. godine, odnosno za protupravno izgrađene građevine akt na 
temelju kojeg se dozvoljava njegovo zadržavanje u prostoru, odnosno dokaz da je podnesen 
zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju. 

 
Članak 8.  

 Isporučitelj, na temelju zahtjeva za priključenje, donosi odluku o dozvoli priključenja, ako su 
za priključenje ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti iz Općih uvjeta i ako je zahtjev potpun u smislu 
članka 7. ove Odluke.  
 Ukoliko nisu ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti, Isporučitelj će, u roku od 15 (petnaest) dana 
od dana zaprimanja zahtjeva za priključenje, obavijestiti podnositelja zahtjeva o općim i tehničkim 
uvjetima koje treba ispuniti u svrhu priključenja.  
 Ukoliko u roku od narednih 30 (trideset) dana od dana slanja obavijesti iz stavka 2. ovog 
članka podnositelj zahtjeva ne postupi po obavijesti Isporučitelja te ne ispuni tehničko-tehnološke 
uvjete priključenja, Isporučitelj će donijeti odluku o odbijanju priključenja na sustav javne odvodnje. 
 Protiv odluke iz prethodnog stavka 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.  
 Nakon donošenja odluke o dozvoli priključenja Isporučitelj će sa podnositeljem zahtjeva 
sklopiti ugovor o izvođenju i održavanju priključka. 
 

Članak 9. 
 Građevina u kojoj se na sustav javne odvodnje priključuju različite kategorije obveznika 
priključenja (stambeni i poslovni prostori), mora biti priključena  posebno  za svaku kategoriju 
obveznika priključenja odnosno namjenski dio prostora.  

Kategorije obveznika priključenja utvrđene su Općim uvjetima.   
Članak 10. 

 Zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje podnosi se i za svaku rekonstrukciju 
(dogradnju ili nadogradnju) ili prenamjenu prostora građevine koja je već priključena. 
 
 IV. VRSTE PRIKLJUČAKA 
  

Članak 11.  
 Priključak na sustav javne odvodnje odobrava se kao stalni priključak i izvodi se kao trajno 
rješenje.  
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 Priključak za građevine bez izvršnog akta o gradnji odobrava se na određeno vrijeme - do 
izvršnosti rješenja o izvedenom stanju odnosno do izvršnosti rješenja kojim se zahtjev za izdavanje 
rješenja o izvedenom stanju odbija ili odbacuje, pod uvjetom da je za iste nadležnom tijelu podnijet 
zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju. 

 
Članak 12.  

 S obzirom na namjenu priključak može biti:  
1. priključak na sustav javne odvodnje za prostor stambene namjene, 
2. priključak na sustav javne odvodnje za prostor poslovne namjene,  

 
Članak 13. 

 Priključak na sustav javne odvodnje za prostor stambene namjene smatra se priključak za 
građevinu namijenjenu stanovanju. 
 

Članak 14. 
 Priključak na sustav javne odvodnje za poslovne namjene smatra se priključak za građevinu s 
jednim ili više poslovnih prostora namijenjenih za obavljanje proizvodnih i uslužnih djelatnosti te 
objekte za javne, društvene, sportske, rekreacijske i sl. namjene. 
 
 V. UVJETI PRIKLJUČENJA 

 
Članak 17. 

 Isporučitelj će odbiti priključenje građevine na sustav javne odvodnje u slijedećim 
slučajevima:  

1. ako građevina nema pravomoćan akt o gradnji osim u slučajevima i pod uvjetima iz članka 11. 
stavka 2. ove Odluke. 

2. ako prethodno nije proveden postupak propisan odredbama ove Odluke, 
3. ako za priključenje ne postoje tehničke mogućnosti,  
4. ako bi se traženim priključenjem narušila kvaliteta javne odvodnje postojećih korisnika.  

Izuzetno od stavka 1. ovog članka, za priključenje građevine za koju nije propisano izdavanje 
akta o gradnji, Isporučitelj će odbiti priključenje na sustav javne odvodnje ukoliko kumulativno nisu 
ispunjeni uvjeti iz točke 2., 3. i 4. stavka 1. ovog članka. 

Izuzetno od stavka 1. ovog članka, za priključenje građevine izgrađene prije 15. veljače 1968. 
godine,  Isporučitelj će odbiti priključenje na sustav javne odvodnje ukoliko nije dostavljen dokaz da 
je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine te ako kumulativno nisu ispunjeni uvjeti iz točke 
2., 3. i 4. stavka 1. ovog članka.  
 

Članak 18.  
 Isporučitelj je dužan izvesti radove priključenja odnosno spajanje instalacije građevine  na 
sustav javne odvodnje, a trošak radova i materijala snosi obveznik priključenja građevine koja se 
priključuje sukladno sklopljenom ugovoru između Isporučitelja i obveznika priključenja. 
 Priključenje i nadzor nad izvedbom priključka građevine na sustav javne odvodnje obavlja 
Isporučitelj sukladno tehničko-tehnološkim uvjetima utvrđenim Općim uvjetima.  
 

VI. ROKOVI PRIKLJUČENJA 
 

Članak 19.  
 Obveznici priključenja dužni su priključiti građevinu na sustav javne odvodnje u roku od 1 
(jedne) godine od dana objave obavijesti Isporučitelja o mogućnosti priključenja. 
 Objava obavijesti iz stavka 1. ovog članka objaviti će se na oglasnim pločama  naselja za koje 
su osigurani uvjeti za priključenje građevina i na web stranicama Grada Pazina i Isporučitelja.  
 

Članak 20.  
 Priključenje na sustav javne odvodnje Isporučitelj je obvezan izvršiti u roku od 30 (trideset) 
dana od dana sklapanja ugovora o izvođenju i održavanju priključka. 
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 VII. FINANCIRANJE GRADNJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE OD STRANE 
BUDUĆIH OBVEZNIKA PRIKLJUČENJA   
 

Članak 21. 
 U slučaju kada gradnja određene građevine sustava javne odvodnje nije predviđena godišnjim 
ali je predviđena višegodišnjim planom gradnje unutar iduće 3 (tri) godine, budući korisnici vodne 
usluge javne odvodnje 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 Isporučiteljom. 

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

Budući korisnici vodne usluge javne odvodnje koji bi se priključili na sustav javne odvodnje a 
za koje nisu ispunjene pretpostavke iz stavka 1. ovoga članka, mogu sudjelovati u financiranju njihove 
gradnje pod uvjetima utvrđenim ugovorom s Isporučiteljom, bez prava na povrat sredstava i bez prava 
učešća u vlasničkoj strukturi Isporučitelja. 
 

 
 VIII.  NADZOR 

Članak 22.  
 Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja službena osoba Isporučitelja, a postupanje 
Isporučitelja nadzire Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada 
Pazina.  
 

Članak 23. 
 Službena osoba Isporučitelja, u obavljanju nadzora iz članka 22. ove Odluke, ovlaštena je:  

1. nadzirati primjenu ove Odluke, 
2. upozoriti fizičke i pravne osobe na obvezu poduzimanja određenih radnji u svrhu održavanja 

ispravnosti sustava javne odvodnje.  
 
 
 XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 24. 
 Komunalne vodne građevine javne odvodnje  čija se gradnja financirala prikupljenim 
sredstvima naknade za priključenje temeljem ranijih odluka Grada Pazina koje su uređivale pitanje 
priključenja na komunalne vodne građevine javne odvodnje, čine dugotrajnu imovinu Isporučitelja i 
isto ne utječe na promjenu poslovnih udjela Grada Pazina u vlasničkoj strukturi Isporučitelja.  
 

Članak 25. 
 Postupci započeti prije stupanja na snagu ove Odluke okončati će se prema odredbama one 
Odluke koja je će biti povoljnija za obveznika priključenja.  

Članak 26. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalne vodne 
građevine za javnu odvodnju („Službene novine Grada Pazina“ broj 36/11.).   
 

Članak 27. 
 Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmoga) dana od dana objave u „Službenom novinama Grada 
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi“. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
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 OBRAZLOŽENJE 
 

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 
Pravna osnova za donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu 

odvodnju 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 javne odvodnje 
trgovačko društvo Usluga d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin, dostavio je Gradu Pazinu prijedlog Odluke 
o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju. 

 
II. PRIKAZ  STANJA  I  PROMJENE 
U Gradu Pazinu na snazi je Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu 

odvodnju („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 javne odvodnje dostavio je prijedlog  nove 
Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju. 

Osim navedenog, u prijedlogu Odluke u Glavi III. Odluke detaljnije je propisan  postupak 
priključenja na sustav javne odvodnje koji se pokreće podnošenjem zahtjeva za priključenje od strane 
obveznika priključenja a završava donošenjem odluke o dozvoli priključenja odnosno odbijanju, 
ukoliko nisu ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti priključenja, a na temelju koje bi Isporučitelj i 
podnositelj zahtjeva sklopili ugovor o izvođenju i održavanju priključka.  

U članku 17. precizno su definirani uvjete priključenja a u članku 19. rokovi priključenja i to 
rok od 1 godine od dana objave obavijesti o mogućnosti priključenja u kojem se obveznici moraju 
priključiti te rok od 30 dana od dana sklapanja ugovora o izvođenju i održavanju priključka u kojem 
Isporučitelj mora izvršiti priključenje. Članak 21. definira mogućnost financiranja gradnje sustava 
javne odvodnje od strane budućih obveznika priključenja. 

 
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 priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju utvrdio je 

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo te ga je uputio Gradonačelniku 
Grada Pazina na nadležni postupak. 


