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PREDMET: Odluka o izmjeni Odluke 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.), Odluku 
o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne  vodne građevine za javnu odvodnju upućujem 
predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje. 
 

Za izvjestioca na Vijeću po Prijedlogu Odluke određuje se Dragan Šipraka, predsjednik uprave 
trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin.  

 
 
 
          Gradonačelnik 
          Grada   Pazina 
                   Renato Krulčić,v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                PRIJEDLOG 6.3. 

 
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 
__________________2014. godine, donijelo je 
 
 

ODLUKU  
o izmjeni  Odluke o priključenju 

  na  komunalne  vodne građevine za javnu odvodnju   
 
 

Članak 1. 
U članku 3. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju 

(„Službene novine Grada Pazina“, broj 31/13.) riječi: 'Usluga d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin', 
zamjenjuju se riječima: „ USLUGA ODVODNJA d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin“. 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu 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 ove Odluke o izmjeni Odluke 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, koji je i dostavio navedeni prijedlog. 

 
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 31/13).  
Zakonom o vodama određeno je da javni isporučitelj vodne usluge ne može obavljati 

druge djelatnosti osim javne vodoopskrbe i javne odvodnje, te da je u slučaju da obavlja i druge 
komunalne djelatnosti dužan iz predmeta svog  poslovanja isključiti  te komunalne djelatnosti. 

Postupajući po navedenim odredbama a u skladu sa Odlukom o podjeli trgovačkog 
društva USLUGA d.o.o. i osnivanju trgovačkog društva USLUGA ODVODNJA d.o.o. („Službene 
novine Grada Pazina“, 34/13), djelatnost javne odvodnje izdvojena je iz postojećeg trgovačkog 
društva Usluga d.o.o. u zasebno trgovačko društvo koje će se baviti isključivo djelatnošću javne 
odvodnje kao javni isporučitelj vodne usluge javne odvodnje. Izdvajanje je izvršeno na način da 
se  trgovačko društvo Usluga d.o.o. podijelilo odvajanjem s osnivanjem novog trgovačkog 
društva javnog isporučitelja vodne usluge javne odvodnje  pod nazivom USLUGA ODVODNJA 
d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin. Isto je Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci, Stalne službe u 
Pazinu, od 28.01.2014. godine upisano u sudski registar. Osnivač i je jedini član društva je Grad 
Pazin.  



Sukladno tome, mijenja se i javni isporučitelj određen Odlukom o priključenju na 
komunalne vodne građevine za javnu odvodnju te se kao javnog isporučitelja vodne usluge 
javne odvodnje sada određuje trgovačko društvo USLUGA ODVODNJA  d.o.o., Šime Kurelića 
22, Pazin. 

 
III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVE ODLUKE 
Za provedbu ovog akta nisu potrebna  sredstva u Proračunu Grada Pazina. 

IV. PRIJEDLOG ODLUKE 
Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu 

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


