


 

                                                                                                            PRIJEDLOG 1.10.2015. 

 

 

 

Na temelju  članka  209. stavak 2. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/09, 63/11, 

130/11, 56/13 i 14/14) te članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ br. 17/09, 

4/13 i 23/14), Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj _______________ 2015., donosi 

 

 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju  

 

 

Članak 1. 

U Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju („Službene novine 

Grada Pazina“ br. 31/13 i 9/14) mijenja se članak 3. st. 1. koji sada glasi:  

 

„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, i to 

trgovačko društvo Usluga odvodnja d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin, odnosno trgovačko društvo IVS-

Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet, za naselja: Kašćerga, Grdoselo, Cesari- Bašiči i 

Šajkovići Tončići, Brajkovići-Trviž, Lindar, Zarečje, Bertoši-Vranići, Ruhci, Ježenj, i Vela Traba“.  

 

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 

 

 

KLASA:__________ 

URBROJ:_________ 

DATUM:  

 

 

 

 

 

 

 



O B R A Z L O Ž E NJ E 
 
1. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 

 
Pravnu osnovu za donošenje odluke predstavlja članak  209. st. 2. Zakona o vodama  

(„Narodne novine“ br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) kojim je određeno da odluku o 
priključenju donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na prijedlog isporučitelja 
vodne usluge. 
 
2. PRIKAZ ODLUKE 
 
 Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju („Službene 
novine Grada Pazina“ br. 31/13 i 9/14) potrebno je izmijeniti i dopuniti u skladu s prijedlogom 
trgovačkog društva IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. Budući da su se izgradnjom 
sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Kašćerga stvorili uvjeti za 
priključenje korisnika na sustav odvodnje, a i na području ostalih navedenih aglomeracija 
izgrađeni su ili su u različitom fazama gradnje ili planiranja sustavi odvodnje, potrebno je 
izmijeniti i dopuniti Odluku o priključenju dodavanjem trgovačkog društva IVS – Istarski 
vodozaštitni sustav d.o.o. kao javnog isporučitelja vodnih usluga na području Grada Pazina 
za aglomeracije Kašćerga, Grdoselo, Cesari – Bašići i Šajkovići – Tončići, Brajkovići – Trviž, 
Lindar, Zarečje, Bertoši – Vranići, Ruhci, Ježenj i Vela Traba. 
  
3. PRIJEDLOG ODLUKE 

 
Prijedlogom Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne 

građevine za javnu odvodnju predlaže se (pored od ranije navedenog društva Usluga 
odvodnja d.o.o. koje je javni isporučitelj na preostalom dijelu teritorija Grada Pazina), 
navođenje društva IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet, kao javnog 
isporučitelja koji je dužan održavati dijelove priključka javne odvodnje, osim kontrolnog okna, 
za područje aglomeracija Kašćerga, Grdoselo, Cesari – Bašići i Šajkovići – Tončići, 
Brajkovići – Trviž, Lindar, Zarečje, Bertoši – Vranići, Ruhci, Ježenj i Vela Traba. 

 
 
  

Upravni odjel za komunalni sustav, 
    prostorno uređenje i graditeljstvo 

        


