REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD PETRINJA
SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE
Na temelju članka 210. stavka 1. Zakona o vodama (,,Narodne novine", broj 153/09, 63/11,
130/11 i 56/13) i članka 36. stavka 1. točke 39. Statuta Grada Petrinje (,,SluŽbeni vjesnik",
broj 14/13), Gradsko vijeće Grada Petrinje na 06. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2013.
donijelo je

ODLUKU
o priključenju na komunalne vodne građevine
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se:
- postupak priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine i
- rokovi za priključenje.
Članak 2.
Komunalnim vodnim gradevinama u smislu ove Odluke smatraju
se:
- građevine za javnu vodoopskrbu i
- građevine za javnu
odvodnju. Vodnim uslugama
smatraju se:
- usluge javne vodoopskrbe i
- usluge javne odvodnje.
Članak 3.
Priključenjem na komunalne vodne građevine u smislu odredbi ove Odluke smatra se
izgradnja cjevovoda s uređajima za kontrolu, održavanje i mjerenje protoka kojima se
omogućuje stanje funkcionalne sposobnosti za nesmetano korištenje vodnih usluga.

Priključkom na mrežu opskrbe pitkom vodom smatra se dio cjevovoda pitke vode od spoja na
uličnoj mreži do vodomjera smještenog u vodomjernom oknu izvan građevine, uključivo i
zaporni uredaj neposredno iza vodomjera.
Priključkom na mrežu odvodnje smatra se dio odvodnog cjevovoda do kontrolnog okna,
smještenog izvan građevine, do spoja na uličnu odvodnju.
Vodomjerno okno je dio unutarnje vodoopskrbne mreže u kojem se nalazi vodomjer i zaporni
uređaj.
Kontrolno okno je dio unutarnje kanalizacijske mreže u kojem se skupljaju sve otpadne vode iz
građevine.

Članak 4.
Vlasnik građevine ili druge nekretnine dužan je održavati vodomjerno i kontrolno okno, dok
su ostali dijelovi priključka u nadležnosti javnog isporučitelja vodnih usluga te ih je dužan
održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.
Vlasnik građevine ili druge nekretnine dužan je omogućiti slobodan pristup isporučitelju
vodnih usluga do vodomjernog okna, kontrolnog okna i instalacija priključenja.

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA

Članak 5.
Vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine dužan je priključiti svoju građevinu ili drugu
nekretninu na komunalne vodne građevine, sukladno odluci o priključenju, kada su takvi
sustavi izgrađeni u području na kojem se nalazi nekretnina te su osigurani uvjeti za
priključenje, a najkasnije u roku od 1 godine od dana obavijesti isporučitelja vodne usluge o
mogućnosti priključenja.
III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 6.
Postupak priključenja na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.
Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik ili zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine.
Zahtjev se podnosi isporučitelju vodnih usluga.
Članak 7.
Vlasnik odnosno zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine uz zahtjev prilaže:
- dokaz o pravu vlasništva građevine ili druge nekretnine i

- kopija katastarskog plana.
Članak 8.
Isporučitelj vodnih usluga na temelju zahtjeva za priključenje utvrđuje postojanje tehničko tehnoloskih uvjeta za priključenje te ukoliko uvjeti postoje donosi odluku o dozvoli
priključenja.
Ukoliko za priključenje ne postoje tehničko-tehnoloski uvjeti, zahtjev će se odbiti.
Isporučitelj je obvezan o zahtjevu za priključenje odlučiti u roku od 30 dana od dana primitka
zahtjeva.
Članak 9.
Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati:
- podatke o građevini odnosno drugoj nekretnini koja se priključuje (mjesto/adresa
priključenja, broj katastarske čestice, namjena i dr.),
- ime i prezime vlasnika, odnosno zakonitog posjednika/tvrtka, OIB, prebivalište,
odnosno boravište/sjedište i
- uputu o pravnom lijeku.
Primjerak Odluke dostavlja se Gradu Petrinji na znanje.
Članak 10.
Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljem vodnih usluga
zaključiti ugovor o priključenju.
Ugovor o priključenju obavezno sadrži sljedeće podatke: naziv ugovornih strana, vrstu
priključka, troškove gradnje, rok za uplatu troškova gradnje, posebne uvjete priključenja te
odredbu o predaji priključka u vlasnistvo isporučitelja vodnih usluga bez naknade.

Članak 11.
Priključak na komunalne vodne građevine gradi javni isporučitelj vodne usluge na teret
vlasnika ili drugog zakonitog posjednika koji se priključuje.
Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine plaća cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog
materijala na izvedbi priključka javnom isporučitelju vodne usluge prema računu za obavljeni
posao.

IV. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA
Članak 12.
Tehničko-tehnološke uvjete priključenja propisuje javni isporučitelj vodnih usluga aktom
kojim utvrđuje opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga.
Akt iz stavka 1. ovog članka javni isporučitelj vodne usluge objavljuje na internetu i na drugi

način i dužan ga je učiniti dostupnim javnosti dok god važi.

Članak 13.
Priključivanje na komunalne vodne građevine mora se u tehničko-tehnološkom smislu izvesti
prema pravilima struke, vodeći računa da se obavi uz najmanje troškove, da se osigura
funkcioniranje priključka te da se priključenjem novog korisnika ne naruši odgovarajući
standard vodne usluge ranije priključenih korisnika.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalnu
infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda (,,Službeni
vjesnik", 10/07, 36/09 i 26/12) i Odluka o vodoopskrbi (,,Službeni vjesnik", broj 25/03,
06/04 i 26/12).
Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,,Službenom vjesniku" Grada
Petrinje.
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