
 Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 

153/09, 63/11, 130/11. i 56/13) i članka 29. Statuta Općine Gola ("Službeni 
glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Gola  

na 7. sjednici održanoj 14. studenoga 2013. donijelo je  
 

ODLUKU 

o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 

za javnu vodoopskrbu na području Općine Gola 

 

Članak 1. 

 

 U Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu 

vodoopskrbu na području Općine Gola ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije" broj 15/11) (u daljnjem tekstu: Odluka), u članku 1. alineje 5. i 7. brišu 
se. 

 Dosadašnje alineje 6., 8. i 9. postaju alineje 5., 6. i 7.  

 

Članak 2. 

 

 U članku 8. stavak 1. alineja 4. i 5. brišu se. 

 

Članak 3. 

 

          U članku 10. stavku 2. alineja 6. briše se. Dosadašnja alineja 7. postaje 
alineja 6. 

 

Članak 4. 

 

          U članku 14. stavak 4. briše se.  

 

Članak 5. 

 

          Članci 16. i 17. brišu se. 

 

Članak 6. 

 

 Naslov iznad članka 21. i članci 21. do 26. brišu se. 

 

Članak 7. 

 

 Članak 27. mijenja se i glasi: 

 

 "U slučaju kada gradnja određene komunalne građevine nije predviđena 

godišnjim planom gradnje komunalnih vodnih građevina, ali je predviđena 
višegodišnjim planom gradnje komunalnih vodnih građevina unutar iduće 3 



godine budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine mogu 

sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u 
određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s Isporučiteljem. 

 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 vodnih usluga koji bi se priključili na komunalne vodne 

građevine, za koje nisu ispunjene pretpostavke iz stavka 1. ovoga članka, mogu 
sudjelovati u financiranju njihove gradnje, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s 

Isporučiteljem, bez prava na povrat sredstava.". 

 

Članak 8. 

 

         U članku 29. stavku 1. alineja 1. briše se. 

Dosadašnje alineje 2., 3., 4. i 5. postaju alineje 1., 2., 3. i 4. 

 

Članak 9. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije". 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GOLA 

 

 

KLASA: 325-03/13-01/03 

URBOJ: 2137/06-13-3 

Gola,  14.  studenoga 2013. 

 

                                                                                          PREDSJEDNIK: 

                                                                                          Marijan Vedriš   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazloženje 

  

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vodama i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona 

o financiranju vodnog gospodarstva objavljenima u „Narodnim novinama“ broj 56/13 brisan je 

prihod „naknada za priključak“ koji se plaćao za priključenje građevine ili druge nekretnine na 

komunalne vodne građevine (vodoopskrbu i odvodnju).  

  

Sukladno članku 138. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, jedinice lokalne 

samouprave dužne su u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona staviti izvan 

snage odluke o priključenju donesene na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama, u dijelu 

koji se odnosi na uvođenje, obračun i naplatu naknade za priključenje.  

  

Iz navedenog razloga, iz Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu 

vodoopskrbu na području Općine Novigrad Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 

županije“ broj 16/11), članka 1. stavka 1. brišu se alineje koje se odnose na obračun, naplatu i 

rokove plaćanja naknade za priključenje te izuzeća od plaćanja, oslobađanja i olakšice te postupak 

za njihovo ostvarenje. 

  

Nadalje, brisana je obveza jedinice lokalne samouprave koja se odnosi na neispunjenje obveze 

priključenja, tj. da obvezniku koji ne priključi svoju građevinu ili drugu nekretninu na komunalne 

vodne građevine za javnu vodoopskrbu u propisanom roku,  na prijedlog Isporučitelja, donese 

rješenje o obvezi priključenja na teret obveznika priključenja.  

  

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vodama brisana je odredba prema kojoj se građevine i 

druge nekretnine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju priključiti na 

komunalne vodne građevine, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije 

koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevina prema posebnom zakonu.  

  



Iz Odluke se briše podnaslov te svi članci koji se odnose na naknadu za priključenje na komunalne 

vodne građevine za javnu vodoopskrbu. 

  

Članak 27. Odluke mijenja se shodno članku 111. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 

vodama. 

  

  

  

Jedinstveni upravni odjel Općine Novigrad Podravski 

 


