
Na prijedlog isporučitelja vodne usluge USLUGA d.o.o., Gospić, Bužimska 10, a na temelju
članka 209., stavka 2. ("Narodne novine" broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13), članka 138. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 56/13) i članka 33. Statuta Grada
Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 02/13 i 3/13- pročišćeni tekst),
Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 02. listopada 2013. godine donosi

O D L U K U
o priključenju na komunalne vodne građevine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se postupak priključenja građevina i drugih nekretnina na
komunalne vodne građevine i rokovi za priključenje.

Isporučitelj vodnih usluga je: USLUGA d.o.o., Gospić, Bužimska 10.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se:1. građevine za javnu vodoopskrbu – akumulacije, vodozahvati (zdenci, kaptaže i druge
zahvatne građevine na vodnim tijelima), uređaji za kondicioniranje vode,  vodospreme,
crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi i vodoopskrbna mreža;2. građevine za javnu odvodnju – kanali za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, mješoviti
kanali za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kolektori, crpne stanice, uređaji za
pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja
otpadnih voda, lagune, ispusti u prijemnik i druge građevine pripadajuće ovim
građevinama, uključujući sekundarnu mrežu.
Vodne usluge su usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA

Članak 3.

Vlasnici postojećih građevina odnosno drugih nekretnina ili onih koji će se tek izgraditi na
području Grada Gospića, dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne
vodne građevine za javnu vodoopskrbu, odnosno javnu odvodnju kada za to postoji mogućnost i kada
su osigurani uvjeti za priključenje, odnosno kada postoje izgrađene komunalne vodne građevine
(dovodni vodoopskrbni cjevovodi i/ili vodoopskrbna mreža i kolektori javne odvodnje i/ili sekundarna
kolektorska mreža) u naselju, odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina, odnosno druga
nekretnina, sukladno odredbama ove Odluke.

Članak 4.

Vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine dužan je priključiti svoju građevinu,
odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine sukladno ovoj Odluci, a najkasnije u roku
od 1 godine od dana obavijesti isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja.

Radove priključenja izvodi isporučitelj vodne usluge ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak
radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje.

Članak 5.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može izuzeti vlasnike nekretnina ili druge
zakonite posjednike obveze priključenja na komunalne vodne građevine ukoliko su isti na
odgovarajući način pojedinačno riješili vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda u skladu s odredbama
Zakona o vodama.



III. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVIJETI PRIKLJUČENJA

Članak 6.

Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje isporučitelj
vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga.

Obveznik priključenja dužan je isporučitelju omogućiti održavanje i popravak vodovodnog i
kanalizacijskog priključka.

Obveznik priključenja dužan je u svako doba omogućiti Isporučitelju nesmetan pristup
priključku radi očitanja i kontrole.

IV. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 7.

Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine na javnu vodoopskrbu odnosno
javnu odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.

Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine ili zakoniti
posjednik građevine odnosno druge nekretnine uz prethodnu pisanu suglasnost vlasnika.

Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju vodnih usluga na propisanom obrascu.

Članak 8.

Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za priključenje provodi postupak za izdavanje
suglasnosti o dozvoli priključenja i izdaje Odluku o dozvoli priključenja, ako za priključenje postoje
tehničko-tehnološki uvjeti.

Ako za priključak ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključak će se Odlukom
odbiti.

Isporučitelj vodnih usluga obvezan je Odluku iz stavka 1. i 2. ovog članka donijeti u roku od 30
dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 9.

Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati podatke o građevini koja se priključuje (mjesto i
adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i sl.), ime vlasnika i njegove podatke.

Odluka o dozvoli priključenja vrijedi 1 (godinu) od dana donošenja.
Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati podatke o građevini i vlasniku u smislu stavka 1.

ovog članka, te razlog zbog kojeg se građevina ne može priključiti.

Članak 10.

Podnositelj zahtjeva iz članka 7. stavka 2. dužan je s isporučiteljom vodnih usluga zaključiti
ugovor o izgradnji priključka.

Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži: naziv ugovornih strana, podatke o građevini ili
drugoj nekretnini koja se priključuje, vrstu priključka, cijenu radova priključenja utvrđenu troškovnikom
radova priključenja koji čini sastavni dio ugovora (količina i vrsta radova i materijala), način plaćanja
cijene priključenja, rok izvođenje radova priključenja, te odredbu o predaji izgrađenoga priključka u
vlasništvo isporučitelja bez naknade.

Članak 11.

Nezakonito priključenje je svaki oblik samovoljnog priključenja na javni vodoopskrbni sustav i
sustav javne odvodnje, a da pri tome nije provedena procedura priključenja definirana ovom Odlukom.

Građevine odnosno druge nekretnine za koje se ustanovi da su nezakonito priključene na
komunalne vodne građevine podliježu proceduri priključenja kao što je definirano u člancima 7. do 10.
ove Odluke.

Isporučitelj će po saznanju o nezakonitom priključenju uputiti pismeni poziv obvezniku
priključenja nezakonito priključene građevine odnosno druge nekretnine za podnošenje zahtjeva za
priključenje, a sve prema odredbama iz ove Odluke.



Rok za podnošenje zahtjeva za priključenje nezakonito priključenje građevine i druge
nekretnine je 30 dana.

Ako obveznik priključenja nezakonito priključene građevine u roku ne podnese zahtjev,
Isporučitelj će isključiti obveznika priključenja i obustaviti  isporuku  vode ili uslugu odvodnje.

Troškove isključenja nelegalnog priključka snosi obveznik priključenja.
Isporučitelj će troškove isključenja nezakonitog priključka, kao i troškove neovlaštene

potrošnje vode naplatiti od obveznika sukladno Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.
Pod neovlaštenom potrošnjom vode razumijeva se samovoljno priključenje na sustav javne

vodoopskrbe, preuzimanje vode izvan obračunskog mjernog mjesta ili putem vodomjera
onesposobljenog za ispravan rad te preuzimanje vode putem vodomjera s kojega je skinuta ili
oštećena plomba.

V. FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD STRANE
BUDUĆIH KORISNIKA

Članak 12.

U slučaju kada gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena godišnjim
planom gradnje komunalnih vodnih građevina, ali je predviđen 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 vodne usluge.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se na račun isporučitelja vodne usluge, 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 vodne usluge, bez prava na povrat sredstava.

VI. NADZOR

Članak 13.

Nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke obavlja Isporučitelj.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Obveznici plaćanja naknade za priključenje koji su platili naknadu za priključenje temeljem
Ugovora o priključenju, a koji su doneseni nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 56/13.) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
financiranju vodnog gospodarstava ("Narodne novine" broj 56/13.) imaju pravo na povrat naknade za
priključenje od Grada Gospića.

Obveznici plaćanja naknade za priključenje, koji nisu platili naknadu za priključenje, a na
temelju Ugovora o priključenju donesenog u razdoblju iz stavka 1. ovog članka, oslobađaju se od
obveze plaćanja iste."

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalne
vodne građevine ("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 6/11).

Članak 16.

Isporučitelj vodne usluge objavljuje ovu Odluku o priključenju na internetu ili na drugi prikladan
način i dužan ju je učiniti dostupnom javnosti za cjelokupno vrijeme njezina važenja.

Članak 17.



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

Klasa: 810-03/11-01/10
Urbroj: 2125/01-01-13-06
Gospić 02. listopada 2013. godine
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GRADA GOSPIĆA
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