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Konačni prijedlog                                                                                                  Predlagač: Gradonačelnik 
 Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 130/11, 56/13 i 
14/14), članka 49. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 
3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni 
glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 
___ sjednici održanoj dana ____________2016. godine donijelo 
 
 

O D L U K A 
o priklju čenju na sustav javne vodoopskrbe (vodoopskrbnu mrežu) 

na području Grada Kor čule 
 
 I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom utvrđuje se:  

- postupak i uvjeti priključenja građevina i drugih nekretnina na sustav javne vodoopskrbe   
    (vodoopskrbnu mrežu), 
- obveza priključenja,  
- rokovi za priključenje.  

Članak 2. 
 Pojmovi korišteni u ovoj Odluci imaju značenje određeno Zakonom o vodama (NN, br. 153/09, 
63/11, 130/11, 56/13 i 14/14). 

 
Članak 3. 

 Isporučitelj usluge javne vodoopskrbe na području Grada Korčule je trgovačko društvo NPKLM 
vodovod d.o.o., Korčula, Put Svetog Luke 1 (u daljnjem tekstu: isporučitelj). 
 
 II. OBVEZA PRIKLJU ČENJA 

 
Članak 4. 

 (1) Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine odnosno druge nekretnine, dužan je priključiti 
svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na sustav javne vodoopskrbe (vodoopskrbnu mrežu) kada je isti 
izgrađen u naselju, odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina, odnosno druga nekretnina, odnosno 
kada su osigurani uvjeti za priključenje na sustav javne vodoopskrbe (vodoopskrbnu mrežu). 
 (2) Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik poljoprivrednog zemljišta može, sukladno ovoj Odluci, 
priključiti poljoprivredno zemljište na komunalnu građevinu za javnu vodoopskrbu u svrhu navodnjavanja.  

 
Članak 5. 

 Vlasnici građevine, odnosno druge nekretnine dužni su priključiti građevinu, odnosno drugu 
nekretninu na sustav javne vodoopskrbe (vodoopskrbnu mrežu) u slijedećim rokovima: 

- novoizgrađena građevina u naseljima gdje je sustav javne vodoopskrbe izgrađen, mora se priključiti   
  na sustav javne vodoopskrbe (vodoopskrbnu mrežu) prije uporabe građevine, 
- postojeće građevine u naseljima u kojima još nije izgrađen sustav javne vodoopskrbe moraju se  
  priključiti na sustav javne vodoopskrbe (vodoopskrbnu mrežu) u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od   
  završetka izgradnje  sustava javne vodoopskrbe, 
- postojeće građevine gdje je već izgrađen sustav javne vodoopskrbe, moraju se priključiti na   
  sustav javne vodoopskrbe (vodoopskrbnu mrežu) najkasnije u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od   
  stupanja na snagu ove Odluke. 
 

Članak 6. 
 (1) Obveza priključenja građevine na sustav javne vodoopskrbe (vodoopskrbnu mrežu) nastaje s 
danom obavijesti isporučitelja o mogućnosti priključenja koja se u pisanoj formi dostavlja obvezniku 
priključenja sukladno članku 9. ove Odluke.  

(2) Obveznik priključenja dužan je priključiti svoju građevinu na sustav javne vodoopskrbe 
(vodoopskrbnu mrežu) najduže u roku od 1 godine dana od dana primitka obavijesti iz stavka 1. ovog članka.  
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 III. POSTUPAK PRIKLJU ČENJA 
 

Članak 7. 
 (1) Postupak priključenja na sustav javne vodoopskrbe (vodoopskrbnu mrežu) pokreće se 
podnošenjem zahtjeva za priključenje. 
 (2) Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine odnosno 
nekretnine. 
 (3) Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju. 

 
Članak 8. 

 (1) Zahtjevu za priključenje podnositelj zahtjeva dužan je priložiti: 
1. kopiju katastarskog plana čestice koja se priključuje na sustav javne vodoopskrbe, 
2. dokaz o vlasništvu ili dokaz o zakonitom posjedovanju nekretnine koja se priključuje, 
3. dokaz o legalnosti građevine. 

 (2) Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta, osim kopije katastarskog plana, prilaže se 
dokaz o vlasništvu ili dokaz o zakonitom posjedovanju čestice poljoprivrednog zemljišta, te uvjerenje 
nadležnog ureda da se katastarska čestica nalazi izvan građevinskog područja. 

 
Članak 9. 

 (1) Isporučitelj, na temelju zahtjeva za priključenje provodi postupak i donosi odluku o dozvoli 
priključenja ako za priključenje postoje tehničko – tehnološki uvjeti. 
 (2) Ako za priključenje ne postoje tehničko – tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će se odbiti. 
 (3) Isporučitelj je obvezan odluku iz stavka 1. i 2. ovog članka donijeti u roku od 30 (trideset) dana 
od dana primitka zahtjeva.  

 
Članak 10. 

 (1) 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, a prilaže mu se i 
odgovarajuća skica priključka. 
 (2) Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati podatke o građevini i vlasniku u smislu stavka 1. 
ovog članka, te razloge zbog kojih se građevina ne može priključiti. 
 (3) Primjer odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja se na znanje Gradu Korčuli.  

 
Članak 11. 

 (1) Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljem sklopiti 
ugovor o izgradnji priključka. 
 (2) Ugovor o izgradnji priključka mora sadržavati: 

1. naziv ugovornih strana, 
2. vrstu priključka, 
3. cijenu i rok izgradnje priključka, 
4. troškovnik radova koji je sastavni dio ugovora, 
5. odredbu o predaji priključka u vlasništvo isporučitelja. 
 

 IV. TEHNI ČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJU ČENJA 
 

Članak 12. 
 Tehničko – tehnološki uvjeti priključenja na sustav javne vodoopskrbe (vodoopskrbnu mrežu) 
definirani su općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga koje je dužan donijeti isporučitelj, koji ih je 
dužan objaviti na internetu ili na drugi prikladan način te ih učiniti dostupnima javnosti za cjelokupno 
vrijeme njihova važenja. 
 
 V. NAČIN I UVJETI FINANCIRANJA GRADNJE GRA ĐEVINA ZA JAVNU    
                  VODOOPSKRBU OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA 

 
Članak 13. 

 U slučaju kada gradnja određene građevine za javnu vodoopskrbu nije predviđena planom gradnje  
vodnih građevina, tj. vodoopskrbne mreže, budući korisnici sustava javne vodoopskrbe koji bi se priključili 
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na te građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje pod uvjetima utvrđenim ugovorom s 
isporučiteljem. 
 
 VI. NADZOR  

Članak 14. 
 Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju inspektori Ministarstva gospodarstva.  
 

Članak 15. 
 Obveznik priključenja koji ne priključi građevinu na sustav javne vodoopskrbe (vodoopskrbnu 
mrežu) sukladno odredbama ove Odluke, kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj sukladno odredbama 
zakona kojim se uređuju vode.  
  
 VII. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 16. 
 (1) Vlasniku građevine izgrađene prije stupanja na snagu ove Odluke, koja nije priključena na sustav 
javne vodoopskrbe (vodoopskrbnu mrežu) na području na kojem su građevine za javnu vodoopskrbu 
izgrađene, isporučitelj je dužan poslati obavijest o obvezi priključenja na građevine za javnu vodoopskrbu 
najkasnije u roku od tri (3) mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke.  
 (2) Na postupak obavješćivanja te na postupak priključenja građevine iz stavka 1. ovoga članka na 
odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 6., 7., 8., 9. i 10. ove Odluke.  
 

Članak 17. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“. 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Korčula, 
 
                                                                                                                                      PREDSJEDNIK 
                                                                                                                                 GRADSKOG VIJEĆA 
 
O b r a z l o ž e n j e 
 
Čl. 209. Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) određeno ej da se građevine i druge 
nekretnine mogu priključiti na komunalne vodne građevine sukladno odluci o priključenju a koju donosi 
predstavničko tijelo na prijedlog isporučitelja vodne usluge. 
Vodne usluge su usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje. 
Vodne građevine,s obzirom na njihovu namjenu jesu regulacijske i zaštitne vodne građevine (nasipi, umjetna 
korita vodotoka i dr. kako je navedeno u Zakonu o vodama...) komunalne vodne građevine a koje se opet 
dijele a 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) i građevine za javnu odvodnju (kanali za prikupljanje i odvodnju otpadnih 
voda, kolektori, crpe stanice, uređaji za pročišćavanje voda i dr...) te vodne građevine za melioraciju. 
NPKLM vodovod d.o.o. ima status javnog isporučitelja usluge i to usluge javne vodoopskrbe na području 
Grada Korčule. 
NPKLM vodovod d.o.o. je sukladno zakonskim ovlastima sukladno čl. 209. Zakona o vodama dostavilo 
Gradu Korčuli prijedlog za donošenje predmetne odluke s prijedlogom odluke. 
Nakon stručne obrade i analize prijedloga, predlaže se donošenje predložene odluke. Za napomenuti je da 
ako Gradsko vijeće ne donese ovu odluku na prijedlog isporučitelja vodne usluge da će takvu odluku donijeti 
predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog isporučitelja vodne 
usluge koja ostaje na snazi do stupanja na snagu odluke JLS. 


