Temeljem članka 209. stavka 2. i 3. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj
153/09, 63/11, 130/11 i 56/13), članka 138. Prijelaznih i završnih odredbi Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 56/13), članka 5. Zakona o
financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ 153/09, 90/11, 56/13) te članka 29.
Statuta Općine Lanišće („Službene novine Općine Lanišće“ broj 6/09, 2/13) Općinsko vijeće
Općine Lanišće na sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za
opskrbu pitkom vodom
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Odluka o priključenju na komunalne vodne
građevine za opskrbu pitkom vodom (u daljnjem tekstu: Odluka) koju je Općinsko vijeće
Općine Lanišće donijelo na sjednici održanoj 16. prosinca 2011. godine.
Članak 2.
U članku 1. stavku 2. Odluke brišu se točke:
„6. način obračuna i visina naknade za priključenje“,
„7. način plaćanja naknade za priključenje“.
Točke 8., 9. i 10. postaju točke 6., 7., i 8.
Članak 3.
Članak 5. Odluke mijenja se i glasi:
„Vlasnik građevine podnosi zahtjev za priključenje na sustav opskrbe pitkom vodom
za piće Istarskom vodovodu, PJ Buzet.
Vodovod utvrđuje da li su ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje.“
Članak 4.
Članak 6. Odluke mijenja se i glasi:
„Istarski vodovod će izvršiti priključenje građevine na sustav opskrbe vodom za piće
nakon što utvrdi da su ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje.
Jedan primjerak Ugovora o izvođenju priključka Istarski vodovod će dostaviti nadležnom
Upravnom odjelu Općine Lanišće.

U roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva za priključenje, Istarski vodovod će
podnositelja zahtjeva izvijestiti o tehničko-tehnološkim uvjetima koje je potrebno ispuniti u
svrhu priključenja.
Ukoliko se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za priključenje nisu
osigurali tehničko-tehnološki uvjeti priključenja, Istarski vodovod će donijeti Odluku o
odbijanju priključenja na sustav opskrbe pitkom vodom za piće. Protiv iste Odluke podnositelj
zahtjeva za priključenje može u roku od 8 dana od dana njenog primitka podnijeti prigovor
Upravnom odjelu Općine Lanišće nadležnom za komunalno gospodarstvo.
U slučaju ispunjenja tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja unutar roka iz
prethodnog stavka, Istarski vodovod će sa podnositeljem zahtjeva sklopiti Ugovor o izvođenju
priključka.“
Članak 5.
U članku 8. stavku 3. dodaje se nova točka (4.) koja glasi:
„4. priključak za građevine bez pravomoćnog akta o gradnji, pod uvjetom da je za iste
nadležnom tijelu podnijet Zahtjev za legalizaciju građevine. Isti priključak odobrava se na
određeno vrijeme-do pravomoćnosti Rješenja o izvedenom stanju, odnosno do pravomoćnosti
Rješenja kojim se Zahtjev za legalizaciju građevine odbija ili odbacuje.“
Članak 6.
Članak 16. stavak 1. točka 1. Odluke mijenja se i glasi:
„1. ako građevina nema pravomoćan akt o gradnji, osim o slučajevima i pod uvjetima
iz članka 8. stavka 3 točke 4. Odluke“.
Članak 7.
Članak 20. Odluke mijenja se i glasi:
„Priključenje na sustav opskrbe vodom za piće Istarski vodovod je obavezan izvršiti u
roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o izvođenju priključka i ispunjenja tehničkotehnoloških uvjeta priključenja od strane podnositelja Zahtjeva za priključenje.
Članak 8.
Brišu se glave VII. i VIII. Odluke, odnosno članak 21., 22., 23., 24. i 25.
Članak 9.
Dosadašnja Odluka glava IX. Odluke postaje glava VII .

Članak 26. mijenja se i glasi:
„U slučaju kada gradnja određene vodne 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 Istarskim vodovodom.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka uplaćuju se na račun Istarskog vodovoda, 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 Istarskim vodovodom, bez prava na
povrat sredstava i bez prava na učešće u vlasničkoj strukturi Istarskog vodovoda.
Članak 27. i 28. Odluke brišu se.
Članak 10.
Dosadašnja glava X. odluke postaje glava VIII.
Članak 11.
U članku 32. stavak 1. iza riječi „od 10 000,00 kn“ dodaju se riječi „do 50.000,00“ , a
u stavku 2. istog članka riječi „od 2.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima „od 1.000,00 kn do
5.000,00 kn.“
Članak 12.
U članku 33. stavak 1. riječi „od 5.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima „od 10.000,00
kn do 50.000,00 kn“, a u stavku 2. istog članka iza riječi „od 1.000,00 kn“ dodaju se riječi „do
5.000,00 kn.“
Članak 13.
Dosadašnja glava XII. Odluke postaje glava IX.
Članak 14.
U članku 35. odluke mijenja se i glasi:
„Vodne građevine čija se gradnja financirala prikupljenim sredstvima naknade za
priključenje temeljem ranijih odluka Općine Lanišće koje su uređivale pitanje priključenja za
komunalne vodne građevine, čine dugotrajnu imovinu Istarskog vodovoda i isto ne utječe na
promjenu poslovnog udjela Općine Lanišće u vlasničkoj strukturi Istarskog vodovoda d.o.o.„

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Lanišće“.
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