
PRIJEDLOG: 

Na temelju članka 209. Zakona o vodama (Narodne novine broj: 153/09., 63/11., 130/11.,  56/13, 
14/14, 46/18), članka 35. Statuta Općine Štitar (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 
br. 14/09), na prijedlog predlagatelja Javnog isporučitelja vodnih usluga Komunalac d.o.o. 
Županja, Veliki kraj 132, Općinsko vijeće Općine Štitar na _____ sjednici održanoj dana ___ 
travnja 2019. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju  

na komunalne vodne građevine 

 

 

Članak 1. 

Članak 6. koji glasi: 

Priključenje na komunalne vodne građevine nije dopušteno suprotno načinu i postupku 
predviđenom ovom odlukom, Zakonom o prostornom uređenju i gradnji  i  Zakonu o vodama 

 

Mijenja se i glasi: 

„Priključenje na komunalne vodne građevine nije dopušteno suprotno načinu i postupku 
predviđenom ovom odlukom, Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga javnog 
isporučitelja, Zakonom o vodama, ostalim propisima iz vodnog gospodarstva, kao i propisima o 
prostornom uređenju i gradnji.“ 

 
     Članak 2. 

Članak 19. koji glasi : 

Ako vlasnik građevine odnosno druge nekretnine ne priključi svoju građevinu odnosno drugu 
nekretninu na komunalne vodne građevine u rokovima iz članka 7., 8. i 18. ove Odluke, na 
prijedlog isporučitelja vodnih usluga pokrenut će se prekršajni postupak temeljem odredbi 
Zakona o vodama. 

mijenja se i glasi: 

„Ako vlasnik građevine odnosno druge nekretnine ne priključi svoju građevinu odnosno drugu 
nekretninu na komunalne vodne građevine u rokovima iz članka 7., 8. i 17. ove Odluke, na 
prijedlog Javnog isporučitelja vodnih usluga pokrenut će se prekršajni postupak temeljem 
odredbi Zakona o vodama“. 

 

Članak 3. 

U članku 20. stavak 1. točka 5. koji glasi: 

Ne priključi svoju građevinu na sustav javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje, u rokovima 
određenim člankom 18. Odluke 

 

mijenja se i glasi: 

„Ne priključi svoju građevinu na sustav javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje, u 
rokovima određenim člankom 17. ove Odluke.“ 
 

Članak 4. 

Članak 21. koji glasi: 

Iznosi novčanih kazni propisanih za prekršaje iz članka 20. ove Odluke uplaćuju se u korist 
proračuna Općine Štitar . 
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mijenja se i glasi: 

„Iznosi novčanih kazni propisanih člankom 20. ove Odluke uplaćuju se u korist državnog 
proračuna.“  

Članak 5. 

Ova Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 
vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 
REPUBLIKA HRVATSKA                           
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA                                       
OPĆINA ŠTITAR  
OPĆINSKO VIJEĆE                                                                         
KLASA:  325-03/13-01/01  
UR.BROJ:2212/09-01-19/02 
 
                                                                                            Predsjednica općinskog vijeća 

                                                           Marina Pranjić, mag.educ.philol.croat.et mag.educ.hist 

 

 
 
 
 
 
Razlozi izmjene odluke: 

• U članku 6. dodani su Opći i tehnički uvjeti javnog isporučitelja iz razloga što oni 
detaljnije propisuju način i uvjete priključenja, dodani su i ostali propisi iz vodnog 
gospodarstva jer i razni pravilnici također moguće predviđaju uvjete priključenja, a 
umjesto propisa o građenju je dodano prostorno uređenje i gradnja zbog izmjene zakona 
o gradnji i nove zakonske terminologije, 

• Članak 19. se mijenja samo iz razloga što u postojećoj Odluci piše „u rokovima iz članka 
7., 8. i 18.“, te umjesto pozivanja na članak 18. treba se pozvati na članak 17., - 
promijenjen je cijeli članak jedino radi lakšeg pregleda i snalaženja prilikom čitanja. 

• U članku 20. stavak 1. točka 5. –se mijenja iz istog razloga kao i prethodno – umjesto 18. 
treba pisati 17. 

• Članak 21. je promijenjen iz razloga što propisuje da se iznosi novčanih kazni uplaćuju u 
korist proračuna općine Štitar, što je u suprotnosti sa Zakonom o vodama, koji propisuje 
da se uplaćuju u korist državnog proračuna (članak 244. Zakona o vodama). 

 


