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Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (Narodne 
novine br. ( 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,  150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 
123/17.), članka  35. i 79.  Statuta Općine Štitar (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske 
županije  br. 03/13. 05/18.), Općinsko vijeće Općine Štitar na 29. redovnoj sjednici održanoj 
05. veljače 2020.  godine, donijelo je 
                                                          

O D L U K U 
o sufinanciranju troškova priključenja na vodne građevine  

 
Članak 1. 

     Predmet ove Odluke o sufinanciranju troškova priključenja na vodne građevine  
(u daljnjem tekstu: Odluka) je sufinanciranje radova, roba, usluga i administrativnih troškova 
na priključenju jednog vodovodnog priključka i jednog priključka odvodnje na komunalne 
javne građevine po korisniku ( vlasniku privatne ili poslovne građevine ). 
 

Članak 2. 
     Općina Štitar (u daljem tekstu:Općina ) su/financira troškove iz članka 1. ove odluke u 
100% iznosu i cjeniku isporučitelja vodnih usluga, sukladno ugovoru sklopljenom između 
isporučitelja vodne usluge, podnositelja zahtjeva, odnosno vlasnika ili drugog zakonskog 
posjednika građevine za koju je izdana suglasnost za priključenje i Općine .   
     Radovima iz stavka 1. ovog članka smatraju se radovi izrade priključnog voda i odvodnje 
za priključak  na vodne građevine koja je udaljena do cca. dvadeset (20) metara od vodnih 
građevina i maksimalno do jednog (1) metra na k. č. u vlasništvu podnositelja zahtjeva  

 
Članak 3. 

     Sredstava za izvršenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine za 2020. godinu. 
 

Članak4. 
     Za ostvarivanje prava na sufinanciranje potrebno je ispunjenje uvjeta određenih  Odlukom 
o priključenju na komunalne vodne građevine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije br. 24/2013. ), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne 
vodne građevine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/2019.)  

 
Članak 5. 

     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
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