
 
 
 
 
 

              REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA    
                 OPĆINA NOVA RAČA 
         OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 
 Na temelju članka 209. Zakona o vodama (“Narodne novine” broj 153/09, 
63/11 – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i 
130/11), članka 63. stavka 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva 
(„Narodne novine“ broj 153/09) i članka 30. Statuta Općine Nova Rača 
(„Županijski glasnik“ Bjelovarsko-bilogorske županije broj 15/09) Općinsko 
vijeće Općine Nova Rača na 26. sjednici održanoj 12. rujna 2012. godine 
donijelo je 
 

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

za javnu vodoopskrbu na području Općine Nova Rača 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom propisuje se postupak i uvjeti priključenja na vodne građevine 
za javnu vodoopskrbu na području Općine Nova Rača (u daljnjem tekstu: Odluka) 
kako slijedi: 

 
 - obveza priključenja, 
-  postupak priključenja, 
-  naknada za priključenje, 
-  način plaćanja naknade za priključenje 
-  prekršajne odredbe. 
 
 

Članak 2. 
 

Pod komunalnim vodnim građevinama u smislu ove Odluke smatraju se 
građevine za javnu vodoopskrbu. 

Pod vodnim uslugama u smislu ove Odluke smatraju se usluge javne 
vodoopskrbe. 

Obveznici priključenja građevine na komunalne vodne građevine su investitor, 
vlasnik građevine ili druge nekretnine ili drugi zakoniti posjednik (u nastavku teksta: 
vlasnik građevine). 
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Članak 3. 

 
Javni isporučitelj vodnih usluga je Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a. 

 
 
II. OBVEZA PRIKLJUČENJA 
 

Članak 4. 
 
 Vlasnici postojećih građevina ili onih koje će se tek izgraditi na području 
Općine Nova Rača dužni su priključiti svoju građevinu na komunalne vodne 
građevine kada je takav sustav izgrađen u naselju odnosno dijelu naselja u kojem se 
nalazi  građevina, odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje. 
 Vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu sukladno ovoj Odluci ponijeti zahtjev 
za priključenje poljoprivrednog zemljišta na komunalnu vodnu građevinu za javnu 
vodoopskrbu u svrhu navodnjavanja. 
 

Članak 5. 
 

Vlasnici građevine dužni su priključiti građevinu na komunalne vodne 
građevine za javnu vodoopskrbu u rokovima kako slijedi: 

- novoizgrađena građevina, u naseljima gdje je sustav javne vodoopskrbe 
izgrađen mora se priključiti na komunalne vodne građevine za javnu 
vodoopskrbu prije uporabe građevine, 

- postojeće, već izgrađene građevine u naseljima u kojima se izgradi javni 
sustav vodoopskrbe, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine za 
javnu vodoopskrbu najkasnije u roku od 1 godine od dana obavijesti 
Isporučitelja o mogućnosti priključenja. 
Ako vlasnik građevine ne priključi svoju građevinu ili drugu nekretninu na 

komunalne vodne građevine u roku iz stavka I. ovog članka, na prijedlog Isporučitelja 
vodnih usluga, Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Rača donijet će rješenje o 
obvezi priključenja na teret vlasnika građevine. 

Rješenje o obvezi priključenja, pored osnovnih podataka o vlasniku građevine 
i građevini,  sadrži i odredbe o visini naknade za priključenje, cijenu i rok izgradnje, 
nalog za rad isporučitelju vodnih usluga da izvede priključak na teret vlasnika, rok 
plaćanja troškova priključenja te moglućnost prisilne naplate u slučaju kada vlasnik 
građevine ne želi snositi troškove izgradnje priključka. 

 
      Članak 6. 

 
Od obveze priključenja građevine na komunalne vodne građevine mogu se 

izuzeti vlasnici građevine ako su na odgovarajući način pojedinačno riješili 
vodoopskrbu u skladu s odredbama Zakona o vodama. 
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III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA 
 

      Članak 7. 
 
 Postupak za priključenje građevine na komunalne vodne građevine pokreće 
se podnošenjem zahtjeva vlasnika građevine za izdavanje Posebnih tehničkih uvjeta 
priključenja, odnosno u upravnom postpku ishođenja akta za gradnju. 
 Zahtjev za izdavanje Posebnih tehničkih uvjeta priključenja podnosi vlasnik 
građevine Isporučitelju vodnih usluga, a Posebni tehnički uvjeti mogu biti izdani u 
postupku donošenja akata za gradnju. 
 Trošak izdavanja posebnih tehničkih uvjeta iz stavka 1. i 2. ovog članka plaća 
podnositelj zahtjeva, vlasnik građevine i prihod je isporučitelja vodne usluge. 
 

Članak 8. 
 

Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi i građevine za 
koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja 
ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu ne smiju se priključiti na komunalne 
vodne građevine. 

Isporučitelj vodne usluge od građevinske inspekcije pribavlja dokaz da za 
građevinu koja se priključuje na komunalne vodne građevine nije u tijeku postupak 
građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja prema 
posebnom zakonu. 

 
Članak 9. 

 
Uz zahtjev za izdavanje Posebnih tehničkih uvjeta priključenja  vlasnik mora priložiti: 
 

1. izvadak iz zemljišne knjige (original ne stariji od 6 mjeseci) 
2. kopiju katastarskog plana za česticu koja se priključuje na komunalne vodne 

građevine (za postojeće građevine s ucrtanim objektom – original ne stariji od 
6 mjeseci) 

3. akt na temelju kojeg je građevina izgrađena ili se gradi (Rješenje o uvjetima 
građenja, Potvrda glavnog projekta, Građevinska dozvola, Rješenje o 
izvedenom stanju ili dokaz da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. 
godine (preslika) 

4. za građevine izgrađene prije 15. veljače 1968. godine uvjerenje o vremenu 
evidentiranja građevine u katastarskom operatu koji izdaje Državna geodetska 
uprava, Područni ured za katastar Bjelovar ili po potrebi Uvjerenje o vremenu 
građenja građevine koje izdaje Bjelovarsko-bilogorska županije, Upravni odjel 
za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu 

5. izjavu vlasnika građevine u kojoj je navedeno koliko se samostalnih dijelova 
građevine (stanova, poslovnih prostora) priključuje na komunalne vodne 
građevine i broj garaža, garažnih mjesta, ostava ili spremišta kao posebnih 
dijelova nekretnine ako se priključuju na komunalne vodne građevine. 

 
Ako se priključak na komunalne vodne građevine vrši u okno izgrađeno na 

čestiti u vlasništvu susjeda, vlasnik građevine koja se priključuje mora uz zahtjev iz 
stavka 1. ove Odluke priložiti suglasnost vlasnika čestice na kojoj se vrši priključenje 
ovjerenu kod javnog bilježnika. 
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Uz zahtjev za priključenje poljoprivrenog zemljišta vlasnik prilaže dokaz o 

vlasništvu nad zemljištem i presliku katastarskog plana. 
 
       Osim dokumentacije navedene u stavku 1., odnosno u stavku 2. ovog članka 
isporučitelj vodnih usluga može odrediti prilaganje i druge potrebne dokumentacije. 
 
 

Članak 10. 
 

Ako su ispunjeni svi uvjeti za priključenje građevine na komunalne vodne 
građevine, Isporučitelj vodnih usluga zahtjev za priključenje građevine rješava 
donošenjem Posebnih tehničkih uvjeta priključenja. 

Sastavni dio Posebnih tehničkih uvjeta priključenja je preslika katastarskog 
plana s ucrtanom uličnom trasom vodovoda i s ucrtanim priključkom na čestici. 

Ako ne postoje uvjeti za priključenje građevine na komunalne vodne građevine 
Isporučitelj vodnih usluga odbija zahtjev za izdavanje Posebnih tehničkih uvjeta 
priključenja s obrazloženjem zbog čega se građevina ne može priključiti na 
komunalne vodne građevine. 

Isporučitelj vodnih usluga zahtjev za izdavanjem Posebnih tehničkih uvjeta 
mora riješiti u roku od 45 dana od dana uredno podnijetog zahtjeva za izdavanje 
Posebnih tehničkih uvjeta. 
 

Članak 11. 
 
Posebni tehnički uvjeti priključenja uz stručne norme priključenja moraju sadržavati: 
 

1. ime i prezime vlasnika i njegove podatke (adresu stanovanja, OIB) 
2. adresu na kojoj se vrši priključenje 
3. katastarsku u gruntovnu oznaku i namjenu priključenja 
4. broj/klasu, datum, naziv akta i tijela koje je donijelo akt temeljem kojeg je 

građevina izgrađena, legalizirana ili akt temeljem kojeg se građevina gradi 
5. klasu, datum i naziv akta kojim je građevinska inspekcija potvrdila da za 

građevinu nije u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na 
obustavu građenja ili uklanjanja prema posebnom zakonu 

6. broj samostalnih uporabnih cjelina građevine (stanova, poslovnih prostora) 
koje se priključuju na komunalne vodne građevine, kao i broj garaža, garažnih 
mjesta, ostava ili spremišta kao posebnih dijelova nekretnine ako se priključuju 
na komunalne vodne građevine (broj samostalnih uporabnih cjelina utvrđuje 
se iz preslike akta na temelju kojeg je građevina izgrađena ili se gradi, iz 
nacrta građevine, kao i iz izjave vlasnika građevine iz članka 9. točke 5. ove 
Odluke.) 

7. Odredbu kojom se obvezuje vlasnik građevine da prije izvođenja radova na 
priključenju građevine na komunalne vodne građevine mora ishoditi rješenje 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Rača o plaćanju ili oslobođenju 
od plaćanja naknade za priključak. 
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Članak 12. 
 

Radove priključenja na području Općine Nova Rača može izvoditi Isporučitelj 
vodnih usluga ili njegovi ugovaratelji, a stvarni trošak radova snosi vlasnik građevine. 
Međusobna prava i obveze vezane uz izgradnju priključaka Isporučitelj vodnih usluga 
i njegovi ugovaratelji utvrđuju Ugovorom. 

Kada radove vezane uz izgradnju priključka izvodi ugovaratelj, Isporučitelj je 
dužan o trošku ugovaratelja osigurati kontinuirani nadzor nad kvalitetom izvedenih 
radova i ugrađenih materijala te se priključak ne može staviti u funkciju prije pisane 
suglasnosti Isporučitelja vodnih usluga. 

Priključak mora biti izveden u skladu s Posebnim tehničkim uvjetima. 
 

Članak 13. 
 

Vlasnik građevine dužan je s isporučiteljem vodnih usluga ili njegovim 
ugovarateljem zaključiti Ugovor o izgradnji priključka. 

Prije zaključivanja Ugovora iz stavka 1. ovog članka vlasnik građevine 
Isporučitelju vodnih usluga ili njegovom ugovaratelju daje: 
 

1. Posebne tehničke uvjete priključenja 
2. presliku rješenja Jedinstvenog upravnog odjela kojim je određena naknada za 

priključak ili kojim je vlasnik oslobođen plaćanja naknade za priključak 
3. u slučaju ako se radovi izvode na javnoj površini koja nije u nadležnosti 

Općine Nova Rača, vlasnik građevine mora isporučitelju vodnih usluga ili 
njegovom ugovaratelju dati rješenje, suglasnost ili drugi akt kojim pravna 
osoba koja raspolaže javnom površinom dozvoljava izvođenje radova. 

4. Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži: naziv ugovornih strana, vrstu 
priključka, cijenu i rok izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini sastavni 
dio ugovora te odredbu o predaji priključka u vlasništvo Isporučitelja vodnih 
usluga 

 
IV. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE 
 

Članak 14. 
 

Obveznik plaćanja naknade za priključenje je vlasnik građevine koja se 
priključuje na komunalne vodne građevine. 

Rješenje o obvezi plaćanja naknade za priključak na komunalne vodne 
građevine donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Rača temeljem podnijetog 
zahtjeva vlasnika građevine. 

Zahtjevu za donošenje rješenja obveznik plaćanja mora priložiti Posebne 
tehničke uvjete priključenja, a po potrebi i druge dokaze koje zatraži Jedinstveni 
upravni odjel. 

Ako se radovi na izgradnji priključka (prekopavanja ili bušenje javne površine) 
izvode na javnoj površini kojim raspolaže Općina Nova Rača, rješenjem o naknadi za 
priključak će se ujedno odobriti zauzimanje javne površine. 

Ako se radovi na igradnji priključka izvode na javnoj površini kojom ne 
raspolaže Općina Nova Rača, rješenje o naknadi za priključak sadržavat će odredbu 
da se radovi na izgradnji priključka ne smiju započeti izvoditi bez suglasnosti pravne 
osobe koja ima pravo raspolaganja tom javnom površinom. 
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Članak 15. 

 
Ako građevina ima više posebnih dijelova nekretnine (stanova, poslovnih 

prostora), naknada za priključenja plaća se za svaki posebni dio nekretnine zasebno. 
Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i spremišta kao posebnih dijelova 

nekretnine pribraja se površini posebnih dijelova nekretnine iz stavka 1. ovog članka. 
Ako se u garaže, garažna mjesta, ostave i spremišta kao posebne dijelove 

nekretnina uvode priključci komunalnih vodinih građevina, na te se posebne dijelove 
nekretnine plaća naknada za priključenje zasebno od posebnih dijelova nekretnine iz 
stavka 1. ove Odluke. 
 

Članak 16. 
 

Naknada za priključenje građevine za svaki posebni dio građevine iz članka 15. 
stavka 1. i svaki posebni dio nekretnina navedenih u članku 15. stavku 3. Odluke koji 
se priključuju na komunalne vodne građevine iznosi: 

 
1. Za priključenje na opskrbu pitkom vodom 1.000,00 kuna 
 
Naknada za priključenje može se platiti jednokratno ili po zahtjevu vlasnika 

građevine na 5 jednakih mjesečnih obroka. 
U slučaju jednokratnog plaćanja naknade za priključenje ili u slučaju obročnog 

plaćanja naknade, cjelokupni iznos, odnosno 1. obrok mora se platiti u roku od 8 
dana od dana izvršnosti rješenja kojim je naknada utvrđena. 
 
 
V. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČAK 
 

Članak 17. 
 
Pravo na oslobođenje od plaćanja naknade za priključak imaju: 
 

1. Općina Nova Rača i trgovačka društva koja su u 100% vlasništvu Općine 
Nova Rača 

2. Građevine od zajedničkog odnosno općeg interesa za Općinu, kao što su 
društveni i vatrogasni domovi, crkve, groblja, športske dvorane, škole, bolnice i 
slično 

3. Vlasnik građevine – osoba koja to pravo ostvaruje temeljem članka 36. 
Zakona o pravima htvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih 
obitelji (“Narodne novine” broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 
146/10 I 55/11) uz prilaganje potvrde iz članka 40. stavka 2. navedenog 
Zakona 

 
Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovog članka podnose Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Nova Rača zahtjev za oslobođenje od plaćanja naknade za priključak 
u čijem privitku moraju biti Posebni uvjeti priključenja, a po potrebi i drugi dokazi koje 
određuje Jedinstveni upravni odjel. 

Rješenje o oslobođenju od plaćanja naknade za priključak na komunalne vodne 
građevine donosi Jedinstveni upravni odjel. 
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Rješenjem iz stavka 3. ovog članka određuju se prava ili obveze vezane uz 
zauzimanje javne površine na način propisan člankom 14. stavkom stavkom 4., 
odnosno stavkom 5. ove Odluke. 
 

Članak 18. 
 
      Osim oslobađanja od plaćanja naknade za priključak, načelnik može u 
pojedinačnim slučajevima osloboditi plaćanja naknade za priključak vlasnika 
građevine koji gradi građevinu od općeg interesa za Općinu Nova Rača. 
 

Članak 19. 
 
      Vlasnik građevine priključene na javnu vodoopskrbu može privremeno otkazati 
korištenje postojećeg priključka podnošenjem pisanog zahtjeva Isporučitelju vodnih 
usluga. 
       Sve troškove isključenja, kao i ponovnog priključenja građevine na javnu 
vodoopskrbu snosi vlasnik građevine prema važećem cjeniku Isporučitelja vodnih 
usluga. 
 

Članak 20. 
 
        Priključivanje građevina na komunalne vodne građevine bez Posebnih tehničkih 
uvjeta Isporučitelja vodnih usluga nije dozvoljeno, kao niti ponovno priključivanje 
privremeno otkaznog priključka bez pisanog zahtjeva vlasnika građevine i potrebnih 
suglasnosti Isporučitelja vodnih usluga. 
        Zabranjuje se priključenje građevina i zasebnih dijelova građevine na 
komunalne vodne građevine protivno odredbama ove Odluke. 
 

Članak 21. 
 
        Isporučitelj vodnih usluga obavlja kontrolu izvedenih priključaka sa svrhom 
utvrđivanja činjenice da li su pojedine građevine protupravno priključene na 
komunalne vodne građevine te je o uočenim nepravilnostima obavezan u roku od 
osam dana od dana saznanja pisanim putem obavijestiti Jedinstveni upravni odjel. 
 
 
VI. FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD 
STRANE BUDUĆIH KORISNIKA 
 

Članak 22. 
 

        U slučaju kada gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena  
Planom gradnje komunalnih vodnih građevina, 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 sklopljenim 
s Općinom Nova Rača. 
        Sredstva iz stavka 1. ovog članka uplaćuju se na račun Općine Nova Rača, a 
rok povrata sredstava ne može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora. 
        Općina Nova Rača nije u obvezi sklopiti ugovor iz stavka 1. ovog članka. 
 

 7



 
VII. NADZOR I PREKRŠAJNE ODREDBE 
 
 

Članak 23. 
 

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel. 
 

Članak 24. 
 
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba: 
 

1. vlasnik novoizgrađene građevine koji novoizgrađenu građevinu ne priključi na 
komunalne vodne građevine prije uporabe građevine. (članak 5. stavak 1. 
točka 1.) 

2. vlasnik postojeće građevine koji građevinu ne priključi na komunalne vodne 
građevine u roku od 1 godine od dana pisane obavijesti Isporučitelja vodne 
usluge o mogućnosti priključenja (osim vlasnika koji dokažu da su na 
odgovarajući način pojedinačno riješili vodoopskrbu u skladu s odredbama 
Zakona o vodama (članak 5. stavak 1. točka 2. Odluke i članak 6. Odluke) 

3. vlasnik građevine i izvoditelj priključka koji priključi na komunalne vodne 
građevine građevinu koja je izgrađena bez akta na temelju kojeg se može 
graditi ili građevinu za koju je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se 
odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom 
zakonu (članak 8. Odluke) 

4. izvoditelj priključka koji izvede priključak koji nije u skladu s Posebnim 
tehničkim uvjetima (članak 12. stavak 3. Odluke) 

5. koja nije postupila sukladno članku 13. stavku 1. i 2. Odluke  
6. vlasnik građevine i izvoditelj priključka ako se radovi na javnoj površini izvedu 

suprotno odobrenju danom u rješenju o naknadi za priključak (članak 14. 
stavak 4. Odluke) 

7. vlasnik građevine i izvoditelj priključka koji priključe građevinu na komunalne 
vodne građevine bez  Posebnih tehničkih uvjeta isporučitelja vodnih usluga, 
odnosno vlasnik građevine i izvoditelj priključka koji priključe građevinu za koju 
je priključak bio privremeno otkazan na komunalne vodne građevine bez 
potrebnih suglasnosti Isporučitelja vodnih usluga (članak 20. stavak 1. ove 
Odluke) 

8. vlasnik građevine i izvoditelj priključka ako se utvrdi da je građevina 
priključena na komunalne vodne građevine protivno odredbama ove Odluke 
(članak 20. stavak 2. Odluke) 

 
Novčanom kaznom u iznosu od  1.000,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u 

pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 
 

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba 
– obrtnik ako učini prekršaj iz stavka 1. točke 3., 4.,5., 6., 7. i 8. ove Odluke. 
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Članak 26. 
 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se fizička osoba: 
 

1. vlasnik novoizgrađene građevine koji novoizgrađenu građevinu ne priključi na 
komunalne vodne građevine prije uporabe građevine (članak 5. stavak 1. 
točka 1. Odluke) 

2. vlasnik postojeće građevine koji građevinu ne priključi na komunalne vodne 
građevine u roku od 1 godine od dana pisane obavijesti Isporučitelja vodne 
usluge o mogućnosti priključenja (osim vlasnika koji dokažu da su na 
odgovarajući način pojedinačno riješili vodoopskrbu u skladu s odredbama 
Zakona o vodama (članak 5. stavak 1. točka 2. Odluke i članak 6. Odluke) 

3. vlasnik građevine koji priključi na komunalne vodne građevine građevinu koja 
je izgrađena bez akta na temelju kojeg se može graditi ili građevinu za koju je 
u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja 
ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu (članak 8. Odluke) 

4. ako izvede radove na javnoj površini suprotno odobrenju danom u rješenju o 
naknadi za priključak (članak 14. stavak 4. Odluke) 

5. vlasnik građevine koji priključi građevinu na komunalne vodne građevine bez 
Posebnih tehničkih uvjeta isporučitelja vodnih usluga, odnosno vlasnik koji 
priključi građevinu za koju je priključak bio privremeno otkazan na komunalne 
vodne građevine bez potrebnih suglasnosti isporučitelja vodnih usluga (članak 
20. stavak 1. Odluke) 

6. vlasnik građevine za kojeg se u postupku utvrdi da je građevina ili zasebni dio 
građevine priključen na komunalne vodne građevine protivno odredbama ove 
Odluke (članak 20. stavak 2. Odluke) 

 
 
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 

Članak 27. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Županijskom 
glasniku» Bjelovarsko-bilogorske županije. 
 
KLASA: 363-01/12-01/12 
URBROJ: 2103/04-02-12-1 
Nova Rača, 12. rujna 2012. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA RAČA 
 
 
 
         PREDSJEDNIK 
             OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
         Mirko Žabjačan 
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