
Na temelju članka 209. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11. i 

130/11) i članka 30. Statuta Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 

županije“ broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Gornja Rijeka na 37. sjednici održanoj 24. 

listopada 2012. donijelo je 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 

za javnu vodoopskrbu na području Općine Gornja Rijeka 

 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na 

području Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 

14/11) u članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine 

odnosno druge nekretnine.“. 

 

Članak 2. 

 

 Članak 9. mijenja se i glasi: 

 „Uz zahtjev za priključenje prilaže se: 

1.   Dokaz o vlasništvu ili zakonitom posjedu građevine, odnosno druge nekretnine na 

      katastarskoj čestici za koju se traži priključak, 

2.  Akt o dopuštenju gradnje ili akt temeljem kojeg se građevina smatra zakonito 

izgrađenom (građevinska dozvola, izvršno  rješenje o uvjetima građenja, potvrda na 

glavni projekt, izvršno rješenje o izvedenom stanju, uvjerenje Ureda za katastar o 

vremenu evidentiranja građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine, uvjerenje o 

vremenu građenja građevine).“. 

 

Članak 3. 

 

 Članak 10. mijenja se i glasi: 

 „Na temelju zahtjeva za priključenje Isporučitelj vodnih usluga  provodi postupak radi 

izdavanja Suglasnosti za priključenje i izdaje istu ukoliko su ispunjeni svi uvjeti za 

priključenje (tehničko – tehnološki uvjeti, izdana Obavijest o dozvoli priključenja od 

Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprave za inspekcijske poslove). 

 U postupku izdavanja Suglasnosti za priključenje Isporučitelj vodnih usluga vrši uvid 

u katastarski plan za katastarsku česticu na kojoj se traži priključak. 

 Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za priključenje iz stavka 1. ovog članka  ili ako bi se 

priključkom narušila kvaliteta vodne usluge javne vodoopskrbe (količina i pritisak), 

Isporučitelj vodnih usluga će zahtjev za priključenje odbiti. 

 U Odluci o odbijanju zahtjeva za priključenje mora se navesti razlog zbog kojeg se 

građevina ne može priključiti. 

 Protiv Suglasnosti za priključenje i Odluke o odbijanju zahtjeva za priključenje može 

se izjaviti žalba Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Koprivničko – 

križevačke županije.“ 

 

 

 

 



Članak 4. 

 

Iza članka 23. dodaje se novi članak 23.a   koji glasi:   

„Općinski načelnik može u potpunosti ili djelomično osloboditi obveze plaćanja 

naknade za priključenje pojedine obveznike po socijalnom kriteriju.  

Općinski načelnik može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja naknade za 

priključenje osobe, koje po posebnom propisu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog 

rata i članova njihovih obitelji, ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom 

stambenog kredita.  

Općinski načelnik može osloboditi obveze plaćanja naknade za priključenje vlasnika 

građevine ili druge nekretnine, koji je sudjelovao u financiranju izgradnje komunalnih vodnih 

građevina (samodoprinos, ugovor o djelu u financiranju izgradnje komunalnih vodnih 

građevina i uređaja individualne potrošnje i drugo), ili je prilikom kupnje građevinskog 

zemljišta platio naknadu za priključak, uz uvjet da ugovorom, rješenjem, potvrdom nadležnog 

tijela te uplatnicama dokaže da je financirao izgradnju komunalnih vodnih građevina.“. 

 

 

Članak 5. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Koprivničko – križevačke županije“. 
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