Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03pročišćeni tekst, 82/04, 11/04 – uredba, 178/04, 38/09, 79/09) i članka 26. Statuta Općine Petlovac –
pročišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Petlovac“ 14/09), Općinsko vijeće Općine Petlovac na 19.
sjednici, održanoj 02. prosinca 2010g., donosi

ODLUKU

o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom
u naseljima Općine Petlovac
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se postupak, tehničko - tehnološki uvjeti i rokovi priključenja za
pojedine priključke građevine odnosno građevinskih čestica, naknada za priključenje, način plaćanja
naknade i kaznene odredbe, u svezi priključenja na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom
na području Općine Petlovac.
Članak 2.
Priključkom na mrežu opskrbe pitkom vodom smatra se dio cjevovoda pitke vode od spoja na
uličnoj mreži do vodomjera smještenog u građevini ili izvan nje, uključivo i zaporni uređaj iza vodomjera.
II. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 3.
Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu iz članka 1.
ove Odluke na osnovi propisanih uvjeta ove Odluke.
Priključak na komunalnu infrastrukturu, utvrđenu u članku 1. ove Odluke gradi pravna osoba koja
obavlja predmetnu komunalnu djelatnost (u daljnjem tekstu: Davatelj komunalne usluge) na teret
vlasnika građevine odnosno vlasnika građevne čestice.
Članak 4.
Priključak se izvodi na zahtjev vlasnika građevine odnosno vlasnika građevne čestice u vrijeme ili
poslije izgradnje pojedine komunalne mreže.
Zahtjev sa podnosi davatelju komunalne usluge.
Uz zahtjev za priključenje prilaže se izvod iz Planske dokumentacije.
Davatelj komunalne usluge dužan je, u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva, utvrditi
uvjete priključka i dostaviti ih tražitelju.
III. TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVIJETI PRIKLJUČENJA
Članak 5.
Priključenje na komunalnu infrastrukturu iz članka 1. ove Odluke treba izvesti na način da svaki
posebni dio zgrade predstavlja samostalnu uporabu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) odnosno,
svaki pojedinačni potrošač mora imati ugrađen poseban uređaj za mjerenje potrošnje.
Tehničko – tehnološke uvjete za ugradnju mjernog i regulacijskog uređaja iz stavka 1. ovog članka
određuje davatelj komunalne usluge.
Članak 6.
Davatelj komunalne usluge dužan je, ako za priključenje na komunalnu infrastrukturu postoje
tehničko-tehnološki uvijeti, uputiti vlasnika građevine, odnosno građevinskih čestica, koji je podnio
zahtjev iz članka 4. na ishodovanje suglasnosti za priključak na komunalnu infrastrukturu Općine
Petlovac.
Davatelj komunalne usluge ne može naknadno promjeniti tehničke uvjete na štetu tražitelja
priključka i ne može odbiti priključivanje građevine izvedene u skladu s utvrđenim uvjetima.
IV. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE
Članak 7.
Vlasnik građevine, odnosno građevne čestice, koja se priključuje na izgrađenu komunalnu
infrastrukturu, plaća cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog matrijala na izvedbi komunalnog
priključka neposredno davatelju komunalne usluge na temelju pisanog ugovora i računa za izvršeni posao.
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Članak 8.
Nakon izgradnje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom, vlasnik građevine koja nema
priključak na te objekte, dužan je u roku od jedne godine od izgradnje tih objekata, podnijeti zahtjev
za priključak i zaključiti Ugovor iz članka 5. ove Odluke.
Ako vlasnik građevine ne postupi prema odredbi iz prethodnog stavka, tijelo općinske uprave
(Općinski načelnik) nadležno za komunalne poslove, vlasniku građevine će odrediti rok za uspostavu
priključka i navesti da će se, u protivnom, to učiniti na njegov trošak.
Ukoliko je vlasnik građevine na zadovoljavajuči način pojednično osigurao svoje potrebe može se
izuzeti od obveze priključenja na komunalnu infrastrukturu iz stavka 1. ovog članka.
Članak 9.
Obveza plaćanje naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu nastaje podnošenjem
zahtjeva vlasnika građevine odnosno građevinskih čestica za izdavanje suglasnosti za priključak na
komunalnu infrastrukturu.
VI. NAČIN PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE
Članak 10.
Naknada za priključenje plaća se za svaki posebni dio građevine koji predstavlja
samostalnu uporabu cijelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl. ), odnosno za svakog pojedinačnog
potrošača.
Visina naknade za priključenje po pojedinom priključku određuje se u iznosu od 200,00
kuna (dvjestokuna)
Članak 11.
Naknada za priključenje u smislu članka 6. ove Odluke, prihod je Općine Petlovac i plaća se u
korist žiro-računa Proračuna Općine Petlovac.
Suglasnost za priključenje na komunalnu infrastrukturu izdaje se pojedinačno za obveznika
predočenjem dokaza o izvršenoj uplati naknade za priključenje.
Članak 12.
Sredstva naknade za priključenje namjenjena su finaciranju građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u skladu s Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Petlovac.
V. NADZOR I KAZNENE ODREDBE
Članak 13.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi upravitelj sustava opskrbe pitkom vodom (davatelj
komunalne usluge) i Jedinstveni upravni odjel Općine Petlovac.
Članak 14.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako
priključivanje na komunalnu mrežu ne obavi po postupku propisanom člankom 4. i 6. ove Odluke.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Petlovac''.
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