Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi, sukladno članku 33. Statuta Općine
Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 2/09), temeljem kalkulacije cijene priključka od strane
Baranjskog vodovoda i Proračunu Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 26. sjednici, održanoj
dana 09.11.2012. donijelo je slijedeću

ODLUKU
o financiranju radova na izradi priključaka na sustav javne odvodnje - kanalizaciju u
Kneževim Vinogradima
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuje se i odobrava financiranje radova na izradi priključaka na
sustav javne odvodnje - kanalizaciju u Kneževim Vinogradima u 2013.godini i nadalje, u svim
ulicama koje nisu bile obzhvaćene odlukom (KLASA:325-01/12-01/16; URBROJ: 2100/06-0101/01-12) od 28.05.2012.
Članak 2.
Pod korisnicima financiranja podrazumijevaju se sve fizičke osobe, koje priključuju
svoje stambene objekte sukladno važećim propisima komunalnog gospodarstva i općim aktima
Općine Kneževi Vinogradi na sustav javne odvodnje, pod sljedećim uvjetima:
- da u traženom roku od upućivanja poziva iskažu svoj interes za priključenje na sustav
javne odvodnje;
- da se priključe na sustav javne odvodnje u roku od 60 dana od dana sklapanja
sporazuma – ugovora i izrade priključka od strane javnog isporučitelja usluge
(Baranjskog vodovoda) u protivnom će sami snositi punu cijenu priključka.
Rok za iskazivanje interesa određuje Općinski načelnik.
Članak 3.
Općina Kneževi Vinogradi obvezuje se snositi troškove izrade priključka na javnu
odvodnju, sukladno sporazumu i ugovoru s Baranjskim vodovodom – javnim isporučiteljem
sustava javne odvodnje u maksimalnom iznosu od 2.200,00 kn po priključku stambene jedinice.
Članak 4.
Općina Kneževi Vinogradi će u suradnji s Baranjskim vodovodm izvršiti anketiranje i
prikupljanje zahtjeva i sklapanje ugovora s vlasnicima stambenih objekata, kojim će se
detaljnije urediti obveze oko priključenja na sustav javne odvodnje.
U ime Općine Kneževi Vinogradi ugovore iz članka 3 i 4. sklapat će Općinski načelnik.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, od kada se i primjenjuje i ima se objaviti
u Službenom glasniku Općine.
KLASA: 325-01/12-01/20
URBROJ: 2100/06-01-01/01-12-01
Kn.Vinogradi, 09.11.2012.
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