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Na temelju članka 209. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13), te članka 
23. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije, br. 25/09 i 12/13), Gradsko vijeće Grada 
Ogulina na prijedlog tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. iz Ogulina, Ul. I. G. Kovačića 14, na sjednici 
održanoj dana 25. listopada 2013. godine, donijelo je  

ODLUKU 
O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAðEVINE  

I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrñuje se: 

- postupak i uvjeti priključenja grañevine i druge nekretnine na komunalne vodne grañevine, 
- obveza priključenja, 
- rokovi za priključenje, 
- prekršajne odredbe 

Članak 2. 

Pod komunalnim vodnim grañevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se: 

1. grañevine sustava javne vodoopskrbe 
2. grañevine sustava javne odvodnje 

Vodne usluge su : 

1. usluge javne vodoopskrbe, 
2. usluge javne odvodnje. 

Članak 3. 

Isporučitelj vodnih usluga (u smislu ove Odluke) na području Grada Ogulina je tvrtka Vodovod i 
kanalizacija d.o.o., Ogulin, Ul. I. G. Kovačića 14. 

II. OBVEZA I ROKOVI PRIKLJUČENJA 

Članak 4. 

Vlasnici postojećih grañevina odnosno drugih nekretnina ili onih koje će se tek izgraditi na području 
Grada Ogulina, dužni su priključiti svoju grañevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne 
grañevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju, kada je takav sustav izgrañen u naselju 
odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi grañevina, odnosno druga nekretnina, odnosno kada su 
osigurani uvjeti za priključenje na te sustave, sukladno ovoj Odluci. 

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu suglasno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za priključenje 
poljoprivrednog zemljišta na komunalnu vodnu grañevinu za javnu vodoopskrbu, u svrhu navodnjavanja, 
ali se pritom, ne mogu obvezati na takvo priključenje.  
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Članak 5. 

Vlasnici grañevine odnosno druge nekretnine dužni su priključiti grañevinu odnosno drugu nekretninu na 
komunalne vodne grañevine u sljedećim rokovima: 

- novoizgrañena grañevina, u naseljima gdje je javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav 
odvodnje izgrañen, mora se priključiti na komunalne vodne grañevine prije uporabe grañevine, 

- postojeće grañevine, u naseljima u kojima još nije izgrañen javni sustav vodoopskrbe odnosno 
javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne grañevine u roku od 1 godine 
od primitka obavijesti isporučitelja vodne usluge da je priključenje na sustav javne vodoopskrbe 
odnosno sustav javne odvodnje moguć,  

- postojeće grañevine, u naseljima gdje je već izgrañen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni 
sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne grañevine najkasnije u roku od 1 
godine od primitka obavijesti isporučitelja vodne usluge da je priključenje na sustav javne 
vodoopskrbe odnosno sustav javne odvodnje moguć.  

Članak 6. 

Gradsko vijeće Grada Ogulina može izuzeti vlasnike nekretnina ili druge zakonite posjednike obveze 
priključenja na komunalne vodne grañevine ukoliko su isti na odgovarajući način pojedinačno riješili 
vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda u skladu s odredbama Zakona o vodama.  

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA 

Članak 7. 

Postupak priključenja na komunalne vodne grañevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju 
pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje. 

Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik grañevine odnosno vlasnik druge nekretnine. 

Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju vodnih usluga. 

Zahtjev za priključenje novoizgrañene grañevine, mora se podnijeti pravovremeno, prije uporabe 
grañevine. 

Članak 8. 

Uz zahtjev za priključenje prilaže se preslika katastarskog plana za česticu koja se priključuje na sustav 
javne vodoopskrbe odnosno odvodnje i gruntovni izvadak za predmetnu česticu 

Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta prilaže se dokaz o vlasništvu nad zemljištem i 
preslika katastarskog plana. 

Članak 9. 

Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za priključenje provodi postupak za izdavanje Odluke o 
dozvoli priključenja, ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti. 

Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će se odbiti. 
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Isporučitelj vodnih usluga obvezan je odluku iz st. 1. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od dana 
primitka zahtjeva. 

Članak 10. 

Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati podatke o grañevini koja se priključuje (mjesto i adresa 
priključenja, katastarska oznaka, namjena i sl.), ime vlasnika i njegove podatke, a prilaže joj se i 
odgovarajuća skica priključka. 

Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati podatke o grañevini i vlasniku u smislu stavka 1. ovog 
članka, te razlog zbog kojeg se grañevina ne može priključiti.  

Članak 11. 

Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi 
vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje.  

Članak 12. 

Vlasnik grañevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljem vodnih usluga 
zaključiti ugovor o izgradnji priključka.  

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. 

Članak 13. 

Na traženje vlasnika ili investitora grañevine dopustiti će se da on sam izvede iskop i zatrpavanje koji su 
potrebni za priključenje grañevine, ako bi mu to smanjilo troškove priključenja, uz uvjet da se radovi koje 
on izvodi odnosno organizira, obave zakonito i prema pravilima struke, uz nadzor ovlaštene osobe 
isporučitelja vodnih usluga i uz prethodnu suglasnost pravne ili fizičke osobe koja je vlasnik ili koja po 
posebnom propisu gospodari nekretninom preko koje se izvodi priključak.  

IV. TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA 

Članak 14. 

Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne grañevine utvrñuje isporučitelj vodnih 
usluga internim aktom kojim se utvrñuju opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga.  

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 15. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o priključenju na komunalne vodne 
grañevine (Glasnik Karlovačke županije, br. 25/11). 
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Članak 16. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke županije. 

 

KLASA: 023-01/13-01/99 
URBROJ: 2133/02-02-13-1 
Ogulin, 25.10.2013. 

GRAD OGULIN - GRADSKO VIJEĆE 
 

Predsjednik 
 
 

______________________ 
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing. grañ. 

 
 
 
 


