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 Na temelju članka 33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ br 

16/09), a u svezi s člankom 30. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 

(Službeni glasnik KZŽ br 23/11) Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 24. Sjednici 

održanoj dana 28.03.2012.g.  donijelo je  

 

O  D  L  U  K  U 

o uvjetima  priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine u 

postupcima započetim prije stupanja na snagu Odluke o priključenju na komunalne vodne 

građevine Službeni glasnik KZŽ br 23/11 

 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način priključenja građevine ili druge nekretnine 

na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju u slučaju : 

1. sklopljenog, a neizvršenog  Ugovora o sufinanciranju izgradnje vodoopskrbne 

mreže,  

2.  priključenja građevine ili druge nekretnine na sustav javne odvodnje prije stupanja 

na snagu Odluke o priključenju  na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik 

KZŽ br. 23/11). 

 

Članak 2. 

 Vlasnik/korisnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne 

vodne građevine za javnu vodoopskrbu koji  s Općinom Krapinske Toplice ( u tekstu koji 

slijedi: Općina) ima sklopljen Ugovor o sufinanciranju izgradnje vodoopskrbne mreže na 

području Općine , može se priključiti  na sustav javne vodoopskrbe: 

1. Ako izvrši obvezu plaćanja po Ugovoru,  

2. Ako ugovornu obvezu izvrši  u visini naknade za priključenje propisane  člankom  

20. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik KZŽ 

br. 23/11), te u tom slučaju stvarne troškove radova priključenja snosi sam, 

Sredstva uplaćena u iznosu većem od iznosa  propisanog člankom 20. Odluke o 

priključenju na komunalne vodne građevine vratit će vlasniku/korisniku građevine ili druge 

nekretnine s kojim je sklopljen Ugovor o sufinanciranju. 

 

Članak 3. 

U slučaju iz članka 2.  ove Odluke daljnja prava i obveze između  ugovornih strana, po 

potrebi će se  utvrditi  izmjenom osnovnog ugovora.  

Aneks osnovnom Ugovoru u ime Općine  sklapa Općinski načelnik. 

  



Članak 4. 

 Vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne 

građevine za javnu odvodnju obveznik je plaćanja naknade za priključenje na način: 

1. Ako je građevina ili nekretnina priključena na sustav javne odvodnje  prije 

stupanja na snagu Odluke o priključenju  na komunalne vodne građevine (Službeni 

glasnik KZŽ br 23/11), odnosno prije 26.11.2011.g., u visini naknade za 

priključenje u skladu s odredbama Odluke koja je bila na snazi u to vrijeme 

(Odluka o obvezi priključenja građevina na komunalnu infrastrukturu (Službeni 

glasnik KZŽ br. 12/04, 15/06 i 26/09), 

2. za građevine odnosno druge nekretnine koje nisu priključene na sustav javne 

odvodnje prije stupanja na snagu Odluke o priključenju  na komunalne vodne 

građevine (Službeni glasnik KZŽ br 23/11), odnosno prije 26.11.2011.g  u visini 

naknade za priključenje propisane člankom 20. Odluke o priključenju na 

komunalne vodne građevine (Službeni glasnik KZŽ br. 23/11). 

3. Ako građevina ili druga nekretnina nije priključena na sustav javne odvodnje, a 

vlasnik građevine ili druge nekretnine je započeo  s plaćanjem naknade za 

priključenje  u skladu s odredbama Odluke  o obvezi priključenja građevina na 

komunalnu infrastrukturu (Službeni glasnik KZŽ br. 12/04, 15/06 i 26/09) može se 

priključiti na sustav javne odvodnje ako je izvršio plaćanje naknade u visini 

naknade za priključenje propisane  člankom  20. Odluke o priključenju na 

komunalne vodne građevine (Službeni glasnik KZŽ br. 23/11). Sredstva uplaćena 

iznad iznosa propisanog člankom 20. Odluke o priključenju na komunalne vodne 

građevine (Službeni glasnik KZŽ br. 23/11) neće se vračati. 

 

Članak 5. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti stavak 2. članka 30. Odluke o 

priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik KZŽ br. 23/11). 

 

Članak 6. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se  u Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije. 
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