
            
          REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/13-01/30 

URBROJ: 2197/03-02-13-1 

Krapinske Toplice, 02.08.2013. 

P  O  Z  I  V 

za 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice 

 

         Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik 

Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8.A/13) 

s  a   z  i  v  a  m 

4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati 

         

08.08.2013. g. (četvrtak) u 19.00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. 

Mihanovića 3, Krapinske Toplice. 

         Za sjednicu predlažem sljedeći 

                                                                             D n e v n i  r e d 

 
1. Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća održane dana 04.07.2013. g.  

2. Izbor radnih tijela Općinskog vijeća: 

- Odbor za financije i proračun; 

- Socijalno vijeće; 

- Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda; 

- Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija; 

- Povjerenstvo za nabavu; 

- Odbor za razvojne projekte i investicije 

3. Prijedlog Odluke o nabavi prometne studije za izradu Urbanističkog plana uređenja 

naselja Krapinske Toplice 

4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 

5. Vijećnička pitanja. 

 

U prilogu poziva dostavljamo Vam materijale uz 2.,3. i 4. točku dnevnog reda, dok će 

ostale točke biti usmeno obrazložene na samoj sjednici.  

Molimo da se sjednici Općinskog vijeća obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost 

javite na br. telefona 232-267. 

 

                                                                                      Predsjednica Općinskog vijeća 

                                                                                    Karmelita Pavliša, dipl.oec. 
   

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Karmelita Pavliša, dipl.oec., predsjednica Općinskog vijeća,  Maturovec 25/A, K.Toplice 

2. Alen Jelenčić, dipl.oec., potpredsjednik Općinskog vijeća,  Jakoba Badla 13,  K.Toplice 



3. dr.sc. Damir Plečko, dr.med., Selno 62b, K. Toplice 

4. Milivoj Fučkar, dipl.oec., A.Mihanovića 11, K. Toplice 

5. Jurica Leskovar, Lovreća Sela 36, K. Toplice 

6. Stjepan Latin, A.Mihanovića 18, K. Toplice 

7. Željko Kapelac, dipl.ing.arh., Selno 146, K.Toplice 

8. Vladimir Huzak, mr.sig., Hršak Breg 40/B, K.Toplice 

9. Milan Čanžek, Jasenovac Zagorski 15, K.Toplice 

10. Slavko Gudić, Zagrebačka 16, K.Toplice 

11. Stjepan Bednjanec, Selno 142, K.Toplice 

12. Zlatko Horvat,dr.vet.med., Jurjevec 20/B, K. Toplice 

13. Ivan Kovačić, prof.pov., A.Augustinčića 19, K. Toplice 

14. Franjo Barić, Matije Gupca 8, K.Toplice 

15. Andrea Kapusta, Klokovec 44, K.Toplice 

16. Ernest Svažić, općinski načelnik, ovdje 

17. Mladen Antolić, zamjenik općinskog načelnika, Čret 25, K. Toplice 

18. Odbor za izbor i imenovanja, predsjednik Zlatko Horvat, dr.vet.med. 

19. Odbor za Statut i Poslovnik, predsjednica Andrea  Kapusta 

20. Gordana Jureković, članica Odbora za Statut i Poslovnik, Zagrebačka 16, K. Toplice 

21. Divna Hršak-Makek, dipl.iur., pročelnica, ovdje 

22. OO HDZ, predsjednik, dr.sc. Damir Plečko, dr.med, Selno 62b, K.Toplice 

23. OO SDP, predsjednik Milan Čanžek, Jasenovec Zagorski 15, K.Toplice 

24. OO HSS, predsjednik Stjepan Gradiški, Klokovec 128, K.Toplice 

25. OO HSU, predsjednik Juraj Matkun, Vrtnjakovec 127, K.Toplice 

26. OO HSP, predsjednik Franjo Barić, Matije Gupca 8, K.Toplice 

27. OO Hrvatski laburisti-Stranka rada, predsjednik Emanuel Plahutar, A.Mihanovića 3H, K.Toplice 

28. OO HNS, predsjednik Ivan Šturman, dipl.ing, Klokovec 267, K.Toplice 

29. OOZS, predsjednica Martina Jureša, mag.soc.rada, A. Augustinčića 9, K. Toplice 

30. Radio Kaj, Frana Galovića bb, PP36, Krapina 

31. Radio Hrvatsko Zagorje Krapina, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13, Krapina 

32. Večernji list, dopisništvo Krapina, Frana Galovića bb, Krapina 

33. HRT, dopisništvo Krapina, Frana Galovića 1, Krapina 

34. Radio Zabok, Ksavera Šandora Đalskog 4, PP48, Zabok 

35. Oglasna ploča, ovdje 

36. Web stranica Općine 

37. Zbirka akata 

38. Prilog zapisnika 

39. Pismohrana. 

 

NA ZNANJE: 

1. M.O. Čret, Dragutin Plahutar, predsjednik, Čret 7a 

2. M.O. Donje Vino, Vinko Belina, predsjednik, Donje Vino 21 

3. M.O. Gregurovec, Božidar Župančić, predsjednik, Gregurovec 39  

4. M.O. Hršak Breg, Zlatko Zalukar, predsjednik, Hršak Breg 19 

5. M.O. Jasenovec Zagorski, Josipa Halapir, predsjednica, Jasenovec Zagorski 28  

6. M.O. Jurjevec, Sanja Zrinski, predsjednica, Jurjevec 20a 

7. M.O. Klokovec, Nikola Maranić, predsjednik, Klokovec 108a 

8. M.O. Klupci, Stjepan Fučkar, predsjednik, Klupci 19 

9. M.O. Krap.Toplice, Duško Cerovec, predsjednik, A.Mihanovića 3e, Krap. Toplice 

10. M.O. Lovreća Sela, Mijo Jagić, predsjednik, Lovreća Sela 76 

11. M.O. Mala Erpenja I, Mladen Šurina, predsjednik, Mala Erpenja 261 

12. M.O. Mala Erpenja II, Tea Žibrat, predsjednica, Mala Erpenja 137 

13. M.O. Maturovec, Petar Lovrečić, predsjednik, Maturovec 12b 

14. M.O. Oratje, Ivica Balija, predsjednik, Oratje 63 

15. M.O. Selno, Ivan Rožić, predsjednik, Selno 129 

16. M.O. Slivonja Jarek, Vinko Slivonja, predsjednik, Slivonja Jarek 5 

17. M.O. Viča Sela, Slavko Vorih, predsjednik, Viča Sela 15 



18. M.O. Vrtnjakovec, Slavko Filipaj, predsjednik, Vrtnjakovec 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRAZLOŽENJE DNEVNOG REDA 4. SJEDNICE 

OPĆINSKOG VIJEĆA  OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE 
 

 

1. točka   -    Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća održane  

  dana 04.07.2013.g.  

Članovima Općinskog vijeća uz poziv dostavlja se i skraćeni zapisnik s prethodne 

sjednice (članak 96.a. Poslovnika).  Svaki vijećnik ima pravo iznijeti primjedbe na 

skraćeni zapisnik s prethodne sjednice. O osnovanosti primjedbi na zapisnik odlučuje se 

bez rasprave. Ako se primjedbe prihvate unose se u skraćeni zapisnik.  Skraćeni zapisnik 

na koji nije bilo primjedbi, kao i zapisnik koji je izmijenjen u skladu s prihvaćenim 

primjedbama smatra se usvojenim nakon glasovanja.  

Općinsko vijeće o usvajanju zapisnika odlučuje većinom glasova, (članak 91. Poslovnika o 

radu Općinskog vijeća). 

 
 

2. točka    -      Izbor radnih tijela Općinskog vijeća 

Općinsko vijeće bira predsjednika i članove radnih tijela na prijedlog  Odbora za 

izbor i imenovanja, javnim glasovanjem, većinom glasova nazočnih vijećnika, sukladno 

odredbi članka 28. Poslovnika o radu Općinskog vijeća. 

- Odbor za financije i proračun - ima predsjednika i dva člana, koji se u pravilu biraju iz 

redova vijećnika, a u odbor se mogu imenovati i pojedini stručni i drugi javni djelatnici te 

druge osobe koje mogu doprinijeti radu tijela (članak 35. Poslovnika). 

-  Socijalno vijeće – obavlja poslove u svezi  ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, a u 

skladu s odredbama Odluke o socijalnoj skrbi. Socijalno vijeće u dosadašnjem sazivu 

imalo je predsjednika i 5 članova, od kojih je Općinsko vijeće imenovalo predsjednika i 

dva člana, a ostali članovi bilu su predstavnici Centra za socijalnu skrb iz Zaboka, 

Osnovne škole Krapinske Toplice i Udruge umirovljenika Općine Krapinske Toplice. 

Općinsko vijeće odlučuje o sastavu i broju članova Socijalnog vijeća. 

-Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda – obavlja poslove sukladno 

odredbama Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda, te poslove koje mu povjeri 

Državno odnosno Županijsko povjerenstvo, a vezano uz utvrđivanje šteta nastalih uslijed 

elementarnih nepogoda. Povjerenstvo ima predsjednika i 4 člana u skladu s odredbama 

Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda. 

- Povjerenstvo za učeničke i studentske stipendije – Pravilnikom o utvrđivanju kriterija 

i postupaka za dodjelu  stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine 

Krapinske Toplice propisano je osnivanje  Povjerenstva za učeničke i studentske 

stipendije, a koje se sastoji od predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.  

-  Povjerenstvo za nabavu – provodi postupak javne nabave u ime naručitelja Općine 

Krapinske Toplice. Povjerenstvo za nabavu ima predsjednika i određeni broj članova koji 

se biraju/ imenuju iz redova članova Općinskog vijeća i drugih osoba koje mogu 

doprinijeti radu tijela. Najmanje jedan član Povjerenstva mora imati certifikat odnosno 

završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave.  Sadašnji sastav 

Povjerenstva ima je 6 članova. Povjerenstvo za nabavu imenovano je Odlukom o 

provođenju postupka javne nabave, te je slijedom toga potrebno izmijeniti odredbu članka 

3. stavka 2. Odluke o provođenju postupka javne nabave. 



-Odbor za razvojne projekte i investicije- Predsjednika i članove Odbora imenuje Općinsko vijeće 

posebnom odlukom. 

 

3. Točka – Prijedlog Odluke o nabavi prometne studije za izradu Urbanističkog plana uređenja 

naselja Krapinske Toplice 

Prometna studija daje rješenje  pristupa svim medicinskim centrima naselja, svim turističkim i 

poslovnim sadržajima, svim nepovezanim postojećim i planiranim stambenim  zonama, kao i 

mogućnost alternativnih pravaca koji smanjuju promet u centru naselja. 

Prometna studija mora u sebi sadržavati i promet u mirovanju, što se odnosi na trgove, pješačke 

staze i šetnice, biciklističke staze te  druge sadržaje za specifično kretanje bolesnika.  

Također, kao jedna od najvažnijih stavki u prometnoj studiji potrebno je predvidjeti dovoljan broj 

parkirnih mjesta na otvorenim parkiralištima ili građevinama u svrhu parkiranja. 

Podloga za prometnu studiju je važeći Prostorni i Urbanistički plan naselja. Izrađivač prometne 

studije će studiju izraditi u suradnji s nositeljem i izrađivačem Urbanističkog plana koji je trenutno 

u izradi. 

 

4. Točka – prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalnu 

infrastrukturu 

- nakon izlaganja predlagatelja, radnih tijela, provedene rasprave, provodi se glasovanje. 

Odluka se donosi većinom glasova nazočnih vijećnika. 

 

5. točka - Vijećnička pitanja 

Sukladno odredbi članka 99. Poslovnika o radu Općinskog vijeća vijećnici mogu 

postavljati pitanja, tražiti obavijesti i davati prijedloge. Pitanja se mogu postavljati usmeno 

ili u pisanom obliku, posredstvom predsjednika vijeća, a vijećnik je obvezan navesti kome 

upućuje pitanje.  

Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička pitanja, a svako pitanje može trajati 

najviše tri minute. 

Odgovor na pitanje, obavijest ili prijedlog u pravilu se daje na istoj sjednici, a može se dati 

i na slijedećoj sjednici ili uputiti vijećniku pismeno. Ako je vijećnik nezadovoljan 

odgovorom može tražiti dostavu pisanog odgovora. 

Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici iznijeti mišljenje o odgovoru i 

postaviti dopunsko pitanje, s time da iznošenje mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati 

dulje od dvije minute.  

 

 

    



KLASA: 021-05/13-01/23 

 

 

sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice održane dana 04.07.2013. g. u prostorijama 

Općine Krapinske Toplice s početkom u 19,00 sati. 

 

Nazočni članovi: Karmelita Pavliša, dipl.oec., predsjednica Općinskog vijeća, Alen Jelenčić, 

dipl.oec., dr.sc. Damir Plečko, dr.med., Milivoj Fučkar, dipl.oec., Jurica Leskovar, Stjepan Latin, 

Željko Kapelac, dipl.ing.arh., Vladimir Huzak, mr.sig., Milan Čanžek, Slavko Gudić, Stjepan 

Bednjanec, Zlatko Horvat, dr.vet.med., Ivan Kovačić, prof.pov. i Andrea Kapusta. 

 

Odsutni: Franjo Barić 

 

Nazočni i: Mladen Antolić, zamjenik općinskog načelnika, Divna Hršak-Makek, dipl.iur., pročelnica. 

 

Na početku sjednice predsjednica Općinskog vijeća Karmelita Pavliša, utvrđuje da je sjednici 

nazočno 14 vijećnika, što je većina od ukupnog broja vijećnika (15) i predlaže dopunu dnevnog reda 

na način da se kao točka 7. uvrsti Prijedlog za osnivanje Odbora za razvojne projekte i investicije 

Općine Krapinske Toplice, te daje na glasovanje dnevni red s poziva s predloženom dopunom.  

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog i utvrdilo sljedeći 

D n e v n i   r e d 

6. Verifikacija zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća održane dana 17.06.2013. g. i 

zapisnika s 2. izvanredne sjednice Općinskog vijeća održane 21.06.2013.g.; 

7. Prijedlog za dodjelu priznanja Općine Krapinske Toplice u povodu Dana Općine – 22.07.2013.g.; 

8. Izbor radnih tijela Općinskog vijeća: 

- Odbor za financije i proračun; 

- Odbor za predstavke i pritužbe; 

- Socijalno vijeće; 

- Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda; 

- Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija; 

- Povjerenstvo za nabavu; 

9. Izvješće o postupku izrade UPU-a naselja Krapinske Toplice; 

10. Izvješće općinskog načelnika o imenovanju predstavnika u Skupštinu društva Zagorski vodovod 

d.o.o., Komunalno-Zabok d.o.o. i Lokalne akcijske grupe južnog dijela KZŽ; 

11. Izvješće općinskog načelnika o proslavi Dana Općine; 

12. Prijedlog za osnivanje Odbora za razvojne projekte i investicije Općine Krapinske Toplice; 

13. Vijećnička pitanja. 

Točka 1 

Verifikacija zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća održane dana 17.06.2013. g. 

i zapisnika s 2. izvanredne sjednice Općinskog vijeća održane 21.06.2013.g. 

Karmelita Pavliša, predsjednica Općinskog vijeća, daje na prihvaćanje zapisnik s 1. konstituirajuće. 

sjednice Općinskog vijeća održane 17.06.2013.g. i zapisnik s 2. izvanredne sjednice Općinskog vijeća 

održane 21.06.2013.g., te pita ima li kakvih primjedaba, dopuna ili izmjena što se tiče zapisnika. 

Nakon što je predsjednica vijeća iznijela primjedbu na zapisnik s 2. izvanredne sjednice Općinskog 

vijeća odnosno da se na strani tri zapisnika izmjeni navod vijećnika Damira Plečko u svezi s 

probijanjem stavki proračuna kako bi isti bio smislen. 

Željko Kapelac također traži da se na strani četiri zapisnika s 2. izvanredne sjednice u njegovom 

navodu  riječ devetnaesta stavi pod navodnike.  

Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeće zaključke. 

 

Z A K LJ U Č A K  

 
Usvaja se zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice održane 

dana 17.06.2013.g.  



 

 

Z A K LJ U Č A K  

 
Usvaja se zapisnik sa 2. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice održane 

dana 21.06.2013.g.  

 

Točka 2 

Prijedlog za dodjelu priznanja Općine Krapinske Toplice u povodu Dana Općine – 22.07.2013.g. 

Nakon izlaganja predlagatelja o prijedlogu Odluke i provedene rasprave Općinsko vijeće pojedinačno 

je glasovalo o svakom prijedlogu za dodjelu priznanja Općine Krapinske Toplice u povodu Dana 

Općine. 

Predsjednica Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Udruge Sveti Juraj Jurjevec da se Udruzi 

Sveti Juraj Jurjevec dodijeli Povelja Općine Krapinske Toplice. 

Općinsko vijeće većinom je glasova (13 ZA, 1 SUZDRŽAN) prihvatilo prijedlog. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog  OO SDP-a da se Vesni Levak dodijeli 

Plaketa Općine Krapinske Toplice. 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Udruženja umirovljenika Krapinske 

Toplice da se Josipu Prežigalo dodijeli Plaketa Općine Krapinske Toplice. 

Općinsko vijeće većinom je glasova (12 ZA, 2 SUZDRŽANA) prihvatilo prijedlog. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Udružena umirovljenika Krapinske 

Toplice da se Andriji Kranjčec dodijeli Plaketa Općine Krapinske Toplice. 

Općinsko vijeće  većinom je glasova (13 ZA, 1 SUZDRŽAN) prihvatilo prijedlog. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog  Udruženja obrtnika Općine Krapinske 

Toplice da se Vjekoslavu Filipaj dodijeli Povelja Općine Krapinske Toplice. 

Općinsko vijeće većinom glasova (3 PROTIV, 11 SUZDRŽANIH) nije prihvatilo prijedlog. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog općinskog načelnika da se Vjekoslavu 

Filipaj dodijeli Plaketa Općine Krapinske Toplice. 

Općinsko vijeće većinom je glasova (9 ZA, 2 PROTIV, 3 SUZDRŽANA) prihvatilo prijedlog. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Udruženja obrtnika Općine Krapinske 

Toplice da se Zlatku Horvat dodijeli Plaketa Općine Krapinske Toplice. 

Općinsko vijeće većinom je glasova (13 ZA, 1 SUZDRŽAN) prihvatilo prijedlog.  

 

Predsjednica Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Udruge „Kubure Male Erpenje“ da se 

Franji Šoštarić dodijeli Plaketa Općine Krapinske Toplice. 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog. 

 

Nakon provedenog glasovanja o svakom prijedlogu pojedinačno Općinsko vijeće donijelo je sljedeći  

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

O DODJELI PRIZNANJA 

 

1. Povodom  Dana Općine Krapinske Toplice – 22. srpnja – dodjeljuju se javna 

priznanja Općine Krapinske Toplice pojedincima i pravnim osobama: 

 

  

 



           POVELJA OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE  

  - UDRUGA SV. JURAJ JURJEVEC  – za izuzetne zasluge i rezultate koji 

doprinose razvoju i ugledu Općine  

 

            PLAKETA OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE 

Vesna Levak-  za doprinos u društvenom i političkom radu Općine Krapinske Toplice 

Vjekoslav Filipaj - za doprinos u razvoju malog poduzetništva 

 Zlatko Horvat, dr.vet.med.- za doprinos u razvoju malog poduzetništva i društveni rad 

 Josip Prežigalo - za doprinos u radu Udruženja umirovljenika 

Andrija Kranjčec - za doprinos u radu Udruženja umirovljenika  

Franjo Šoštarić – za doprinos u razvoju i promociji naselja Mala Erpenja i Općine Krapinske  

                              Toplice. 

 

 

2.   Priznanja Općine Krapinske Toplice uručit će se na svečanoj sjednici Općinskog 

vijeća Općine Krapinske Toplice. 

Točka 3 

Izbor radnih tijela Općinskog vijeća: 

- Odbor za financije i proračun; 

- Odbor za predstavke i pritužbe; 

- Socijalno vijeće; 

- Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda; 

- Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija; 

- Povjerenstvo za nabavu. 

 

Nakon izlaganja predlagatelja o prijedlogu Odluke za članove Odbora z financije i proračun i 

provedene rasprave predsjednica Općinskog vijeća povlači tu podtočku točke 3. s dnevnog reda. 

 

Nakon izlaganja predlagatelja o prijedlogu Odluke o izboru članova Odbora za predstavke i pritužbe, 

provedene rasprave i glasovanja, predsjednica Općinskog vijeća utvrđuje da je Općinsko vijeće 

većinom glasova (9 ZA, 4 PROTIV, 1 SUZDRŽAN) prihvatilo prijedlog te donijelo sljedeće 

 

R  J  E  Š  E  N  J  E 

o izboru  Odbora za predstavke i pritužbe 
    
 1. U Odbor za predstavke i pritužbe Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice izabiru se: 

     1.  Marija Beber                        predsjednica 

     2. Slavko Žnidarić                     član 

    3.  Stjepan Latin                        član. 

2. Ovo Rješenja stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku» 

Krapinsko-zagorske županije. 

 

Budući da je klub vijećnika HDZ-a, HSS-a i HSP-a napustio sjednicu, predsjednica Općinskog vijeća 

povlači s dnevnog reda preostale podtočke točke 3., te utvrđuje da je sjednici nazočno osam (8) 

vijećnika što je većina od ukupnog broja vijećnika (15) i konstatira da vijeće može nastaviti s radom. 

 

Točka 4 

Izvješće o postupku izrade UPU-a naselja Krapinske Toplice. 

Nakon podnijetog Izvješća, provedene rasprave i glasovanja, predsjednica Općinskog vijeća utvrđuje 

da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo sljedeći  

 



Z A K LJ U Č A K  
 

Prihvaća se Izvješće o postupku izrade Urbanističkog prostornog uređenja naselja Krapinske 

Toplice. 

 
 

 

Točka 5 

Izvješće općinskog načelnika o imenovanju predstavnika u Skupštinu društva Zagorski vodovod 

d.o.o., Komunalno-Zabok d.o.o. i Lokalne akcijske grupe južnog dijela KZŽ. 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvješća dostavljena u materijalima uz poziv, te jednoglasno 

donijelo sljedeće zaključke. 

Z A K LJ U Č A K  
 

Prihvaća se Izvješće općinskog načelnika o imenovanju predstavnika Općine Krapinske 

Toplice u Skupštinu društva Komunalno-Zabok d.o.o. 

 

Z A K LJ U Č A K  

 

Prihvaća se Izvješće općinskog načelnika o imenovanju predstavnika Općine Krapinske 

Toplice u Skupštinu društva Zagorski vodovod d.o.o. 

 

Z A K LJ U Č A K  

 

Prihvaća se Izvješće općinskog načelnika o imenovanju predstavnika Općine Krapinske 

Toplice u Skupštinu društva Lokalne akcijske grupe (LAG-a) južnog dijela Krapinsko-

zagorske županije. 
 

Točka 6 

Izvješće općinskog načelnika o proslavi Dana Općine. 

Budući da sjednici nije bio nazočan općinski načelnik, Izvješće o proslavi Dana Općine podnijela je 

predsjednica Općinskog vijeća i Općinsko vijeće ga je prihvatilo. 

 

Točka 7 

Prijedlog za osnivanje Odbora za razvojne projekte i investicije Općine Krapinske Toplice. 

Nakon izlaganja predlagatelja o prijedlogu Odluke, provedene rasprave i glasovanja, predsjednica 

Općinskog vijeća utvrđuje da je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo prijedlog te donijelo sljedeću  

 

O   D   L   U   K   U 

o osnivanju Odbora za razvojne projekte i investicije 

 

       Članak 1. 

Osniva se Odbora za razvojne projekte i investicije Općine Krapinske Toplice kao stalno 

radno tijelo Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice 

 

            Članak 2. 

Predsjednika i članove Odbora imenuje Općinsko vijeće posebnom odlukom. 

 

      Članak 3. 

 Odbor za razvojne projekte i investicije obavlja sljedeće poslove: 

1. Aktivna i svakodnevna komunikacija, koordinacija i kontakti s nadležnim ministarstvima, 

agencijama, državnim i županijskim institucijama, te svim potrebnim pravnim i fizičkim osobama, a 



sve u svrhu pravovremenog prikupljanja valjanih informacija o raznim natječajima, mogućnostima 

financiranja i/ili sufinanciranja, o novostima na temu europskih ili drugih fondova i sl, 

2. Organiziranje i koordiniranje prikupljanja potrebne dokumentacije i izrade projektnih 

dokumentacija za prijave projekata na konkretne natječaje, 

3. Priprema i izrada projekcija vrijednosti i načina financiranja i/ili sufinanciranja pojedinih 

projekata. 

4. Kontinuirano izvještavanje Općinskog vijeća o mogućim projektima i predlaganje 

Općinskom vijeću donošenje odluka o pokretanju određenih projekata 

5. Organiziranje i koordiniranje prikupljanja potrebne dokumentacije,  izrade projektnih 

dokumentacija i potrebnih dozvola i suglasnosti od strane nadležnih institucija, te svega ostalog 

potrebnog za pokretanje projekata sukladno odluci Općinskog vijeća. 

6. Koordiniranje i konstantno praćenje  kvalitete i rokova izvođenja radova na razvojnim 

projektima i investicijama. 

7. Javne prezentacije i medijske promocije općinskih razvojnih projekata i investicija, njihove 

najave i izvještaji po fazama izvođenja. 

 

            Članak 4. 

 Rad Odbora za razvojne projekte i investicije  odvija se na sjednicama.  

Predsjednik/ca Odbora za razvojne projekte i investicije  saziva sjednice Odbora, predsjedava 

im, predlaže dnevni red, rukovodi radom i potpisuje akte koje  Odbor donosi.  

Sjednica Odbora se može održati ako je nazočna većina članova, a odluke  se donose većinom 

glasova nazočnih članova. 

 

Članak 5. 

Sredstva za rad Odbora za razvojne projekte i investicije osigurati će se u Proračunu Općine 

Krapinske Toplice. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku» 

Krapinsko-zagorske županije.“ 

 

 

Točka 8 

Budući da nije bilo vijećničkih pitanja predsjednica Općinskog vijeća zaključila je sjednicu u 21.23 

sata. 

 

 

 

    Zabilježila:                                                                           Predsjednica Općinskog vijeća 

Anita Besednik                 Karmelita Pavliša, dipl.oec. 

 

 

 

 

 

 

 



                     
             REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/13-01/ 
URBROJ: 2197/03-02-13-1 
Krapinske Toplice, ---.2013. 
 
 
 Na temelju članka 33.Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl. gl. KZŽ. br. 16/09 i 8.A/13), članka 
28.  Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ. br. 21/09, 
14/12 i 8.A/13) i članka 2. Odluke o osnivanju Odbora za razvojne projekte i investicije (KLASA:021-
05/13-01/29 URBROJ:2197/03-02-13-1 od 04.07.2013.g.) Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice 
na ---- sjednici održanoj dana ------- 2013.g. donijelo je slijedeće 
 
    
R  J  E  Š  E  N  J  E 
o imenovanju predsjednika i članova  
Odbora za razvojne projekte i investicije 
    
 
 1. U Odbor za razvojne projekte i investicije imenuju se: 
     1.  _________________                        predsjednik 
     2. __________________                     član 
    3.  _______________                            član. 
Ovo Rješenja stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku» Krapinsko-
zagorske županije. 
 
 
Predsjednica Općinskog vijeća: 
   Karmelita Pavliša, dipl.oec. 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  
           REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:602-01/13-01/ 
UR:BROJ: 2197/03-09-1 
Krapinske Toplice, 17.09.2009. 
 
 
Na temelju članka 33. i 36. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl.gl.KZŽ. br. 16/09 i 8.A/13) i članka 7. 
stavka 1. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i 
studentima s područja Općine Krapinske Toplice (Sl.gl.KZŽ. br. 12/04 i 21/09.),Općinsko vijeće Općine 
Krapinske Toplice na -- sjednici održanoj dana -----.2013.g. donijelo je 
 
                R  J  E  Š  E  N  J  E 
             o  imenovanju Povjerenstva za učeničke i studentske stipendije  
 
 
  I 
 Imenuje se Povjerenstvo za učeničke i studentske stipendije ( u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo) 
 Povjerenstvo se sastoji od predsjednika/ce, potpredsjednika/ce  i tri člana/nice. 
 Povjerenstvo obavlja poslove u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju kriterija i postupaka za 
dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Krapinske Toplice. 
 Povjerenstvo se imenuje za mandatno razdoblje Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice. 
 
      II 
 U Povjerenstvo se imenuju: 
 1.__________________               za predsjednicu 
 2. __________________                          za zamjenika predsjednice 
 3. __________________                    za člana 
 4. __________________                 za člana 
 5. __________________              za člana. 
 
      III 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku» 
Krapinsko-zagorske županije. 
 
Predsjednica Općinskog vijeća: 
Karmelita Pavliša, dipl.oec. 
 

 

 

 

 



 

                     
           REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:920-01/13-1/ 
UR:BROJ: 2197/03-02-13-1 
Krapinske Toplice,   .2013. 
 
 Na temelju članka 27.  Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (N.N. br. 73/97 i 174/04) , 
članka 33. i 36.  Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl.gl.KZŽ. br. 16/09. I 8.A/13) i članka 28. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ broj: 21/09, 14/12 
i 8.A/13)  Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na --- sjednici održanoj dana ------.2013.g. donijelo 
je 
 
 
                O   D   L   U   K   U 
            o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu 
    šteta od elementarnih nepogoda  
 
 Članak 1. 
 Osniva se Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine 
Krapinske Toplice ( u daljnjem tekstu: Općinsko povjerenstvo). 
 
      Članak 2. 
Općinsko povjerenstvo ima predsjednika i  četiri člana. 
 
     Članak 3. 
 U Općinsko povjerenstvo imenuju se: 
 1. _______________                               - predsjednik 
 2. ______________                                   - član 
 3. __________________                       -  član 
 4. __________________                    - član 
5.  _________________                             - član 
 Općinsko povjerenstvo imenuje se na vrijeme od četiri godine. 
 
 
      Članak 4. 
 Općinsko povjerenstvo obvezno je odmah, nakon nastanka nepogoda, odnosno njezinih 
posljedica, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi i to: 
Državnom povjerenstvu, Županijskom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu. 
 Izvješće iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati podatke o području zahvaćenom 
nepogodom izraženo u hektarima, imovini, posljedicama za stanovništvo i gospodarstvo i prvoj 
procjeni štete. 
  
      Članak 5. 
 Općinsko povjerenstvo obavlja slijedeće poslove: 
utvrđuje štetu na području Općine Krapinske Toplice te organizira i usklađuje njezinu procjenu, 



surađuje sa Županijskim povjerenstvom, 
potvrđuje štetu, za čije otklanjanje odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva iz Proračuna Općine 
Krapinske Toplice, 
Državnom povjerenstvu predlaže odobrenje žurne pomoći prema žurnom postupku, na temelju 
izvješća i mišljenja Županijskog povjerenstva, 
daje podatke za proglašenje elementarne nepogode, 
Županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu prema redovitu postupku, 
za Općinsko poglavarstvo Općine Krapinske Toplice i županijsko povjerenstvo izrađuje izvješća o 
štetama i utrošku sredstava od pomoći, 
predlaže visinu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica od elementarnih nepogoda u 
Proračunu Općine Krapinske Toplice 
obavlja i druge poslove određene Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda, odnosno poslove 
koje mu povjeri Državno i Županijsko povjerenstvo. 
 
Članak 6. 
 Sredstva za rad Općinskog povjerenstva osiguravaju se u Proračunu Općine Krapinske Toplice. 
 
      Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku» Krapinsko-
zagorske županije. 
 
 
     OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE  
  
     
        Predsjednica Općinskog vijeća 
        Karmelita Pavliša, dipl.oec. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             
           REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 350-02/13-01/02 

UR.BROJ: 2197/03-01-13-1 

K.Toplice, 02.08.2013. 

 

        OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                                           OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE 

        n/p predsjednice 

 

 

Sukladno članku 39. Statuta Općine Krapinske Toplice ( Sl. gl. KZŽ br. 16/09 i 8.A/13) i   

članku 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. gl. KZŽ. br. 

21/09, 14/12 i 8.A./13)  podnosi se  

prijedlog  

 

ODLUKE 

 

o pokretanju postupka nabave prometne studije za naselje  Krapinske Toplice  

     

 Načelnik se ovlašćuje   u okviru bagatelne nabave  naručiti prometnu studiju koja će 

poslužiti nositelju i izrađivaču Urbanističkog plana uređenja (UPU) Krapinske Toplice kao 

podloga za rješavanje namjene površina i sveukupnog rješenja prometne problematike naselja 

Krapinske Toplice i  Klokovec, uključujući vodotok  Kosteljine . 

 

Sredstva za izradu studije osigurat će se 1. izmjenom proračuna za 2013. 

 

 

  

 

                     Općinski načelnik: 

            Ernest Svažić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             
           REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 325-02/13-01/ 
UR.BROJ: 2197/03-01-13-1 
K.Toplice, 22.07.2013. 
 
        OPĆINSKO VIJEĆE 
                                                                                           OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE 
        n/p predsjednice 
 
 
Sukladno članku 39. Statuta Općine Krapinske Toplice ( Sl. gl. KZŽ br. 16/09 i 8.A/13) i   članku 42. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. gl. KZŽ. br. 21/09, 14/12 i 8.A./13)  
podnosi se  
prijedlog za  
 
IZMJENU ODLUKE 
o priključenju na komunalne vodne građevine 
     
 Člankom 138. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN broj: 56/13)  propisana 
je obveza jedinica lokalne samouprave da u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na  snagu Zakona 
stave izvan snage odluke o priključenju donesene na temelju članka 209. Zakona o vodama (NN broj: 
153/09., 63/11. i 130/11), u dijelu koji se odnosi na uvođenje, obračun i naplatu naknade za 
priključenje, kao i druge opće akte donesene na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 
broj: 26/03-pročišćeni tekst, 82/04., 178/04, 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., i 
144/12). Člankom 33. do 38. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog 
gospodarstva (NN broj 56/13) brisani su članci 59. do 64. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva 
(N N broj 153/09), a kojima je bio propisan način obračuna naknade za priključenje. 
 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
financiranju vodnog gospodarstva objavljeni su u Narodnim Novinama broj 56/13 od 10.05.2013.g., a 
stupili su na snagu osmog dana od dana objave, odnosno 18.05.2013.g. Rok za usklađenje sa 
zakonskim odredbama   je 18.11.2013.g. 
 Slijedom iznijetoga Općinskom vijeću podnosi se prijedlog za izmjenu Odluke o priključenju 
na komunalne vodne građevine. 
 
 Članak 1. Odluke izmijenjen je sukladno izmjeni članka 209. stavka 3. Zakona o vodama, a 
kojim je propisano da se Odlukom o priključenju na komunalne građevine utvrđuje postupak 
priključenja i rokovi priključenja,  te je brisana odredba kojom je bila utvrđeno da se odlukom 
utvrđuje i naknada za priključenje. 
 
 Članak 5. stavak 3. Odluke usklađen  je sa člankom 209. stavkom 3. Zakona o vodama, te su 
brisane riječi vezane uz naknadu za priključenje. 
 



 Člankom 3. do 14. prijedloga Odluke brisane su odredbe koje se odnose na naknadu za 
priključenje ( način plaćanja, visina naknade, oslobađanje od plaćanja naknade). 
 
 Člankom 15. prijedloga Odluke izmijenjen je članak 26. Odluke ,  sukladno izmjeni članka 214. 
Zakona o vodama, a odnosi se na financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina  U slučaju kada 
gradnja komunalnih vodnih građevina nije predviđena planom gradnje u sufinanciranju mogu 
sudjelovati budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine, s time da ugovor o 
sufinanciranju više ne sklapaju više  s Općinom, već s isporučiteljem vodne usluge na čiji se račun 
sredstva i uplaćuju. Ukoliko je gradnja određene vodne građevine predviđena višegodišnjim planom 
unutar iduće tri godine, uložena sredstva se vraćaju u određenom roku pod uvjetima utvrđenim 
ugovorom s isporučiteljem vodne usluge, a u slučaju kada taj uvjet nije ispunjen, budući korisnik 
može financirati gradnju bez prava na povrat sredstava.  
 
 Člankom 16. prijedloga Odluke uređeno je pitanje priključenja na građevine ili druge 
nekretnine u slučaju kada je vlasnik te građevine imao s Općinom sklopljen Ugovor o sufinanciranju, 
za priključenje na javnu vodoopskrbu, odnosno u slučaju kada je vlasnik građevine, koji se priključuje 
na sustav javne odvodnje, započeo plaćati naknadu za priključenje temeljem odredbi Odluke koja je 
bila na snazi prije odluke o priključenju na vodne građevine, a plaćanje nije dovršio. 
 Prijedlog je da se svim vlasnicima/korisnicima građevina ili drugih nekretnina, bez obzira na 
uplaćena sredstva omogući priključenje. Ako je u pitanju Ugovor o sufinanciranju, te je vlasnik 
građevine po Ugovoru uplatio sva sredstva,  Općina će biti obvezna platiti troškove priključenja. U 
slučaju da vlasnik građevine nije izvršio obvezu po Ugovoru, može se priključiti bez prava na povrat 
uplaćenih sredstava, te sam snosi troškove priključenja. Izuzetno, u određenim slučajevima, 
temeljem odluke načelnika može se odobriti da dio troškova tereti Proračun  Općine, do 50% iznosa 
troškova, a ovisno o visini uplate po Ugovoru. 
 Vezano uz priključenje na sustav javne odvodnje također se predlaže da se svi vlasnici 
građevina mogu priključiti, bez obzira na visinu uplate, bez prava na povrat sredstava, a koja su 
uplaćivali temeljem odredbi Odluke o obvezi priključenja građevina na komunalnu infrastrukturu 
(Službeni glasnik KZŽ br. 12/04, 15/06, 26/09), kada je naknada iznosila 6.000,00 kuna.  
 
 Člankom 17. prijedloga Odluke propisano je da će svi započeti upravni postupci kojima se 
utvrđuje obveza plaćanja naknade za priključenje, a koji su započeti prije stupanja na snagu ove 
Odluke dovršiti temeljem odredbi Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine /Službeni 
glasnik KZŽ br. 23/11). 
 
 Člankom 18. prijedloga Odluke propisano je da danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka 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 (Službeni glasnik KZŽ br. 7/12), budući da se to pitanje uređuje člankom 
16. ove Odluke. 
 
 Izvjestitelj predlagatelja na sjednici Općinskog vijeća i Odbora je općinski načelnik, Ernest 
Svažić i pročelnica Divna Hršak-Makek. 
 
 Predlaže se Općinskom vijeću da prihvati prijedlog i sukladno odredbi članka 209., a u svezi s 
člankom 213. Zakona o vodama (NN br.153/09., 63/11., 130/11. i 56/13 )  i članka 33. Statuta Općine 
Krapinske Toplice donese Odluku. 
Temeljem članka 91. st. 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice odluka se 
donosi većinom glasova nazočnih vijećnika.  
 
                     Općinski načelnik: 
            Ernest Svažić 



 
Prilog: 
1. prijedlog odluke o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 
2. Tekst  Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu koji se mijenja, odnosno stavlja van 
snage 
      
-PRIJEDLOG ODLUKE - 
 
„Na temelju članka 209., a u svezi s člankom 213. Zakona o vodama (NN br.153/09., 63/11., 130/11. i 
56/13 ) i članka 33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br 
16/09. i 8.A./13.) Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na --. sjednici održanoj dana ----. 2013.g. 
donijelo je 
 
ODLUKU 
O IZMJENAMA ODLUKE 
O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE 
 
 
Članak 1. 
 U Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine /Službeni glasnik KZŽ br. 23/11) u 
članku 1. stavku 2. podstavak. 4. briše se. 
 Dosadašnji podstavak 5. postaje podstavak 4. 
 
Članak 2. 
 U članku 5. stavku 3. riječi „i odredbe o visini naknade za priključenje“, kao i zarez, brišu se. 
 
Članak 3. 
 Podnaslov iznad članka 16. I članak 16. brišu se. 
 
Članak 4. 
 Članak 17.  briše se. 
 
Članak 5. 
 Članak 18. briše se. 
 
Članak 6. 
Članak 19.  briše se. 
 
Članak 7. 
Članak 20. briše se. 
 
Članak 8. 
 Članak 21.  briše se. 
 
Članak 9. 
 Članak 22.  briše se. 
 
Članak 10. 
Članak 23.  briše se. 
 
Članak 11. 
Članak 24.  briše se. 



 
Članak 12. 
Članak 25.  briše se. 
 
Članak 13. 
 Dosadašnji podnaslovi VI., VII., VIII. i  IX., postaju podnaslovi  V., VI., VII. i VIII. 
 
Članak 14. 
 Članak 26. mijenja se i glasi: 
„U slučaju kada gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena godišnjim planom 
gradnje komunalnih vodnih građevina, ali je predviđena višegodišnjim planom gradnje komunalnih 
vodnih građevina unutar iduće 3 godine budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te 
građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u 
određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s isporučiteljem vodne usluge. 
Sredstva iz st. 1. ovog članka uplaćuju se na  račun isporučitelja vodne usluge, a rok povrata sredstava 
ne može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora. 
Budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na komunalne vodne građevine, za koje nisu 
ispunjene pretpostavke iz stavka 1. ovog članka, mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, pod 
uvjetima utvrđenim s isporučiteljem vodne usluge, bez prava na povrat sredstava.“ 
 
Članak 15. 
 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, a koji nije 
izvršio obvezu plaćanja po Ugovoru, može se priključiti  na sustav javne vodoopskrbe bez obzira na 
visinu uplaćenog iznosa, bez prava na povrat uplaćenih sredstava.  
 Stvarne troškove radova na priključenju u slučaju iz stavka 1. ovog članka snosi 
vlasnik/korisnik građevine ili druge nekretnine. 
 Iznimno od stavka 2. ovog članka troškovi priključenja teretiti će Proračun Općine Krapinske 
Toplice ako je vlasnik/korisnik građevine ili druge nekretnine izvršio obvezu plaćanja po Ugovoru.  
Iznimno od stavka 2. ovog članka u pojedinačnim slučajevima, ovisno o visini stvarnih troškova 
radova na priključenju i visine uplaćenih sredstava temeljem Ugovora o sufinanciranju, može se 
odobriti plaćanje troškova priključenja na teret Proračuna Općine Krapinske Toplice, do 50% iznosa 
troškova, a na temelju odluke Općinskog načelnika 
Vlasnik/korisnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine za 
javnu odvodnju koji 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, 
26/09 ) može se priključiti na sustav javne odvodnje bez obzira na visinu uplaćenog iznosa, bez prava 
na povrat uplaćenih sredstava.“ 
 
Članak 16. 
Upravni postupci započeti prije stupanja na snagu ove Odluke, temeljem odredbi Odluke  o 
priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik KZŽ br. 23/11)  dovršit će se po 
odredbama te Odluke. 
 
Članak 17. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka 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 
(Službeni glasnik KZŽ br. 7/12). 
 
Članak 18. 



 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske 
županije.“ 
 
 
 
 
 
 
 

       
             REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:325-02/11-01/18 
URBROJ: 2197/03-02-11-1 
Krapinske Toplice, 02.11.2011. 
 
 
Na temelju članka 209. Zakona o vodama (NN br.153/09), članka 59. do 64. Zakona o financiranju 
vodnog gospodarstva (NN br.153/09) i članka 33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije br 16/09) Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 21. sjednici 
održanoj dana 02.11. 2011.g. donijelo je 
 
 
 
ODLUKU 
O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE 
 
 
OPĆE ODREDBE 
 
Članak 1. 
Građevine i druge nekretnine na području Općine Krapinske Toplice ( u daljnjem tekstu: Općina) 
mogu se priključiti na komunalne vodne građevine sukladno Odluci o priključenju na komunalne 
vodne građevine ( u daljnjem tekstu: Odluka). 
Odlukom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se: 
postupak i uvjeti priključenja građevine i druge nekretnine na komunalne vodne građevine , 
obveza priključenja, 
rokovi za priključenje, 
naknada za priključenje i način plaćanja naknade za priključenje, 
prekršajne odredbe. 
 
Članak 2. 
Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se građevine: 
za javnu vodoopskrbu, 
za javnu odvodnju. 
Vodne usluge su: 
usluge javne vodoopskrbe, 



usluge javne odvodnje. 
 
Članak 3. 
Isporučitelj usluge javne vodoopskrbe je: ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Zabok, Ksavera Šandora 
Gjalskog 1. 
Isporučitelj  usluge javne odvodnje je: KOMUNALNO-ZABOK d.o.o., Zabok, Zivtov trg 3. 
 
OBVEZA PRIKLJUČENJA 
 
Članak 4. 
Vlasnici postojećih građevina odnosno drugih nekretnina ili onih koje će se tek izgraditi na području 
Općine, dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne 
građevine kada je takav sustav izgrađen u naselju ili dijelu naselja u kojem se nalazi građevina, 
odnosno druga nekretnina, a kada su osigurani uvjeti za priključenje na te sustave, sukladno Odluci o 
priključenju. 
Iznimno, vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu sukladno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za 
priključenje poljoprivrednog zemljišta na komunalnu vodnu građevinu, u svrhu obavljanja registrirane 
djelatnosti, uz uvjet dostave uvjerenja Državne uprave da je vlasnik upisan u upisnik poljoprivrednih 
gospodarstva (OPG). 
 
Članak 5. 
Vlasnici građevine odnosno druge nekretnine dužni su priključiti građevinu odnosno drugu 
nekretninu na komunalne vodne građevine u slijedećim rokovima: 
novoizgrađena građevina, u naseljima gdje je javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav 
odvodnje izgrađen, mora se priključiti na komunalne vodne građevine prije uporabe građevine, 
postojeće građevine, u naseljima u kojima još nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni 
sustav odvodnje moraju se priključiti na komunalne vodne građevine u roku od 6 mjeseci od 
završetka izgradnje sustava javne vodoopskrbe odnosno sustava javne odvodnje, 
postojeće građevine, u naseljima gdje je već izgrađen javni sustav vodoopskrbe  odnosno javni sustav 
odvodnje moraju se priključiti na komunalne vodne građevine najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana 
stupanja na snagu ove Odluke. 
Ako vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine ne priključi svoju građevinu, odnosno drugu 
nekretninu na komunalne vodne građevine u roku iz prethodnog stavka, na prijedlog isporučitelja 
vodnih usluga, Jedinstveni upravni odjel Općine donijet će rješenje o obvezi priključenja na teret 
vlasnika ili drugog zakonitog posjednika građevine, odnosno nekretnine. 
Rješenje o obvezi priključenja, pored osnovnih podataka o vlasniku građevine i građevini, sadrži i 
odredbe o visini naknade za priključenje, cijenu i rok izgradnje, nalog za rad isporučitelju vodnih 
usluga da izvede priključak na teret vlasnika odnosno drugog zakonitog posjednika građevine, rok 
plaćanja troškova priključenja, te mogućnost prisilne naplate u slučaju kada vlasnik građevine 
odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ne želi snositi troškove izgradnje priključka. 
 
Članak 6. 
Općinsko vijeće Općine može izuzeti vlasnike nekretnina ili druge zakonite posjednike obveze 
priključenja na komunalne vodne građevine ukoliko su isti na odgovarajući način pojedinačno riješili 
vodoopskrbu odnosno odvodnju u skladu sa odredbama Zakona o vodama. 
 
POSTUPAK PRIKLJUČENJA 
 
Članak 7. 
Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine, za javnu vodoopskrbu odnosno za javnu 
odvodnju,  pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje. 
Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine. 



Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju vodnih usluga. 
Zahtjev za priključenje novoizgrađene građevine, mora se podnijeti pravovremeno, prije uporabe 
građevine. 
 
Članak 8. 
Uz zahtjev za priključenje prilaže se: 
pravomoćna građevinska dozvola (pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog 
projekta), sa pratećom projektnom dokumentacijom iz koje je vidljiva namjena, površina građevine i 
planirana potrošnja vode, 
izvadak iz zemljišne knjige, 
kopija katastarskog plana, 
ili za stare objekte: 
uvjerenje od katastra o vremenu evidentiranja građevine (15.02.1968). 
Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta prilaže se: 
izvadak iz zemljišne knjige, 
kopija katastarskog plana, 
uvjerenje Državne uprave da je vlasnik navedene čestice upisan u upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava i da je čestica na kojoj se traži priključak u sustavu OPG-a. 
Ukoliko je zahtjev za priključenje nepotpun, tijelo koje rješava po zahtjevu pozvat će podnositelja da 
isti upotpuni i dostavi dopunu u roku od 30 dana. 
 
Članak 9. 
Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za priključenje provodi postupak za izdavanje 
prethodne suglasnosti o dozvoli priključenja i izdaje odluku o dozvoli priključenja ako za priključenje 
postoje tehničko-tehnološki uvjeti. 
Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će se odbiti. 
Isporučitelj vodnih usluga obvezan je odluku iz st. 1. i 2. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od 
dana primitka zahtjeva. 
 
Članak 10. 
Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati podatke o građevini koja se priključuje (mjesto i adresa 
priključenja, katastarska oznaka, namjena i sl.), ime vlasnika i njegove podatke, a prilaže se i 
odgovarajuća skica priključka na kopiji katastarskog plana s popisom čestica kroz koji priključak 
postoji. 
Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati podatke o građevini i vlasniku u smislu stavka 1. ovog 
članka, te obrazloženi razlog zbog kojeg se građevina ne može priključiti. 
Odluka iz stavka 1. ovog članka koja se odnosi na priključenje građevine na sustav javne vodoopskrbe 
sadrži i odredbu o plaćanju troškova priključenja prema tehničkom rješenju i troškovniku isporučitelja 
usluge javne vodoopskrbe. 
Primjerak Odluke iz stavka 1. i 2. ovog članka dostavlja se na znanje Općini. 
 
Članak 11. 
Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi, kao i građevine za koje je u tijeku 
postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema 
posebnom zakonu, ne smiju se priključiti na komunalne vodne građevine. 
 
Članak 12. 
Radove priključenja na javnu vodoopskrbu izvodi isporučitelj usluge javne vodoopskrbe. 
Radove priključenja na javnu odvodnju izvodi ovlašteni izvoditelj uz stručni nadzor isporučitelja 
usluge javne odvodnje. 
Stvarni trošak radova priključenja snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se 
priključuje. 



 
Članak 13. 
Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljom vodnih usluga 
zaključiti ugovor o priključenju. 
Prije sklapanja ugovora o priključenju vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan 
je riješiti imovinsko-pravne odnose na trasi priključenja na način da prikupi pisane suglasnosti 
posjednika nekretnina sa katastarskim brojem zemljišne čestice. 
Ugovor o priključenju obvezno sadrži: naziv ugovornih strana, vrstu priključka, rok izgradnje 
priključka, troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora, te odredbu o predaji priključka u 
vlasništvo isporučitelja vodnih usluga. 
 
Članak 14. 
Na traženje vlasnika ili investitora građevine dopustiti će se da on sam izvede iskop i zatrpavanje koji 
su potrebni za priključenje građevine na javnu vodoopskrbu, 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 usluge javne vodoopskrbe i uz prethodnu 
suglasnost Županijske uprave za ceste, Hrvatskih cesta odnosno nadležnog tijela  Općine ako se 
radovi izvode na cestama koje su u njihovom vlasništvu. 
 
 
TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA 
 
Članak 15. 
Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje isporučitelj vodnih 
usluga internim aktom kojim se utvrđuju opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga. 
Interni akt iz stavka 1. ovog članka mora biti objavljen na internet stranicama isporučitelja vodne 
usluge te dostupan na javni uvid i na druge pogodne načine. 
 
 
NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE 
 
Članak 16. 
Investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine 
dužan je pored troškova izgradnje priključka iz članka 12. ove Odluke platiti i naknadu za priključenje. 
Naknada za priključenje plaća se za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne 
građevine za javnu vodoopskrbu, zasebno od priključenja građevina i drugih nekretnina na 
komunalne vodne građevine za javnu odvodnju.  
Ako građevina ima više posebnih dijelova nekretnine, naknada za priključenje plaća se na svaki 
posebni dio nekretnine zasebno. 
Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i spremišta pribraja se površini posebnih dijelova nekretnina 
iz stavka 2. ovog članka, osim ako se ti posebni dijelovi nekretnine priključuju na komunalne vodne 
građevine pa se naknada za priključenje plaća zasebno od posebnih dijelova nekretnine iz stavka 2. 
ovog članka. 
 
Članak 17. 
Naknada za priključenje na komunalne vodne građevine prihod je proračuna Općine Krapinske 
Toplice. 
Prihodi od naknade za priključenje koriste se isključivo za gradnju odnosno financiranje gradnje 
komunalnih vodnih građevina na području Općine. 
 
Članak 18. 



Naknada za priključenje obračunava se rješenjem o obračunu koje donosi Jedinstveni upravni odjel 
Općine. 
 
Članak 19. 
Isporučitelj vodnih usluga dužan je podnositelja zahtjeva za priključenje, prije sklapanja ugovora o 
priključenju, uputiti u Općinu  radi plaćanja naknade za priključenje i ne smije početi s radovima na 
priključenju niti sklopiti ugovor o priključenju prije nego li mu podnositelj zahtjeva za priključenje 
predoči dokaz o plaćenoj naknadi za priključenje odnosno o plaćanju prvog obroka, ako je odobreno 
obročno plaćanje. 
 
            1.Visina naknade za priključenje 
 
Članak 20. 
Visina naknade za priključenje na vodne građevine, za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju,  
utvrđuje se u slijedećim iznosima : 
1. Za stambenu zgradu površine do 200 m² građevinske (bruto) površine bez stanova kao posebnih 
dijelova nekretnine u iznosu od 25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za 
prethodnu godinu.; 
2. Za stan kao poseban dio nekretnine površine do 200 m² građevinske (bruto) površine  u iznosu od 
25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; 
3.Za stambenu zgradu površine od 200 do 400 m² građevinske (bruto) površine bez stanova kao 
posebnih dijelova nekretnine u iznosu od 45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj 
za prethodnu godinu; 
4.Za stan kao poseban dio nekretnine površine od 200 do 400 m² građevinske (bruto) površine bez 
stanova kao posebnih dijelova nekretnine u iznosu od 45% prosječne mjesečne bruto plaće u 
Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; 
5.Za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove 
nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine do 500 m² građevinske (bruto) površine u iznosu 
od jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; 
      6.Za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne 
dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine preko 500 m² građevinske (bruto) površine 
u iznosu od dvije prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; 
    7.Za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao posebne 
dijelove nekretnine bez obzira na površinu, u iznosu od 30% prosječne mjesečne bruto plaće u 
Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; 
    8.Za objekte koji služe djelatnosti kulture, znanosti, obrazovanja, predškolskog odgoja, zdravstva, 
socijalne skrbi, religijske objekte, druge socijalne ustanove i ostale građevine društvene namjene, u 
iznosu od 30% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; 
     9.Za objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici, staklenici i sl.) ili za 
poljoprivredno zemljište neovisno o površini, u iznosu od 20% prosječne mjesečne bruto plaće u 
Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; 
     10.Za zgrade/građevine športsko-rekreacijske namjene ( stadioni, športske dvorane, bazeni i sl.) u 
iznosu od jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; 
     11.Za jednostavne građevine koje se u smislu posebnog propisa o prostornom uređenju i gradnji 
mogu graditi bez akta kojim se odobrava građenje, a prikladne su za priključenje, u iznosu od 20% 
prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu. 
Način plaćanja naknade za priključenje 
 
Članak 21. 
Obvezniku plaćanja naknade za priključenje može se odobriti obročno plaćanje, do najviše 6 jednakih 
mjesečnih obroka.  



 Odluku o obročnom plaćanju naknade za priključenje, na temelju pisanog zahtjeva obveznika 
plaćanja naknade, donosi Općinski načelnik. 
 Obročno plaćanje naknade za priključenje odobrit će se pod uvjetom da obveznik plaćanja 
dostavi Općini zadužnicu kao sredstvo osiguranja plaćanja, ovjerenu po javnom bilježniku. 
 Obvezniku plaćanja naknade za priključenje kojem je odobreno obročno plaćanje naknade za 
priključenje, a koji istu ne plaća sukladno datumima dospijeća pojedinih obroka naknade, nakon 
opomene isporučitelj vodne usluge može obustaviti isporuku vodne usluge, odnosno može se 
aktivirati sredstvo osiguranja iz stavka 3. ovog članka. 
 Na dospjele, a neplaćene obroke naknade za priključenje obračunava se zatezna kamata. 
 
Članak 22. 
 Naknadu za priključenje, odnosno prvi obrok, ako se naknada plaća obročno,  obveznik 
plaćanja naknade dužan je platiti   u roku  8 dana od dana dostave Rješenja iz članka 18. ove Odluke. 
 
Oslobođenje od plaćanja naknade za priključenje 
 
Članak 23. 
 Općinsko vijeće Općine može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja naknade za 
priključenje investitore ili vlasnike građevine koji grade građevine od zajedničkog odnosno općeg 
interesa za Općinu Krapinske Toplice, kao što su društveni i vatrogasni domovi,   športske dvorane, 
škola, bolnica i slično, te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koje su u 
suvlasništvu Općine. 
 Obveze plaćanja naknade za priključenje oslobađa se investitor ili vlasnik građevine koji gradi 
građevinu za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Općine. 
 
Članak 24. 
 Od plaćanja naknade za priključenje oslobađaju se osobe koje u smislu odredbi članka 40. 
Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ostvaruju pravo 
na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita. (Narodne Novine br. 174/04, 92/05, 2/07, 
107/07, 65/09, 137/09, 146/10 i 55/11). 
 
Članak 25. 
 Od plaćanja naknade za priključenje, u opravdanim slučajevima mogu biti oslobođene fizičke 
osobe -građani,  zavisno o socijalnim i materijalnim prilikama ( samca ili obitelji).  
Odluku o djelomičnom oslobađanju od plaćanja naknade za priključenje, do 50% visine naknade iz 
članka 20. ove Odluke, donosi  Općinski načelnik. 
Odluka iz prethodnog stavka donosi se temeljem obrazloženog pisanog zahtjeva obveznika plaćanja 
naknade. 
 
 
 FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD   STRANE BUDUĆIH KORISNIKA 
 
Članak 26. 
U slučaju kada gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena planom gradnje 
komunalnih vodnih građevina, budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine 
mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, 
pod uvjetima utvrđenim ugovorom sklopljenim s Općinom. 
Sredstva iz st. 1. ovog članka uplaćuju se na  račun Općine, a rok povrata sredstava ne može biti dulji 
od 5 godina od dana sklapanja ugovora. 
U slučaju iz stavka 1. ovog članka korisnik komunalne vodne građevine dužan je: 
-izvijestiti Jedinstveni upravni odjel i mjesnu samoupravu Općine o potrebi izgradnje komunalne 
vodne građevine, 



- ishoditi uvjete gradnje ( projekt, lokacijska, građevinska dozvola, potvrda projekta), 
- uplatiti procijenjena sredstva za financiranje na žiro račun Općine, 
- sklopiti Ugovor o izgradnji komunalne vodne građevine s Općinom. 
 
 
NADZOR 
 
Članak 27. 
Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši upravno tijelo Općine   nadležno za poslove komunalnog 
gospodarstva. 
Ovlaštena osoba upravnog tijela iz stavka 1. ovog članka može u obavljanju nadzora: 
- rješenjem narediti ili zabraniti radnje u svrhu provođenja odredbi ove Odluke, 
- izreći opomenu ili novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, 
- izdati obavezni prekršajni nalog, 
- podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. 
 
 
PREKRŠAJNE ODREDBE 
 
Članak 28. 
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna, kazniti će se za prekršaj pravna osoba 
ako : 
1. ne priključi svoju građevinu na komunalne vodne građevine u rokovima određenim člankom 5. ove 
Odluke, 
2. samovoljno priključi svoju građevinu na komunalne vodne građevine, 
3. koristi vodu iz javnih hidranata bez odobrenja isporučitelja vodnih usluga, 
4. onemogući isporučitelju vodnih usluga popravak priključka, očitanje i zamjenu vodomjera u cilju 
baždarenja, te pregled instalacije potrošača u cilju utvrđivanja njezine tehničke ispravnosti. 
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna, kazniti će se za prekršaj i odgovorna osoba 
u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoj članka. 
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna, kazniti će se za prekršaj fizička osoba 
obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog 
članka. 
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna, kazniti će se za prekršaj fizička osoba koja 
učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 
Naplaćene novčane kazne prihod su Proračuna Općine. 
 
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
Članak 29. 
 Odluku o oslobađanju od plaćanja naknade za priključenje iz članka 23. stavka 2. i članka 24. 
donosi Općinski načelnik. 
 
Članak 30. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obvezi priključenja građevina na 
komunalnu infrastrukturu (Službeni glasnik KZŽ br. 12/04, 15/06 i 26/09). 
Postupci započeti prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se sukladno odredbama Odluke koja 
je bila  na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva za priključenje. 
 
Članak 31. 



Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od  objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske 
županije.“ 
 
 
  
 
 
 
 
   

                      
             REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:325-02/12-01/08 
UR:BROJ: 2197/03-04-12-2 
Krapinske Toplice, 28.03. 2012. 
 
 
 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 : 
sklopljenog, a neizvršenog  Ugovora o sufinanciranju izgradnje vodoopskrbne mreže,  
 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: 
Ako izvrši obvezu plaćanja po Ugovoru,  
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: 
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), 
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). 
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. 
 
 

 


