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Temeljem  članka 209. stavka 2. Zakona o vodama (" Narodne novine" broj 153/09., 
63/11., 130/11., i 56/13.) i  članka 13. Statuta Općine Medulin ("Službene novine Općine 
Medulin“br. 2/13.) Općinsko vijeće Općine Medulin, na 4.sjednici održanoj dana  24.listopada 
2013. godine donijelo je slijedeću:

ODLUKU O PRIKLJUČENJU NA 
GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se:
- postupak priključenja građevine, odnosno druge nekretnine na  građevine za javnu 

vodoopskrbu (nastavno: sustav opskrbe pitkom vodom) na području Općine Medulin 
(nastavno: Općina)

- rokovi priključenja.

Članka 2.
Priključenje građevine, odnosno druge nekretnine na sustav opskrbe pitkom vodom obavlja 
se sukladno Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe 
(nastavno: Opći i tehnički uvjeti) koje donosi  VODOVOD d.o.o. za skupljanje, pročišćavanje i 
distribuciju vode Pula, kao isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe, (nastavno: 
Isporučitelj usluge.)

Vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik građevine, odnosno druge nekretnine, kao 
podnositelj zahtjeva za priključenje, obvezan je pridržavati se Općih i tehničkih uvjeta iz 
stavka 1. ovog članka.

II POSTUPAK PRIKLJUČENJA
Članak 3.

Postupak priključenja na sustav opskrbe pitkom vodom, pokreće se podnošenjem zahtjeva 
za priključenje.
Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine ili 
zakoniti posjednik građevine, odnosno druge nekretnine uz prethodnu suglasnost vlasnika.
Zahtjev za priključenje podnosi se Isporučitelju usluge, na propisanom obrascu.

Članak 4.
Uz zahtjev za priključenje prilaže se:
-  dokaz o pravu vlasništva ili dokaz o zakonitom posjedu nekretnine,
-  akt kojim se dozvoljava gradnja za stalne  i privremene priključke kao privremeno 

rješenje opskrbe vodom;
-   situaciju građevine prikazanu na geodetskoj podlozi u mjerilu 1:500 ili presliku 

katastarskog plana (2x)
-   projekt stalnog priključka vode i priključka za poljoprivredu, ovjeren od strane 

Isporučitelja usluge;
- suglasnost Općine ukoliko se radi o priključku za potrebe poljoprivrede, 

privremenom priključku za povremeno korištenje vodne usluge, te privremenom priključku 
kao privremenom rješenju opskrbe vodom.

Članak 5.
Isporučitelj usluge obvezan je o zahtjevu za priključenje odlučiti u roku od najkasnije 30 
dana, od dana primitka zahtjeva.
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Članak 6.
Isporučitelj usluge odbit će zahtjev za priključenje na sustav opskrbe pitkom vodom u 
sljedećim slučajevima:

- ako vlasnik ili zakoniti posjednik nije zahtjevu za priključenje priložio dokumentaciju 
propisanu člankom 4. ove Odluke;

- ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti utvrđeni Općim i tehničkim 
uvjetima iz članka 2. ove Odluke;

- ako bi se traženim priključenjem narušila kvaliteta vodoopskrbe postojećih korisnika 
vodne usluge javne vodoopskrbe;

- iz sanitarno tehničkih razloga.

Članak 7.
Podnositelj zahtjeva za priključenje iz članka 3. ove Odluke, dužan je s Isporučiteljem usluge 
sklopiti Ugovor o izgradnji priključka.
Ugovor o izgradnji priključka obavezno sadrži: naziv ugovornih strana, podatke o građevini ili 
drugoj nekretnini koja se priključuje, vrstu priključka, cijenu radova priključenja utvrđenu 
aproksimativnim troškovnikom koji čini sastavni dio ugovora ( količina i vrsta radova i 
materijala), način plaćanja cijene priključenja, rok izvođenja radova priključenja, te odredbu o 
predaji izgrađenog priključka u vlasništvo Isporučitelja bez naknade.

Članak 8.
Monterske radove na izgradnji vodovodnog priključka, kod priključenja  građevina i drugih 
nekretnina na sustav opskrbe pitkom vodom izvodi isključivo Isporučitelj usluge ili njegov 
ugovaratelj, a stvarni trošak snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se 
priključuje, na temelju Ugovora o izgradnji priključka iz članka 7. stavka 2. ove Odluke.

Članak 9.
Građevinske radove na izgradnji vodovodnog priključka ( iskop rova za priključenje,

zatrpavanje, izrada vodomjernog okna i dr.) izvodi u pravilu vlasnik ili drugi zakoniti posjednik 
nekretnine, sukladno Općim i tehničkim uvjetima, zakonima i pravilima struke.

Članak 10.
Isporučitelj usluge  dužan je voditi evidenciju odobrenih priključaka i evidenciju 

korisnika usluge javne vodoopskrbe.
Ugovor o izgradnji priključka i ugovor o opskrbi vodom kao i ostala potrebna tehnička 

dokumentacija trajnog su karaktera i čuva ih Isporučitelj usluge.

ROKOVI  PRIKLJUČENJA

Članak 11.
Vlasnik građevine, odnosno drugi zakoniti posjednik dužan je priključiti svoju građevinu 
odnosno drugu nekretninu na sustav opskrbe pitkom vodom u rokovima kako slijedi:
- u roku od dvanaest (12) mjeseci, 
od završetka izgradnje sustava opskrbe pitkom vodom, po obavijesti Isporučitelja usluge o 
mogućnosti priključenja;
- za građevine u gradnji ili rekonstrukciji, gdje je sustav opskrbe pitkom vodom već izgrađen, 
prije izdavanja akta kojim se dozvoljava uporaba građevine ili završnog izvješća nadzornog 
inženjera.

Vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik druge nekretnine (priključak za 
poljoprivredu) može sukladno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za priključenje na sustav opskrbe 
pitkom vodom.
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak  12
Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na građevine za

javnu vodoopskrbu. („Službene novine Općine Medulin“ broj: 9/11.).

Članka 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 
Medulin. 

KLASA:021-05/13-01/0006
URBROJ:2168/02-04/1-13-14.
Medulin, 24.10.2013.

Općinsko vijeće Općine Medulin
Predsjednik
Marko Zlatić
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