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Na temelju članka 209. Zakona o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 139/11, 56/13 i 14/14), te 
članka 21. Statuta Općine Hrašćina (Službeni glasnik KZŽ 18/09) Općinsko vijeće Općine 
Hrašćina je na svojoj 9. sjednici održanoj dana 15. 09. 2014. godine donijelo slijedeću  
 
 

ODLUKU IZMJENI I DOPUNI 
ODLUKE O PRIKLJUĆENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE 

 
Članak 1. 

U Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije br. 35/13) u članku 1. riječi prekršajne odredbe brišu se. 
 

Članak 2. 
Članak 2 mijenja se i glasi: 

Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se: 
1. građevina za javnu vodoopskrbu, 
2. građevina za javnu odvodnju. 

Vodne usluge su: 
1. usluge javne vodoopskrbe, 
2. usluge javne odvodnje. 

Nekretnina je svaka građevina odnosno druga nekretnina (neizgrađeno zemljište, te bilo 
kakvo zemljište koje je u katastru uneseno pod posebnim brojem katastarske čestice) koje se 
priključuje na komunalne vodne građevine. 
 

Članak 3. 
U članku 3. riječi javne vodoopskrbe brišu se. 
 

Članak 4. 
U članku 4. iza riječi odluci o priključenju točka postaje zarez i dodaje se tekst: 

a najkasnije u roku od 1 godine od dana obavijesti isporučitelja vodne usluge o mogućnosti 
priključenja. 
 

Članak 5. 
Postojeći članak 5. mijenja se i glasi: 
Vlasnici postojećih građevina odnosno drugih nekretnina na području Općine Hrašćina, dužni 
su priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine kada 



je takav sustav izgrađen u naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina, 
odnosno druga nekretnina odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje na te sustave, 
sukladno odluci o priključenju, a najkasnije u roku od 1 godine od dana obavijesti 
isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja. 
 

Članak 6. 
U članku 8. mijenja se točka 5. i glasi: 

5. za rekonstrukciju priključka komunalne vodne građevine radi povećanja promjera, 
izmještanje priključka kao i sve ostale radove na priključku kopiju računa za vodu. 

 
Članak 7. 

Naslov ispred članka 14., VI. PREKRŠAJNE ODREDBE i članak 15. brišu se. 
 

Članak 8. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko 
zagorske županije", a primjenjivat će se od 1.10.2014. godine. 
 
 
 
                                                                                                     Predsjednica Općinskog vijeća 
                                                                                                                 Općine Hrašćina 
                                                                                                                 Ljubica Mikulčić 
Dostaviti: 

- Zagorski vodovod d.o.o., Zabok, 
Ksavera Šandora Gjalskog 1 

- U spis, ovdje 


