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ŽUPANIJA

- akti  Skupštine: 1. Robert Klobučar, Pavleka Miškine 10/2, 

Slavonski Brod,

2. Ljubica Mustapić, Stj. Marjanovića 7, 

85. Slavonski Brod, 

3. Klaudija  Knežević, Augusta Jarića 57, 

Slavonski Brod,

Na temelju članka 133. Zakona o sudovima 4. Anica Jozić, Vukovarska 9, Slavonski 

(Narodne novine broj 122/10-pročišćeni tekst), te Brod, 

članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije 5. Slavica  Božinović, Borovska 2, Slavonski 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. Brod, 

10/09 i 19/10) Županijska skupština je na 23. 6. Nada Lovrenović, S. Marjanovića 5/5, 

sjednici, održanoj 18. rujna 2012. donijela Slavonski Brod, 

7. Đuro Dikanović, Adama Baltazara 

RJEŠENJE Krčelića 19, Slavonski Brod,

8. Vesna Gajger, Naselje A.Hebrang 8/25, 

o imenovanju sudaca porotnika  Županijskog Slavonski Brod, 

suda u Slavonskom Brodu 9. Matej Zovkić, Krivača I/23, Slavonski 

Brod, 

I. 10. Josip  Grgić, S. Radića 120 A, Slavonski 

Brod, 

Za suce porotnike  Županijskog suda u 11. Zvonka Mataić, Firov kraj 93, Bukovlje, 

Slavonskom Brodu, imenuju se: 



12. Ivana  Pranjić, Svete Terezije 24, 86.

Bukovlje,

13. Suzana Šimić, Sv. Antuna Padovanskog 

117, Selna, Na temelju članka 61. stavak 2. i 3. Zakona 

14. Željko  Lačić, Domobranska 1, Donja o policiji („Narodne novine“ br. 34/11) i članka 34. 

Vrba, Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni 

15. Mario  Čalušić, Sv. Filipa i Jakova 53, vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 10/09 i 

Donja Vrba, 19/10) Županijska skupština je na 23. sjednici, 

16. Ivan  Kuzmić, Frankopanska 142, Oriovac, održanoj 18. rujna 2012. donijela

17. Marija Pandurić, Sv. Ružarije 44, Tomica, 

18. Sanja  Medić, Glogovica 28, Podcrkavlje, ZAKLJUČAK

19. Goran  Šimunović, Donji Slatinik 39, 

20. Drago  Vuković, Naselje A. Hebranga o davanju pozitivnog mišljenja za imenovanje 

4/16, Slavonski Brod načelnika Policijske uprave Brodsko-posavske

II. 

Županijska skupština daje pozitivno mišljenje za 

Suci porotnici  Županijskog suda imenuju imenovanje Ante Zovka na dužnost načelnika 

se na mandat od četiri godine i po isteku mandata Policijske uprave Brodsko-posavske.

mogu biti ponovno imenovani na istu dužnost.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

III.

Klasa: 021-01/12-01/108

Ovo Rješenje stupa na snagu danom Urbroj:2178/1-01-12-1

donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Slavonski Brod, 18. rujna 2012. 

Brodsko-posavske županije. 

Predsjednik 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA Županijske skupštine 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE Zvonimir Markotić,prof., v.r.

Klasa: 021-01/12-01/106

Urbroj:2178/1-01-12-1

Slavonski Brod, 18. rujna 2012.

PREDSJEDNIK 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Zvonimir Markotić,prof., v.r.
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87. 88.

Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i Na temelju članka 120. Zakona o socijalnoj 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne skrbi (Narodne novine br. 33/12) i članka 34. 

novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni 

16/12 I 86/12) i članka 34. Statuta Brodsko- vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i 

posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko- 19/10) Županijska skupština je na 23. sjednici 

posavske županije“br. 10/09 i 19/10) Županijska održanoj 18. rujna 2012. donijela

skupština je na 23. sjednici, održanoj 18. rujna 

2012. donijela RJEŠENJE 

RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju predstavnika 

Brodsko-posavske županije u Upravno vijeće 

o imenovanju članova Školskog odbora Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod

Tehničke škole Slavonski Brod u ime osnivača

I.  

I

Marijana Ćosić,dipl.iur., razrješuje se 

U ime osnivača Tehničke škole Slavonski Brod za dužnosti na vlastiti zahtjev predstavnicom 

članove Školskog odbora u ime osnivača imenuju Brodsko-posavske županije u Upravno vijeće 

se: Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod. 

 Dinka Novaković, imenuje se  za predstavnicu 

1. Drago Mihelčić, prof. Brodsko-posavske županije u Upravno vijeće 

2. Mario Čičak Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod. 

3. Zoran Marinić

II.   

II Provedba ovog Rješenja povjerava se 

Ministarstvu socijalne politike i mladih.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko- III.   

posavske županije.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE Brodsko-posavske županije. 

Klasa: 021-01/12-01/107 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

Urbroj:2178/1-01-12-1 BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

Slavonski Brod, 18. rujna 2012. 

Klasa:021-01-12-01/109

Predsjednik Urbroj:2178/1-01-12-1

Županijske skupštine Slavonski Brod, 18. rujna 2012. 

Zvonimir Markotić,prof., v.r.

Predsjednik 

Županijske skupštine 

Zvonimir Markotić,prof., v.r.
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89. 90.

Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne 

novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/114, novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/114, 

16/12 i 86/12) i članka 34. Statuta Brodsko- 16/12 i 86/12) i članka 34. Statuta Brodsko-

posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" br. 10/09 i 19/10) Županijska posavske županije" br. 10/09 i 19/10) Županijska 

skupština je na 23. sjednici, održanoj 18. rujna skupština je na 23. sjednici, održanoj 18. rujna 

2012. donijela 2012. donijela 

RJEŠENJE RJEŠENJE 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog o razrješenju i imenovanju člana Školskog 

odbora Osnovne škole odbora Osnovne škole

 „Mato Lovrak“ Nova Gradiška  „Matija Antun Relković“ Bebrina

I.   I.   

Branko Medunić, razrješuje se dužnosti Slavko Ćorluka, razrješuje se dužnosti 

člana Školskog odbora Osnovne škole „Mato člana Školskog odbora Osnovne škole „Matija 

Lovrak“ Nova Gradiška. Antun Relković Bebrina.

 Danijela Begović, imenuje se za članicu Školskog  Mijo Belegić, imenuje se za člana Školskog 

odbora Osnovne škole „Mato Lovrak“ Nova odbora Osnovne škole „Matija Antun Relković“ 

Gradiška. Bebrina. 

II.  II.  

Ovo Rješenje stupa na snagu danom Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije. Brodsko-posavske županije. 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

Klasa: 021-01/12-01/113 Klasa: 021-01/12-01/112

Urbroj:2178/1-01-12-1 Urbroj:2178/1-01-12-1

Slavonski Brod, 18. rujna 2012. Slavonski Brod, 18. rujna 2012. 

Predsjednik Predsjednik 

Županijske skupštine Županijske skupštine 

Zvonimir Markotić,prof., v.r. Zvonimir Markotić,prof., v.r.
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91. 92.

Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne 

novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/114, novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/114, 

16/12 i 86/12) i članka 34. Statuta Brodsko- 16/12 i 86/12) i članka 34. Statuta Brodsko-

posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" br. 10/09 i 19/10) Županijska posavske županije" br. 10/09 i 19/10) Županijska 

skupština je na 23. sjednici, održanoj 18. rujna skupština je na 23. sjednici, održanoj 18. rujna 

2012. donijela 2012. donijela 

RJEŠENJE RJEŠENJE 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog o razrješenju i imenovanju člana Školskog 

odbora Osnovne škole odbora Osnovne škole

 „Ivan Filipović“ Velika Kopanica  „Ivan Goran Kovačić“ Staro Petrovo Selo

I.   I.   

Ivana Švaganović, razrješuje se dužnosti Nikolina Srdarević (Tadijanović), 

člana Školskog odbora Osnovne škole „Ivan razrješuje se dužnosti člana Školskog odbora 

Filipović“ Velika Kopanica. Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ Staro 

 Anita Kladarić imenuje se za članicu Školskog Petrovo Selo.

odbora Osnovne škole „Ivan Filipović“ Velika  Josip Kolodziej, imenuje se za člana Školskog 

Kopanica. odbora Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ Staro 

Petrovo Selo. 

II.  

II.  

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

Brodsko-posavske županije. donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije. 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

Klasa: 021-01/12-01/114

Urbroj:2178/1-01-12-1 Klasa: 021-01/12-01/111

Slavonski Brod, 18. rujna 2012. Urbroj:2178/1-01-12-1

Slavonski Brod, 18. rujna 2012. 

Predsjednik 

Županijske skupštine Predsjednik 

Zvonimir Markotić,prof., v.r. Županijske skupštine 

Zvonimir Markotić,prof., v.r.
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93. 94.

Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i Na temelju članka 54. Statuta Brodsko-

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-

novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/114, posavske županije" br. 10/09 i 19/10) Županijska 

16/12 i 86/12) i članka 34. Statuta Brodsko- skupština je na 23. sjednici, održanoj 18. rujna 

posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko- 2012. donijela 

posavske županije" br. 10/09 i 19/10) Županijska 

skupština je na 23. sjednici, održanoj 18. rujna ODLUKU 

2012. donijela 

o davanju suglasnosti na promjenu djelatnosti 

RJEŠENJE Opće bolnice  „Dr. Josip Benčević“ 

Slavonski Brod 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog 

odbora Osnovne škole Okučani

I.  

I.   Daje se suglasnost na Odluku Upravnog 

vijeća o promjeni djelatnosti Opće bolnice „Dr. 

Dubravka Humljan, razrješuje se Josip Benčević“ Slavonski Brod. 

dužnosti člana Školskog odbora Osnovne škole 

Okučani. 

Mara Klarić, imenuje se za članicu Školskog II.  

odbora Osnovne škole Okučani. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku 

II.  Brodsko-posavske županije.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

Brodsko-posavske županije. 

Klasa: 021-01/12-01/115

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA Urbroj:2178/1-01-12-1

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE Slavonski Brod, 18. rujna 2012.  

Klasa: 021-01/12-01/110 Predsjednik 

Urbroj:2178/1-01-12-1 Županijske skupštine 

Slavonski Brod, 18. rujna 2012. Zvonimir Markotić,prof., v.r.

Predsjednik 

Županijske skupštine 

Zvonimir Markotić,prof., v.r.
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95. 96.

Na temelju članka 54. Statuta Brodsko- Na temelju članka 54. Statuta Brodsko-

posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" br. 10/09 i 19/10) Županijska posavske županije" br. 10/09 i 19/10), Županijska 

skupština je na 23. sjednici, održanoj 18. rujna skupština je na 23. sjednici, održanoj 18. rujna 

2012. donijela 2012. donijela 

ODLUKU ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti za prihvat  donacije  o usvajanju Izvješća o radu župana Brodsko-

građevinskih radova na adaptaciji i posavske županije u razdoblju siječanj-lipanj 

rekonstrukciji prostora za formiranje Centra 2012. 

za dijalizu u sklopu Opće bolnice Nova 

Gradiška 

Županijska skupština usvaja Izvješće o 

Županijska skupština daje suglasnost za radu župana Brodsko-posavske županije u 

prihvat  donacije građevinskih radova na adaptaciji razdoblju siječanj-lipanj 2012. 

i rekonstrukciji prostora za formiranje Centra za 

dijalizu u sklopu  Opće bolnice Nova Gradiška. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE Klasa:021-01/12-01/119

Urbroj:2178/1-01-12-1

Klasa:021-01/12-01/118 Slavonski Brod, 18. rujna 2012. 

Urbroj:2178/1-01-12-1

Slavonski Brod, 18. rujna 2012. Predsjednik 

Županijske skupštine 

Predsjednik Zvonimir Markotić,prof., v.r.

Županijske skupštine 

Zvonimir Markotić,prof., v.r.
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97. 98.

Na temelju članka 54. Statuta Brodsko- Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-

posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" br. 10/09 i 19/10) Županijska posavske županije“ br. 10/09. i 19/10.) Županijska 

skupština je na 23. sjednici, održanoj 18. rujna skupština na 23. sjednici, održanoj 18. rujna 2012., 

2012. donijela donijela je

ZAKLJUČAK ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj u povodu razmatranja Mreže javne 

reviziji Brodsko-posavske županije za 2011. zdravstvene službe u Republici Hrvatskoj, a za 

područje Brodsko-posavske županije

Županijska skupština usvaja Izvješće o 

obavljenoj financijskoj reviziji Brodsko-posavske 

županije za 2011. 1. Županijska skupština upoznala se s 

Mrežom javne zdravstvene službe u Republici 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA Hrvatskoj, a za područje Brodsko-posavske 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE županije, koja je objavljena u Narodnim novinama 

broj 101/12. od 6. rujna 2012. te skreće pozornost 

Klasa:021-01/12-01/117 da je Mreža usvojena bez prethodnog mišljenja 

Urbroj:2178/1-01-12-1 Županijske skupštine, kako to propisuje članak 37. 

Slavonski Brod, 18. rujna 2012. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Predsjednik 2. Županijska skupština predlaže da se Mreža 

Županijske skupštine po hitnom postupku proširi kako slijedi:

Zvonimir Markotić,prof., v.r.

 Zdravstvena djelatnost Mreža javne 
zdravstvene službe 

Potreban broj 
timova za područje 

BPŽ 

Prijedlog za 
proširenje Mreže  

SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA I DIJAGNOSTIČKA ZDRAVSTVENA DJELATNOST 
1. Dječja kirurgija 0 1 1 
2. Maksilofacijalna kirurgija 0 1 1 
3. Anesteziologija, reanimatologija i 

intenzivno liječenje 
1 2 1 

4. Medicinska mikrobiologija s 
parazitologijom 

3 4 1 

5. Neurokirurgija 0 1 1 
6. Pedijatrija 2 3 1 
7. Ginekologija i opstetricija  2 3 1 

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 
8. Obiteljska medicina    
 Općina Dragalić 0 1 1 
 Općina Bukovlje 1 2 1 

FIZIKALNA TERAPIJA 
9. Fizikalna terapija u kući 11 14 3 
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3. Sugerira se županu Brodsko-posavske županije posavske  županije za  2012. godinu  sastoji se od:

da zatraži prijam stručnog izaslanstva Brodsko-

posavske županije kod ministra zdravlja radi 

upoznavanja sa stvarnim stanjem i potrebama A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

proširenja Mreže na području Brodsko-posavske 

županije. PRIHODI  POSLOVANJA            63.436.78,65

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PRIHODI OD PRODAJE 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE NEFINANCIJSKE IMOVINE          507.782,19

Klasa: 021-01/12-01/116 RASHODI  POSLOVANJA    52.155.801,08

Urbroj: 2178/1-01-12-1 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU 

Slavonski Brod, 18. rujan 2012. IMOVINU     2.518.183,14

Predsjednik RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK  +9.270.546,62

Županijske skupštine

Zvonimir Markotić, prof., v.r.

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ 

PRETHODNIH GODINA  (VIŠAK/ MANJAK 

PRIHODA I PRIMITAKA)

MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA IZ 

PRETHODNIH GODINA -7.803.577,34

C. RAČUN ZADUŽIVANJA / 

FINANCIRANJA99.

PRIMICI OD FINANCIJSKE 

IMOVINE I ZADUŽIVANJA 231.922,83Na temelju članka 124. stavak 1- 4. Zakona 

o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08.),  i 
IZDACI ZA FINANCIJSKU članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije 
IMOVINU I OTPLATE (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 
ZAJMOVA 220.000,00br.10/09. i 19/10.) Županijska skupština Brodsko-

posavske županije na  23. sjednici održanoj 18.  
NETO ZADUŽIVANJE / rujna  2012. godine, donijela je:
FINANCIRANJE    11.922,83

VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA POLUGODIŠNJI  OBRAČUN
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA +    
NETO ZADUŽIVANJE /Proračuna Brodsko-posavske županije  
FINANCIRANJE +1.478.892,11za 2012. godinu

Članak 1. 

Polugodišnji obračun Proračuna  Brodsko-
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Članak 2. Članak  5.  

                                                                                                                           

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina Izvješće o ostvarenim prihodima i 

u iznosu od 7.803.577,34 kn čine manjak prihoda primicima i izvršenim rashodima i  izdacima 

nad rashodima prenesen iz prošle godine. Proračuna Brodsko-posavske županije za 

razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2012. godine 

po vrstama prihoda i primitaka odnosno rashoda i 

Članak 3.   izdataka, te po ekonomskoj i organizacijskoj 

                                                       k  l a  s  i f  i k  a  c  i j i     s  a  s t  a  v  n  i     j e      dio ovog Obračuna 

Proračun Brodsko-posavske županije za Proračuna.

2012. godinu donijela je Županijska skupština 

Brodsko-posavske županije na 18. sjednici Članak 6.

održanoj 20. prosinca 2011. godine u ukupnom 

iznosu od 215.328.452,25  kn. Ovaj polugodišnji obračun Proračuna 

Brodsko-posavske županije za 2012. godinu stupa 

na snagu osam dana od dana objave u "Službenom 

Članak 4. vjesniku Brodsko-posavske županije"

Ostvarenje Proračuna Brodsko-posavske ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja  BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

2012.  godine bilo je, kako slijedi :

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u Klasa: 400-01/12-01/2 

svoti od 64.176.453,67 kn što predstavlja 29,80  %  Urbroj: 2178/1-01-12-1

godišnjeg planiranog iznosa. Slavonski Brod, 18. rujan 2012.

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u svoti 

od 54.893.984,22 kn , što predstavlja 26,73  %  PREDSJEDNIK :

godišnjeg plana. Zvonimir Markotić, prof., v.r.

Razlika izmeðu ostvarenih prihoda i 

primitaka i izvršenih rashoda i  izdataka Proračuna 

Brodsko-posavske županije za prvo polugodište 

2012. godine u iznosu od 1.478.892,11 kn 

predstavlja pozitivan financijski rezultat 

odnosno višak prihoda nad rashodima. 
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100.

Na temelju članka 210. Zakona o vodama 

("Narodne novine" broj 153/09 i 130/11) i članka 

34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 10/09 i 

19/10), Županijska skupština je na 23. sjednici, 

održanoj 18. rujna 2012. donijela

Članak 3.

Isporučitelj vodnih usluga je Trgovačko društvo 

VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod, sa sjedištem u 

Slavonskom Brodu, Ulica Nikole Zrinskog 25.

Članak 4.

(1) Priključenjem na komunalne vodne 

ODLUKU građevine, u smislu odredaba ove Odluke, smatra 

se izgradnja priključaka kojima se omogućuje 

o priključenju na komunalne vodne građevine stanje funkcionalne sposobnosti za nesmetano 

na području općine Donji Andrijevci korištenje vodnih usluga.

(2) Priključak na javnu vodoopskrbu smatra se 

cjevovod vode za piće od spoja na uličnoj mreži do 

I.  OPĆE ODREDBE glavnog vodomjera smještenog u građevini ili 

izvan nje, uključivo i zaporni uređaj neposredno iza 

Članak 1. glavnog vodomjera.

(3) Priključak na javnu odvodnju smatra se dio 

Ovom Odlukom utvrđuje se: odvodnog cjevovoda od spoja na uličnoj mreži do 

- postupak i uvjeti priključenja građevina i kontrolnog okna koje se nalazi u građevini ili izvan 

drugih nekretnina na komunalne vodne nje.

građevine, (4) Vodomjerno okno je dio unutarnje 

- obveza i rokovi priključenja, vodoopskrbne mreže u kojem se nalazi vodomjer i 

- naknada za priključenje i način plaćanja zaporni uređaj.

naknade za priključenje, (5) Kontrolno okno je dio unutarnje 

- način i uvjeti financiranja gradnje kanalizacijske mreže u kojem se skupljaju sve 

komunalnih vodnih građevina od strane otpadne vode iz posebnih dijelova građevine (stan, 

budućih korisnika, poslovni prostor, garaža i sl.).

- nadzor  i

- prekršajne odredbe.

Članak 5.

Članak 2. (1) Svaka građevina, odnosno svaki dio 

građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu 

(1) Pod komunalnim vodnim građevinama u cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) mora 

smislu ove Odluke smatraju se: imati zaseban uređaj za mjerenje potrošnje – 

1. građevine za javnu vodoopskrbu vodomjer.

2.  građevine za javnu odvodnju. (2) Vlasnik, odnosno korisnik građevine ili 

druge nekretnine dužan je održavati vodomjerno 

(2) Vodne usluge su: okno kao i kontrolno okno, dok su ostali dijelovi 

1. usluge javne vodoopskrbe, priključka u nadležnosti javnog isporučitelja vodne 

2. usluge javne odvodnje. usluge, te ih je dužan održavati u stanju 

funkcionalne sposobnosti.

(3) Korisnik vodne usluge dužan je javnom 

isporučitelju vodne usluge omogućiti slobodan 

pristup do vodomjernog okna, kontrolnog okna i 
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instalacija priključka radi očitanja vodomjera, već izgrađen javni sustav vodoopskrbe, odnosno 

uzimanja uzoraka vode, odnosno zamjene i javni sustav odvodnje, moraju podnijeti zahtjev za 

popravka vodomjera i instalacija priključka, u priključak na komunalne vodne građevine u roku 

svakom trenutku. od 30 dana od dana obavijesti isporučitelja o 

mogućnosti priključenja, odnosno priključiti se na 

komunalne vodne građevine u roku od jedne 

II.  OBVEZA I ROKOVI PRIKLJUČENJA godine dana od stupanja na snagu ove Odluke. 

Članak 6.

Članak 8.

(1) Vlasnici postojećih građevina, odnosno 

drugih nekretnina ili onih koje će se tek izgraditi, (1) Ako vlasnik građevine, odnosno druge 

dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno nekretnine ne priključi svoju građevinu, odnosno 

drugu nekretninu na komunalne vodne građevine drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u 

za javnu vodoopskrbu, odnosno javnu odvodnju, rokovima iz prethodnog članka ove Odluke, na 

kada je takav sustav izgrađen u naselju, odnosno prijedlog isporučitelja vodnih usluga, jedinica 

dijelu naselja u kojem se nalazi građevina, odnosno lokalne samouprave donijet će rješenje u upravnom 

druga nekretnina, odnosno kada su osigurani uvjeti postupku o obvezi priključenja na teret vlasnika ili 

za priključenje na te sustave, sukladno ovoj Odluci drugog zakonitog posjednika građevine, odnosno 

o priključenju. nekretnine.

(2) Vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu (2) Protiv rješenja o obvezi priključenja 

suglasno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za dopuštena je žalba tijelu jedinice područne 

priključenje poljoprivrednog zemljišta na ( regionalne) samouprave nadležnom za 

komuna lnu vodnu g rađev inu za  j avnu komunalne poslove.

vodoopskrbu, u svrhu navodnjavanja, ali se pritom (3) Rješenje o obvezi priključenja, pored 

ne mogu obvezati na takvo priključenje. osnovnih podataka o vlasniku građevine i 

građevini, sadrži i odredbe o visini naknade za 

priključenje, cijenu i rok izgradnje, nalog za rad 

Članak 7. isporučitelju vodnih usluga da izvede priključak na 

teret vlasnika, odnosno drugog zakonitog 

Vlasnici građevine, odnosno druge nekretnine posjednika građevine, rok plaćanja stvarnih 

dužni su priključiti građevinu, odnosno drugu troškova priključenja javnom isporučitelju, te 

nekretninu na komunalne vodne građevine u mogućnost prisilne naplate u slučaju kada vlasnik 

sljedećim rokovima: građevine, odnosno drugi zakoniti posjednik 

- novoizgrađena građevina, u naseljima gdje građevine ne uplati troškove izgradnje priključka u 

je javni sustav vodoopskrbe, odnosno javni sustav određenom roku.

odvodnje izgrađen, mora se priključiti na 

komunalne vodne građevine prije uporabe 

građevine, III.  POSTUPAK PRIKLJUČENJA

 - postojeće građevine, u naseljima u kojima Članak 9.

još nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe, 

odnosno javni sustav odvodnje, moraju se (1) Priključenje na komunalne vodne 

priključiti na komunalne vodne građevine u roku građevine izvodi se tako da se na svaku nekretninu 

od 6 mjeseci od dana obavijesti javnog u pravilu uvodi jedan vodoopskrbni priključak i 

isporučitelja vodnih usluga o završetku izgradnje jedan priključak odvodnje.

sustava javne vodoopskrbe, odnosno sustava javne (2) Iznimno, u vodomjerno okno s jednim 

odvodnje i mogućnosti priključenja, vodoopskrbnim priključkom, isporučitelj vodne 

- postojeće građevine, u naseljima gdje je usluge može dopustiti ugradnju paralelnih 
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vodomjera ako postoje opravdani razlozi, te su 2. presliku akta na temelju kojeg se može 

ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti za takav način graditi (uz predočenje izvornika), odnosno potvrda 

priključenja uz ovjerenu suglasnost vlasnika ili Državne geodetske uprave, Područnog ureda za 

suvlasnika (51% suvlasnika). Kod razdvajanja ne katastar Slavonski Brod kojom se potvrđuje da je 

plaća se naknada za priključenje jedinici lokalne građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine, 

samouprave. 3. dokaz o vlasništvu građevine, odnosno 

(3) nekretnine za koju se traži priključak,

4. preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, 

izvadak iz središnjeg obrtnog registra za obrte, 

izvadak iz sudskog registra za trgovačka društva i 

dr. 

5. po potrebi uvjerenje o kućnom broju od 

Područnog ureda za katastar Slavonski Brod,

(2) K o r i s n i k  g r a đ e v i n e  z a h t j e v u  z a  

priključenje, osim dokumentacije iz st. 1. ovog 

članka, prilaže i sljedeću dokumentaciju:

1. dokaz o pravu korištenja građevine

2. ugovor/specijalna punomoć (pisana 

suglasnost) iz članka 10. stavka 3. ove Odluke.

Članak 10. Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog 

zemljišta prilaže se dokaz o vlasništvu nad 

(1) Postupak za priključenje na komunalne zemljištem i preslika katastarskog plana.

vodne građevine za javnu vodoopskrbu, odnosno 

javnu odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva 

za priključenje. Članak 12.

(2) Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik 

građevine, odnosno druge nekretnine. Isporučitelj vodnih usluga, na temelju 

(3) Zahtjev za priključenje može podnijeti i zahtjeva za priključenje provodi postupak za 

korisnik građevine ako je to pravo na njega prenio izdavanje  dozvole priključenja i izdaje odluku o 

vlasnik građevine pisanim ugovorom ili na temelju dozvoli priključenja, ako za priključenje postoje 

specijalne punomoći, ovjerenih kod javnog tehničko-tehnološki uvjeti.

bilježnika. Ako za priključenje ne postoje, odnosno 

(4) Zahtjev za priključenje podnosi se nisu ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev 

isporučitelju vodnih usluga. za priključenje će se odbiti.

(5) Zahtjev za priključenje novoizgrađene Isporučitelj vodnih usluga obvezan je 

građevine, mora se podnijeti pravovremeno, prije odluku iz st. 1. i 2. ovog članka donijeti u roku od 30 

uporabe građevine. dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 11. Članak 13.

(1) Uz zahtjev za priključenje prilaže se: Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati 

1. preslika katastarskog plana za česticu koja podatke o građevini koja se priključuje (mjesto i 

se priključuje na sustav javne vodoopskrbe, adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i 

odnosno javne odvodnje, sl.), ime vlasnika i njegove podatke, a  

Vlasnik nekretnine - korisnik može pisano 

zahtijevati odjavu vodovodnog priključka na 

predviđenom obrascu javnog isporučitelja nakon 

što je podmirio eventualna dugovanja nastala do 

dana odjave.

Odjava vodovodnog priključka koja traje 

do 24 mjeseca smatra se privremenom odjavom, a 

trajnom odjavom smatra se svaka odjava koja traje 

duže od 24 mjeseca.

U slučaju trajne odjave vodovodnog 

priključka raskida se ugovor o pružanju vodnih 

usluga. zaključen između vlasnika - korisnika i 

isporučitelja vodnih usluga.
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odgovarajuća skica priključka ostaje u arhivi IV.  TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI 

isporučitelja i čuva se u katastru vodova. PRIKLJUČENJA

Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati 

podatke o građevini i vlasniku u smislu stavka 1. Članak 17.

ovog članka, te razlog zbog kojeg se građevina ne 

može priključiti. Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na 

Odluka iz stavka 1. sadrži i odredbu o obvezi komunalne vodne građevine utvrđuje isporučitelj 

plaćanja naknade za priključenje. vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju 

Primjerak odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga. 

se na znanje jedinici lokalne samouprave, radi 

donošenja rješenja o obračunu i naplati naknade za 
V.  NAKNADA ZA PRIKLJUČENJEpriključenje. 

Članak 18.

Članak 14.
Vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se 

priključuje na komunalne vodne građevine uz Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se 
troškove izgradnje priključka dužan je platiti može graditi ne smiju se priključiti na komunalne 
naknadu za priključenje.vodne građevine, kao i građevine za koje je u tijeku 
Ako građevina ima više posebnih dijelova postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na 
nekretnine, naknada za priključenje plaća se na obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema 
svaki posebni dio nekretnine zasebno.posebnom zakonu. 
Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i 

spremišta kao posebnih dijelova nekretnine 

pribraja se površini posebnih dijelova nekretnine iz Članak 15.
stavka 2. ovoga članka, osim ako se ti posebni 

dijelovi nekretnine priključuju na komunalne Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih 
vodne građevine pa se naknada za priključenje usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak 
plaća zasebno od posebnih dijelova nekretnine iz radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik 
stavka 2. ovog člankanekretnine koja se priključuje. 

Izvođač radova dužan je pridržavati se tehničko-

tehnoloških uvjeta koje određuje javni isporučitelj 
Članak 19.vodne usluge, ako posebnim propisima nije 

određeno drugačije.
Naknada za priključenje na komunalne vodne Gradnju priključka stručno nadzire ovlaštena 
građevine prihod je Proračuna općine Donji osoba javnog isporučitelja vodne usluge
Andrijevci. Prihodi od naknade za priključenje 

koriste se isključivo za gradnju odnosno 

financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina Članak 16.
na području općine Donji Andrijevci.

Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik 

nekretnine dužan je s isporučiteljom vodnih usluga 
Članak 20.zaključiti Ugovor o izgradnji priključka i Ugovor o 

pružanju vodnih usluga.
Obvezu i način plaćanja naknade za priključenje Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži: 
utvrđuje rješenjem jedinice lokalne samouprave.naziv ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu i 
Naknada za priključenje plaća se jednokratno ili rok izgradnje priključka, troškovnik radova koji 
obročno.čini sastavni dio ugovora

.
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Naknadu za priključenje, odnosno prvi obrok, ako posebne dijelove nekretnine, osim 

se naknada plaća obročno, obveznik plaćanja proizvodnih građevina, površine do 500 

naknade dužan je platiti u roku od 15 dana od dana m2 građevinske (bruto) površine, u iznosu 

dostave rješenja iz stavka 1. ovog članka. od nula kuna

- za poslovne zgrade bez posebnih dijelova 

nekretnine ili za poslovne prostore kao 

Članak 21. posebne dijelove nekretnine, osim 

proizvodnih građevina, površine preko 500 

Isporučitelj vodnih usluga dužan je podnositelja m2 građevinske (bruto) površine, u iznosu 

zahtjeva za priključenje, prije sklapanja ugovora o od nula kuna

izgradnji priključka, uputiti u jedinicu lokalne - za proizvodne zgrade bez posebnih 

samouprave radi plaćanja naknade za priključenje i dijelova nekretnine ili za proizvodne 

ne smije početi s radovima na priključenju prije prostore kao posebne dijelove nekretnine 

nego li mu podnositelj zahtjeva za priključenje bez obzira na površinu, u iznosu od nula 

predoči dokaz o plaćenoj naknadi za priključenje, kuna

odnosno o plaćanju prvog obroka, ako je odobreno - za objekte koji služe djelatnosti kulture, 

obročno plaćanje. znanosti, obrazovanja, predškolskog 

odgoja, zdravstva, socijalne skrbi, 

religijske objekte, druge socijalne 

 1.Visina naknade za priključenje na vodne ustanove i ostale građevine društvene 

građevine za javnu vodoopskrbu i javnu namjene, u iznosu od nula kuna.

odvodnju - za zgrade/građevine športsko-rekreacijske 

namjene (stadioni, športske dvorane, 

Članak 22. bazeni i sl.), u iznosu od nula kuna.

 - za objekte koji služe isključivo za 

Visina naknade za priključenje na vodne građevine poljoprivrednu djelatnost (plastenici, 

za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju utvrđuje se staklenici i sl.) ili za poljoprivredno 

u sljedećim iznosima: zemljište neovisno o površini, u iznosu od 
2 nula kuna.- za stambenu zgradu površine do 200 m

 - za jednostavne građevine koje u smislu građevinske (bruto) površine, bez stanova 
posebnog propisa o prostornom uređenju i kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu 
gradnji mogu graditi bez akta kojim se od nula kuna.
odobrava gradnja a prikladne su za - za stan kao posebni dio nekretnine 

2 priključenje, u iznosu od nula kuna.površine do 200 m  građevinske (bruto) 

površine, u iznosu od nula kuna.
2- za stambenu zgradu površine od 200 do 400 m  

Članak 23.građevinske (bruto) površine, bez stanova 

kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu 
Vlasnik građevine koja je priključena na od nula kuna.
komuna lnu vodnu g rađev inu za  j avnu - za stan kao posebni dio nekretnine 
vodoopskrbu, odnosno javnu odvodnju, u slučaju površine veće od 200 m2 građevinske 
dogradnje građevine, dužan je za površinu koju (bruto) površine u iznosu od nula kuna.
dograđuje podmiriti naknadu za priključenje, po - za stambenu zgradu površine preko 400 m2 
kriterijima iz prethodnog članka ove Odluke.građevinske (bruto) površine, bez stanova 

kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu 

od nula kuna.

- za poslovne zgrade bez posebnih dijelova 

nekretnine ili za poslovne prostore kao 
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2. Način plaćanja naknade za priključenje VI. FINANCIRANJE GRADNJE 

KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD 

Članak 24. STRANE BUDUĆIH KORISNIKA

Obvezniku plaćanja naknade vlasniku/korisniku Članak 27.

fizičkoj osobi za priključenje stambenog prostora 

može se odobriti i obročno plaćanje U slučaju kada gradnja određene komunalne 

 građevine nije predviđena planom gradnje 

Broj obroka sporazumno će se utvrditi s komunalnih vodnih građevina, budući korisnici 

obveznikom plaćanja s tim da pojedinačni obrok ne vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine 

može biti manji od 200,00kn. mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, 

Obročno plaćanje odobriti će se pod uvjetom da uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, 

obveznik plaćanja dostavi općini Donji Andrijevci pod uvjetima utvrđenim ugovorom sklopljenim s 

bjanko zadužnicu kao sredstvo osiguranja jedinicom lokalne samouprave.

plaćanja. Sredstva iz st. 1. ovog članka uplaćuju se na račun 

Na dospjele, a neplaćene obroke obračunava se općine Donji Andrijevci, a rok povrata sredstava ne 

zatezna kamata. može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja 

ugovora. 

3. Oslobođenje od plaćanja naknade za 

priključenje VII.  NADZOR

Članak 25. Članak 28.

Načelnik općine može osloboditi u potpunosti Ovlaštena osoba jedinice lokalne samouprave (u 

obveze plaćanja naknade za priključenje vlasnike daljnjem tekstu: ovlaštena osoba) u provođenju ove 

građevine ili investitore koji grade građevine od Odluke može poduzeti sljedeće mjere:

zajedničkog, odnosno općeg interesa za jedinicu - izdati obvezni prekršajni nalog i izreći 

lokalne samouprave kao što su društveni i novčanu kaznu,

vatrogasni domovi, crkva, groblja, športske - pokrenuti prekršajni postupak.

dvorane, škola, bolnica i slično, te građevine za 

potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koje 

su u vlasništvu ili suvlasništvu iste. VIII.  PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 29.

Članak 26. Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn, 

kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: 

Od naknade za priključenje na komunalne vodne 1. ne priključi svoju građevinu na javni sustav 

građevine oslobađaju se osobe koje u smislu vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje u 

odredbi članka 40. Zakona o pravima hrvatskih rokovima određenim člankom 7. ove 

branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih Odluke,

obitelji ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje 2. samovoljno priključi svoju građevinu na 

dodjelom stambenog kredita (Narodne novine br. javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav 

174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 odvodnje.

i 55/11.). 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kaznit 

će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi 

koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoj članka.

do najviše 12 

jednakih mjesečnih obroka.
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Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, kaznit 101.

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 2.000,00 kn, kaznit 

će se za prekršaj fizička osoba koja učini prekršaj iz 

stavka 1. ovog članka. 

IX.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ODLUKU

Članak 30.

o priključenju na komunalne vodne građevine 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje na području općine Sikirevci

važiti 

I.  OPĆE ODREDBE 

. Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se:

Članak 31. - postupak i uvjeti priključenja građevina i 

drugih nekretnina na komunalne vodne 

Ova Odluka će se primjenjivati do donošenja građevine,

Odluke o priključenju na komunalne vodne - obveza i rokovi priključenja,

građevine od strane Općinskog vijeća općine Donji - naknada za priključenje i način plaćanja 

Andrijevci. naknade za priključenje,

- način i uvjeti financiranja gradnje 

komunalnih vodnih građevina od strane 

Članak 32. budućih korisnika,

- nadzor  i

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u - prekršajne odredbe.

"Službenom vjesniku Brodsko posavske 

županije“. Članak 2.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA (1) Pod komunalnim vodnim građevinama u 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE smislu ove Odluke smatraju se:

1. građevine za javnu vodoopskrbu

Klasa: 021-01/12-01/104 2. građevine za javnu odvodnju.

Urbroj: 2178/1-01-12-1

Slavonski Brod, 18. rujan 2012. (2) Vodne usluge su:

1. usluge javne vodoopskrbe,

PREDSJEDNIK 2. usluge javne odvodnje.

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Zvonimir Markotić, prof., v.r.

Članak 3.

Isporučitelj vodnih usluga je Trgovačko društvo 

Na temelju članka 210. Zakona o vodama 

("Narodne novine" broj 153/09 i 130/11) i članka 

34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 10/09 i 

19/10), Županijska skupština je na 23. sjednici, 

održanoj 18. rujna 2012. donijela

Odluka o priključenju na komunalnu 

infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i 

odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području 

općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 18/2004)
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VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod, sa sjedištem kontrolnog okna i instalacija priključka 

u Slavonskom Brodu, Ulica Nikole Zrinskog 25. radi očitanja vodomjera, uzimanja uzoraka 

vode, odnosno zamjene i popravka 

vodomjera i instalacija priključka, u 

Članak 4. svakom trenutku.

(1) Priključenjem na komunalne vodne 

građevine, u smislu odredaba ove Odluke, II.  OBVEZA I ROKOVI PRIKLJUČENJA

smatra se izgradnja priključaka kojima se 

o m o g u ć u j e  s t a n j e  f u n k c i o n a l n e  Članak 6.

sposobnosti za nesmetano korištenje 

vodnih usluga. (1) Vlasnici postojećih građevina, odnosno 

(2) Priključak na javnu vodoopskrbu smatra se drugih nekretnina ili onih koje će se tek 

cjevovod vode za piće od spoja na uličnoj izgraditi, dužni su priključiti svoju 

mreži do glavnog vodomjera smještenog u građevinu, odnosno drugu nekretninu na 

građevini ili izvan nje, uključivo i zaporni komunalne vodne građevine za javnu 

uređaj neposredno iza glavnog vodomjera. vodoopskrbu, odnosno javnu odvodnju, 

(3) Priključak na javnu odvodnju smatra se dio kada je takav sustav izgrađen u naselju 

odvodnog cjevovoda od spoja na uličnoj odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi 

mreži do kontrolnog okna koje se nalazi u građevina, odnosno druga nekretnina, 

građevini ili izvan nje. odnosno kada su osigurani uvjeti za 

(4) Vodomjerno okno je dio unutarnje priključenje na te sustave, sukladno ovoj 

vodoopskrbne mreže u kojem se nalazi Odluci o priključenju. 

vodomjer i zaporni uređaj. (2) Vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu 

(5) Kontrolno okno je dio unutarnje suglasno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za 

kanalizacijske mreže u kojem se skupljaju priključenje poljoprivrednog zemljišta na 

sve otpadne vode iz posebnih dijelova komunalnu vodnu građevinu za javnu 

građevine (stan, poslovni prostor, garaža i vodoopskrbu, u svrhu navodnjavanja, ali se 

sl.). pritom ne mogu obvezati na takvo 

priključenje. 

Članak 5.

Članak 7.

(1) Svaka građevina, odnosno svaki dio 

građevine koji predstavlja samostalnu Vlasnici građevine, odnosno druge nekretnine 

uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, dužni su priključiti građevinu, odnosno drugu 

garaža i sl.) mora imati zaseban uređaj za nekretninu na komunalne vodne građevine u 

mjerenje potrošnje – vodomjer. sljedećim rokovima:

(2) Vlasnik, odnosno korisnik građevine ili - novoizgrađena građevina, u naseljima gdje 

druge nekretnine dužan je održavati je javni sustav vodoopskrbe odnosno javni 

vodomjerno okno kao i kontrolno okno, sustav odvodnje izgrađen, mora se 

dok su ostali dijelovi priključka u priključiti na komunalne vodne građevine 

nadležnosti javnog isporučitelja vodne prije uporabe građevine,

usluge, te ih je dužan održavati u stanju  - postojeće građevine, u naseljima u kojima 

funkcionalne sposobnosti. j o š  n i j e  i z g r a đ e n  j a v n i  s u s t a v  

(3) Korisnik vodne usluge dužan je javnom vodoopskrbe, odnosno javni sustav 

isporučitelju vodne usluge omogućiti odvodnje, moraju se priključiti na 

slobodan pristup do vodomjernog okna, komunalne vodne građevine u roku od 6 
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mjeseci od dana obavijesti javnog III.  POSTUPAK PRIKLJUČENJA

isporučitelja vodnih usluga o završetku 

izgradnje sustava javne vodoopskrbe Članak 9.

odnosno sustava javne odvodnje i 

mogućnosti priključenja, (1) Priključenje na komunalne vodne 

- postojeće građevine, u naseljima gdje je građevine izvodi se tako da se na svaku 

već izgrađen javni sustav vodoopskrbe nekretninu u pravilu uvodi jedan 

odnosno javni sustav odvodnje, moraju vodoopskrbni priključak i jedan priključak 

podnijeti zahtjev za priključak na odvodnje.

komunalne vodne građevine u roku od 30 (2) Iznimno, u vodomjerno okno s jednim 

dana od dana obavijesti isporučitelja o vodoopskrbnim priključkom, isporučitelj 

mogućnosti priključenja, odnosno vodne usluge može dopustiti ugradnju 

priključiti se na komunalne vodne paralelnih vodomjera ako postoje 

građevine u roku od jedne godine dana od opravdani razlozi te su ispunjeni tehničko-

stupanja na snagu ove Odluke. tehnološki uvjet i  za takav način 

priključenja uz ovjerenu suglasnost 

vlasnika ili suvlasnika (51% suvlasnika). 

Članak 8. Kod razdvajanja ne plaća se naknada za 

priključenje jedinici lokalne samouprave.

(1) Ako vlasnik građevine, odnosno druge (3) 

nekretnine ne priključi svoju građevinu, 

odnosno drugu nekretninu na komunalne 

vodne građevine u rokovima iz prethodnog 

članka ove Odluke, na pri jedlog 

isporučitelja vodnih usluga, jedinica 

lokalne samouprave donijet će rješenje u 

upravnom postupku o obvezi priključenja 

na teret vlasnika ili drugog zakonitog 

posjednika građevine odnosno nekretnine.

(2) Protiv rješenja o obvezi priključenja 

dopuštena je žalba tijelu jedinice područne 

(regionalne) samouprave nadležnom za 

komunalne poslove.

(3) Rješenje o obvezi priključenja, pored 

osnovnih podataka o vlasniku građevine i 

građevini, sadrži i odredbe o visini 

naknade za priključenje, cijenu i rok Članak 10.

izgradnje, nalog za rad isporučitelju 

vodnih usluga da izvede priključak na teret (1) Postupak za priključenje na komunalne 

vlasnika, odnosno drugog zakonitog vodne građevine za javnu vodoopskrbu, 

posjednika građevine, rok plaćanja odnosno javnu odvodnju pokreće se 

stvarnih troškova priključenja javnom podnošenjem zahtjeva za priključenje.

isporučitelju, te mogućnost prisilne (2) Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik 

naplate u slučaju kada vlasnik građevine, građevine, odnosno druge nekretnine.

odnosno drugi zakoniti posjednik (3) Zahtjev za priključenje može podnijeti i 

građevine ne uplati troškove izgradnje korisnik građevine ako je to pravo na 

priključka u određenom roku. njega prenio vlasnik građevine pisanim 

ugovorom ili na temelju specijalne 

Vlasnik nekretnine - korisnik može pisano 

zahtijevati odjavu vodovodnog priključka 

na  p redv iđenom obrascu j avnog 

isporučitelja nakon što je podmirio 

eventualna dugovanja nastala do dana 

odjave.

Odjava vodovodnog priključka koja traje do 24 

mjeseca smatra se privremenom odjavom, a 

trajnom odjavom smatra se svaka odjava koja traje 

duže od 24 mjeseca.

U slučaju trajne odjave vodovodnog priključka 

raskida se ugovor o pružanju vodnih usluga. 

zaključen između vlasnika - korisnika i 

isporučitelja vodnih usluga.
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punomoći, ovjerenih kod javnog Ako za priključenje ne postoje, odnosno nisu 

bilježnika. ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za 

(4) Zahtjev za priključenje podnosi se priključenje će se odbiti.

isporučitelju vodnih usluga. Isporučitelj vodnih usluga obvezan je odluku iz st. 

(5) Zahtjev za priključenje novoizgrađene 1. i 2. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od 

g r a đ e v i n e ,  m o r a  s e  p o d n i j e t i  dana primitka zahtjeva.

pravovremeno, prije uporabe građevine.

Članak 13.

Članak 11.

Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati 

(1) Uz zahtjev za priključenje prilaže se: podatke o građevini koja se priključuje (mjesto i 

1. preslika katastarskog plana za česticu koja adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i 

se priključuje na sustav javne vodoopskrbe, sl.), ime vlasnika i njegove podatke, a  

odnosno javne odvodnje, odgovarajuća skica priključka ostaje u arhivi 

2. presliku akta na temelju kojeg se može isporučitelja i čuva se u katastru vodova.

graditi (uz predočenje izvornika), odnosno potvrda Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati 

Državne geodetske uprave, Područnog ureda za podatke o građevini i vlasniku u smislu stavka 1. 

katastar Slavonski Brod kojom se potvrđuje da je ovog članka, te razlog zbog kojeg se građevina ne 

građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine, može priključiti. 

3. dokaz o vlasništvu građevine, odnosno Odluka iz stavka 1. sadrži i odredbu o obvezi 

nekretnine za koju se traži priključak, plaćanja naknade za priključenje. 

4. preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, Primjerak odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja 

izvadak iz središnjeg obrtnog registra za obrte, se na znanje jedinici lokalne samouprave, radi 

izvadak iz sudskog registra za trgovačka društva i donošenja rješenja o obračunu i naplati naknade za 

dr. priključenje. 

5. po potrebi uvjerenje o kućnom broju od 

Područnog ureda za katastar Slavonski Brod,

Članak 14.

(2) K o r i s n i k  g r a đ e v i n e  z a h t j e v u  z a  

priključenje, osim dokumentacije iz st. 1. ovog Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se 

članka, prilaže i sljedeću dokumentaciju: može graditi ne smiju se priključiti na komunalne 

1. dokaz o pravu korištenja građevine vodne građevine, kao i građevine za koje je u tijeku 

2. ugovor/specijalna punomoć (pisana postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na 

suglasnost) iz članka 10. stavka 3. ove Odluke. obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema 

posebnom zakonu. 

Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog 

zemljišta prilaže se dokaz o vlasništvu nad 

zemljištem i preslika katastarskog plana. Članak 15.

Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih 

Članak 12. usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak 

radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik 

Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za nekretnine koja se priključuje. 

priključenje provodi postupak za izdavanje  Izvođač radova dužan je pridržavati se tehničko-

dozvole priključenja i izdaje odluku o dozvoli tehnoloških uvjeta koje određuje javni isporučitelj 

priključenja, ako za priključenje postoje tehničko- vodne usluge, ako posebnim propisima nije 

tehnološki uvjeti. određeno drugačije.
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Gradnju priključka stručno nadzire ovlaštena Članak 19.

osoba javnog isporučitelja vodne usluge

Naknada za priključenje na komunalne vodne 

građevine prihod je Proračuna općine Sikirevci. 

Članak 16. Prihodi od naknade za priključenje koriste se 

isključivo za gradnju odnosno financiranje gradnje 

Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik komunalnih vodnih građevina na području Općine 

nekretnine dužan je s isporučiteljom vodnih usluga Sikirevci.

zaključiti Ugovor o izgradnji priključka i Ugovor o 

pružanju vodnih usluga. 

Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži: Članak 20.

naziv ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu i 

rok izgradnje priključka, troškovnik radova koji Obvezu i način plaćanja naknade za priključenje 

čini sastavni dio ugovora. utvrđuje rješenjem jedinice lokalne samouprave.

Naknada za priključenje plaća se jednokratno ili 

obročno.

IV.  TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI Naknadu za priključenje, odnosno prvi obrok, ako 

PRIKLJUČENJA se naknada plaća obročno, obveznik plaćanja 

naknade dužan je platiti u roku od 15 dana od dana 

Članak 17. dostave rješenja iz stavka 1. ovog članka.

Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na 

komunalne vodne građevine utvrđuje isporučitelj Članak 21.

vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju 

opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga. Isporučitelj vodnih usluga dužan je podnositelja 

zahtjeva za priključenje, prije sklapanja ugovora o 

izgradnji priključka, uputiti u jedinicu lokalne 
V.  NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE samouprave radi plaćanja naknade za priključenje i 

ne smije početi s radovima na priključenju prije 
Članak 18. nego li mu podnositelj zahtjeva za priključenje 

predoči dokaz o plaćenoj naknadi za priključenje 
Vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se odnosno o plaćanju prvog obroka, ako je odobreno 
priključuje na komunalne vodne građevine uz obročno plaćanj
troškove izgradnje priključka dužan je platiti 

naknadu za priključenje.

Ako građevina ima više posebnih dijelova  1.Visina naknade za priključenje na vodne 
nekretnine, naknada za priključenje plaća se na građevine za javnu vodoopskrbu i javnu 
svaki posebni dio nekretnine zasebno. odvodnju
Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i 

spremišta kao posebnih dijelova nekretnine Članak 22.
pribraja se površini posebnih dijelova nekretnine iz 

stavka 2. ovoga članka, osim ako se ti posebni Visina naknade za priključenje na vodne građevine 
dijelovi nekretnine priključuju na komunalne za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju utvrđuje se 
vodne građevine pa se naknada za priključenje u sljedećim iznosima: 

2 plaća zasebno od posebnih dijelova nekretnine iz - za stambenu zgradu površine do 200 m
stavka 2. ovog članka. građevinske (bruto) površine, bez stanova 

kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu 

od nula kuna.

.
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 - za stan kao posebni dio nekretnine odobrava gradnja a prikladne su za 
2 priključenje, u iznosu od nula kuna.površine do 200 m  građevinske (bruto) 

površine, u iznosu od nula kuna.

 - za stambenu zgradu površine od 200 do 
2 Članak 23.400 m  građevinske (bruto) površine, bez 

stanova kao posebnih dijelova nekretnine, 
Vlasnik građevine koja je priključena na u iznosu od nula kuna.
komuna lnu vodnu g rađev inu za  j avnu  - za stan kao posebni dio nekretnine 
vodoopskrbu, odnosno javnu odvodnju, u slučaju površine veće od 200 m2 građevinske 
dogradnje građevine, dužan je za površinu koju (bruto) površine u iznosu od nula kuna.
dograđuje podmiriti naknadu za priključenje, po  - za stambenu zgradu površine preko 400 m2 
kriterijima iz prethodnog članka ove Odluke.građevinske (bruto) površine, bez stanova 

kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu 

od nula kuna.
2. Način plaćanja naknade za priključenje- za poslovne zgrade bez posebnih dijelova 

nekretnine ili za poslovne prostore kao 
Članak 24.posebne dijelove nekretnine, osim 

proizvodnih građevina, površine do 500 
Obvezniku plaćanja naknade vlasniku/korisniku m2 građevinske (bruto) površine, u iznosu 
fizičkoj osobi za priključenje stambenog prostora od nula kuna.
može se odobriti i obročno plaćanje  - za poslovne zgrade bez posebnih dijelova 

 nekretnine ili za poslovne prostore kao 
Broj obroka sporazumno će se utvrditi s posebne dijelove nekretnine, osim 
obveznikom plaćanja s tim da pojedinačni obrok ne proizvodnih građevina, površine preko 
može biti manji od 200,00kn.500 m2 građevinske (bruto) površine, u 
Obročno plaćanje odobriti će se pod uvjetom da iznosu od nula kuna.
obveznik plaćanja dostavi Općini Sikirevci bjanko  - za proizvodne zgrade bez posebnih 
zadužnicu kao sredstvo osiguranja plaćanja. dijelova nekretnine ili za proizvodne 
Na dospjele, a neplaćene obroke obračunava se prostore kao posebne dijelove nekretnine 
zatezna kamata.bez obzira na površinu, u iznosu od nula 

kuna.

 - za objekte koji služe djelatnosti kulture, 
3. Oslobođenje od plaćanja naknade za znanosti, obrazovanja, predškolskog 
priključenjeodgoja, zdravstva, socijalne skrbi, 

religijske objekte, druge socijalne 
Članak 25.ustanove i ostale građevine društvene 

namjene, u iznosu od nula kuna.
Načelnik općine može osloboditi u potpunosti  - za zgrade/građevine športsko-rekreacijske 
obveze plaćanja naknade za priključenje vlasnike namjene (stadioni, športske dvorane, 
građevine ili investitore koji grade građevine od bazeni i sl.), u iznosu od nula kuna.
zajedničkog, odnosno općeg interesa za jedinicu  - za objekte koji služe isključivo za 
lokalne samouprave kao što su društveni i poljoprivrednu djelatnost (plastenici, 
vatrogasni domovi, crkva, groblja, športske staklenici i sl.) ili za poljoprivredno 
dvorane, škola, bolnica i slično, te građevine za zemljište neovisno o površini, u iznosu od 
potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koje nula kuna.
su u vlasništvu ili suvlasništvu iste. - za jednostavne građevine koje u smislu 

posebnog propisa o prostornom uređenju i 

gradnji mogu graditi bez akta kojim se 

do najviše 12 

jednakih mjesečnih obroka.
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Članak 26. kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: 

1. ne priključi svoju građevinu na javni sustav 

Od naknade za priključenje na komunalne vodne vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje u 

građevine oslobađaju se osobe koje u smislu rokovima određenim člankom 7. ove 

odredbi članka 40. Zakona o pravima hrvatskih Odluke,

branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih 2. samovoljno priključi svoju građevinu na 

obitelji ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav 

dodjelom stambenog kredita (Narodne novine br. odvodnje.

174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kaznit 

i 55/11.). će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi 

koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoj članka.

VI. FINANCIRANJE GRADNJE Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, kaznit 

KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i fizička 

STRANE BUDUĆIH KORISNIKA osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a 

koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

Članak 27.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kaznit 

U slučaju kada gradnja određene komunalne će se za prekršaj fizička osoba koja učini prekršaj iz 

građevine nije predviđena planom gradnje stavka 1. ovog članka. 

komunalnih vodnih građevina, budući korisnici 

vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine 
IX.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEmogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, 

uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, 
Članak 30.pod uvjetima utvrđenim ugovorom sklopljenim s 

jedinicom lokalne samouprave.
Ova Odluka će se primjenjivati do donošenja Sredstva iz st. 1. ovog članka uplaćuju se na račun 
Odluke o priključenju na komunalne vodne općine Sikirevci, a rok povrata sredstava ne može 
građevine od strane Općinskog vijeća općine biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora. 
Sikirevci.

Članak 31.VII.  NADZOR

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Članak 28.
"Službenom vjesniku Brodsko posavske 

županije“.Ovlaštena osoba jedinice lokalne samouprave (u 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA daljnjem tekstu: ovlaštena osoba) u provođenju ove 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJEOdluke može poduzeti sljedeće mjere:

- izdati obvezni prekršajni nalog i izreći 
Klasa: 021-01/12-01/105novčanu kaznu,
Urbroj: 2178/1-01-12-1- pokrenuti prekršajni postupak.
Slavonski Brod, 18. rujan 2012.

PREDSJEDNIKVIII.  PREKRŠAJNE ODREDBE
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Zvonimir Markotić, prof., v.r.Članak 29.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn, 
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Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Odgovorni  urednik:  Slavica  Bešlić, dipl.iur.,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

Tisak:  "LASICA" d.o.o.,  Trg  Josipa  Stadlera  2,  Slavonski  Brod
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