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Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama 
(NN, br. 153/09., 63/11., 130/11. i 56/13.) te članka 31. i 33. 
Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike 
Gorice, broj 1/2013.) Gradsko vijeće Grada Velike Gorice 
na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. 12. 2013. godine, 
donijelo je

ODLUKU
o priključenju na komunalne vodne građevine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(1) Ovom Odlukom se utvrđuje:

- postupak priključenja građevine i druge nekretnine na 
komunalne vodne građevine

- rokovi priključenja građevine i druge nekretnine na 
komunalne vodne građevine

Članak 2.
(1) Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu 

ove Odluke, smatraju se: 
1.  građevine za javnu vodoopskrbu i 
2.  građevine za javnu odvodnju.

Članak 3.
(1) Vodne usluge su: 

1.  usluge javne vodoopskrbe,
2.  usluge javne odvodnje.

Članak 4.
(1) Vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik 

građevine odnosno druge nekretnine kao podnositelj zahtjeva 
za priključenje na komunalne vodne građevine odnosno 
kao budući korisnik vodnih usluga obvezan je pridržavati 
se Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga koje 
donosi VG Vodoopskrba d.o.o. iz Velike Gorice, kao javni 
isporučitelj vodnih usluga (u daljnjem tekstu: Isporučitelj). 

II. POSTUPAK  PRIKLJUČENJA

Članak 5.
(1) Postupak priključenja na komunalne vodne 

građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju pokreće 
se podnošenjem zahtjeva za priključenje. 
 (2) Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine 
odnosno druge nekretnine ili zakoniti posjednik građevine 
odnosno druge nekretnine uz prethodnu pisanu suglasnost 
vlasnika. 
 (3) Zahtjev za priključenje podnosi se Isporučitelju na 
propisanom obrascu Isporučitelja.

127. Članak 6.
(1) Uz zahtjev za priključenje na komunalne vodne 

građevine prilaže se:
a) izvadak iz katastarskog plana za česticu na kojoj 
se nalazi građevina odnosno druga nekretnina koja se 
priključuje na komunalne vodne građevine,
b) zemljišnoknjižni izvadak za česticu na kojoj se nalazi 
građevina odnosno druga nekretnina koja se priključuje 
na komunalne vodne građevine,
c) dokaz da je podnositelj zakoniti posjednik građevine 
odnosno druge nekretnine i pisana suglasnost vlasnika.

 
Članak 7.

(1) Isporučitelj, na temelju zahtjeva za priključenje, 
donosi odluku o dozvoli priključenja na komunalne vodne 
građevine (u daljnjem tekstu: odluka o dozvoli priključenja) 
ako su za priključenje ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti iz 
Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga Isporučitelja 
iz članka 4. ove Odluke i ako je zahtjev potpun u smislu 
članka 6. ove Odluke. Odluka o dozvoli priključenja vrijedi 
jednu godinu od dana donošenja iste.

(2) Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga 
članka, Isporučitelj će donijeti odluku o odbijanju 
priključenja na komunalne vodne građevine (u daljnjem 
tekstu: odluka o odbijanju priključenja).

(3) Isporučitelj je obvezan o zahtjevu za priključenje 
odlučiti u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za 
priključenje. 

Članak 8.
 (1) Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati: 
podatke o građevini odnosno drugoj nekretnini koja 
se priključuje na komunalne vodne građevine (adresa 
priključenja, broj katastarske čestice, namjena i dr.), ime 
i prezime vlasnika ili zakonitog posjednika fizičke osobe/
naziv pravne osobe, OIB, prebivalište odnosno boravište 
fizičke osobe/sjedište pravne osobe, za zakonitog posjednika 
valjani pravni temelj posjedovanja i uputu o pravnom lijeku.
 (2) Odluka o odbijanju priključenja mora sadržavati 
podatke iz stavka 1. ovog članka te razlog zbog kojeg se 
građevina odnosno druga nekretnina ne može priključiti.

Članak 9.
(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 5. ove Odluke 

dužan je s Isporučiteljom sklopiti Ugovor o izgradnji 
priključka na komunalne vodne građevine (u daljnjem 
tekstu: Ugovor o izgradnji priključka).
 (2) Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži: 
naziv i zastupnike/ime i prezime ugovornih strana, podaci 
o građevini ili drugoj nekretnini koja se priključuje, 
vrstu priključka, cijenu radova priključenja utvrđenu 
troškovnikom radova priključenja koji čini sastavni dio 
Ugovora o izgradnji priključka (količina i vrsta radova i 
materijala), način plaćanja cijene priključenja, rok izvođenja 
radova priključenja te odredbu o predaji izgrađenoga 
priključka u vlasništvo Isporučitelja bez naknade.
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Članak 10.
(1) Priključenje građevina i drugih nekretnina na 

komunalne vodne građevine - javnu vodoopskrbnu mrežu i 
na javnu kanalizacijsku mrežu, izvodi isključivo Isporučitelj 
ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi 
podnositelj zahtjeva za priključenje iz članka 5. ove Odluke.

III. ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 11.
(1) Vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik 

građevine odnosno druge nekretnine dužan je priključiti 
svoju građevinu na komunalne vodne građevine sukladno 
ovoj Odluci, a najkasnije u roku od jedne godine od dana 
poslane obavijesti Isporučitelja o mogućnosti priključenja.

IV. PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE

Članak 12.
(1) Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 
(Službeni glasnik Grada Velika Gorica br. 8/2011.).  

Članak 13.
(1)  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Službenom glasniku Grada Velika Gorica.

KLASA: 021-04/13-003/125
Urbroj:238-33-11-13-1
Velika Gorica, 23. 12. 2013.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Tomo Vidović v.r.

Temeljem članka 20. i članka 48. Zakona o predš-
kolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) 
te članka 33. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik 
Grada Velike Gorice 1/13), Gradsko vijeće Grada Velike 
Gorice, na svojoj 5. sjednici održanoj 23. 12. 2013. donosi   

ODLUKU
o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja 
prednosti pri upisu djece i mjerilima za 
određivanje visine roditeljskih uplata za 

ostvarivanje programa predškolskog odgoja 
i naobrazbe u dječjim vrtićima kojima je 

osnivač Grad Velika Gorica

Članak 1.
 U Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu 
djece i mjerilima za određivanje visine roditeljskih uplata 
za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i naobrazbe 

u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Velika Gorica 
(Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 9/11) članak 9. 
stavak 1. mijenja se i glasi:

„O mjestu predaje zahtjeva za upis djece odlučuje 
mjerodavni Upravni odjel, a o zahtjevima za upis djece 
odlučuje povjerenstvo za upis djece kojeg imenuje upravno 
vijeće dječjeg vrtića“.

Članak 2.
Članak 13., stavak 1, točka 2. mijenja se i glasi:

„2. Roditeljima koji imaju dvoje djece u vrtiću, 
cijena se umanjuje za drugo dijete 25 %. Roditelji koji imaju 
troje i više djece u vrtiću oslobađaju se plaćanja cijene 
programa za treće i svako sljedeće dijete“.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u 

Službenom glasniku Grada Velike Gorice, a primjenjuje se 
od 1. siječnja 2014. godine.

KLASA: 021-04/13-003/126
Urbroj:238-33-11-13-1
Velika Gorica, 23. 12. 2013.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Tomo Vidović v.r.
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