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OPĆINSKO VIJEĆE
___________________________________
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN
br. 33/01) te članka 22. Statuta Općine
Oprtalj ( Službene novine br.1/06 ),
Općinsko vijeće Općine Oprtalj na sjednici
održanoj 7. prosinca 2006. godine donijelo
je slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju Programa modernizacije
i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta
na području Općine Oprtalj
Članak 1.
Prihvaća se Program modernizacije i
rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na
području Općine Oprtalj kako slijedi:
A: ASFALTIRANJE
1. ORŠIĆI
2. ŠEGARI
3. KAVI
4. ŠKOFI
5. ORJAK
6. POLI
7. SV. SILVESTAR

66.000,00
132.000,00
49.500,00
297.000,00
82.500,00
231.000,00
165.000,00

UKUPNO:
+PDV 22%

1.023.000,00
225.060,00

SVEUKUPNO

1.248.060,00

B. REKONSTRUKCIJA
1. IPŠI
2. ČABARNICA
3. PIGINI
4. GRADINJE
UKUPNO:
+PDV 22%
SVEUKUPNO:

225.000,00
180.000,00
180.000,00
90.000,00
675.000,00
148.500,00
823.500,00

REKAPITULACIJA:
A: ASFALTIRANJE
1.248.060,00
B: REKONSTRUKCIJA
823.500,00
SVEUKUPNO:

2.071.560,00

Članak 2.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za
provedbu javne nabave za radove iz članka
1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavljuje se u Službenim
novinama Općine Oprtalj.
Klasa 340-03/06-01
Urbroj. 2105-02/06-5-1
Oprtalj, 7. prosinca 2006. godine
OPĆINAKO VIJEĆE
OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK:
Ivan Štokovac, v.r.
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____________________________________________________________________________
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN br. 33/01)
te članka 22. Statuta Općine Oprtalj ( Službene novine br.1/06 ), Općinsko vijeće Općine
Oprtalj na sjednici održanoj 7. prosinca 2006. godine donijelo je slijedeću
ODLUKU
o prihvaćanju Plana javne nabave radova,
roba i usluga za 2007. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Plan javne nabave radova, roba i usluga za 2007. godinu kako slijedi:
BROJ

1.

PLAN PRORAČUNA
- OSNOVNA
NAMJENAODRŽAVANJE
CESTA

PLANIRANO
SREDSTVA

POZICIJA

OPIS

100.000,00

95

1.1. NASIPAVANJE
NERAZVRSTANIH
CESTA
1.2. KOŠNJA UZ
NERAZVRSTANE
CESTE I NA JAVNIM
POVRŠINAMA
2.1. KOLEKTOR I
MJESNA MREŽA
OPRTALJ
2.2. UREĐAJ OPRTALJ
2.3. PROJEKT LIVADE
2.4. PROJEKT
GRADNJE-SV.STJEPAN
3.1. PARKIRALIŠTE I
PARK U OPRTLJU
3.2. PARKIRALIŠTE I
PARK U LIVADAMA
3.3. OBORINSKA
ODVODNJA I
NOGOSTUP LIVADE
3.4. GROBLJA
3.5. UREĐENJE ULIČNE
KALDRME U OPRTLJU

95

2.

KANALIZACIJA

850.000,00

118

118
124
124
3.

JAVNE POVRŠINE

650.000,00

97
97
119

104
99

4.

MODERNIZACIJA
CESTA

5.

JAVNI OBJEKTI

2.100.000,00

117
117

4.1. ASFALTIRANJE
4.2. EKONSTRUKCIJA

950.000,00

96

5.1. DRUŠTVENI DOM
ZRENJ
5.2. UREĐENJE
OPĆINSKE ZGRADE
5.3. SPORTSKI OBJEKTI
5.4. INTERVENTNA
SANACIJA OPASNIH
ZGRADA U OPRTLJU
5.5. PROJEKT
„SV.JERONIM“ZRENJ
5.6. PROSTORIJE ZA
DVD
5.7. UREĐENJE
OPĆINSKOG
PROSTORA ZA
ZAMJENSKI STAN

96
157
98

159
76
121

PLANIRANO
SREDSTVA
50.000,00

50.000,00

500.000,00

200.000,00
75.000,00
75.000,00
150.000,00
200.000,00
150.000,00

50.000,00
100.000,00
1.250.000,00
850.000,00
100.000,00
150.000,00
250.000,00
200.000,00

50.000,00
100.000,00
100.000,00
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SAKRALNI OBJEKTI

200.000,00

147

147
147
7.

UREDSKI
NAMJEŠTAJ

30.000,00

73

8.

GEOMETARSKE
USLUGE

30.000,00

107

9.

PROSTORNI PLAN

50.000,00

110

SVEUKUPNO

6.1 SANACIJA CRKVE
SV. MARIJE OD
SNIJEGA
6.2. SANACIJA CRKVE
SV. ROKA
6.3. OSTALO-SAKRALNI
OBJEKTI
7.1. UREDSKI
NAMJEŠTAJ U
OPĆINSKOJ ZGRADI
8.1. USLUGE
MJERENJA,
UTVRĐIVANJE MEĐA I
CIJEPANJA PARCELA
9.1. IZMJENE I DOP
PPUO OPRTALJ

4.960.000,00

100.000,00

50.000,00
50.000,00
30.000,00

30.000,00

50.000,00
4.960.000,00

Članak 2.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za provedbu javne nabave za radove iz članka 1. ove
Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenim novinama Općine
Oprtalj.
Klasa 023-05/06-01
Urbroj. 2105-02/06-5-1
Oprtalj, 7. prosinca 2006. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK:
Ivan Štokovac, v.r.
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___________________________________
Na temelju odredbe članka 34. stavka 1.
Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN
broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00. i
59/01, 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04. i
178/04), (u daljnjem tekstu:Zakon), te
članka 22. statuta Općine Oprtalj (Sl.
novine br. 1/06), Općinsko vijeće Općine
Oprtalj (u daljnjem tekstu: Općina), na
sjednici održanoj 7. prosinca 2006. godine,
donijelo je
ODLUKU
o uvjetima priključenja na sustav
opskrbe pitkom vodom
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti
priključenja vlasnika građevine (u daljnjem
tekstu: potrošač) na objekte i uređaje
komunalne infrastrukture za opskrbu
pitkom vodom (u daljnjem tekstu: Sustav
opskrbe pitkom vodom) na području
Općine.
Odlukom iz prethodnog stavka utvrđuje se
naročito:
1. obveza priključenja,
2. postupak priključenja,
3. tehničko-tehnološki uvjeti
priključenja,
4. rokovi priključenja,
5. naknada za priključenje,
6. način obračuna i visina naknade za
priključenje,
7. obustavljanje isporuke vode,
8. nadzor,
9. kaznene odredbe.
II. OBVEZA PRIKLJUČENJA
Članak 2.
Na području Općine vlasnici građevina
dužni su priključiti građevinu na sustav
opskrbe pitkom vodom, kada je takav
sustav izgrađen u naselju u kojem se nalazi
građevina, odnosno kada su osigurani uvjeti
za priključenje na taj sustav.

Članak 3.
Priključenje na sustav opskrbe pitkom
vodom treba izvesti na način da svaki
posebni dio zgrade koji predstavlja
samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni
prostor, garaža i sl.), sukladno glavnom
projektu i pravomoćnoj građevinskoj
dozvoli, odnosno svaki pojedini potrošač
ima ugrađen poseban uređaj za mjerenje
potrošnje vode.
Vlasnik posebnog dijela zgrade koji je prije
1. siječnja 2000. godine priključen na
sustav opskrbe pitkom vodom zajedničkog
uređaja (vodomjera) za mjerenje potrošnje
vode više pojedinačnih potrošača, može
zatražiti ugradnju posebnog uređaja za
mjerenje potrošnje vode (sekundarni
vodomjer) na svoj trošak, ukoliko
isporučitelj iz članka 4. ove Odluke utvrdi
da tehničko-tehnološki uvjeti to omogućuju.
Za ugradnju posebnog vodomjera iz
prethodnog stavka, ne plaća se naknada za
priključenje.
III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA
Članak 4.
Vlasnik, odnosno korisnik građevine
podnosi zahtjev za priključenje na sustav
opskrbe pitkom vodom trgovačkom društvu
„Istarski vodovod“ d.o.o. Buzet (u daljnjem
tekstu: Vodovod) koje obavlja komunalnu
djelatnost opskrbe pitkom vodom na
području Općine.
Općina ovlašćuje Vodovod da donese
rješenje o odobravanju priključenja
pojedine građevine na sustav opskrbe
pitkom vodom i o naknadi za priključenje.
Naknada za priključenje je prihod
proračuna Općine. Potrošač naknadu
uplaćuje na žiro račun Vodovoda, a isti sve
uplaćene naknade za priključenje kvartalno
prebacuje na žiro račun općinskog
proračuna.
Članak 5.
Građevina u kojoj se pitkom vodom
opskrbljuju različite kategorije potrošača
mora biti priključena na posebni vodovodni
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priključak za svaku kategoriju potrošača
odnosno namjenski dio prostora.
IV. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI
UVJETI PRIKLJUČENJA
A) VRSTE PRIKLJUČAKA
Članak 6.
Pod priključenjem građevine na sustav
opskrbe pitkom vodom podrazumijeva se
spajanje
instalacije
građevine
s
vodoopskrbnim
sustavom,
putem
vodovodnog priključka.
Članak 7.
Vodovodni priključak se odobrava za
opskrbu pitkom vodom građevine odnosno
nekretnine, te isti čini njezin pripadak
odnosno slijedi njenu pravnu sudbinu i ne
može se prenositi na druge nekretnine.
Članak 8.
Vodovodni priključak potrošača sastoji se u
pravilu od priključne obujmice ili navrtnog
zasuna, spojnog cijevnog voda, vodomjera,
odnosno glavnog vodomjera s pripadajućim
plombama Vodovoda i Državnog zavoda za
normizaciju i mjeriteljstvo, ventila i drugih
armatura koje se ugrađuju prije i poslije
vodomjera radi pravilnog trajnijeg rada
vodomjera, a izvodi ga i održava Vodovod.
Plombe iz stavka 1. ovog članka imaju
važnost službenog pečata i znaka, a njihovo
neovlašteno
skidanje
ili
povreda,
predstavlja kazneno djelo temeljem
kaznenog zakona republike Hrvatske.
Vodovodni priključak je dugotrajna
imovina Vodovoda.
Članak 9.
Priključak se može odobriti kao:
1. stalni priključak,
2. privremeni priključak.
Stalni priključak izvodi se kao trajno
rješenje vodoopskrbe pitkom vodom.
Privremenim priključkom smatra se:
1. gradilišni priključak potreban za
izgradnju građevina te priključak za
privremene i prenosive objekte, a

koji se odobrava na određeno
vrijeme, ali na duže od šest (6)
mjeseci,
2. priključak koji je odobren na
određeno vrijeme uz suglasnost
Općine,
3. priključak koji je odobren kao
privremeno rješenje opskrbe pitkom
vodom, a može se odobriti do
izgradnje vodovodne mreže za
pojedinu ulicu odnosno naselje.
Članak 10.
S obzirom na namjenu priključak može biti:
1. vodovodni priključak za prostor
stambene namjene,
2. vodovodni priključak za prostor
poslovne namjene,
3. vodovodni priključak za javne i
društvene namjene,
4. vodovodni
priključak
za
protupožarne potrebe,
5. vodovodni
priključak
za
navodnjavanje.
Članak 11.
Vodovodni priključak za prostor stambene
namjene smatra se priključak za građevinu
na zasebnoj građevinskoj čestici s najviše
dva stana odnosno koja nema više od
podruma i tri nadzemne etaže namijenjene
stanovanju, te čija građevinska bruto
površina ne prelazi 400m2.
Članak 12.
Vodovodni priključak za poslovne namjene
smatra se priključak za građevinu s jednom
ili više poslovnih jedinica namijenjenih za
obavljanje gospodarskih djelatnosti.
Pod priključkom za poslovne namjene
smatra se i priključak za građevinu
stambene namjene s više od dvije stambene
jedinice.
Članak 13.
Vodovodni priključak za javne i društvene
namjene smatra se priključak za građevine
od javnog interesa za Općinu (vrtići, škole,
sportske dvorane, društveni domovi,
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zdravstvene
ustanove,
umirovljenika, groblja i sl.)

domovi

Članak 14.
Vodovodni priključak za protupožarne
potrebe smatra se priključak koji se nalazi
unutar stambene građevine odnosno u zoni
poslovnog prostora, a može se koristiti za
izvanredne situacije nastale višom silom.
Članak 15.
Vodovodni priključak za navodnjavanje
smatra se priključak za nekretninu na kojoj
se obavlja poljodjelska djelatnost.
Pod priključkom za navodnjavanje smatra
se i priključak za građevinska područja
privedena javnoj namjeni od interesa za
Općinu (parkovi, uređena kupališta,
sportski tereni, rekreacijska područja i sl.)
B) UVJETI PRIKLJUČENJA
Članak 16.
Vodovodni priključci iz članka 10. ove
Odluke mogu se odobriti pod uvjetima
propisanim općim aktima Vodovoda.
Izuzetno od prethodnog stavka, vodovodni
priključak za navodnjavanje može se
odobriti pod ovim kumulativnim uvjetima:
1. da se nekretnina (zemljište) nalazi
izvan građevinskog područja za
česticu ili skup povezanih čestica
čija je ukupna površina veća od
1000 m2,
2. da je podnositelj zahtjeva ishodio
pismenu suglasnost Općine.
Članak 17.
Vodovod će odbiti priključenje građevine
na sustav opskrbe pitkom vodom u
slijedećim slučajevima:
1. ako građevina nema pravomoćne
građevinske dozvole,
2. ako prethodno nije proveden
postupak propisan odredbama ove
Odluke,
3. ako za priključenje ne postoje
tehničke mogućnosti,

4. ako bi se traženim priključenjem
narušila kvaliteta vodoopskrbe
postojećih potrošača.
Članak 18.
Vodovod obavlja priključenje i nadzor nad
izvedbom priključka građevine na sustav
opskrbe pitkom vodom sukladno tehničkotehnološkim uvjetima utvrđenim u ovoj
Odluci.
Članak 19.
Priključenje građevine na sustav opskrbe
pitkom vodom izvest će se pod slijedećim
tehničko-tehnološkim uvjetima:
1. priključak mora imati svoje vlastito
posebno ili zajedničko okno za
ugradnju
vodomjera,
prema
uvjetima Vodovoda,
2. vodovodni priključak se polaže na
lako pristupačnom mjestu prema
utvrđenim uvjetima i suglasnosti
Vodovoda,
3. vodovodne priključke treba u
pravilu izvoditi okomito na os
cjevovoda,
4. kućne spojnice – ogrlice ne smiju
slabiti poprečni presjek cijevi, niti
se smiju postavljati na manjem
međusobnom razmaku od 5,00 m,
5. ispred i iza vodomjera obavezno
predvidjeti usmjerivač ulaza – ravnu
dionicu cjevovoda (ulaznu i izlaznu)
prema
naputku
proizvođača
vodomjera,
6. minimalni presjek vodovodnog
priključka određuje se na temelju
hidrauličnog proračuna i u pravilu
ne može biti manji od profila 25
mm,
7. najmanja
dubina
vodovodnog
priključka je 0,60 m i zavisi o
mjestu i presjeku priključka. Dubinu
vodovodnog priključka određuje
Vodovod,
8. križanje priključka s drugim
instalacijama gradi se u pravilu pod
pravim kutom. Pri tome se
vodovodni priključak mora položiti
iznad kanalizacije.
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Minimalna međusobna udaljenost
na mjestu križanja iznosi od 30 – 50
cm
ovisno
od
instalacije
infrastrukture (mjerno vertikalno na
mjesto križanja),
9. ukoliko se osim korištenja vode za
sanitarne potrebe zahtijeva i
korištenje vode za protupožarnu
zaštitu, u vodomjernom se oknu
ugrađuju zasebni vodomjeri ili jedan
kombinirani vodomjer,
10. vodomjer se u urbaniziranim
naseljima
s
izgrađenom
vodovodnom mrežom u pravilu
ugrađuje uz regulacijsku liniju na
terenu koje pripada objektu,
11. ako se regulacijska linija poklapa sa
građevinskom linijom vodomjer se
ugrađuje u pravilu na javnoj
površini. Iznimno, kada za to
postoje
tehničke
mogućnosti
Vodovod može odobriti ugradnju
vodomjera u objekt,
12. vodomjer s ventilima ugrađuje se u
okno. Vodomjerno okno održava
potrošač u svom trošku i brine se da
uvijek budu ispravni, čisti i
pristupačni,
13. Vodovod je dužan voditi kartoteku
priključaka iz koje su vidljive
tehničke karakteristike istoga, tip i
primjer vodomjera, dan ugradnje,
vrijednosti priključka i sl. ugovor o
izvedbi priključka, kao i ostala
potrebna dokumentacija trajnog je
karaktera i čuva je Vodovod,
14. Vodovod održava vodomjere po
kojima ispostavlja račune, kontrolira
ih, popravlja, baždari u zakonskom
roku i zamjenjuje u slučaju
istrošenosti ili kvara.
Članak 20.
Za izvedbu vodovodnog priključka,
potrošač plaća stvarnu cijenu troškova rada
i
utrošenog
materijala
neposredno
Vodovodu koji je nositelj izvedbe
priključka, na temelju pisanog Ugovora i
uspostavljenog računa za izvršen posao.

V. ROKOVI PRIKLJUČENJA
Članak 21.
Vlasnici građevine dužni su priključiti
građevinu na sustav opskrbe pitkom vodom
u rokovima kako slijedi:
1. u roku od dvanaest (12) mjeseci od
završetka izgradnje sustava opskrbe
pitkom vodom u naselju,
2. u roku od šest (6) mjeseci od
završetka izgradnje građevine u
naseljima gdje je sustav opskrbe
pitkom vodom već izgrađen.
Članak 22.
Na temelju podnesenog pismenog zahtjeva
za priključenje, u roku od petnaest (15)
dana od dana podnošenja zahtjeva Vodovod
je obvezan podnositelju zahtjeva izdati
tehničke uvjete kojim se utvrđuju uvjeti za
priključenje.
Vodovod donosi rješenje iz članka 4. ove
Odluke u roku od osam (8) dana nakon
ispunjenja uvjeta iz prethodnog stavka.
Priključenje na vodovodni sustav Vodovod
je obvezan izvršiti u roku od trideset (30)
dana od dana donošenja rješenja, a nakon
ispunjavanja uvjeta iz članka 23. ove
Odluke.
Članak 23.
Priključenje podnositelja zahtjeva na
vodoopskrbni sustav ne može se izvršiti
prije uplate naknade za priključenje
odnosno prvog obroka ako se naknada
plaća obročno.
VI. NAČIN OBRAČUNA I VISINA
NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE
Članak 24.
Naknada za priključenje je strogo
namjenska i podrazumijeva vlastito učešće
svakog novog potrošača u izgradnji
objekata i uređaja za opskrbu pitkom
vodom, sukladno Programu građenja
objekata
i
uređenja
komunalne
infrastrukture Općine.
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Članak 25.
Naknada za priključenje se obračunava u
skladu s kategorijama potrošača i namjeni
građevine odnosno priključka.
Kategorije
potrošača
regulirane
su
posebnom odlukom, a koju donosi Uprava
Vodovoda uz prethodnu suglasnost
Nadzornog odbora.
U smislu određivanja visine naknade za
priključenje, potrošačem iz članka 26. ove
Odluke smatra se fizička ili pravna osoba
koja je podnijela zahtjev za priključenje.
Članak 26.
Potrošač plaća naknadu za priključenje na
sustav opskrbe pitkom vodom i to u iznosu:
1. Za vodovodni priključak za prostor
stambene namjene
– prosječna mjesečna bruto plaća u
RH za prethodnu godinu.
2. Za vodovodni priključak za
poslovne
namjene
ukoliko
maksimalna satna potrošnja ne
prelazi 0,4 l/s vode:
2.1. za proizvodne djelatnosti
– 10.000,00 kn + 10,00 kn po
3
m prostora
2.2. za
trgovačke,
uslužne,
ugostiteljske, turističke i sl.
djelatnosti
– 20.000,00 kn + 10,00 kn po
3
m prostora
3. Za vodovodni priključak za
poslovne
namjene
ukoliko
maksimalna satna potrošnja prelazi
0,4 l /s vode
– iznos iz točke 2.1. odnosno 2.2. +
1.000,00 kn za svakih daljnjih 0,1 l/s
4. Za vodovodni priključak za javne i
društvene namjene
– 10.000,00 kn paušalno
5. Za vodovodni priključak za
protupožarne potrebe
– 5.000,00 kn za količine do 5 l/s +
500,00 kn za svakih daljnjih 0,1 l/s
6. Za vodovodni priključak za
navodnjavanje iz članka 15. stavak
2. Odluke
– 5.000,00 kn

7. Za vodovodni priključak za garaže,
drvarnice i sl. ukoliko je podnositelj
zahtjeva fizička osoba
– ½ prosječne mjesečne bruto plaće
u RH za prethodnu godinu
Ukoliko se ne može utvrditi koja će se
djelatnost obavljati u poslovnom objektu,
plaća se iznos naknade iz točke 2.2.
odnosno točke 3. ovog članka.
Članak 27.
Izuzetno od članka 26. stavka 1. točke 1.
ove Odluke, fizičke osobe koje nemaju
prebivalište odnosno stalni boravak u
Republici Hrvatskoj, a građevinu nisu stekli
po osnovi nasljeđivanja ili darovanja od
roditelja, braće ili sestara koji su imali
hrvatsko državljanstvo, plaćaju naknadu u
iznosu od dvije prosječne mjesečne bruto
plaće u RH za prethodnu godinu.
Članak 28.
Izuzetno od članka 26. stavka 1. točke 1,
ukoliko u postojećim selima nije bila
izgrađena vodoopskrbna mreža, pa time
nisu postojali uvjeti za priključenje na
sustav opskrbe pitkom vodom do stupanja
na snagu ove Odluke, visina naknade za
postojeće građevine stambene namjene
utvrđuju se u iznosu od 3.000,00 kn.
Naknada u visini iz prethodnog stavka
plaća se pod uvjetom da se vodovodni
priključak zatraži u roku iz članka 21. ove
Odluke.
Stavak 1. i 2. ovog članka ne odnose se na
proširenje vodoopskrbne mreže za naselja
odnosno nove građevine u novim
građevinskom područjima.
Članak 29.
Izuzetno od članka 26, ukoliko bi za
priključenje na sustav opskrbe pitkom
vodom trebalo osigurati količine vode koje
iziskuju izgradnju novih objekata odnosno
rekonstrukciju postojećeg sustava, naknada
za priključenje utvrdit će se u visini
stvarnih troškova za izgradnju odnosno
rekonstrukciju sustava.
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Visinu naknade iz prethodnog stavka
predlaže Uprava Vodovoda, a konačnu
odluku donosi Općinsko poglavarstvo.
Članak 30.
Ukoliko
podnositelj
zahtjeva
za
priključenje sudjeluje u financiranju
izgradnje vodovodnog ogranka u visini koja
je jednaka ili viša od naknade koju bi trebao
platiti, isti se oslobađa plaćanja naknade.
Članak 31.
U slučaju da u postojećoj građevini
(obiteljska kuća, stambena zgrada i sl.)
postoji samo jedan priključak, a utvrđeno je
da se pored stanovanja obavlja i neka
gospodarska ili druga djelatnost, potrebno
je potrošača obavijestiti da je obvezan
izvršiti odvajanje vodovodne instalacije i
zatražiti novi priključak u roku od tri
mjeseca od dana dostave obavijesti.
U protivnom Vodovod će ukupnu potrošnju
vode na tom priključku obračunavati kao za
kategoriju „ostali potrošači“.
Članak 32.
U slučaju kada potrošač vrši odvajanje
vodovodne instalacije iz prethodnog članka,
a pri tome zadržava priključak za stambene
namjene, obvezan je platiti naknadu u visini
koja je predviđena za priključak za
poslovne namjene, te stvarne troškove
priključenja.
Članak 33.
U slučaju prenamjene postojećeg priključka
za stambene namjene u priključak za
poslovne namjene, podnositelj zahtjeva
obvezan je platiti samo razliku između
visine naknade za navedene priključke.
Članak 34.
Ukoliko vlasništvo nad građevinom po
osnovi nasljeđivanja steknu dva ili više
nasljednika, isti imaju postići sporazum oko
vlasništva nad vodovodnim priključkom na
način da dogovorno utvrde na kojeg će se
nasljednika
prenijeti
vlasništvo
vodovodnog priključka.

Postignuti sporazum iz prethodnog članka
nasljednici
dokazuju
rješenjem
o
nasljeđivanju ili pismenim sporazumom
ovjerenim od javnog bilježnika.
U slučaju da nasljednici ne postignu
sporazum oko vlasništva nad vodovodnim
priključkom,
Vodovod
će
izvršiti
obustavljanje isporuke vode dok se isti ne
postigne.
Ukoliko nasljednici koji nisu stekli
vlasništvo nad vodovodnim priključkom iz
stavka 1. ovog članka zatraže novi
vodovodni priključak za tu građevinu,
istima se neće naplatiti naknada za
priključenje, već samo stvarni troškovi
priključenja.
Članak 35.
Za privremeni priključak iz članka 9. i
priključak za navodnjavanje iz članka 15.
stavak 1. ove Odluke, ne plaća se naknada
za priključenje.
Članak 36.
Općina može potrošača djelomično ili u
cijelosti osloboditi obveze plaćanja naknade
za priključenje, ako za to postoje opravdani
razlozi.
Članak 37.
Ovlašćuje se Vodovod za provođenje
postupka naplate naknade za priključenje i
realizaciju Plana građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture.
VII. NAČIN PLAĆANJA NAKNADE
ZA PRIKLJUČENJE
Članak 38.
Naknada za priključenje može se platiti
jednokratno ili u najviše šest (6) jednakih
mjesečnih obroka, uz kamatu prema
eskontnoj stopi HNB.
Naknadu iz prethodnog stavka, odnosno
prvi obrok ako se naknada plaća obročno,
potrošač je obvezan platiti u roku od osam
(8) dana od dostave rješenja iz članka 4.
ove Odluke.
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VIII. OBUSTAVLJANJE ISPORUKE
VODE
Članak 39.
Vodovod ima pravo, uz prethodnu najavu
ograničiti ili obustaviti opskrbu pitke vode
u slijedećim slučajevima:
1. zbog planiranih radova pregleda,
popravka mjerno regulacijskih
uređaja, popravka sustava opskrbe
pitkom vodom, izgradnje nove
vodovodne mreže ili priključka,
2. zbog neposredne opasnosti po život
i imovinu građana koja bi nastala
daljnjim korištenjem pitke vode,
3. ako potrošač ne plaća cijenu za
isporučenu vodu u roku i na način
propisan odlukom Vodovoda,
4. ako potrošač namjerno ili krajnjom
nepažnjom pokvari vodomjer,
5. ako se potrošač neovlašteno
priključi na sustav opskrbe pitkom
vodom,
6. kada se postojeći potrošač odjavi, a
novi ne prijavi u roku od 8 dana,
7. ako je u stambenoj zgradi s više
stambenih
jedinica
odnosno
samostalnih
uporabnih
cjelina
instaliran samo jedan vodomjer, a
vlasnici odnosno korisnici stanova
ne
postignu
sporazum
oko
imenovanja predstavnika koji će s
Vodovodom sklopiti ugovor o
isporuci vode,
8. kada nastane kvar na vodovodnim
instalacijama potrošača koji može
negativno utjecati na sanitarnotehničku ispravnost pitke vode,
9. ako je vodovodno okno zagađeno,
zatrpano ili nepristupačno, a
potrošač nije nedostatke otklonio
niti nakon pismene opomene
vodovoda,
10. ako potrošač krši propise i naredbe
o štednji vode,
11. ako potrošač omogući korištenje
svoje vodovodne instalacije drugim
korisnicima bez pismene suglasnosti
Vodovoda,

12. ako potrošač koristi vodu protivno
odredbama Ugovora o isporuci
vode.
IX. NADZOR
Članak 40.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke
obavlja službena osoba Vodovoda, a
postupanje Vodovoda nadzire tijelo
općinske uprave nadležno za komunalno
gospodarstvo.
Članak 41.
Službena osoba Vodovoda, u obavljanju
nadzora iz prethodnog članka ovlaštena je:
1. nadzirati primjenu ove Odluke,
2. upozoriti fizičke i pravne osobe na
obvezu poduzimanja određenih
radnji
u
svrhu
održavanja
ispravnosti sustava opskrbe pitkom
vodom.
Članak 42.
Na osnovi prijave službene osobe
Vodovoda, tijelo općinske uprave nadležno
za komunalno gospodarstvo, podnijet će
nadležnom Prekršajnom sudu zahtjev za
pokretanje prekršajnog postupka protiv
potrošača koji prekrši odredbe ove Odluke.
X. KAZNENE ODREDBE
Članak 43.
Globom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će
se za prekršaj pravna osoba – potrošač i to:
1. ako ne priključi građevinu na sustav
opskrbe vodom u rokovima i na
način određenim ovom Odlukom,
2. u slučaju samovoljnog priključenja
na sustav opskrbe pitkom vodom,
3. u slučaju korištenja vode iz javnih
hidranata i ostalih uređaja na
sustavu bez odobrenja Vodovoda,
4. ako onemogući Vodovodu popravak
priključka, očitanje i zamjenu
vodomjera u cilju baždarenja,
pregled instalacije potrošača u cilju
utvrđivanja
njezine
tehničke
ispravnosti,
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5. ako vodovodno okno ne održava u
stanju u kojem neće predstavljati
opasnost za okolinu.
Globom u iznosu od 200,00 kn kaznit će se
za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj
osobi – potrošaču i fizička osoba – potrošač
za prekršaj iz prethodnog stavka ovog
članka.
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 44.
Postupci započeti prije stupanja na snagu
ove Odluke okončati će se prema
odredbama Odluke koja je bila ranije na
snazi.
Članak 45.
Obvezuje se Vodovod da, nakon stupanja
na snagu ove Odluke, izvrši reviziju i
usklađenje ugovora o isporuci vode s
potrošačima sukladno odredbama ove
Odluke.
Članak 46.
Ovlašćuje se Općinsko poglavarstvo za
tumačenje odredbi ove Odluke.
Članak 47.
Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se
van snage Odluka o uvjetima priključenja
građevina odnosno ostalih nekretnina na
sustav opskrbe pitkom vodom, Klasa: 32503/01-01, Urbroj: 2105-01/02 , od 03.
kolovoza 2001. godine
Članak 48.
Ova Odluka stupa na snago osmoga dana
od dana objave u Službenim novinama
Općine Oprtalj, a primjenjuje se od 1.
siječnja 2007. godine.
Klasa: 325-03/06-01/01
Urbroj: 2105-02/06-05-1
Oprtalj, 7. prosinca 2006. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK:
Ivan Štokovac, v.r.
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OPĆINSKO POGLAVARSTVO
___________________________________
Na temelju članka 33. Statuta Općine
Oprtalj (Sl. novine br.1/06) Općinsko
poglavarstvo Općine Oprtalj na sjednici
održanoj 30. listopada 2006. godine
raspravljajući o potrebi usklađivanja
prostorno planske dokumentacije sa novim
idejama, projektima, zahtjevima za
proširivanjem i drukčijim uređenjem
građevinskih područja
i potreba za
gradnjom donijelo je

3. Zadužuje se Jedinstveni upravni
odjel za provedbu ovog Zaključka.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja i objavljuje se u
Službenim novinama
Općine
Oprtalj.
Klasa: 604-01/06-01/01
Urbroj: 2105-02/06-04-1
Oprtalj, 30. listopada 2006. godine
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OPRTALJ

ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se prijedlog za pokretanje
postupka Izmjena i dopuna PPUO
Oprtalj.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja i objavljuje se u
Službenim
novinama
Općine
Oprtalj.
Klasa: 350-01/06-01
Urbroj: 2105-02/06-04-1
Oprtalj, 30. listopada 2006. godine
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK
Aleksander Krt, v.r
___________________________________
Na temelju članka 33. Statuta Općine
Oprtalj (Sl. novine br.1/06) Općinsko
poglavarstvo Općine Oprtalj na sjednici
održanoj 30. listopada 2006. godine
donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o stipendijama za
školsku godinu 2006/2007.
1. Za školsku godinu 2006/2007. neće
se isplaćivati stipendija za učenike
srednjih škola.
2. Studentska stipendija povećava se
sa sadašnjih 400,00 na 700,00 kuna.

PREDSJEDNIK
Aleksander Krt, v.r
___________________________________
Na temelju članka 33. Statuta Općine
Oprtalj (Sl. novine br.1/06) Općinsko
poglavarstvo Općine Oprtalj na sjednici
održanoj 30. listopada 2006. godine
donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o produženju radnog odnosa
na određeno vrijeme
1. Davoru Tončiću se produžuje rad na
određeno vrijeme za 8 mjeseci na
mjesto komunalnog radnika sa
danom 27. listopada 2006. godine.
2. Zadužuje se Jedinstveni upravni
odjel za provedbu ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja i objavljuje se u
Službenim novinama
Općine
Oprtalj.
Klasa: 112-02/06-01/10
Urbroj: 2105-02/06-04-1
Oprtalj, 30. listopada 2006. godine
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK
Aleksander Krt, v.r
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___________________________________
Na temelju članka 33. Statuta Općine
Oprtalj (Sl. novine br.1/06) Općinsko
poglavarstvo Općine Oprtalj na sjednici
održanoj 30. listopada 2006. godine
donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o nabavi računalne opreme
za PO Livade
1. Prihvaća se zahtjev PO Livade za
nabavku 4 kompjutera .
2. Zadužuje se Jedinstveni upravni
odjel za provedbu ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja i objavljuje se u
Službenim novinama
Općine
Oprtalj.
Klasa: 602-01/06-01/01
Urbroj: 2105-02/06-04-1
Oprtalj, 30. listopada 2006. godine
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK
Aleksander Krt, v.r
___________________________________
Na temelju članka 32. i 33. Statuta Općine
Oprtalj ( Službene novine br.1/06 ),
Općinsko poglavarstvo Općine Oprtalj na
sjednici održanoj 17. studenog 2006. godine
donijelo je slijedeću
ODLUKU
o izboru najpovoljnijih ponuđača po
objavljenom Natječaju
za prodaju nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda
Članak 1.
Za najpovoljnije ponuđače po objavljenom
Natječaju za prodaju nekretnina putem
prikupljanja pismenih ponuda od 31.
listopada 2006. godine izabiru se:
•

Za nekretninu pod rednim
brojem 2. Natječaja :

- Aldo Bazjak iz Krajići, Krajići
5 s ponudbenom cijenom u
iznosu od
23.100,00 kuna
• Za nekretninu pod rednim
brojem 4. Natječaja:
- Albina Nerina Lubiana iz
Pirelići, Pirelići 4 s ponudbenom
cijenom u iznosu
od 121.100,00 kuna.
• Za nekretninu pod rednim
brojem 5. Natječaja:
- Armando Visintin iz Pirelići,
Pirelići 1 po pun. Darku Radić s
ponudbenom cijenom u iznosu od
84.500,00 kuna.
• Za nekretninu pod rednim
brojem 6. Natječaja:
- Niki Fachin iz Umaga,
Buzetska 10 s ponudbenom cijenom
u iznosu od 121.100,00 kuna.
• Za nekretninu pod rednim
brojem 7. Natječaja:
- Damir Vižintin iz Sv.Ivana,
Sv.Ivan 19/A s ponudbenom
cijenom u iznosu od 193.000,00
kuna.
•

Za nekretninu pod rednim
brojem 8. Natječaja :
- Eduard Kišić iz Ičići, Put za
Veprinac 13 s ponudbenom cijenom
u iznosu od
158.000,00 kuna.
• Za nekretnine pod rednim
brojem 9. Natječaja:
- Denis Ivošević iz Novigrada,
Istarskog razvoda 19 s ponudbenom
cijenom u iznosu od 146.700,00
kuna.
• Za nekretninu pod rednim
brojem 10. Natječaja :
- Zigante tartufi d.o.o. iz Buja,
Portoroška 15 s ponudbenom
cijenom u iznosu
od 335.000,00 kuna.
• Za nekretninu pod rednim
brojem 11 . Natječaja:
- Roberto Fattori iz Novigrada,
Ulica Glagoljaša 14 s ponudbenom

Broj 6

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE OPRTALJ
cijenom u iznosu od 302.100,00
kuna.
• Za nekretninu pod rednim
brojem 13. Natječaja:
- Ghizzo d.o.o. iz Buja, Trg
J.B.Tita 9 s ponudbenom cijenom u
iznosu od 60.000,00 kuna
• Za nekretnine pod rednim
brojem 14. Natječaja:
- Damir Vižintin iz Sv.Ivana,
Sv.Ivan 19/A s ponudbenom
cijenom u iznosu od 32.000,00
kuna.
• Za nekretnine pod rednim
brojem 15. Natječaja:
- Orjano Vižintin iz Sv.Ivana,
Sv.Ivan 19 s ponudbenom
cijenom u iznosu od 22.000,00
kuna.
• Za nekretnine pod rednim
brojem 16. Natječaja:
- Ghizzo d.o.o. iz Buja, Trg
J.B.Tita 9 s ponudbenom cijenom u
iznosu od 420.000,00 kuna.
• Za nekretnine pod rednim
brojem 17. Natječaja:
- Ana Saincich iz Sv.Ivana,
Sv.Ivan 26 s ponudbenom
cijenom u iznosu od 51.000,00
kuna.
• Za nekretnine pod rednim
brojem 18. Natječaja:
- Milić Jagrović iz Umaga, Soši
40A s ponudbenom cijenom u
iznosu od 36.650,00 kuna.
• Za nekretnine pod rednim
brojem 19. Natječaja:
- ISTRA ALUMINIJ d.o.o. iz
Lupoglava,
Lupoglav
8
s
ponudbenom cijenom u iznosu od
510.000,00 kuna.
• Za nekretnine pod rednim
brojem 20. Natječaja:
- Klaudio Ipša iz Livada,
Livade 13/2 s ponudbenom cijenom
u iznosu od 14.200,00 kuna.
• Za nekretnine pod rednim
brojem 21. Natječaja:

- Fijorela Černeka iz Zrenja,
Zrenj 7 s ponudbenom cijenom u
iznosu od 15.100,00 kuna.
• Za nekretnine pod rednim
brojem 22. Natječaja:
- BAOBAB d.o.o. iz Umaga,
Žrtava Fašizma 7B s ponudbenom
cijenom u iznosu od 1.009.320,00
kuna.
Članak 2.
Za nekretnine pod rednim brojem 1.
Natječaja iz članka 1. ove Odluke odbijaju
se ponude i poništava se prodaja tih
nekretnina.
Za nekretninu pod rednim brojem 6.
Natječaja iz članka 1. ove Odluke prihvaća
se ponuda sa najvišom cijenom od
121.100,00 i upućuje se zahtjev vlasniku
susjedne zgradne čestice koja čini sastavni
dio građevinske parcele da se, obzirom da
je natječajem utvrđeno prvenstveno pravo
kupnje, izjasni o prihvaćanju najviše
postignute cijene u natječaju.
Članak 3.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel
Općine Oprtalj za pripremu i provedbu
kupoprodajnih ugovora sa najpovoljnijim
ponuđačima iz članka 1. i 2. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja a objavljuje se u Službenim
novinama Općine Oprtalj.
Klasa: 947-02/06-01/30
Urbroj: 2105-02/06-01-1
Oprtalj, 17. studeni 2006. godine
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK
Aleksander Krt, v.r.

Broj 6

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE OPRTALJ

___________________________________
Na temelju članka 33. Statuta Općine
Oprtalj (Sl. novine br.1/06) Općinsko
poglavarstvo Općine Oprtalj na sjednici
održanoj 20. prosinca 2006. godine donijelo
je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju najpovoljnije ponude
za zakup poslovnog prostora
1. Prihvaća se ponuda poduzeća
„Zigante tartufi“ d.o.o. iz Buja,
Plovanija, Portoroška 15 za zakup
poslovnog prostora u Livadama u
prizemlju zgrade označene sa k.č.br.
914/5 zgr. k.o. Oprtalj u iznosu od
200,00 kuna mjesečno.
2. Sa poduzećem iz stavka 1. ovog
Zaključka sklopiti će se Ugovor o
zakupu poslovnog prostora.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja i objavljuje se u
Službenim
novinama
Općine
Oprtalj.
Klasa: 372-03/06-01/07
Urbroj: 2105-02/06-04-2
Oprtalj, 20. prosinca 2006. godine

2.

Sa ponuditeljem iz stavka 1. ovog
Zaključka sklopiti će se Ugovor o
zakupu poslovnog prostora.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavljuje se u Službenim
novinama Općine Oprtalj.

3.

Klasa: 372-03/06-01/08
Urbroj: 2105-02/06-04-2
Oprtalj, 20. prosinca 2006. godine
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK
Aleksander Krt, v.r
___________________________________
Na temelju članka 33. Statuta Općine
Oprtalj (Sl. novine br.1/06) Općinsko
poglavarstvo Općine Oprtalj na sjednici
održanoj 20. prosinca 2006. godine donijelo
je
Z A K LJ U Č A K
o financiranju projekta „Proučavanje i
inventarizacija narodnog graditeljstva
područja Općine Oprtalj“
1.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK
Aleksander Krt, v.r
___________________________________
Na temelju članka 33. Statuta Općine
Oprtalj (Sl. novine br.1/06) Općinsko
poglavarstvo Općine Oprtalj na sjednici
održanoj 20. prosinca 2006. godine donijelo
je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju najpovoljnije ponude
za zakup poslovnog prostora
1.

Prihvaća se ponuda Dorjane Basaneže
za zakup poslovnog prostora u
Livadama u prizemlju zgrade
označene sa k.č.br. 1047 zgr. k.o.
Oprtalj u iznosu od 200,00 kuna
mjesečno.

2.

3.

Prihvaća se zahtjev Niki Fachin
za
financiranje
projekta
„Proučavanje i inventarizacija
narodnog graditeljstva područja
Općine Oprtalj“ u iznosu do
15.000,00 kuna.
Zadužuje se Jedinstveni upravni
odjel
za
provedbu
ovog
Zaključka.
Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja i objavljuje se
u Službenim novinama Općine
Oprtalj.

Klasa: 402-01/06-01/18
Urbroj: 2105-02/06-04-2
Oprtalj, 20. prosinca 2006. godine
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK
Aleksander Krt, v.r

Broj 6

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE OPRTALJ

___________________________________
Na temelju članka 33. Statuta Općine
Oprtalj (Sl. novine br.1/06) Općinsko
poglavarstvo Općine Oprtalj na sjednici
održanoj 20. prosinca 2006. godine donijelo
je
Z A K LJ U Č A K
o zaštiti ulaza u pećinu Laganiši
1.

2.

3.

Prihvaća
se
prijedlog
Arheološkog muzeja Istre o
zaštiti ulaza u pećinu Laganiši.
Zadužuje se Jedinstveni upravni
odjel
za
provedbu
ovog
Zaključka.
Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja i objavljuje se
u Službenim novinama Općine
Oprtalj.

Klasa: 402-01/06-01/13
Urbroj: 2105-02/06-04-2
Oprtalj, 20. prosinca 2006. godine
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK
Aleksander Krt, v.r
___________________________________
Na temelju članka 33. Statuta Općine
Oprtalj (Sl. novine br.1/06) Općinsko
poglavarstvo Općine Oprtalj na sjednici
održanoj 20. prosinca 2006. godine donijelo
je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju služenja civilnog vojnog
roka u Općini Oprtalj
1. Prihvaća se zahtjev Edija Cotić iz
Livada, Gradinje 18 za služenje
civilnog vojnog roka u Općini
Oprtalj.
2. Utvrđuje se obveza usklađenja
razdoblja služenja civilnog vojnog
roka sa potrebama i mogućnostima
Općine Oprtalj.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja i objavljuje se u
Službenim
novinama
Općine
Oprtalj.
Klasa: 801-01/06-01/02
Ur.broj: 2105-02/06-05-1
Oprtalj, 20. prosinca 2006. godine
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OPRTALJ
PREDSJEDNIK
Aleksander Krt, v.r

Broj 6

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE OPRTALJ

