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144.

Na temelju članka 35. Statuta
Općine Velika Ludina („Službene
novine Općine Velika Ludina'' br. 6/09,
7/11, 2/13, 6/14, 3/18 i 5/18 – pročišćeni
tekst), Općinsko vijeće Općine Velika
Ludina na svojoj 16. sjednici održanoj
dana 24.09.2018. godine donosi slijedeću

Na temelju članka 209. Zakona o
vodama (Narodne novine broj 153/09,
63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18), te
članka 35. Statuta Općine Velika Ludina
(„Službene novine Općine Velika
Ludina'' br. 6/09, 7/11, 2/13, 6/14, 3/18 i
5/18 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Velika Ludina na svojoj 16.
sjednici održanoj dana 24.09.2018.
godine donijelo je

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA
KREDITNO ZADUŽENJE
OPĆINE VELIKA LUDINA
KOD PRIVREDNE BANKE
ZAGREB
Članak 1.
Daje se suglasnost za kreditno
zaduženje Općine Velika Ludina kod
Privredne banke Zagreb u iznosu od
2.300.000,00 kuna za asfaltiranje i
dogradnju Cvjetne ulice u Velikoj Ludini i
Građenje reciklažnog dvorišta na području
Općine Velikoj Ludini.
Članak 2.
Donošenjem ove Odluke prestaje
važiti Odluka o davanju suglasnosti za
kreditno zaduženje Općine Velika Ludina
kod Privredne banke Zagreb, Klasa: 40201/18-05/02, Urbroj: 2176/19-02-18-2 od
28.08.2018. godine („Službene novine
Općine Velika Ludina“ br. 8/18).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenim
novinama Općine Velika Ludina“.
REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA
OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 402-01/18-05/02
URBROJ: 2176/19-02-18-4
Velika Ludina, 24.09.2018.
Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.

ODLUKU
O PRIKLJUČENJU NA
KOMUNALNE
VODNEGRAĐEVINE
NA PODRUČJU OPĆINE
VELIKA LUDINA
Članak 1.
Ovom se Odlukom za područje
Općine
Velika
Ludina
propisuju
odgovarajuća postupanja vezana uz
priključenje građevine ili druge nekretnine
na komunalne vodne građevine za opskrbu
pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda i
to:
a) postupak priključenja,
b) rokovi priključenja.
Članak 2.
Pod
komunalnim
vodnim
građevinama, u smislu ove Odluke,
smatraju se:
1. građevine za javnu vodoopskrbu
i
2. građevine za javnu odvodnju.
Pod drugim nekretninama u smislu
ove Odluke smatra se objekt koji služi
isključivo za poljoprivrednu djelatnost
(plastenici,
staklenici
i
sl.)
ili
poljoprivredno zemljište neovisno o
površini.
Članak 3.
Vodne usluge su:
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1. usluge javne vodoopskrbe,
2. usluge javne odvodnje.
Članak 4.
Vlasnik, odnosno drugi zakoniti
posjednik građevine odnosno druge
nekretnine kao podnositelj zahtjeva za
priključenje, odnosno kao budući korisnik
vodnih usluga obvezan je pridržavati se
Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih
usluga koje donosi Moslavina d.o.o.
Kutina, Zagrebačka 1, OIB: 98526328089,
kao javni isporučitelj vodnih usluga koji
upravlja komunalnim vodnim građevinama
u svom vlasništvu (u daljnjem tekstu:
Isporučitelj).
Članak 5.
Postupak
priključenja
na
komunalne vodne građevine za javnu
vodoopskrbu i javnu odvodnju pokreće se
podnošenjem zahtjeva za priključenje.
Zahtjev za priključenje podnosi
vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge
nekretnine ili zakoniti posjednik građevine
odnosno druge nekretnine uz prethodnu
pisanu suglasnost vlasnika.
Zahtjev za priključenje podnosi se
Isporučitelju.
Članak 6.
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komunalne vodne građevine 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.
Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka
1. ovoga članka, Isporučitelj će zahtjev za
priključenje odbiti.
Isporučitelj vodnih usluga obvezan
je suglasnost iz st. 1. ovog članka donijeti
u roku od 60 dana od dana primitka
urednog zahtjeva.
Suglasnost o dozvoli priključenja
vrijedi 1 (jednu) godinu od dana
donošenja.
Članak 8.
Suglasnost o dozvoli, odnosno
uvjetima za priključenje mora sadržavati:
podatke o građevini, odnosno drugoj
nekretnini koja se priključuje, podatke o
vlasniku ili zakonitom posjedniku / tvrtki,
OIB.
Članak 9.
Podnositelj zahtjeva za priključenje
iz članka 5. ove Odluke, dužan je s
Isporučiteljem sklopiti Ugovor o izgradnji
priključka na komunalne vodne građevine.

Uz zahtjev za priključenje prilaže
se:
1. za građevine:
a) dokaz legalnosti građevine ili
dokaz da je u postupku legalizacije,
b) zemljišnoknjižni izvadak za
česticu na kojoj se nalazi građevina koja se
priključuje
na komunalne vodne građevine,
2.
za
druge
nekretnine
(poljoprivredno zemljište)
a) zemljišnoknjižni izvadak.
Članak 7.
Isporučitelj, na temelju zahtjeva za
priključenje provodi postupak za izdavanje
suglasnosti o dozvoli priključenja na

Ugovor o izgradnji priključka
obvezno sadrži: naziv ugovornih strana,
podatke o građevini ili drugoj nekretnini
koja se priključuje, cijenu radova
priključenja utvrđena troškovnikom radova
priključenja koji čini sastavni dio ugovora
(količina i vrsta radova i materijala), način
plaćanja cijene priključenja, rok izvođenja
radova priključenja.
Članak 10.
Priključenje građevina i drugih
nekretnina na 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.

Broj : 9

Službene novine, Općina Velika Ludina, godina XXV

Članak 11.
Podnositelj zahtjeva za priključenje
na javnu vodoopskrbnu mrežu i javnu
kanalizacijsku mrežu ima mogućnost sam
o svom trošku izvesti pripremne radove na
priključenju građevine ili druge nekretnine
(iskop, zatrpavanje, vodomjerno okno i sl.)
sukladno Općim i tehničkim uvjetima
isporuke vodnih usluga Isporučitelja,
zakonima i prema pravilima struke.
Članak 12.
Općina Velika Ludina može svojim
rješenjem izuzeti vlasnike nekretnina ili
druge
zakonite
posjednike
obveze
priključenja
na
komunalne
vodne
građevine ukoliko su isti na odgovarajući
način pojedinačno riješili vodoopskrbu i
odvodnju otpadnih voda u skladu s
odredbama Zakona o vodama.
Članak 13.
U naseljima gdje je sustav javne
kanalizacije i opskrbe pitkom vodom
izgrađen, vlasnici građevine dužni su
podnijeti zahtjev za priključenje građevine
na javni sustav odvodnje otpadnih voda i
sustav za opskrbu pitkom vodom u roku od
60 dana od dana obavijesti Isporučitelja o
mogućnosti priključenja.
Vlasnik građevine, odnosno drugi
zakoniti posjednik dužan je priključiti
svoju građevinu na javni sustav odvodnje
otpadnih voda i sustav za opskrbu pitkom
vodom najkasnije u roku od 6 mjeseci od
dana obavijesti Isporučitelja o mogućnosti
priključenja.
Članak 14.
Novčanom kaznom u iznosu od
5.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj
pravnaosoba ako:
1. ne priključi svoju građevinu na
javni sustav vodoopskrbe ili
javni sustav odvodnje u
rokovima određenim člankom
13. ove Odluke,
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2. samovoljno priključi svoju
građevinu na javni sustav
vodoopskrbe ili javni sustav
odvodnje,
3. koristi vodu iz javnih hidranata
bez odobrenja isporučitelja
vodnih usluga,
4.onemogući isporučitelju vodnih
usluga popravak priključka,
očitanje i zamjenu vodomjera u
cilju baždarenja, te pregled
instalacije potrošača u cilju
utvrđivanja njezine tehničke
ispravnosti.
Novčanom kaznom u iznosu od
1.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj
iodgovorna osoba u pravnoj osobi koja
učini prekršaj iz stavka 1. ovoj članka.
Novčanom kaznom u iznosu od
1.500,00 kn, kazniti će se za prekršaj
fizičkaosoba obrtnik i fizička osoba koja
obavlja drugu samostalnu djelatnost, a
kojaučini prekršaj iz stavka 1. ovoga
članka.
Novčanom kaznom u iznosu od
500,00kn, kazniti će se za prekršaj fizička
osoba koja učini prekršaj iz stavka 1.
ovogčlanka.
Nadzor nad provođenjem ove
odluke obavlja komunalni redar Općine
Velika Ludina.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenim
novinama Općine Velika Ludina“.
REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA
OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/18-01/47
URBROJ: 2176/19-02-18-1
Velika Ludina, 24.09.2018.
Predsjednik:
Vjekoslav Kamenščak v.r.

