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Na temelju članka 15. Statuta Općine Medulin ( Službene novine Općine Medulin broj
4101, 2/02, 8/03,4/04 i 7/05 ),Općinsko vijeće Općine Medulin na 09. sjednici održanoj
dana 15. veljače 2006. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

Ovlašćuje se Poglavarstvo Općine Medulin da u suradnji s tvrtkom Hrvatske vode
Jadranski projekt d.o.o. pristupi izradi studija potrebnih za ulazak u projekt Jadrana koje
će se financirati iz nepovratnih donacijskih sredstava.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.·

Klasa: 021-05/06-01/2
Ur.broj:2168/02-05/0007-06-2
Medulin, 15. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MEDULIN
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
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Na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne
novine, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04), (u daljnjem tekstu:
Zakon) i članka 15.Statuta Općine Medulin (Službene novineOpćine Medulin broj 4101,
2/02,8/03,4/04 i 7105 ),Općinsko vijeće Općine Medulin, (u daljnjem tekstu: Općine)
na 09. sjednici održanoj dana 15. veljače 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
O UVJETIMA PRIKLJUČENJA NA SUSTAV

ODVODNJE I PROČiŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti priključenja građevine i obveza priključenja
vlasnika građevina (u daljnjem tekstu: korisnik) na objekte i uređaje komunalne
infrastrukture za odvodnju i pročiščavanje otpadnih voda (u daljnjem tekstu: sustav
odvodnje otpadnih voda) na području Općine, te međusobni odnosi, prava i
obveze isporučitelja usluge i korisnika.

:-)dlukom 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 plaćanja naknade za priključenje
7. kaznene odredbe.

II OBVEZA PRIKLJUČENJA

Članak2.

Na području Općine vlasnici građevina dužni su priključiti građevinu na sustav
odvodnje otpadnih voda, kadaje takav sustav izgrađen u naselju u kojem se nalazi
građevina, odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje na taj sustav.

Članak3.

Vlasnici građevine ne smiju priključiti na sustav odvodnje otpadnih voda
oborinske vode, septičke jame, a niti prazniti sadržaj septičkih jama u navedeni
sustav.



Strana 4 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN
Broj: 1/2006.

Vlasnici zgrade koji su već legalno priključeni na sustav odvodnje otpadnih voda,
za svaku dogradnju, nadogradnju uz postojeći objekt moraju zatražiti posebno
uvjete priključenja radi ishođenja suglasnosti za priključak.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak4.

Vlasnik građevine podnosi zahtjev za priključenje na sustav odvodnje otpadnih
voda Trgovačkom društvuAlbanežd.o.o. (u daljnjem tekstu:Albanež d.o.o.), a koje
obavlja komunalnu djelatnost na području Općine.

Osim vlasnika građevine iz prethodnog stavka, zahtjev za priključenje može
podnijeti i korisnik nekretnine koji prema odredbama uvodnog Zakona nije
obvezan izvšiti priključenje na sustav odvodnje otpadnih voda.

Albanež d.o.o. se ovlašćuje da donese rješenje o odobravanju priključenja
pojedine građevine na sustav odvodnje otpadnih voda io naknadi za priključenje.

Naknada za priključenje je prihod proračuna Općine. Korisnik naknadu uplaćuje
na žiro račun Albaneža d.o.o., a Albanež d.o.o. sve uplaćene naknade za
priključenje kvartalno prebacuje na žiro račun općinskog proračuna.

Članak5.

Albanež d.o.o. može odbiti zahtjev vlasnika građevine za priključenje na sustav
odvodnje otpadnih voda samo ako ne postoje tehnički uvjeti za isto.

IV.TEHNiČKO - TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA

Članak6.

Priključenje građevine na sustav odvodnje otpadnih voda izvest će se pod
slijedećim uvjetima:

- kanalizacijski priključak izrađuje se od vodonepropusnog materijala,
- svi kanali mogu biti izvedeni gravitacijski ili tlačno uz obaveznu provjeru na

vodonepropusnost i protočnost,
- minimalni profil za fekalne vode je 0 150 mm,
- križanje kanalizacijskih priključaka s ostalim instalacijama

(voda,struja,HPT,plin) izvodi se u pravilu ispod navedenih instalacija,
- nakon priključenja građevine na kanalizacijski sustav, postojeće septičke jame

moraju biti sanirane u roku 3 mjeseca od priljučenja na sustav,
priključenje se izvodi putem priključnog i kontrolnog šahta, koji moraju biti
opremljeni lijevano željeznim poklopcem odgovarajuće nosivosti.
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Članak?

Albanež d.o.o. obavlja priključenje i nadzor nad izvođenjem priključenja građevine na
sustav odvodnje otpadnih voda sukladno tehničkim uvjetima utvrđenim člankom 6.
ove Odluke.

Korisnik plaća cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog materijala na izvedbi
priključka za odvodnju otpadnih vodaAlbanežd.o.o., koji je nositelj izvedbe priključka,
na temelju pisanog Ugovora i ispostavljenog računa za izvršeni posao.

Članak8.

Kanalizacijski priključak izvodi se kao trajno rješenje odvodnje otpadnih voda naselja
ili grada.

Dio naselja koji nije obuhvaćen izgrađenim sustavom odvodnje otpadnih voda, za
novoizgrađene građevine odobrava se izgradnja vodo nepropusnih taložnica -
sabirnih jama za zbrinjavanje otpadnih voda, kao privremeno rješenje do izgradnje
sistema otpadnih voda naselja, odnosno primjenjuju se odredbe Odluke o odvodnji i
pročišćavanju otpadnih voda na području Općine Medulin.

Članak9.

Isporučitelj će odbiti priključenje na sustav odvodnje otpadnih voda u slijedećim
slučajevima:

1. ako građevina nema građevinske dozvole,
2. ako prethodno nije proveden postupak određen odredbama ove Odluke,
3. ako za priključenje ne postoje tehničke mogućnosti prema članu 6. Odluke.
4. u drugim slučajevima određenim Zakonom ili općima aktima Općine

V. ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 10.

Vlasnici građevine dužni su priključiti građevinu na sustav odvodnje otpadnih voda u
rokovima kako slijedi:
- u roku od šest (6) mjeseci od završetka izgradnje sustava odvodnje otpadnih

voda u naselju,
- u roku od tri (3) mjeseca od završetka izgradnje građevine u naseljima gdje je

sustav odvodnje izgrađen.

Članak 11.

Na temelju podnesenog pismenog zahtjeva za priključenje, Albanež d.o.o.
je obvezan podnositelju zahtjeva izdati tehničke uvjete kojim se utvrđuju
uvjeti za priključenje u roku od petnaest (15) dana od dana podnošenja
zahtjeva.

---------~- -----
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Albanež d.o.o., donosi rješenje iz članka 4. ove Odluke u roku od osam (8) dana nakon
ispunjenja uvjeta iz prethodnog stavka.

Priključenje na sustav odvodnje otpadnih voda Albanež d.o.o. je obvezan izvršiti u
roku od trideset (30) dana od dana donošenja rješenja, a nakon ispunjavanja uvjeta iz
članka 12. ove Odluke.

Članak 12.

Priključenje podnositelja zahtjeva na sustav odvodnje otpadnih voda ne može se
izvršiti prije uplate naknade za priključenje odnosno prvog obroka ako se naknada
plaća obročno.

Članak 13.

Ako vlasnik građevine ne priključi građevinu na sustav odvodnje otpadnih voda u
rokovima određenim stavom 1. i 2. članka 10. ove Odluke, Albanež d.o.o. donijeti će
rješenje o obvezi priključenja te izvršiti priključenje građevine na teret vlasnika
građevine.

VI. NAČiN OBRAČUNA I VISINA PLAĆANJA NAKNADE
ZA PRIKLJUČENJE NA SUSTAV ODVODNJE

Članak 14.

Naknada se obračunava u skladu sa namjenom građevine i to:

1. Građevina stambene namjene

Građevina stambene namjene je građevina sajednom ili više stambenih jedinica. Pod
stambenom jedinicom se podrazumijeva funkcionalna cijelina jednog stana sukladno
glavnom projektu građevine.
Visina naknade za priključenje se utvrđuje za svaku stambenu jedinicu posebno u
visini prosječne mjesečne brutto plaće u RH za prethodnu godinu.

2. Građevina poslovne namjene

Građevina poslovne namjene je građevina sa jednom ili više poslovnih jedinica
predviđenih za obavljanje gospodarske - proizvodne djelatnosti, trgovačke djelatnosti
i uslužne djelatnosti,ugostiteljske i turističke namjene.
1 a) Pod poslovnom jedinicom se podrazumijeva funkcionalna cjelina poslovnog
prostora sukladno glavnom projektu građevine.
Visina naknade za priključenje se utvrđuje po m2 ukupno razvijene brutto površine
građevine.

3. Građevina mješovite poslovno -stambene namjene

Građevina mješovito poslovno - stambene namjene je građevina sa jednom ili
više poslovnih jedinica predviđenih za obavljanje gospodarske - proizvodne
djelatnosti, trgovačke djelatnosti i uslužne djelatnosti.



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN Strana 7
Broj: 1/2006.

Visina naknade za priključenje se utvrđuje posebno za poslovni dio građevine, a
posebno za stambeni dio građevine. Visina naknade za poslovni dio utvrđuje se po m2
razvijene brutto površine građevine.
Visina naknade za stambeni dio utvrđuje se za svaku stambenu jedinicu posebno u
visini prosječne mjesečne brutto plaće u RH za prethodnu godinu.

4. Građevinajavne i društvene namjene

Građevina javne i društvene namjene su građevine od javnog interesa za jedinicu
lokalne samouprave kao npr. vrtić, škola, sportska dvorana, društveni domovi, domovi
zdravlja, bolnice, domovi umirovljenika i sl.

Visina naknade za priključenje se utvrđuje po m2 brutto razvijene površine građevine.

5. Građevina turističke namjene

Građevina turističke namjene su građevine poslovne namjene predviđene za
pružanje usluga u turizmu kao npr. hoteli, aparthoteli, depandanse hotela, turistička
naselja, turistički apartmani, pansioni, "quest house" i sl.
Visina naknade za priključenje se utvrđuje po m2 razvijene brutto površine građevine.

6. Građevinska područja privedena poslovnoj namjeni

Građevinska područja privedena poslovnoj namjeni su sve uređene i svrsi privedene
površine za pružanje usluga u turizmu iugostiteljstvu kao što su kampovi, golf igrališta,
sportski tereni i rekreacijska područja.
Visina naknade za priključenje se utvrđuje po m2 razvijene brutto površine područja.

Članak 15.

Naknada za priključenje je strogo namjenska i podrazumijeva vlastito učešće svakog
novog korisnika u izgradnji i uređaja za sustav odvodnje otpadnih voda, sukladno
Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 16.

Korisnik plaća naknadu za priključenje na sustav odvodnje otpadnih voda:

1. - za jednu stambenu jedinicu u objektu - uvisini prosječne mjesečne brutto plaće u
RH za prethodnu godinu,

- pod stambenom jedinicom podrazumijeva se funkcionalna cjelina jednog stana
sukladno glavnom projektu građevine

2. - za gospodarske građevine - 230,00 kn/m2 brutto površine objekta,
- pod gospodarskom građevinom predviđenom za obavljanje gospodarske

djelatnosti, trgovačke, turističke, uslužne djelatnosti i slično, podrazumijeva se
funkcionalna cjelina poslovnog prostora sukladno glavnom projektu građevine,
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3. - za gospodarske građevine: proizvodne pogone, radionice, skladišni
prostor, hale i slično - 42,00 kn/m2 brutto površine,

4. - za objekte javne i društvene namjene: škole, vrtići, zdravstvene ustanove i
slično - 20,00 kn/m2 brutto površine,

5. - za područja privedena poslovnoj svrsi van čvrstih građevina: kampovi,
rekreacijska područja i slično - 3,80 kn/m2 površine.

Članak 17.

Izuzetno od prethodnog članka, korisnik plaća stvarne troškove priključka.
Visinu naknade iz prethodnog stavka utvrđuje Uprava Albanež d.o.o. uz
suglasnost Nadzornog odbora, a konačnu odluku donosi Općinsko poglavarstvo.

Članak 18.

Ovlašćuje se Albanež d.o.o. za provođenje postupka naplate naknade za
priključenje i realizaciju Plana građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture.

VII. NAČiN PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE

Članak 19.

Naknada za priključenje može se platiti jednokratno ili:

- za građevine iz članka 14. stavak 1. točka 1., 2., i 3. najviše (6)jednakih mjesečnih
obroka, uz kamatu od 6% godišnje te uz dostavu zadužnice

- za građevine iz članka 14. stavak 1. točka 4., 5. i 6. najviše u dvanaest (12)
jednakih mjesečnih obroka, uz kamatu od 6% godišnje te uz dostavu zadužnice

Naknadu iz prethodnog stavka, odnosno prvi obrok ako se naknada plaća
obročno, korisnikje obvezan platiti u roku od osam (8) dana od dostave rješenja iz
članka 4. ove Odluke.

VIII. NADZOR

Članak20.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja službena osoba Albanež d.o.o., a
postupanje Albanež d.o.o., nadzire tijelo općinske uprave.
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Članak21.

Službena osoba, 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 odvodnje otpadnih voda.

Članak22.

Na osnovi prijave službene osobe Albanež d.o.o., tijelo općinske upravepodnijet će
nadležnom Prekršajnom sudu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv
korisnika koji prekrši odredbe ove Odluke.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak23.

Novčanom globom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj
vlasnik građevine:

1. ako priključi građevinu na sustav odvodnje otpadnih voda bez akta na temelju
kojeg se može graditi, ili je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se
odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevine, protivno odredbi članka 9.,
stavka 2. ove Odluke,

2. ako ne priključi građevinu na sustav odvodnje otpadnih voda u rokovima
određenim člankom 10. ove Odluke.

3. ako priključi građevinu na sustav odvodnje otpadnih voda protivno odredbi
članka 3. ove Odluke.

4. ako priključi građevinu na sustav odvodnje otpadnih voda protivno uvjetima
određenim rješenjem iz stavka 3. članka 4. ove Odluke,

5. ako priključi građevinu na sustav odvodnje otpadnih voda protivno tehničko
tehnološkim uvjetima određenim u članku 6. ove Odluke,

X. PRIJELAZNE IZAVRŠNE ODREDBE

Članak24.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o priključenju građevina na sustav
odvodnje otpadnih i oborinskih voda
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama
Općine Medulin.

Klasa: 021-05/06-01/2
Ur.broj:2168/02-05/0007-06-3
Medulin, 15. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MEDULIN
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
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Na temelju članka 57. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03), a u vezi sa
člankom 20. stavak 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine» broj
26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i i članka 15. Statuta Općine Medulin ( Službene
novine Općine Medulin broj 4/01, 2/02, 8/03, 4/04 i 7/05 ), Općinsko vijeće Općine
Medulin na 09. sjednici održanoj dana 15. veljače 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o uvođenju posebnog doprinosa za održavanje objekata i uređaja

kanalizacijskog sustava za područje Općine Medulin

Ćlanak 1.

Radi financiranja održavanja fekalne kanalizacije na području Općine Medulin,
uvodi se poseban doprinos za održavanje objekata i uređaja kanalizacijskog sustava
kako slijedi:

za domaćinstva 1,50 kn/m3
za ostale korisnike 3,00 kn/m3.
Iznos posebnog doprinosa za održavanje kanalizacije iz prethodnog stavka
primjenjuje se od 15. ožujka 2006. godine.

Obveznici plaćanja posebnog doprinosa za održavanje su sve pravne i fizičke osobe
priključene ra sustav odvodnje u Općini Medulin.

Ćlanak 2.

Iznos posebnog doprinosa za održavanje kanalizacije iz članka 2. ove Odluke
prikupljat će Vodovod d.o.o. Pula, uz redovni račun za isporučenu uslugu.

Iznos posebnog doprinosa za održavanje kanalizacije iskazivat će se posebno u
računu za isporučenu komunalnu uslugu i ta se sredstva doznačuju u Proračun Općine
Medulin.

Ćlanak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenim novinama
Općine Medulin".

Klasa: 021-05/06-0112
Urbroj: 2168/02-05/007-6-4
Medulin, 15. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MEDULIN
Predsjednik:

orencin, dipl. oec.
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