
        Temelju članka 26. Zakon o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00 i 59/01) i članka 15. Statuta Općine Sukošan ('' Službeni glasnik'' 
Zadarske županije, br. 5/01), Općinsko vijeće Općine Sukošan na 14. sjednici održanoj 
03.srpnja 2002. godine, donosi 
 
 

ODLUKU 
o priključenju na komunalnu infrastrukturu 

 
 

Članak  1. 
 

      Ovom Odlukom utvrđuju se postupak, tehničko-tehnološki uvjeti, rokovi, naknada za 
priključenje, način plaćanja naknade i kaznene odredbe, u svezi priključenja građevine ili 
građevinskog zemljišta objekte i uređaje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom. 
 

Članak 2. 
 

      Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu iz 
članka 1. ove Odluke na osnovi propisanih uvjeta ove Odluke. 
     Priključenje na objekte i uređaje komunalne infrastrukture izvodi se na zahtjev vlasnika 
građevine. Uz zahtjev za priključenje prilaže se izvod iz planske dokumentacije. 
     Zahtjev se podnosi pravnoj osobi kojoj je povjereno obavljanje komunalne djelatnosti. 
 

Članak 3. 
 
     Obveza plaćanje naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu nastaje podnošenja 
zahtjeva  vlasnika građevine ili građevinskog zemljišta za izdavanje suglasnosti za priključak 
na komunalnu infrastrukturu. 
     Pravna osoba kojoj je povjereno obavljanje komunalne djelatnosti dužan je, ako za 
priključenje na komunalnu infrastrukturu postoje tehničko-tehnološki uvijeti, uputiti vlasnika 
građevine, odnosno vlasnika građevinskog zemljišta koji je podnio zahtjev iz članka 2. na 
ishodovanje suglasnosti za priključak na komunalnu infrastrukturu Općine Sukošan. 
     Rješenje o visini naknade za priključenje donosi se pojedinačno za obveznika prije 
izdavanje suglasnosti o priključenju na komunalnu infrastrukturu. 
 

Članak 4. 
 

     Nakon izgradnje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom, vlasnik građevine koja 
nema priključak na te objekte, dužan je u roku od 1 (jedne) godine od izgradnje tih objekata, 
podnijeti zahtjev za priključak i zaključiti ugovor  iz članka 5. ove Odluke. 
     Ako vlasnik građevine ne postupi prema odredi iz prehodnog stavka, Općinsko 
poglavarstvo odredit će vlasniku građevine rok za uspostavu priključka. 
     Ukoliko je vlasnik građevine na zadovoljavajuči način pojednično osigurao svoje potrebe 
može se izuzeti od obveze priključenja na komunalnu infrastrukturu iz stavka 1. ovog članka. 
      
 
 
 
 



Članak 5. 
 
Vlasnik građevine, odnosno građevne čestice, koja se priključuje na izgrađenu komunalnu 
infrastrukturu, plača cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog matrijala na izvedbi 
komunalnog priključka neposredno nositelju izvedbe priključka na temelju pisanog ugovora i 
računa za izvršeni posao. 
 

Članak 6. 
 

     Naknada za priključenje plaća se za svaki posebni dio građevine koji predstavlja 
samostalnu uporabu cijelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl. ) odnosno, svaki pojedinačni 
potrošač mora imati ugrađen poseban uređaj za mjerenje potrošnje. 
    Visina naknade za priključenje po pojedinom priključku određuje se u iznosu od 4.000,00 
kn. 
 

Članak 7. 
 

     Naknada za priključenje u smislu članka 6. ove Odluke, prihod je Općine Sukošan i plaća 
se u korist žiro-računa proračuna Općine Sukošan. 
     Suglasnost za priključenje na komunalnu infrastrukturu izdaje se predočenjem dokaza o 
izvršenoj uplati naknade za priključenje. 
     Osobe koje su samodoprinosom sudjelovale u izgradnji vodovodne mreže na području 
Sukošana plaćaju 25% od iznosa iz članka 6. stavka 2. Činjenicu sudjelovanja u izgradnji 
vodovodne mreže utvrđuje Općinsko poglavarstvo. 
 

Članak 8. 
 

     Sredstva naknade za priključenje namjenjena su finaciranju građenja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u skladu s Programom građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Sukošan. 
 

Članak 9. 
 

     Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako ne 
postupi u skladu s odredbom članka 4. ove Odluke. 
 

Članak 10. 
 

     Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku'' Zadarske 
županije. 
 
 
Klasa: 363-03/02-01/01 
Ur.br: 2198/03-1/2-02-1 
Sukošan, 03. srpnja 2002 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SUKOŠAN 

 
                                                                                       PREDSJEDNIK: 

                                                                                                   Tomislav Dražić, dipl.ing 


