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površine1.984 m2, i to u korist privatnog partnera.
a sve u skladu sa Zakonom o javnoprivatnom partnerstvu («Narodne novine» broj
78/12.)

i čini sastavni dio ovog Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Glasniku
Grada Koprivnice».

II.
Odluka Školskog odbora Osnovne škole
«Đuro Ester» Koprivnica, od 10. srpnja 2013.
godine, nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog
Zaključka.
III.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KOPRIVNICE
KLASA: 601-01/13-01/0010
URBROJ: 2137/01-01-13-2-4
Koprivnica, 24. srpnja 2013.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada
Koprivnice za potpis Sporazuma iz točke I. ovog
Zaključka.

PREDSJEDNIK:
Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

IV.

1698.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Glasniku
Grada Koprivnice».
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KOPRIVNICE
KLASA: 602-02/12-01/14
URBROJ: 2137/01-04/1-13-45
Koprivnica, 18.7.2013

Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o
vodama («Narodne novine» broj 153/09., 63/11.,
130/11. i 56/13.) i članka 138. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o vodama te
članka 40. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik
Grada Koprivnice» broj 4/09., 1/12. i 1/13.)
Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 2. sjednici,
održanoj dana 24. srpnja 2013. godine, donijelo je

PREDSJEDNIK:
Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

ODLUKU
o priključenju na komunalne vodne
građevine na području Grada
Koprivnice

1697.

I. OPĆE ODREDBE

Na temelju članka 41. stavak 1. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne
novine» broj 10/97. i 107/07.), članka 40. Statuta
Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice»
broj 4/09., 1/12. i 1/13.) i članka 43. stavka 1.
točke 1. Statuta Dječjeg vrtića «Tratinčica»
Koprivnica od 18. veljače 1998. godine, Gradsko
vijeće Grada Koprivnice na 2. sjednici održanoj
24. srpnja 2013. godine, donijelo je

Članak 1.
Ovom Odlukom o priključenju na komunalne
vodne građevine na području Grada Koprivnice (u
daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se:
- postupak priključenja građevine i druge
nekretnine na komunalne vodne građevine i
- rokovi za priključenje.
Članak 2.

Z A K LJ U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti na
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića «Tratinčica» Koprivnica
I.
Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o
izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
«Tratinčica» Koprivnica, a koji se nalazi u prilogu

Komunalnim vodnim građevinama, u smislu
ove Odluke, smatraju se:
- građevine za javnu vodoopskrbu,
- građevine za javnu odvodnju.
Vodne usluge su:
- usluge javne vodoopskrbe,
- usluge javne odvodnje i pročišćavanje
otpadnih voda.
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Članak 3.
Isporučitelj vodnih usluga je: GKP
KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica, Ulica Mosna 15
(u daljnjem tekstu: Isporučitelj).
Obveznik priključenja sukladno Zakonu o
vodama i ovoj Odluci je: vlasnik građevine ili
druge nekretnine, odnosno drugi zakoniti
posjednik (u daljnjem tekstu: obveznik
priključenja).
Priključenje na komunalne vodne građevine
predstavlja spajanje građevine odnosno druge
nekretnine na javni vodoopskrbni sustav i sustav
javne odvodnje, a kojim se omogućuje
funkcionalna sposobnost za nesmetano
korištenje komunalnih vodnih usluga.
Priključkom na javni vodoopskrbni sustav (u
daljnjem tekstu: vodovodni priključak) smatra se
spoj priključnog cjevovoda na cijev javnog
vodoopskrbnog sustava, priključni cjevovod,
oprema za daljinsko očitanje i mjerni set koji
završava s glavnim vodomjerom sukladno Općim
i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga
Isporučitelja (u daljnjem tekstu: Općim i tehničkim
uvjetima).
Priključkom na sustav javne odvodnje
otpadnih voda (u daljnjem tekstu: kanalizacijski
priključak) smatra se spoj priključnog odvodnog
cjevovoda na cijev sustava javne odvodnje,
odvodni cjevovod i kontrolno/mjerno okno
sukladno Općim i tehničkim uvjetima.
Kanalizacijski priključak ovisno o vrsti
sustava odvodnje na koji se priključuje dijeli se na
priključak na sustav oborinske odvodnje i
priključak na sustav javne odvodnje sanitarnih i
tehnoloških otpadnih voda.
Priključkom na sustav oborinske odvodnje
koja je dio javne odvodnje smatra se spoj
priključnog odvodnog cjevovoda na cijev sustava
oborinske odvodnje, odvodni cjevovod i
kontrolno/mjerno okno sukladno Općim i
tehničkim uvjetima.
Priključkom na sustav javne odvodnje
sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda smatra se
spoj priključnog odvodnog cjevovoda na cijev
sustava odvodnje sanitarnih i tehnoloških
otpadnih
voda,
odvodni
cjevovod
i
kontrolno/mjerno okno sukladno Općim i
tehničkim uvjetima.

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA

odvodnje, kada je takav sustav izgrađen u naselju
ili dijelu naselja u kojem se nalazi građevina i
druga nekretnina, odnosno kada su osigurani
uvjeti za priključenje na te sustave sukladno ovoj
Odluci.
Članak 5.
Obveznici priključenja dužni su priključiti
građevinu i drugu nekretninu na komunalne
vodne građevine u sljedećim rokovima:
- novoizgrađena građevina, u naseljima gdje
je javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav
odvodnje izgrađen mora se priključiti na
komunalne vodne građevine prije uporabe
građevine,
- postojeće, već izgrađene građevine, u
naseljima u kojima se izgradi javni sustav
vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje,
moraju se priključiti na komunalne vodne
građevine najkasnije u roku od jedne godine od
dana obavijesti Isporučitelja o mogućnosti
priključenja.
Od obveze priključenja na sustav oborinske
odvodnje oslobođeni su postojeći korisnici vodne
usluge i postojeće, već izgrađene građevine koje
imaju priključak na sustav javne odvodnje, a na
područjima na kojima se izgradi razdjelni sustav
javne odvodnje.
Članak 6.
Na područjima na kojima je izgrađen
razdjelni sustav javne odvodnje na način da su
odvojeni sustav odvodnje sanitarnih i tehnoloških
voda od sustava odvodnje oborinskih voda,
obveznici priključenja odvodnju sanitarnih i
tehnoloških voda odnosno odvodnju oborinskih
voda dužni su zasebno priključiti na sustav
odvodnje sanitarnih i tehnoloških voda odnosno
sustav odvodnje oborinskih voda.
Na područjima na kojima je izgrađen sustav
javne odvodnje samo za odvodnju sanitarnih i
tehnoloških voda, obveznici priključenja ne smiju
na taj sustav priključiti oborinske vode.
U slučajevima iz stavka 1. i 2. ovog članka,
Isporučitelj će pismenim putem odrediti obvezu
ispravnog priključenja na odgovarajući sustav i
odrediti rok za isto, a ukoliko obveznik priključenja
na postupi po odredbama iz obavijesti, obavit će
se ispravno priključenje građevine na teret
obveznika priključenja.

Članak 4.
Članak 7.
Obveznici priključenja građevina i drugih
nekretnina na području Grada Koprivnice, dužni
su priključiti svoju građevinu i drugu nekretninu na
javni vodoopskrbni sustav i sustav javne

Nezakonito priključenje je svaki oblik
samovoljnog priključenja na javni vodoopskrbni
sustav i sustav javne odvodnje, a da pri tome nije
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provedena procedura priključenja definirana
ovom Odlukom.
Građevine odnosno druge nekretnine za
koje se ustanovi da su nezakonito priključene na
komunalne vodne građevine podliježu proceduri
priključenja kao što je definirano u članku 8. i 9.
ove Odluke.
Isporučitelj će po saznanju o nezakonitom
priključenju uputiti pismeni poziv obvezniku
priključenja nezakonito priključene građevine
odnosno druge nekretnine za podnošenje
zahtjeva za priključenje, a sve prema odredbama
iz ove Odluke.
Rok za podnošenje zahtjeva za priključenje
nezakonito priključenje građevine i druge
nekretnine je 30 dana.
Ako obveznik priključenja nezakonito
priključene građevine u roku ne podnese zahtjev,
Isporučitelj će isključiti obveznika priključenja i
obustaviti isporuku vode ili uslugu odvodnje.
Troškove isključenja nelegalnog priključka
snosi obveznik priključenja.
Isporučitelj
će
troškove
isključenja
nezakonitog priključka, kao i troškove
neovlaštene potrošnje vode iz stavka 8. ovog
članka naplatiti od obveznika priključenja,
sukladno Općim i tehničkim uvjetima isporuke
vodnih usluga.
Pod neovlaštenom potrošnjom vode
razumijeva se samovoljno priključenje na sustav
javne vodoopskrbe, preuzimanje vode izvan
obračunskog mjernog mjesta ili putem vodomjera
onesposobljenog za ispravan rad te preuzimanje
vode putem vodomjera s kojega je skinuta ili
oštećena plomba.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

poljoprivrednog zemljišta ili objekta koji služe
isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici,
staklenici i slično – u daljnjem tekstu:
poljoprivredni objekti) mogu suglasno ovoj Odluci
podnijeti zahtjev za priključenje na komunalnu
vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu za
potrebe
navodnjavanja
i
zalijevanja
poljoprivrednog zemljišta i u poljoprivrednim
objektima, ali ih Isporučitelj nije obvezan
priključiti.
Kod zahtjeva za priključak poljoprivrednog
zemljišta ili poljoprivrednog objekta, prilaže se
kopija katastarskog plana i dokaz o vlasništvu
odnosno zakonitom posjedu poljoprivrednog
zemljišta ili poljoprivrednog objekta.
Privremeni priključak odobrava se kod
izgradnje novih građevina ili postavljanja
privremenih objekata za korištenje vode za
gradnju i privremene potrebe.
Privremeni priključak se izvodi preko
hidrantskog nastavka s vodomjerom kojeg izdaje
Isporučitelj u trajanju maksimalno do 100 dana.
Za korištenje privremenog priključka
podnosi se pisani zahtjev Isporučitelju, temeljem
kojeg se sklapa ugovor o korištenju privremenog
priključka i regulira obračun potrošnje vodne
usluge.
Privremeni priključak traje samo za vrijeme
izgradnje, te dok traje privremena potreba i ne
može se koristiti u druge svrhe.
Članak 10.
Isporučitelj, na temelju zahtjeva za
priključenje, za postojeću građevinu izrađuje
tehničko rješenje priključka i troškovnik radova,
ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki
uvjeti, a za novu građevinu izdaje potvrdu o
sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja.

Članak 8.
Postupak za priključenje na javni
vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje
pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.
Zahtjev za priključenje podnosi obveznik
priključenja.
Zahtjev za priključenje podnosi se
Isporučitelju.
Zahtjev za priključenje postojeće i
novoizgrađene
građevine,
podnosi
se
Isporučitelju u rokovima iz članka 5. ove Odluke.
Članak 9.
Uz zahtjev za priključenje prilaže se:
- dokaz o vlasništvu, zakonitom posjedu ili
pravu građenja za građevine odnosno druge
nekretnine za koje se traži priključak.
Iznimno, vlasnici ili drugi zakoniti posjednici

Isporučitelj će odbiti zahtjev obveznika
priključenja ukoliko vodovodni priključak:
- nema tehničke mogućnosti priključenja,
- narušava utvrđenu kvalitetu vodne usluge.
Isporučitelj će odbiti zahtjev obveznika
priključenja za priključenje na sustav javne
odvodnje ukoliko interni sustav kanalizacije (do
priključka na sustav javne odvodnje) ili sam
kanalizacijski priključak:
- nema tehničke mogućnosti priključenja,
- ne osigura tehničke uvjete da kakvoća
otpadnih
voda
udovoljava
graničnim
vrijednostima za ispuštanje otpadnih voda u javni
sustav odvodnje određene posebnim zakonima i
propisima te važećom Odlukom o odvodnji
otpadnih voda na području Grada Koprivnice
(«Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/12.),
- narušava utvrđenu kvalitetu vodne usluge.
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Isporučitelj je obvezan riješiti zahtjev za
priključenje u roku od 30 dana od dana primitka
zahtjeva.

IV. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI
UVJETI PRIKLJUČENJA
Članak 15.

Članak 11.
Kad je zahtjev potpun Isporučitelj će
zaključiti Ugovor o priključenju s obveznikom
priključenja. Ugovorom o priključenju regulira se
vrsta priključka, rok izvedbe priključka, uvjeti
izvođenja priključka, cijena izvođenja priključka i
način plaćanja, nadzor i predaja priključka u
vlasništvo Isporučitelja.
Radove na priključenju Isporučitelj je dužan
izvesti u roku 30 dana od dana zaključenja
Ugovora o priključenju.
Obveznik priključenja dužan je obavijestiti
Isporučitelja o danu kada su stvoreni tehnički
uvjeti za priključenje. Tehnički uvjeti za
priključenje
podrazumijevaju
propisno
postavljeno vodomjerno okno ili ormarić kod
višestambenih i poslovnih građevina kod
vodovodnog priključka, ili propisno postavljeno
kontrolno okno kod kanalizacijskog priključka.
Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovoga
članka, u slučaju nastupa objektivnih okolnosti,
rok se može produžiti, o čemu je Isporučitelj
obvezatan obavijestiti obveznika priključenja.
Članak 12.
Radove priključenja izvodi Isporučitelj ili
njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi
obveznik priključenja.
Radovi priključenja obuhvaćaju sve
građevinske radove i ugradnju oprema u skladu s
Općim i tehničkim uvjetima Isporučitelja.
Članak 13.
Vlasnici
poljoprivrednog
zemljišta
i
poljoprivrednih objekata (kao i zakoniti posjednici)
izvedeni priključak koji im služi u svrhu
navodnjavanja i zalijevanja, ne mogu koristiti kao
priključak za vodoopskrbu stambenih, poslovnih,
gospodarskih građevina ili bilo kojih drugih
građevina.
Članak 14.

Tehničko - tehnološke uvjete priključenja na
komunalne vodne građevine utvrđuje Isporučitelj
Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih
usluga.
Obveznik priključenja dužan je Isporučitelju
omogućiti održavanje i popravak vodovodnog i
kanalizacijskog priključka.
Obveznik priključenja dužan je u svako doba
omogućiti Isporučitelju nesmetan pristup
priključku radi očitanja i kontrole.

V. FINANCIRANJE GRADNJE
KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA
OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA
Članak 16.
U slučaju kada gradnja određene
komunalne vodne građevine nije predviđena
godišnjim planom gradnje komunalnih vodnih
građevina, ali je predviđen višegodišnjim planom
gradnje komunalnih vodnih građevina unutar
iduće 3 godine budući korisnici vodnih usluga koji
bi se priključili na te građevine mogu sudjelovati u
financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih
sredstava u određenom roku, pod uvjetima
utvrđenim ugovorom s Isporučiteljem.
Sredstva iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju
se na račun Isporučitelja, a rok povrata sredstava
ne može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja
ugovora. Budući korisnici vodnih usluga koji bi se
priključili na komunalne vodne građevine, za koje
nisu ispunjene pretpostavke iz stavka 1. ovoga
članka, mogu sudjelovati u financiranju njihove
gradnje, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s
Isporučiteljem, bez prava na povrat sredstava.

VI. NADZOR
Članak 17.
Nadzor nad primjenom odredaba ove
Odluke obavlja Isporučitelj.

Obveznici priključenja mogu podnijeti
Isporučitelju zahtjev za razdvajanje zajedničkog
priključka ili preseljenje postojećeg priključka.
Isporučitelj će odobriti zaprimljeni zahtjev
ako za razdvajanje ili preseljenje priključka
postoje tehničko-tehnološki uvjeti.
Ako za razdvajanje ne postoje tehničkotehnološki uvjeti Isporučitelj će odbiti takav
zahtjev uz pismeno obrazloženje.

VII. PRIJELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Obveznici plaćanja naknade za priključenje
koji su platili naknadu za priključenje temeljem
Rješenja o priključenju, a koja su donesena
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nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o vodama («Narodne novine»
broj 56/13.) i Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o financiranju vodnog gospodarstava
(«Narodne novine» broj 56/13.) imaju pravo na
povrat naknade za priključenje od Grada
Koprivnice.
Obveznici plaćanja naknade za priključenje,
koji nisu platili naknadu za priključenje, a na
temelju Rješenja o priključenju donesenog u
razdoblju iz stavka 1. ovog članka, oslobađaju se
od obveze plaćanja iste.
Članak 19.
Donošenjem ove Odluke prestaje važiti
Odluka o priključenju na komunalne vodne
građevine na području Grada Koprivnice («Glasnik
Grada Koprivnice» broj 6/11., 1/12. i 1/13.).
Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Glasniku Grada Koprivnice».
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KOPRIVNICE
KLASA: 363-01/13-01/27
URBROJ: 2137/01-06/1-13-4
Koprivnica, 24. srpnja 2013.

objavljena u «Glasniku Grada Koprivnice» broj
9/09. mijenja se i glasi:
«Odluka o agrotehničkim mjerama u
poljoprivredi, mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od
požara na poljoprivrednom zemljištu na području
Grada Koprivnice».
Članak 2.
U Odluci o agrotehničkim mjerama u
poljoprivredi, mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od
požara na poljoprivrednom zemljištu na području
Grada Koprivnice članak 1. mijenja se i glasi:
«Ovom Odlukom o agrotehničkim mjerama
u poljoprivredi, mjerama za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama za
zaštitu od požara na poljoprivrednom zemljištu na
području Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu:
Odluka) propisuju se agrotehničke mjere, mjere
za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom
zemljištu na području Grada Koprivnice.
Poljoprivrednim zemljištem u smislu ove
Odluke smatraju se poljoprivredne površine:
oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci,
vinogradi kao i drugo zemljište koje se može
privesti poljoprivrednoj proizvodnji.
Mjere propisane ovom Odlukom dužni su
provoditi vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog
zemljišta.»

PREDSJEDNIK:
Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

Članak 3.
Iza članka 13. dodaje se nova točka «IV.»
koja glasi: «IV. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU» te novi
članak 14. koji glasi:

1699.
Na temelju članka 10. stavka 1. i članka 12.
stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(«Narodne novine» broj 39/13.) i članka 8. stavka
2. Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine»
broj 92/10.) i članka 40. Statuta Grada Koprivnice
(«Glasnik Grada Koprivnice» 4/09., 1/12. i 1/13.)
Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 2. sjednici
održanoj 24. srpnja 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
agrotehničkim mjerama u poljoprivredi
i o mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina
Članak 1.
Naziv Odluke «Odluka o agrotehničkim
mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje
i održavanje poljoprivrednih rudina» koja je

«Članak 14.
Pod mjerama zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu u smislu ove Odluke
smatraju se uklanjane i kontrolirano spaljivanje
suhih biljnih ostataka i korova uz prethodnu
pripremu tla na kojem se isti spaljuju, kao i
pravilno postupanje prilikom gašenja vatre.
Mjere zaštite od požara na poljoprivrednom
zemljištu iz stavka l. ovog članka provode se:
1. uklanjanjem svih biljnih ostataka nakon
provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve,
berbe i sl., najkasnije do 0l. lipnja tekuće godine,
2. uklanjanjem suhih biljnih ostataka nakon
žetve, najkasnije u roku od 15 dana,
3. preoravanje ili čišćenje zemljišta uz među
zatravljenog suhim biljem i biljnim otpadom,
4. zabrana spaljivanja korova i biljnog
otpada na poljoprivrednom zemljištu u periodu od
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