
Na temelju članka 19. i 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 104. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18), članka 83. 

Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Općine Marina 23/19)  i članka 11. 

i 28.  Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina 05/18),  Općinsko 

vijeće Općine Marina na svojoj __. sjednici održanoj dana __.__. 2020. godine donosi  

ODLUKU 
O VISINI NAKNADE  

ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA  ZA IZGRADNJU PRIKLJUČAKA NA 

JAVNI SUSTAV ZA OPSKRBU PITKOM VODOM 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom se utvrđuje postupak utvrđivanja naknade za korištenje 

javne površine za izgradnju priključka na javni sustav za opskrbu pitkom vodom i 

visina predmetne naknade.     

 

Članak 2. 

Pravne ili fizičke osobe, investitori izgradnje priključaka na javni sustav za 

opskrbu pitkom vodom, kod korištenja javnih površina za izgradnju priključka na 

javni sustav za opskrbu pitkom vodom, da bi ishodovali odobrenje za korištenje 

javnih površina za izgradnju priključka, dužne su Općini Marina  uplatiti naknadu 

za korištenje javne površine za izgradnju priključka na javni sustav za opskrbu 

pitkom vodom (u daljnjem tekstu: Naknada). 

 

Članak 3. 

 Postupak utvrđivanja Naknade provodi Općinsko tijelo uprave nadležno za 

komunalne poslove i to po službenoj dužnosti u postupku  ishodovanja dozvole-

odobrenja za  korištenje javnih površina  za izgradnju priključka na vodoopskrbni 

sustav. 

   

Članak 4. 

         Podnositelj Zahtjeva za korištenje  javne površine – uz zahtjev za korištenje 

javne površine za izgradnju priključka na vodoopskrbni sustav  obavezno prilaže: 

- podatke o investitoru (ime, prezime, naziv, OIB, adresa – sjedište) 

- odluku o dozvoli priključenja ishodovanu od strane ovlaštenog 

isporučitelja opskrbe pitkom vodom (ili ugovor o izgradnji vodovodnog 

priključka)   

- preslik katastarske karte iz kojeg je vidljivo mjesto priključenja 

 

Članak 5.  

 Naknada se naplaćuje avansno, prije ishodovanja odobrenja za korištenje 

javne površine na osnovi Zaključka o visini Naknade. 

 Odobrenje za korištenje javne površine iz prethodnog stavka donosi se po 

pravilima upravnog postupka o čemu se donosi Rješenje.  

 



Članak 6. 

Rok za uplatu  Naknade je 8 dana od donošenja Zaključka. 

Protekom roka za uplatu, u slučaju kad Naknada nije uplaćena, Rješenjem će se 

odbiti zahtjev za ishodovanje odobrenja za korištenje javne površine za izgradnju 

priključka.   

 

Članak 7. 

Žalba na Zaključak o visini naknade nije dozvoljena.  

Zaključak se može pobijati žalbom protiv Rješenja kojim se rješava upravna 
stvar ishodovanja odobrenja  za korištenje javne površine za izgradnju priključka 
na vodoopskrbni sustav.   

 

Članak 8. 

 Naknada se utvrđuje u paušalnom iznosu s obzirom na pripadnost zoni za 

utvrđivanje Naknade. 

 Zone za utvrđivanje naknade s pripadajućim iznosima naknade su: 

- Zona I:   naselje Sevid na moru                         12.000,00 kn                        

- Zona II:  naselje Sevid, naselje Ljubljeva              8.000,00 kn          

- Zona III: ostala naselja u Općini Marina              5.000,00 kn   

 

Članak 9. 

 Povrat uplaćene Naknade se ostvaruje u slučaju odbijanja zahtjeva za 

ishodovanjem odobrenja za korištenje javne površine o čemu se donosi Rješenje ili 

poništenja Rješenja kojim se odobrava korištenje javne površine. 

 

Članak 10.  

 Naknadu za korištenje javne površine ne naplaćuje se za vodovodni 

priključak za koji je sa Obveznikom  sklopljen poseban Ugovor o financiranju  

izgradnje vodovodne mreže  i za kojeg je podmirena  obveza iz Ugovora u cijelosti.  

 

Članak 11.  

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku 

Općine Marina. 

KLASA: 363-01/20-10/03 

UR.BROJ: 2184/02-03/06-20-1 

Marina, 24. siječnja 2020. godine 

 

 


