
I Z V J E Š Ć E 
 

sa  7. vanredna sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 27. prosinca 2011. 
godine, na kojoj je prisustvovalo 14  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan. 
 
Na sjednici Općinskog vijeća doneseni  su sljedeći akti: 
 
1. Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine 
Izlagatelj predstavnik Vodovoda Labin d.o.o. Labin 

Odluka o priključenju graĎevina i drugih nekretnina na komunalne vodne graĎevine 
donesena je u skladu s Zakonom o vodama  i Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva  
te  Uredbom o najvišem iznosu naknade za priključenje graĎevina i drugih nekretnina na 
komunalne vodne graĎevine. 
Člancima 209. do 214. Zakona o vodama regulirano je priključenje graĎevina odnosno drugih 
nekretnina na komunalne vodne graĎevine (javni sustav vodoopskrbe i javni sustav 
odvodnje). 
Bitna novost je i u tome što su do sada naknadu za priključenje obračunavali TD „1. maj 
Labin“ d.o.o. Labin za priključenje na sustav odvodnje, a TD „Vododovd Labin“ d.o.o. Labin 
za priključenje na vodovodnu mrežu, a  temeljem povjerenih javnih ovlasti od strane Općine 
Kršan kao jedinice lokalne samouprave.  Donošenjem nove Odluke o priključenju, temeljem 
naprijed navedenih zakonskih odredbi, postupak za priključenje provodit će Vodovod Labin 
d.o.o. Labin, kao isporučitelj vodnih usluga, ali jedinica lokalne samouprave, u ovom slučaju 
Općina Kršan putem svog nadležnog upravnog odjela, donosi rješenje o obračunu naknade 
za priključenje koja je i dalje prihod proračuna  jedinice lokalne samouprave. 
Stupanjem na snagu Zakona o vodama, prestale su vrijediti odredbe Zakona o komunalnom 
gospodarstvu, koje se odnose na djelatnost opskrbe pitkom vodom, odvodnju i  
pročišćavanje otpadnih voda, pa jedinice lokalne samouprave više ne mogu prenijeti na 
isporučitelja vodnih usluga javne ovlasti izdavanja citiranog rješenja. Stoga isporučitelji 
vodnih usluga više ne mogu izdavati rješenja o  naknadi  za priključenje. 
 
2. Odluka o izmjeni Odluke o prodaji nekretnine 
U Odluci o prodaji nekretnina  Klasa: 021-05/11-01/13 Ur.broj: 2144/04-05-11-2 od 23. studeni 2011. 
godine za k.č. 54/75 u k.o. Kršan, naselje Potpićan, produžuje se rok plaćanja kupoprodajne cijene 
nekretnine postignute na javnom natječaju  za  15 dana od dana  odnosno najduže do 31. siječnja  
2012. godine.“  
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