
Na temelju članka 209. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11. i 
56/13) i članka 27. Statuta Općine Podravske Sesvete („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije“ broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete, na 2. sjednici održanoj 31. srpnja 
2013. donijelo je  

 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne  

građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Podravske Sesvete 
 
 

Članak 1. 
U Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području 

Općine Podravske Sesvete („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/12) u članku 
1. alineja 4. briše se. 

Dosadašnje alineje 5. i 6. postaju alinejama 4. i 5. 
 

Članak 2. 
U članku 6. stavku 2. briše se. 
U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. iza brojke „63/11“ stavlja se zarez slovo „i“ 

briše se, a iza broj „130/11“ dodaju se riječi „i 56/13“. 
 

 

Članak 3. 
Članak 7. briše se. 
Dosadašnji članak 3. postaje članak 4. 
 

Članak 4. 
U čanku 8. stavku 8. alineji 3. iza riječi „vodomjera“ dodaju se riječi „ i mjerača protoka“. 
 

   

Članak 5. 
      U članku 10. stavku 1. na kraju alineje 2. zarez se zamjenjuje točkom. 
            U stavku 1. alineja 3. briše se. 
 

Članak 6. 
Naslov iznad članka 17. i članci 17. do 25. brišu se. 
 
 

Članak 7. 
Članak 26. mijenja se i glasi: 
„U slučaju kada gradnja građevine za javnu vodoopskrbu nije predviđena godišnjim Planom gradnje 

komunalnih vodnih građevina, ali je predviđena višegodišnjim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina 
unutar iduće 3 godine budući korisnici javne vodoopskrbe koji bi se priključili na te građevine mogu 
sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, pod uvjetima 
utvrđenim ugovorom sa 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 javne vodoopskrbe koji bi se priključili na javnu vodoopskrbu, za koje nisu ispunjene 
pretpostavke iz stavka 1. ovoga članka, mogu sudjelovati u financiranju njezine gradnje, pod uvjetima 
utvrđenim ugovorom s Isporučiteljem, bez prava na povrat sredstava“. 
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Članak 8. 
  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Koprivničko-križevačke županije“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PODRAVSKE SESVETE 
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