
 
 
 
 
 
 
 
 
GRADSKO VIJEĆE 
KLASA:363-06/13-01/ 
UR.BR:2178/01-07-13- 
Slavonski Brod,    . srpnja 2013. 
 
Temeljem članka 138. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  vodama ("Narodne 
novine"  Republike  Hrvatske,  broj  56/13)  i  članka  36.  Statuta  Grada  Slavonskog  Broda  
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 13/10., Službeni Glasnik Grada 
Slavonskog Broda br. 4/12.,.5/12), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj  
sjednici, donosi 
            
                                           ODLUKU 

 o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju  
           na komunalne vodne građevine 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom dopunjuje se i mijenja Odluka o priključenju na komunalne vodne 

građevine (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 1/12). 
 
 

Članak 2.                                    
U Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine brišu se članci  18., 19., 20., 

21., 22, 23., 24., 25. i 26. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku 

Grada Slavonskog Broda". 

 
Predsjednik Gradskog vijeća 

 
        
 
 
Dostaviti:  

1. Predsjednik Gradskog vijeća 
2. Gradonačelnik 
3. Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo 
4. Trgovačko društvo Vodovod 
5. Službeni glasnik 
6. Dosje 
7. Dokumentacija 
8. Zapisnik 
9. Pismohrana 

 
 



                                                 
 
  
                                                  OBRAZLOŽENJE 
 

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog 
gospodarstva (Narodne novine br. 153/09)  kojima je bila propisana mogućnost uvođenja 
naknade za priključenje odnosno  članci 59.-64. se brišu.  

Člankom 138. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama,  jedinice lokalne 
samouprave dužne su u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu, staviti van snage odluke 
o priključenju donesene na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama (NN 153/09, 
130/11). u dijelu koji se odnosi na naknade za priključenje. 

Slijedom navedenog, članci 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., u Odluci o 
priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br 
1/2012), dio koji se odnosi na uvođenje, obračun i naplatu naknade za priključenje na 
komunalne vodne građevine, brišu se. 

Slijedom navedenog, upućuje se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke  o 
priključenju na komunalne vodne građevine Gradskom vijeću Grada Slavonskog Broda na 
raspravu i usvajanje. 


	GRADSKO VIJEĆE

