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REPUBLIKA HRVATSKA
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GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/05-01/22
Ur.broj: 2115/01-01-05-3
D.Miholjac, 14. rujna 2005.
Na temelju članka 2., 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine" br. 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04. – Uredba) i članka 16. Statuta
Grada D.Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 3/98, 2/01, 10/01,
11/02 i 4/05.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 5. sjednici održanoj dana 14.
rujna 2005. godine donosi
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ODLUKU
O OPSKRBI PITKOM VODOM U GRADU DONJI MIHOLJAC

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrñuju se uvjeti i način opskrbe pitkom vodom te se ureñuju
odnosi, prava, obveze i odgovornosti fizičkih i pravnih osoba u svezi sa opskrbom
pitkom vodom, način obavljanja ove djelatnosti, odreñuje se isporučitelj ove
komunalne usluge, te uvjeti za priključivanje grañevine i opskrbu potoršača na
području grada Donjeg Miholjca.
Članak 2.
Pod opskrbom pitkom vodom, u smislu ove Odluke, razumijevaju se poslovi
zahvaćanja, crpljenja i isporuke zdravstveno ispravne vode za piće potrošačima.
Članak 3.
Opskrbu pitkom vodom obavlja KG "Park" d.o.o. Donji Miholjac, u daljnjem
tekstu: Isporučitelj.
Članak 4.
Opskrba pitkom vodom obavlja se putem objekata i ureñaja koji čine
vodoopskrbni sustav, kojim upravlja Isporučitelj.
Vodoopskrbni sustav obuhvaća izvorišta uključena u vodoopskrbni sustav
pitke vode, objekte za zahvat vode, postrojenje za pročišćavanje vode, crpnu stanicu,
vodospreme i druge ureñaje koji služe za dobivanje, pročišćavanje i provoñenje
vode, te vodovodnu mrežu na području koje pokriva Isporučitelj.
Vodovodnu mrežu čine: glavni dovodni i glavni opskrbni cijevni vodovodi
(magistralni), razvodna mreža (distribucijska) i priključci na razvodnu mrežu zaključno
sa ureñajem za mjerenje potrošnje vode (dalje u tekstu: vodomjer) u vodomjernom
oknu.
Pod magistralnim cijevnim vodovima razumijevaju se svi transportni cijevni
vodovi s pripadajućim ureñajima kojima upravlja Isporučitelj.
Pod razvodnom mrežom razumijevaju se svi glavni distribucijski i ulični vodovi
s pripadajućim ureñajima, a služe za distribuciju vode po ulicama i naseljima.
Vodomjer u grañevini, prema svrsi, može biti:
- glavni vodomjer, kojim se mjeri potrošnja vode za cijelu grañevinu
(individualna ili kolektivna stambena ili poslovna grañevina),
- interni vodomjer, koji je u sklopu unutarnje vodovodne instalacije
posebnog dijela grañevine i služi vlasnicima posebnog dijela grañevine
za utvrñivanje meñusobnog omjera potrošnje vode.
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Članak 5.
Isporučitelj je dužan vodoopskrbni sustav održavati u stanju funkcionalne
sposobnosti, vodeći računa o propisanoj zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
Članak 6.
Potrošačem vode smatra se svaka fizička i pravna osoba koja je vlasnik
grañevine priključene na vodoopskrbni sustav kojim upravlja Isporučitelj i opskrbljuje
se vodom, a vodovodni priključak je izveden prema odredbama ove Odluke, kao i
suvlasnici zgrade koji nemaju ugrañeni interni vodomjer.
Potrošač je dužan izvijestiti Isporučitelja o svakoj promjeni vlasništva
grañevine.
Potrošačem vode smatrat će se korisnik grañevine u slučaju kada je obvezu
plaćanja vlasnik grañevine ugovorom prenio na korisnika.
Ukoliko je potrošač vode, korisnik grañevine, vlasnik grañevine jamči
Isporučitelju ispunjenje obveze nastale potrošnjom vode.
Potrošačem vode u stambenim zgradama, u kojima su ugrañeni interni
vodomjeri za svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu
(stan, poslovni prostor, garaža i sl.) smatra se vlasnik posebnog dijela.
Članak 7.
Pod vodovodnom instalacijom potrošača, podrazumijevaju se vodovodne cijevi
s pripadajućim ureñajima, koje počinju sa ventilom iza vodomjera.
U slučajevima iz stavka 5. članka 6. Odluke, instalacijom potrošača smatraju
se vodovodne cijevi s pripadajućim ureñajima, interni vodomjer i to počinjući sa
ventilom iza glavnog vodomjera.
Potrošač je dužan svoje vodovodne instalacije održavati u ispravnom stanju,
vodom se racionalno koristiti i pridržavati se odredaba ove Odluke.
Potrošač je dužan omogućiti Isporučitelju popravak priključka, očitavanje i
zamjenu vodomjera u cilju baždarenja, te pregled instalacije potrošača radi
utvrñivanja njezine tehničke ispravnosti u cilju održavanja funkcionalne sposobnosti
vodoopskrbnog sustava.

II. NAČIN OPSKRBE VODOM
Članak 8.
Isporučitelj je dužan bez prekida putem vodoopskrbnog sustava opskrbljivati
potrošače dovoljnim količinama pitke vode.
Isporučitelj je dužan brinuti se o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće,
pravilnoj primjeni propisa i tehničkih mjera kojima se postiže propisana kakvoća te
vode.
Nadzor nad kakvoćom vode u zdravstvenom pogledu vrši Isporučitelj putem
ovlaštenih pravnih osoba za tu vrstu posla.
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Članak 9.

Visinu cijene, način obračuna i način plaćanja vodoopskrbe utvrñuje
Isporučitelj, sukladno Zakonu.
Potrošnja vode mjeri se i očitava u kubičnim metrima na glavnom vodomjeru i
internim vodomjerima, a naplaćuje se putem ispostavljenog računa.
Članak 10.
U slučaju predviñenog prekida opskrbe potrošača pitkom vodom, Isporučitelj
je dužan izvijestiti potrošače o prekidu opskrbe putem sredstava javnog priopćavanja
najmanje dan ranije.
Ukoliko prekid u opskrbi vodom nastane djelovanjem više sile, Isporučitelj je u
obvezi naknadno hitno izvijestiti potrošače, putem sredstava javnog priopćavanja, o
razlozima prekida opskrbe vodom.
U slučajevima kada prekid opskrbe vodom traje duže od 24 sata, distributer je
dužan poduzeti mjere za osiguranje privremene opskrbe vodom za piće iz drugih
izvora do ponovne uspostave redovite opskrbe.
Članak 11.
U slučaju poremećaja u opskrbi vodom uslijed više sile (poplave, suše,
potresa, oštećenja magistralnog cjevovoda i dr.) Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg
Miholjca, na prijedlog Isporučitelja može odlučiti o uvoñenju ograničenja potrošnje
vode za sve ili pojedine potrošače.
Potrošači su dužni pridržavati se uputa i odredaba o ograničenju i racionalnoj
potrošnji vode iz stavka 1. ovog članka.

III. PRIKLJUČAK NA VODOOPSKRBNI SUSTAV
Članak 12.
Vlasnik grañevine dužan je priključiti svoju grañevinu na razvodnu mrežu pod
uvjetima propisanim ovom Odlukom.
Pod priključivanjem na razvodnu mrežu podrazumijeva se spajanje instalacije
grañevine sa vodoopskrbnim sustavom, putem vodovodnog priključka.
Pod priključivanjem smatra se i proširenje vodovodne instalacije potrošača,
odnosno povećanje kapaciteta postojeće instalacije potrošača uvjetovane
nadograñivanjem, proširenjem, adaptacijom sa izmjenom svrhe, izmjenom
tehnološkog procesa ili sl.
Vodovodni priključak može izvesti isključivo Isporučitelj.
Način i mjesto izvedbe priključka, veličinu vodomjernog okna, vrstu materijala
za priključak, položaj i promjer cijevi, tip vodomjera i ventila odreñuje Isporučitelj,
sukladno interesima potrošača i tehničkim mogućnostima sustava.
Članak 13.
Svaka grañevina, koja se opskrbljuje vodom iz vodoopskrbnog sustava,
izgrañena na pripadajućoj katastarskoj čestici formiranoj neposredno iza regulacijske
linije, mora imati svoj poseban vodovodni priključak.

Službeni glasnik br. 8/05.

Strana 242.

Grañevine izgrañene na pripadajućim katastarskim česticama koje nisu
formirane neposredno iza regulacijske linije, bez obzira na njihov broj, moraju biti
priključene na zajednički vodovodni priključak, svaka s posebnim vodomjerom, koji
se nalazi iza regulacijske linije.
Novoizgrañene grañevine koje se satoje od niza stambenih jedinica u
vertikalnom smislu moraju imati samostalne vodovodne priključke za svaku
stambenu jedinicu zasebno.
U postojećim grañevinama uz već ugrañeni glavni vodomjer, ugradnja internog
vodomjera ovisit će o tehničko-tehnološkim uvjetima grañevine koje utvrñuje i daje
Isporučitelj, te pod uvjetom da se interni vodomjeri ugrade za svaki posebni dio
grañevine.
Vodovodni priključak za grañevinu u pravilu ne smije prolaziti preko nekretnine
drugog vlasnika.
U slučaju kada vodovodni priključak, iz tehničkih razloga, mora prolaziti preko
nekretnine drugih vlasnika, potrebna je pismena suglasnost vlasnika nekretnina.
Suglasnost za prolaz priključka preko nekretnina drugih vlasnika, kao i
rješavanje drugih imovinsko-pravnih pitanja dužan je riješiti budući potrošač.
Članak 14.
Kod diobe grañevine u dva ili više dijelova, u vertikalnom smislu, može se
dozvoliti rekonstrukcija instalacije potrošača na način da svaki od novonastalih
dijelova dobije vlastiti odvojeni vodovodni priključak.
Pojedini dio tako odjeljene grañevine može biti spojen sa vodoopskrbnim
sustavom, samo ako tako podijeljeni dijelovi čine odvojenu grañevnu cjelinu.
Svi troškovi izgradnje, premještaja, rekonstrukcije i slično, priključka padaju na
teret tražitelja priključka.
Članak 15.
Vodovodni priključak potrošača sastoji se u pravilu od priključne obujmice ili
navrtnog zasuna, spojnog cijevnog voda, vodomjera, odnosno glavnog vodomjera s
pripadajućim plombama Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, ventila prije
vodomjera i drugih armatura koje se ugrañuju prije vodomjera i povratnog ventila iza
vodomjera radi pravilnog i trajnijeg rada vodomjera i sigurnosti vodoopskrbnog
sustava, a izvodi ga i održava Isporučitelj.
Plomba iz stavka 1. ovog članka ima važnost službenog pečata i znaka, a
njeno neovlašteno skidanje ili povreda, predstavlja kazneno djelo temeljem
Kaznenog zakona Republike Hrvatske.
Ventil iza vodomjera, odnosno glavnog vodomjera, ugrañuje Isporučitelj
zajedno s dijelovima iz stavka 1. ovog članka i održava ga na teret potrošača.
Interni vodomjer u vodovodnu instalaciju potrošača ugrañuje osoba ovlaštena
za takvu vrstu posla, a prema uvjetima Isporučitelja, na teret potrošača.
Članak 16.
Prije izgradnje novih grañevina, investitor je dužan zatražiti od Isporučitelja
izdavanje suglasnosti o usklañenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima grañenja
i drugim propisima.
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Po ishoñenju potvrda iz stavka 1. ovog članka, investitor je dužan podnijeti
Isporučitelju zahtjev za izradnju vodovodnog priključka.
Zahtjev za priključenje grañevine na objekte komunalne infrastrukture za
opskrbu pitkom vodom i izgradnju vodovodnog priključka podnosi se na tipskom
obrascu "Zahtjev za priključenje grañevine na objekte komunalne infrastrukture za
opskrbu pitkom vodom i izgradnju vodovodnog priključka".
Članak 17.
U prilogu zahtjeva za priključenje nove grañevine i izgradnju vodovodnog
priključka investitor je dužan predočiti glavni projekt s ishoñenom grañevnom
dozvolom i suglasnost iz članka 16. ove Odluke.
Ako se radi o priključenju već postojeće grañevine, uz zahtjev treba priložiti
vlasnički list postojeće grañevine i situacioni plan vodova.
Članak 18.
Isporučitelj će odbiti priključenje grañevine na vodoopskrbni sustav u
slijedećim slučajevima:
- ako prethodno nije proveden postupak odreñen odredbama ove
Odluke,
- ako za priključenje ne postoje tehničke mogućnosti,
- ako bi se traženim priključenjem narušila vodoopskrba postojećih
potrošača.
Članak 19.
Potvrde iz članka 16. ove Odluke vrijede dvije godine od dana izdavanja.
Članak 20.
Naknadu za postupak izdavanja potvrda iz članka 16. ove Odluke, kao i
neposredne troškove priljučivanja grañevine na vodoopskrbni sustav, snosi potrošač.
Visinu naknade za izdavanje potvrda iz stavka 1. ovog članka utvrñuje
Isporučitelj, sukladno Zakonu.
Za izgradnju priključka na vodoopskrbni sustav, potrošač sklapa sa
Isporučiteljem poseban ugovor kojim se reguliraju meñusobni odnosi (priključenje na
vodoopskrbni sustav, prijenos vodovodnog priključka Isporučitelju bez naknade,
obvezu Isporučitelja na održavanje priključka).
Vodovodni priključci izgrañeni prije stupanja na snagu ove Odluke prenose se,
bez naknade u vlasništvo Isporučitelja, kao osnovno sredstvo, uz obvezu
Isporučitelja na održavanje istih.
Članak 21.
Isporučitelj je dužan donijeti odluku po zahtjevu iz članka 16. ove Odluke u
roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Odluka o dozvoli priključenja grañevine i izgradnji vodovodnog priključka mora
sadržavati podatke o grañevini (mjesto, adresa, katastarska oznaka nekretnine),
namjenu, uvjete priključenja obzirom na postojeće vodove, uvjete o opsegu zahvata
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na javno-prometnoj površini, datum početka i završetka radova, način kontrole
izvoñenja radova.
Zahtjev za priključenje će biti odbijen, ako ne postoje odgovarajući tehnički i
drugi uvjeti za priključenje.
Članak 22.
Vlasnik grañevine plaća cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog materijala za
izgradnju vodovodnog (komunalnog) priključka neposredno nositelju izvedbe
priključka na temelju računa za izvršeni posao.
Osim troškova povezanih s izgradnjom komunalnog priključka, vlasnik
grañevine plaća i naknadu za priključenje na objekte komunalne infrastrukture, za
svaki priključak posebno.
Naknada za priključenje je prihod proračuna Grada Donjeg Miholjca i uplaćuje
se u korist žiro-računa Grada.
Članak 23.
Priključak mora imati svoje vlastito posebno okno za ugradnju vodomjera, a u
protivnom Isporučitelj može izvršiti potrebne radove na trošak potrošača.
Izuzetno priključak ne mora imati vlastito okno, ako se vodomjer može ugraditi
u zajedničkom oknu u slučajevima predviñenim u stavku 2. članka 13. Odluke.
Priključak može biti smješten i u podrumu grañevine, u posebnoj prostoriji koja
ne smije služiti za skladištenje i stanovanje.
U slučajevima iz stavka 5. članka 6. ove Odluke pomoćni vodomjeri smještaju
se u zajedničkim dijelovima zgrade sukladno uvjetima grañenja Isporučitelja.
Članak 24.
Okno za vodomjer, u kojem je otežan rad oko izmjene, održavanja, očitavanja
vodomjera ili je smješteno na nepropisnom mjestu, potrošač je dužan u roku od 60
dana od dana primitka pismene opomene izgraditi neposredno iza regulacijske linije,
odnosno dovesti u takvo stanje da se u njemu može vršiti nesmetan rad.

Članak 25.
U slučajevima kada pojedine kategorije potrošača, fizičke i pravne osobe, u
istom objektu plaćaju potrošnju vode po različitim cijenama, potrošač – pravna osoba
dužan je ugraditi zaseban vodomjer, te svoju instalaciju odvojiti od instalacije ostalih
potrošača.
Zaseban vodomjer iz stavka 1. ovog članka mora se na postojeći priključak
smjestiti neposredno iza regulacijske linije.
Vlasnik posebnog dijela zgrade, koja je priključena na vodoopskrbni sustav
putem zajedničkog ureñaja za mjerenje potrošnje više pojedinačnih potrošača, treba
zatražiti ugradnju zasebnog ureñaja za mjerenje potrošnje, koji će se ugraditi na
njegov trošak ako tehničko-tehnološki uvjeti to omogućuju. Navedeni zasebni ureñaj
moraju ugraditi svi vlasnici posebnog dijela zgrade.
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Članak 26.

Redovnu izmjenu vodomjera glavnog i internih vodomjera vrši Isporučitelj o
svom trošku prema odredbama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za vodomjere za
hladnu vodu ("Narodne novine" br. 91/97. i 56/98.).
Vodomjer koji potrošač ošteti svojom krivnjom (termičko i mehaničko
oštećenje i slično) popravlja Isporučitelj na teret potrošača.

Članak 27.
Popravak vodovodnog priključka, ugradnju i zamjenu glavnog, te zamjenu
internog vodomjera vrši isključivo Isporučitelj. Za izvršenje popravka na vodovodnom
priključku nije potrebna dozvola vlasnika grañevine, ali je Isporučitelj dužan vlasnika
prethodno obavijestiti o namjeravanim radovima. Ukoliko se radi o izuzetno hitnom
slučaju, Isporučitelj ima pravo odmah početi s radovima, a vlasnika obavijestiti
tijekom rada ili po završetku rada, prema mogućnosti.
Članak 28.
Potrošač ne smije poduzimati radnje koje uzrokuju povećane troškove
održavanja vodovodnog priključka ili funkcioniranja vodoopskrbnog sustava. Ukoliko
svojim radnjama prouzrokuje takve troškove, troškovi dovoñenja tih objekata u stanje
fukcionalnosti idu na teret potrošača.
Članak 29.
Oštećenje ili kvar na priključku ili vodomjeru, potrošač je dužan odmah prijaviti
dežurnoj službi Isporučitelja.
Isporučitelj je dužan odmah otpočeti s uklanjanjem nedostataka i otkloniti ih u
što kraćem roku.
Članak 30.
Isporučitelj održava vodovodni priključak, od ulične mreže zaključno s
vodomjerom. Ventil iza vodomjera održava Isporučitelj na teret potrošača.
U slučaju uklanjanja (rušenja) grañevine, naknadu za isključenje će platiti
investitor.
U svrhu obnove tog priključka za novoizgrañenu grañevinu, investitor je dužan
zatražiti od Isporučitelja zahtjev iz članka 16. ove Odluke.
Članak 31.
Isporučitelj je ovlašten, u slučaju samovoljnog priključivanja grañevine na
vodoopskrbni sustav protivno odredbama ove Odluke, na isključenje s
vodoopskrbnog sustava tako izvedenog vodovodnog priključka na teret investitora.
Isporučitelj je ovlašten, u slučaju samovoljnog priključivanja grañevine na
javnu kanalizaciju, ako je taj kanalski priključak stavljen u funkciju, na obustavu
osprkbe vodom u cilju sprečavanja štetnih posljedica.
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Isporučitelj je ovlašten, ukoliko sabirna jama korisnika propušta ili se
prelijevaju otpadne vode iz iste, obustaviti opskrbu vodom te grañevine do saniranja
ili ispražnjenja sabirne jame u cilju zaštite čovjekove okoline.

Članak 32.
Isporučitelj kod ukidanja vodovodnog priključka i obustave opskrbe vodom u
smislu članka 31. ove Odluke ne snosi odgovornost za moguću nastalu štetu
prouzročenu takvom radnjom.
Ukoliko vlasnik priključka nije prisustvovao ukidanju priključka, Isporučitelj mu
je obvezan u roku tri dana dostaviti zapisnik o ukidanju priključka.

IV. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA
UREðAJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA
I VODOVODNE INSTALACIJE POTROŠAČA
Članak 33.
Izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže vrši se na temelju
unaprijed izrañene tehničke dokumentacije.
Glavni projekt vodovodne mreže, kojim se rješava pitanje opskrbe vodom
odreñene prostorne cjeline ili dijela naselja, odnosno zone koju treba povezati na
osnovni vodovodni sustav, mora biti u skladu sa važećim zakonskim propisima i
odredbama ove Odluke.
Članak 34.
Pri izradi projekta, projektant treba imati u vidu slijedeće uvjete koje daje
Isporučitelj:
- izbor tipa i materijala ureñaja i opreme vodoopskrbnog sustava
izvršiti uz suglasnost Isporučitelja vodeći računa o jednostavnosti,
sigurnosti, fleksibilnosti i dugotrajnosti u eksploataciji, te praćenju
u ponašanju od strane stručnih službi Isporučitelja i drugih stručnih
institucija, ne zanemarujući i potrebu ujednačavanja odgovarajućih
ureñaja i opreme vodoopskrbnog sustava radi kvalitetnog održavanja,
- kućne priključke izvoditi okomito na os cjevovoda, bez horizontalnih i
vertikalnih prijeloma,
- mjesto, položaj i način priključenja odreñuje Isporučitelj u posebnim
uvjetima grañenja,
- navrtni zasun (nabušne ogrlice) ne smiju slabiti poprečni profil cijevi, niti
se smiju postavljati na manjem meñusobnom rastojanju od 1 m,
- zasune treba tako rasporediti da najveća udaljenost izmeñu istih
(kod ravnih dionica) ne prelazi 500 m u zavisnosti od važnosti voda
i od njegovog profila,
- razmak izmeñu vodovodnih cijevi i ostalih instalacija (električni
kablovi, tk kablovi, plinovod i sl.) na mjestima njihovog paralelnog
voñenja ne smije biti manji od 70 cm od vanjskih oboda odnosnih
instalacija,
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- križanje vodovodne cijevi s kanalizacijom, u principu, rješavati tako
da vodovodna cijev bude iznad kanalizacijske cijevi,
- razmak izmeñu vodovodnih cijevi i ostalih instalacija na mjestima
njihovog križanja ne smije biti manji od 30 cm mjereno od vanjskih
oboda odnosnih instalacija, a kabeli moraju biti u zaštitnoj cijevi
i označeni trakom,
- polaganje cjevovoda u nasipu, ili njegov prolaz kroz trup nasipa
(poprečni presjek), može se dozvoliti jedino na niveleti većoj od
nivelete velike vode u odnosnom vodotoku,
- sve zasune na cjevovodima, osim hidrantskih i priključnih, obavezno
smjestiti u zasunsko okono dimenzija statički utvrñenih i pouzdanih, te
odreñenih tako da omogućuju normalno i neometano odvijanje poslova
na održavanju armatura.
Članak 35.
Isporučitelj je u pravilu ovlašten za izradnju svih objekata i ureñaja
vodoopskrbnog sustava.
U svezi sa stavkom 1. ovog članka Isporučitelj obavlja sve stručne poslove.
Članak 36.
Kada je investitor druga pravna osoba, ona je dužna od Isporučitelja ishoditi
suglasnost za obavljanje poslova investitora na izgradnji dijela vodoopskrbnog
sustava. U tom slučaju investitor će sa Isporučiteljem ugovoriti nadzor.
Članak 37.
Kada je investitor druga pravna osoba, pod uvjetima iz članka 35. ove Odluke,
Isporučitelj će preuzeti izgrañeni objekt u svoja osnovna sredstva uz donošenje
odluke investitora o prijenosu osnovnog sredstva bez naknade.
Investitor objekta iz stavka 1. dužan je predati Isporučitelju svu pripadajuću
tehničku dokumentaciju.
Članak 38.
Vodovodna mreža u naseljima ugrañuje se u pravilu u javnu površinu i to u
zeleni pojas, nogostup ili trup ceste, uz sklapanje ugovora o pravu služnosti s
vlasnikom zemljišta.
Dubina iskopa rova za polaganje vodovodne mreže mora osiguravati pokriće
tjemena cijevi sa 100 cm nadsloja, vodeći računa o konačnoj visini terena.
Članak 39.
Vlasnici i posjednici nekretnina imaju pravo na naknadu štete, koja im nastane
radnjama ovlaštenih osoba Isporučitelja ili njegovih kooperanata prilikom izvoñenja
radova na izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i iskorištavanju objekata vodoopskrbe.
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Članak 40.

Isporučitelj nije odgovoran za štete nastale poduzetim radnjama radi
održavanja instalacije, ukoliko se investitori, vlasnici, odnosno korisnici ostalih
podzemnih instalacija nisu pridržavali tehničkih normativa propisanih u članku 34.
ove Odluke.
Članak 41.
Izgradnjom, održavanjem ili rekonstrukcijom objekata koji nisu u sastavu
vodoopskrbnog sustava smještenih u blizini objekata vodoopskrbnog sustava, ne
smije se dovesti u pitanje normalna vodoopskrba, a niti ometati normalno korištenje i
održavanje vodovodne mreže i ostalih objekata vodoopskrbe.
Moguću potrebu prelaganja vodovodnih instalacija dogovaraju zajednički
projektant radova i Isporučitelj.
Radove iz prethodnog stavka može izvoditi jedino Isporučitelj, a troškove
izvedenih radova snosi investitor objekta za čije se potrebe izvodi izmještanje
vodovodne instalacije.

V. IZDAVANJE POTVRDA ZA GRAðEVINE I
DRUGE NEKRETNINE OD STRANE
ISPORUČITELJA
Članak 42.
Investitor objekta, projektant ili nadležna služba, dužna je, prije odobrenja
lokacije za izgradnju stambenih i gospodarskih objekata i prometnica, zatražiti
potvrdu o usklañenosti glavnog, odnosno idejnog projekta s posebnim uvjetima
grañenja od Isporučitelja.
Tražitelj potvrde iz stavka 1. ovog članka dužan je uz zahtjev dostaviti i
situaciju terena razine provedbenog urbanističkog plana, odnosno katastarskog
plana u dvije kopije, s označenom potrebnom količinom vode za sanitarne,
tehnološke i protupožarne potrebe, te način odvodnje zagañenih i oborinskih voda,
kao i vrstu i stupanj zagañenja otpadnih voda.
Isporučitelj je obvezan u roku od 30 dana po primitku zahtjeva, izdati posebne
uvjete ili potvrdu za navedenu lokaciju. Za lokaciju, odnosno urbanizirana područja
za koja Isporučitelj nije dao suglasnost, Isporučitelj nije obvezan osigurati priključenje
na razvodnu mrežu.
Članak 43.
Zone sanitarne zaštite, utvrñene Odlukom nadležnog tijela o zaštiti izvorišta
pitke vode, moraju se uvrstiti u dokumente prostornog ureñenja područja na kojem se
te zone prostiru.
Članak 44.
Investitor objekta mora voditi računa da udaljenost objekta do vodovodne
mreže (cijevi), mora biti u pravilu najmanje 2 metra.
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Ukoliko je zbog izgradnje objekta potrebna rekonstrukcija, ili prelaganje
vodovodne mreže, troškove projektiranja i rekonstrukciju snosi investitor objekta, a
radove izvodi isporučitelj.
Zabranjeno je spajanje uzemljenja na vodovodne instalacije.

VI. UREðAJI ZA POVEĆANJE I SMANJIVANJE PRITISKA
VODE I VODNA INSTALACIJA U OBJEKTIMA
Članak 45.
Ureñaj za povećanje tlaka vode (hidrofor, hidrocel) ugrañuje se onda, kada
raspoloživ tlak u razvodnoj mreži nije dovoljan za potrebe i opskrbu potrošača
vodom.
Članak 46.
Prije izdavanja grañevinske dozvole, za objekte u kojima je predviñen ureñaj
za povećanje tlaka vode, Isporučitelju se mora dostaviti odgovarajuća tehnička
dokumentacija na suglasnost.
Stambeni i drugi objekti u kojima je ugrañen ureñaj za povećanje tlaka vode,
bez odobrenja Isporučitelja, ne mogu se spojiti na vodoopskrbni sustav.
Članak 47.
Kod svih potrošača, koji rade na kemijsko-bakteriološkim opasnim tvarima, a
vodu iz vodoopskrbnog sustava troše ne samo za piće, već povremeno i za
tehnološke potrebe, mora se ureñaj za povećanje tlaka spojiti na vodoopskrbni
sustav preko rezervoara bez tlaka, odnosno potpuno onemogućiti miješanje pitke i
moguće zagañene vode.
Rezervoar bez tlaka mora se koristiti i u slučajevima, kada je maksimalna
satna potrošnja vode potrošača tako velika da bi znatnije pogoršala vodoopskrbu
ostalih potrošača na tom području.
Članak 48.
Ureñaj za povećanje pritiska postavlja se u objekt za koji je izrañen ili na
nekretnini koje je vlasnik potrošač, uz suglasnost Isporučitelja i poštivanje mjera
sigurnosti za zaštitu vodoopskrbnog sustava.
Ureñaj za povećanje tlaka vode plaća, koristi i održava vlasnik nekretnine.
Članak 49.
Kada je iz opravdanih tehničkih razloga tlak vode u razvodnoj mreži prevelik
za potrebe potrošača, potrošač može u svojoj vodovodnoj instalaciji, ugraditi ureñaj
za smanjenje tlaka vode (reducir ventil), uz suglasnost Isporučitelja i poštivanje mjera
sigurnosti za zaštitu vodoopskrbnog sustava.
Ureñaj za smanjenje tlaka vode iz st. 1. ovog članka ugrañuje i održava
potrošač o svom trošku.
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Članak 50.
Projekti za instalaciju vode u grañevinama, izrañuju se na temelju raspoloživih
hidrauličkih veličina i ostalih uvjeta koji postoje u razvodnoj mreži na području, gdje
se grañevine grade.
Podatke iz st. 1. ovog članka daje Isporučitelj.
Prije izdavanja odobrenja za izgradnju grañevine, investitor ili projektant treba
zatražiti suglasnost od Isporučitelja na projekt vodovodne instalacije.
Projekt vodovodne instalacije mora biti izrañen u skladu s odredbama ove
Odluke i s drugim tehničkim propisima.

VII. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA PUTEM
VODOOPSKRBNOG SUSTAVA
Članak 51.
U cilju djelotvorne protupožarne zaštite potrebno je osigurati dovoljne količine
vode u vodoopskrbnom sustavu. Kod projektiranja i izgradnje vodoopskrbnog
sustava potrebno je vodovodnu mrežu dimenzionirati, te predvidjeti postavljanje
hidranta na uličnu mrežu sukladno zakonskim odredbama.
Članak 52.
Isporučitelj je dužan o svom trošku standardnim oznakama obilježiti položaj
hidranta na postojećoj vodovodnoj mreži.
Kod izgradnje nove vodovodne mreže troškovi gradnje i obilježavanja hidranta
terete investitora.
Hidrante na vodoopskrbnom sustavu održava Isporučitelj.
Članak 53.
Potrošače, koji su temeljem odredaba Zakona o zaštiti od požara, dužni
izgraditi vlastitu hidrantsku mrežu, Isporučitelj je dužan priključiti na vodoopskrbni
sustav putem obilaznog voda sa protupožarnim zasunom i vodomjerom.
Iza drugog ventila obavezno je potrebno omogućiti priključak u cilju utvrñivanja
ispravnosti hidrantske mreže.
Članak 54.
Obilazni vod sa protupožarnim zasunom i vodomjerom se izvodi na teret
potrošača, a Isporučitelj ga održava do zasuna.
Na već postojećim hidrantskim mrežama koje su bez vodomjera Isporučitelj je
dužan na ugrañeni obilazni vod sa protupožarnim zasunom staviti plombu koja ima
važnost službenog pečata i znaka.
Neovlašteno skidanje ili povreda plombe predstavlja kazneno djelo temeljem
Kaznenog zakona Republike Hrvatske.
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Članak 55.

U slučaju redovitog pregleda i ispitivanja funkcionalnosti hidrantske mreže
potrošača, potrošač je dužan o istom izvjestiti Isporučitelja 24 sata prije pregleda.
U slučaju gašenja požara, potrošač je dužan o istom izvjestiti Isporučitelja u
roku od 24 sata od završetka gašenja požara.

Članak 56.
U slučaju kada Isporučitelj utvrdi da je potrošač skinuo ili povrijedio plombu na
obilaznom vodu sa protupožarnim zasunom, a nije o istom izvjestio Isporučitelja u
rokovima navedenim u članku 55. ove Odluke, Isporučitelj će nadležnom državnom
odvjetništvu predložiti pokretanje kaznenog postupka protiv potrošača.
Članak 57.
Iz javnih hidranata voda se može uzimati samo temeljem dozvole Isporučitelja.
Od odredbe prethodnog stavka izuzimaju se potrebe vatrogasne službe u
slučaju gašenja požara, o čemu je vatrogasna služba dužna izvjestiti Isporučitelja u
roku od 24 sata od završetka gašenja požara.
Korisnik je obvezan hidrant poslije upotrebe ostaviti u ispravnom stanju.
Ako hidrant zbog nepravilne upotrebe bude oštećen, korisnik koji ga je oštetio
obvezan je o tome odmah izvjestiti Isporučitelja.
Uništenje, oštećenje, neovlaštena izmjena, neovlašteno uklanjanje i
isključivanje iz rada javnih hidranata je kazneno djelo temeljem Kaznenog zakona
Republike Hrvatske.

VIII. ZDRAVSTVENA I TEHNIČKA ZAŠTITA VODE
Članak 58.
Sve dokumente prostornog ureñenja, planove ureñenja, te projekte gradnje
prometnica, stambenih i gospodarskih objekata i drugih, treba uskladiti sa zonama
sanitarne zaštite izvorišta pitke vode.
Članak 59.
Objekti vodoopskrbnog sustava moraju biti izgrañeni i održavani na način da
sprječavaju štetne utjecaje na kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode.
Članak 60.
Objekti, kod kojih nije na propisan način riješena odvodnja, ne mogu se
priključiti na vodoopskrbni sustav.
U naseljima gdje nije riješen sustav odvodnje otpadnih voda, vodovodni
priključak Isporučitelj će odobriti na temelju izvršenog atesta o ispitivanju
nepropusnosti sabirne jame.
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Članak 61.

Vodovodna instalacija potrošača mora biti izgrañena i održavana tako:
- da se isključi mogućnost zagañivanja vode u instalaciji i vodovodnoj
mreži,
- da je osigurana protiv mehaničkih, kemijskih i drugih oštećenja,
- da je zaštićena od utjecaja vanjske temperature,
- da je pregledno razvrstana i da su armature na instalaciji pristupačne,
- da ureñaj za smanjenje ili povećanje tlaka osigurava neprekidno
održavanje potrebnog tlaka.
Potrošač je dužan svoju vodovodnu instalaciju redovito održavati.
U slučaju da ovlašteni djelatnik Isporučitelja ustanovi nedostatke ili
neispravnosti na unutarnjoj vodovodnoj instalaciji i ureñajima koji mogu prouzročiti
veće štete ili znatnije utjecati na održavanje sanitarnog minimuma, radi zaštite
zdravlja, sprječavanja opasnosti onečišćenja pitke vode ili znatnijeg utjecaja na
funkcioniranje vodoopskrbnog sustava, Isporučitelj će o istom upozoriti potrošača,
odnosno upravitelja zgrade pismenim putem i odrediti rok za otklanjanje nedostataka.
U slučaju mogućeg ili utvrñenog zagañenja pitke vode, Isporučitelj je ovlašten
odmah obustaviti isporuku pitke vode potrošaču, sastaviti zapisnik o razlozima
poduzetih radnji i prijaviti slučaj nadležnoj sanitarnoj inspekciji.
Ako potrošač, odnosno upravitelj zgrade u odreñenom roku ne posutpi prema
upozorenju – zahtjevu Isporučitelja iz stavka 3. ovog članka, primjenit će se mjera
obustave opskrbe vodom, ukidanjem vodovodnog priključka.
Članak 62.
Tehničke mjere zaštite vode se sastoje u poduzimanju tehničkih mjera u cilju
sprečavanja štetnih utjecaja na kakvoću vode vodoopskrbnog sustava.
Radi zaštite od zagañenja ili drugog štetnog utjecaja na kakvoću vode, nije
dozvoljeno neposredno spajanje sa unutarnjom vodovodnom instalacijom: ureñaja za
grijanje vode, različitih tvorničkih i tehničkih naprava, centralnog grijanja, strojeva za
pranje i čišćenje i drugih različitih ureñaja.
Članak 63.
Opskrba vodom postrojenja i ureñaja iz prethodnog članka, vrši se posredno
preko vodovodnih elemenata instalacije koji sprečavaju vraćanje vode iz tih
postrojenja i ureñaja u vodovodnu mrežu.
Članak 64.
Ukoliko se potrošač opskrbljuje vodom iz vodoopskrbnog sustava za potrebe
zaposlenog osoblja, a u tehnološkom postupku se služi vlastitim izvorom, bunarom i
sl. dužan je vodovodne instalacije odvojiti u odnosu na izvor opskrbe vodom.
Unutarnja vodovodna instalacija iz prethodnog stavka ne smije biti fizički
povezana niti smije imati mogućnost spajanja sa instalacijama pogonsko-industrijske
vode.
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Članak 65.

Zabranjuje se polaganje vodovodnih cijevi u revizionim i drugim oknima
kanalizacije.
Zabranjeno je neposredno spajanje zahodskih školjki s vodovodnom
instalacijom.
Članak 66.
Donji rub izljeva vode mora biti najmanje 4 cm iznad gornjeg ruba preljeva
(kada za kupanje i dr.).
Preljevi moraju biti tako dimenzionirani da mogu odvoditi svu vodu koja prelazi
kroz potpuno otvoren preljev.
Izljevi koji su spojeni s otvorenim posudama pomoću gumene ili gipke cijevi
moraju imati samo ureñaj koji sprječava vraćanje vode u instalaciju (ručni tuševi,
bidei).
Članak 67.
Rezervoari koji se pune preko automatskih ureñaja moraju imati tako
dimenzionirane preljeve da mogu odvoditi svu vodu koju daje potpuno otvoreni izljev.
Donji rub izljeva za dovod mora biti postavljen najmanje 15 cm iznad najvišeg
mogućeg vodostaja u rezervoaru, odnosno posudi.
Članak 68.
Naprave za pražnjenje vodova potrošačeve vodovodne instalacije moraju biti
tako postavljene, da ne mogu usisavati već ispuštenu vodu iz vodoopskrbnog
sustava, odnosno potrošačeve vodovodne instalacije.
Članak 69.
Ureñaji za zaštitu vodoopskrbnog sustava i vodovodne instalacije potrošača
moraju se ugraditi na pristupačnim mjestima tako da se mogu lako pregledavati.
Članak 70.
Isporučitelj u provoñenju prava nadzora nad korištenjem vodoopskrbnog
sustava, ima pravo davanja uputa i naloga radi osiguranja funkcioniranja sustava
vodoopskrbe, a posebno u cilju održavanja sanitarnog minimuma, radi zaštite
zdravlja i sprječavanja opasnosti zagañivanja vode i čovjekove okoline.
Članak 71.
Zabranjeno je svako oštećivanje vodoopskrbnog sustava, neovlašteno
korištenje vode iz vodovodne mreže vodoopskrbnog sustava, kao i poduzimanje
radnji u svrhu izbjegavanja utroška vode, a posebno:
1. izvoñenja ogranka ispred vodomjera,
2. samovoljno postavljanje vodovodnog priključka i ugrañivanje
vodomjera,
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3. neovlašteno trošenje i opskrbljivanje susjednih nekretnina iz
vodoopskrbnog sustava,
5. neovlašteno uzimanje vode iz protupožarnih hidranata,
6. zatvaranje ventila na glavnim magistralnim vodovima, razvodnoj
mreži i priključcima.
Potrošač može zatvoriti ventil iza vodomjera u slučaju oštećenja ili popravka
kućne vodovodne instalacije. U slučaju kvara ili oštećenja vodomjera ili ventila iza
vodomjera, potrošač može izuzetno zatvoriti ventil ispred vodomjera, ali u tom
slučaju je dužan odmah, a najkasnije u roku od 24 sata, izvjestiti Isporučitelja.

IX. UTVRðIVANJE POTROŠNJE VODE
Članak 72.
Potrošnja vode mjeri se vodomjerom, osim u iznimno opravdanim slučajevima
prema odluci Isporučitelja.
Obračun potrošene vode vrši se temeljem očitanja vodomjera, utvrñivanjem
razlike izmeñu trenutnog stanja na brojilu vodomjera i stanja prethodnog očitanja.
Očitavanje vodomjera vrši se u pravilu jednom mjesečno, a očitavaju se samo
cijeli kubni metri.
Članak 73.
Očitavanje vodomjera vrše radnici Isporučitelja – inkasatori u službenim
odjelima s oznakom tvrtke Isporučitelja.
Po očitanju vodomjera inkasator ispostavlja potrošaču račun za utrošenu
vodu, koji potrošač plaća na blagajni Isporučitelja ili putem pošte, odnosno banke.
Račun za utrošenu vodu u pravilu se plaća odjednom u cjelokupnom iznosu.
Prigovore na ispostavljene račune odnosno obavijesti o utrošku vode,
potrošači mogu podnijeti pismeno Isporučitelju u roku od 8 dana od prijema istih.
Isporučitelj je dužan u daljnjem roku od 8 dana pismeno odgovoriti na prigovor
potrošača.
Članak 74.
Potrošač je dužan vodomjerno okno i vodomjer učiniti dostupnim Isporučitelju.

Članak 75.
Privremeni obračun potrošnje vode u procjenjenom iznosu dopušten je samo u
izuzetnim slučajevima predviñenim ovom Odlukom.
U slučajevima privremenog obračuna, temelj za procjenu potrošnje vode čini
prosječna potrošnja vode potrošača u posljednja 3 (tri) mjeseca.
Ukoliko se potrošnja vode ne može utvrditi na način iz prethodnog stavka,
procjenu će izvršiti službena osoba Isporučitelja, na temelju usporedbe s potrošnjom
vode najmanje tri slična potrošača, a o svom radu vodi zapisnik.
U slučaju namjernog oštećenja plombi na vodomjeru, potrošnja će se utvrditi
prema jedinici opterećenja koja je utvrñena za tu grañevinu.
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Isporučitelj je dužan naznačiti na računu da je isti ispostavljen temeljem
privremenog obračuna.
Članak 76.
Privremeni obračun potrošnje vode vrši se u slijedećim slučajevima:
1. kada ugrañeni vodomjer nije odobren po Državnom zavodu za
normizaciju i mjeriteljstvo,
2. kada na vodomjeru nema plombi iz stavka 1. članka 15. ove Odluke,
3. kada Isporučitelj nije izvršio zamjenu i baždarenje vodomjera temeljem
članka 26. ove Odluke,
4. kada je vodomjer neispravan,
5. za vrijeme dok je vodomjer zamuljen,
6. kada je vodomjer suprotno odredbama članka 74. ove Odluke
nedostupan Isporučitelju,
7. kada je voda u vodomjernom oknu.
Neispravnim vodomjerom smatra se vodomjer koji ne registrira protok vode,
koji je zamrznut ili je otopljen.
Zamuljenim vodomjerom smatra se vodomjer koji zbog naslaga mulja nije
moguće očitati ili je vodomjerno staklo uslijed kondenzacije orošeno.
U slučaju iz točke 6. i 7. stavka 1. ovog članka Isporučitelj će pismeno
upozoriti potrošača da u roku 30 dana učini vodomjer dostupnim, odnosno ukloni
vodu iz vodomjernog okna.
U slučaju da potrošač ne postupi u roku iz stavka 4. ovog članka, Isporučitelj
će na trošak potrošača ukloniti vodu iz vodomjernog okna.
Članak 77.
Za vrijeme dok je vodomjer zamuljen, potrošač je dužan temeljem članka 75.
ove Odluke plaćati potrošenu vodu temeljem privremenog obračuna.
Po ispiranju vodomjera, čišćenju vodomjernog stakla, odnosno uklanjanju
vode iz vodomjernog okna za razdoblje u kojem se vršio privremeni obračun,
temeljem očitanog stanja na vodomjeru, Isporučitelj će potrošaču ispostaviti račun za
razliku do stvarne potrošnje.
Članak 78.
Potrošač koji ne stanuje u grañevini koja je priključena na vodoopskrbni sustav
dužan je izvjestiti Isporučitelja na kojoj će adresi primati račune za potrošenu vodu,
odnosno ime ovlaštene osobe koja će plaćati račune u ime potrošača.
Članak 79.
U slučaju poduzimanja radnji u svrhu izbjegavanja plaćanja utroška vode
opisanih u članku 71. Odluke (izvoñenje ogranka ispred vodomjera, samovoljno
postavljanje vodovodnog priključka i ugrañivanje vodomjera, skidanje i okretanje
vodomjera, oštećenje plombe, ventila i spojnica, te neovlaštenog skidanja ili povrede
plombe na obilaznom vodu sa protupožarnim zasunom iz članka 54. Odluke),
Isporučitelj će potrošaču sve dok takve radnje traju, ispostaviti račun za potrošenu
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vodu prema proticajnim karakteristikama vodovodnog priključka, te podnijeti kaznenu
prijavu i pokrenuti postupak pred nadležnim sudom protiv potrošača.
U slučaju iz st. 1. ovog članka Isporučitelj će na teret potrošača dovesti
vodovodnu instalaciju u stanje tehničke ispravnosti.
Članak 80.
Potrošači – pravne osobe, čija godišnja potrošnja pitke vode premašuje
10.000 m3, u obvezi su s Isporučiteljem zaključiti ugovor o godišnjoj isporuci pitke
vode do 15. siječnja svake godine za tekuću godinu na temelju stvarne
prošlogodišnje potrošnje, uz predaju ugovorenih instrumenata plaćanja radi
osiguranja naplate potraživanja Isporučitelja.
U slučaju da potrošač iz stavka 1. ovog članka ne zaključi ugovor o godišnjoj
isporuci pitke vode sa Isporučiteljem u zadanom roku, Isporučitelj će pismeno pozvati
potrošača da to učini do 31. siječnja tekuće godine.
U slučaju da potrošač ne zaključi ugovor sa Isporučiteljem u rokovima
utvrñenim stavkom 1. i 2. ovog članka, Isporučitelj ima pravo bez daljnje opomene
obustaviti isporuku vode potrošaču.
Članak 81.
Redovna izmjena vodomjera vrši se temeljem članka 26. ove Odluke.
Izmjenu vodomjera vrši isključivo Isporučitelj putem službe Isporučitelja,
temeljem radnih naloga.
Izvanredna izmjena vodomjra vrši se u slučajevima iz točaka 2. i 3. stavka 1.
članka 71. točaka 1., 3., 4. i 5. stavka 1. članka 76. ove Odluke.
U slučajevima iz stavka 2. ovog članka troškove izmjene i baždarenja
vodomjera snosi potrošač.
Članak 82.
Potrošač ima pravo tražiti da se ispita ispravnost vodomjera. Svoj zahtjev
mora dostaviti pismeno Isporučitelju, koji je dužan u roku od 5 dana izvaditi vodomjer
i dostaviti ga nadležnoj kontroli mjera za ispitivanje.
Ako se kontrolom ustanovi da je vodomjer ispravan, potrošač plaća troškove
koji su nastali tim pregledom. U protivnom, troškove plaća Isporučitelj. Smatra se da
je vodomjer ispravan ako mu odstupanja u radu nisu veća od dozvoljenih po
Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo. Ako je utvrñeno da su odstupanja u
radu vodomjera veća od dozvoljenih po nadležnom tijelu, ispravlja se zaračunata
potrošnja vode prema visini utvrñene greške.
Članak 83.
Potrošač može potrošnju vode odjaviti pismenim putem na zapisnik nadležnoj
službi Isporučitelja.
Odjava može biti trajna ili privremena.
Trajno se može odjaviti potrošnja vode samo za porušen objekt, a privremeno
za objekte u kojima nitko ne stanuje ili se privremeno ne upotrebljavaju.
Pri privremenoj odjavi vode potrošač je dužan ispustiti vodu iz instalacije, a
Isporučitelj je dužan koristiti se uličnim ventilom za obustavu pitke vode.
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Kod trajne odjave potrošnje vode, Isporučitelj će izvaditi vodomjer.
Troškove zatvaranja vode i vañenja vodomjera, kao i troškove otvaranja vode i
ponovne ugradnje vodomjera snosi potrošač.
Članak 84.
Potrošnja vode se ne plaća za gašenje požara iz javnih hidranata i gašnje
požara iz vodovodne instalacije potrošača, ako se takva potrošnja vode prijavi
Isporučitelju najkasnije 24 sata nakon prestanka gašenja požara.

X. OBUSTAVLJANJE ISPORUKE VODE
Članak 85.
Isporučitelj ima pravo, uz najavu, ograničiti ili obustaviti isporuku vode
potrošačima u slijedećim slučajevima:
1. zbog planiranih radoa i popravka mjerno–regulacijskih ureñaja i
popravka vodoopskrbnog sustava,
2. neposredne opasnosti za život i imovinu grañana koja bi nastala
daljnjim korištenjem vode iz vodoopskrbnog sustava,
3. ako potrošač ne plaća cijenu za komunalnu uslugu u rokovima i na
način utvrñen ovom Odlukom, ukoliko je to tehnički moguće izvesti
za pojedinog potrošača,
4. u ostalim slučajevima, odreñenim odredbama ugovora o izgradnji
vodovodnog priključka,
5. ako potrošač namjerno pokvari vodomjer,
6. ako potrošač krši upute i odredbe Gradskog poglavarstva
Grada D.Miholjca o racionalnom trošenju vode (čl. 11. Odluke),
7. ako Isporučitelj utvrdi pri očitanju vodomjera ili na drugi način da se
zbog neispravnosti unutarnje instalacije gube znatne količine vode,
8. ako potrošač ne poštuje odredbe ove Odluke, ugovora (čl. 20. Odluke)
ili tehničkih pravila Isporučitelja,
9. ako potrošač u roku od 3 mjeseca od pismenog upozorenja ne izgradi
vodomjerno okno neposredno iza regulacijske linije, odnosno dovede
ga u takvo stanje da se u njemu može vršiti nesmetani rad (čl. 24.
Odluke),
10. ako potrošač poduzima radnje koje uzrokuje povećane troškove
održavanja priključka ili funkcioniranja vodoopskrbnog sustava
(čl. 28. Odluke),
11. ako se potrošač samovoljno priključio na vodoopskrbni sustav i javnu
kanalizaciju (čl. 31. Odluke),
12. kod otklanjanja nedostataka ili nepravilnosti na unutarnjoj vodovodnoj
instalaciji i ureñajima koji mogu prouzročiti veće štete ili znatnije
utjecati na održavanje sanitarnog minimuma (čl. 61. Odluke),
13. u slučaju neovlaštenog korištenja vode iz vodoopskrbnog sustava
i izbjegavanja plaćanja utroška vode (čl. 71. Odluke),
14. ako potrošač u roku od 3 mjeseca od pismenog upozorenja ne učini
vodomjer dostupnim Isporučitelju, odnosno ne ukloni vodu iz
vodomjernog okna (čl. 76. st. 7. Odluke),
15. kod odjave potrošnje vode (čl. 83. Odluke),

Službeni glasnik br. 8/05.

Strana 258.

16. ako potrošač postupa suprotno odredbama članka 91. i 92. Odluke
17. ako je potrošač izveo neodgovarajuću i neispravnu unutarnju
kanalizaciju za odvod otpadne sanitarne i oborinske vode,
18. ako potrošač u zadanom roku ne izvrši popravak instalacije.
Dovod vode ostaje zatvoren sve dok se ne otklone razlozi obustavljanja
isporuke vode.
Potrošač snosi troškove zatvaranja i otvaranja vode, ako je do toga došlo na
njegov zahtjev ili njegovom krivnjom.

XI. NADZOR
Članak 86.
Nadzor nad provoñenjem ove Odluke obavljaju odgovarajuće inspekcijske
službe (sanitarna, Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, grañevinska,
inspekcija za gospodarstvo prema Zakonu o zaštiti potrošača i tržna inspekcija).
Članak 87.
Na temelju prijave policije, službene osobe inspekcijskog tijela, komunalnog
redara ili službene osobe Isporučitelja utemeljene na neposrednom zapažanju, a
kojom je dovoljno utvrñeno da je fizička ili pravna osoba učinila prekršaj iz ove
Odluke, Komunalno redarstvo će nadležnom Prekršajnom sudu podnijeti zahtjev za
pokretanje prekršajnog postupka protiv počinitelja.

XII. KAZNENE ODREDBE
Članak 88.
Novčanom kaznom u iznosu 1.000,00 do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj
pravna osoba – potrošač:
1. ako krši upute i odredbe Gradskog poglavarstva Grada D.Miholjca
o racionalnom trošenju vode (čl. 11. Odluke),
2. ako poduzima radnje koje uzrokuju povećane troškove održavanja
priključka ili funkcioniranja vodoopskrbnog sustava (čl. 28. Odluke),
3. ako oštećenje ili kvar priključka na vodomjeru ne prijavi odmah
Isporučitelju (čl. 29. Odluke),
4. u slučaju samovoljnog priključivanja na vodoopskrbni sustav i javnu
kanalizaciju (čl. 31. Odluke),
5. u slučaju nepoštivanja obveze izvještavanja Isporučitelja u rokovima
iz članka 55. Odluke,
6. u slučaju korištenja vode iz javnih hidranata bez dozvole Isporučitelja
(čl. 57. Odluke),
7. ako postupa suprotno odredbi stavka 1. članka 71. Odluke,
8. ako ne omogući Isporučitelju popravak priključka, očitanje i zamjenu
vodomjera u cilju baždarenja, pregled instalacije potrošača u cilju
utvrñivanja njezine tehničke ispravnosti (čl. 7. Odluke),
9. kada u roku od 24 sata ne prijavi Isporučitelju zatvaranje ventila ispred
vodomjera (čl. 71. Odluke),
10. ako se ne pridržava naloga i uputa Isporučitelja iz članka 70. Odluke.
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Novčanom kaznom u iznosu 100,00 do 500,00 kn kaznit će se odgovorna
osoba u pravnoj osobi – potrošaču, za prekršaj iz prethodnog stavka.
Fizička osoba – potrošač kaznit će se novčanom kaznom u iznosu 250,00 do
500,00 kn za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 89.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se fizička osoba na licu
mjesta, ako učini prekršaj iz članka 88. st. 1. – 10. ove Odluke.
Komunalni redar je ovlašten naplatiti novčanu kaznu za prekršaj iz stavka 1.
ovog članka na mjestu izvršenja prekršaja, ako je potrošač zatečen u izvršenju
prekršaja.
O naplati kazne izdaje se potvrda.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 90.
Zahtjevi potrošača koji su podnijeti Isporučitelju do dana stupanja na snagu
ove Odluke, rješavat će se po do tada utvrñenom postupku.
Članak 91.
Postojeća vodomjerna okna i vodomjere koji nisu izvedeni u skladu s
odredbama važećih propisa iz ove Odluke, ili su izvedeni bez suglasnosti
Isporučitelja, moraju potrošači o svom trošku preinačiti prema odredbama ove
Odluke, sukladno suglasnosti Isporučitelja, u roku od 12 mjeseci od dana početka
primjene ove Odluke.
Članak 92.
Potrošači, koji su prema odredbama ove Odluke obvezni ugraditi sigurnosne
nepovratne ventile, armature, ureñaje i naprave, koji sprječavaju vraćanje i
usisavanje vode iz objekata, ureñaja ili dijelova unutarnje vodovodne instalacije u
vodovodnu mrežu, dužni su te vodovodne armature, ureñaje i naprave ugraditi u roku
od 6 mjeseci od dana primjene ove Odluke.
Članak 93.
Nakon isteka rokova iz članka 91. i 92. ove Odluke, Isporučitelj ima pravo,
nakon što pismeno opomene potrošača, prema objektivnim mogućnostima
dovoñenja unutarnje vodovodne instalacije u skladu s odredbama ove Odluke, izvršiti
potrebne radove na teret potrošača, odnosno primjeniti mjere predviñene ovom
Odlukom.
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Članak 94.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca".

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Zoran Kovač,dipl.ing.polj.,v.r.
148.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/04-01/
Ur.broj: 2115/01-01-05-1
D.Miholjac, 14. rujna 2005.
Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu
("Narodne novine" br. 26/03. – pročišćeni tekst 82/04.) i Uredbe o dopuni Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 110/04.), te članka 16. Statuta
Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 3/98, 2/01,
10/01, 11/02. i 4/05.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 5. sjednici održanoj
dana 14. rujna 2004. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se članak 14. Odluke o komunalnom doprinosu
("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 10/04. i 1/05), koji sada glasi:
"U slučaju gradnje objekata koji će služiti u svrhu obavljanja gospodarskih
djelatnosti, te u ostalim opravdanim slučajevima Gradsko poglavarstvo može
vlasnika grañevne čestice, odnosno investitora osloboditi plaćanja komunalnog
doprinosa u cijelosti ili djelomično.
Iznimno od odredbi članka 3. stavak 1. točka 4. investitorima koji do 30. lipnja
2006. godine podnesu zahtjev za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi
gospodarski objekt u Industrijskoj zoni, a koji su stekli pravo grañenja ili otkupili
grañevinsko zemljište od Grada Donjeg Miholjca, obračunavat će se komunalni
doprinos u visini 1,00 kn/m3.
Sukladno stavku 2. ovog članka Grad Donji Miholjac osigurat će u proračunu
Grada razliku sredstava za izgradnju objekata komunalne infrastrukture."
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Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom
glasniku Grada D.Miholjca.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
GRADSKOG VIJEĆA:
Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r.
149.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 335-01/05-01/1
Ur.broj: 2115/01-01-05-1
D.Miholjac, 14. rujna 2005.
Na temelju članka 11. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" br.
49/03-pročišćeni tekst, 117/03.) i članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca
("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 3/98, 2/01, 10/01,11/02. i 4/05.),
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 5. sjednici održanoj dana 14. rujna 2005.
godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 1.
Članak 10. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti ("Službeni glasnik Grada
D.Miholjca" br. 4/98, 2/00. i 10/02.) mijenja se i glasi:
"Ugostiteljski objekti iz skupine restorani i ugostiteljski objekti iz skupine barovi
mogu raditi svakog radnog dana od 6,00-23,00 h, a od petka na subotu i od subote
na nedjelju mogu poslovati jedan sat duže.
Ugostiteljski objekti skupine kantine i pripremnice obroka (catering) mogu raditi
svakog dana od 6,00-23,00 sati."
Članak 2.
Članak 11. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti mijenja se i glasi:
"Svi ugostiteljski objekti uoči državnih, vjerskih blagdana, te dana Grada
D.Miholjca (29.09.) te crkvenih godova naselja na području grada D.Miholjca mogu
poslovati dva sata duže od utvrñenog radnog vremena, a na dan Božića i 31.
prosinca cijelu noć.
U slučajevima izvanrednih potreba (proslava mature, svatovi) objekti mogu
poslovati cijelu noć."
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Članak 3.
Članak 21. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti mijenja se i glasi:
"Iznimno od članka 10., 11. i 12. ove Odluke, Gradsko poglavarstvo Grada
Donjeg Miholjca može za pojedine ugostiteljske objekte, a na zahtjev ugostitelja ili po
službenoj dužnosti, odrediti drugačiji raspored, početak i završetak radnog vremena
uz slijedeće uvjete:
a) ako je to neophodno da se osigura kontinuitet mogućnosti
zadovoljavanja potreba grañana za odgovarajućim ugostiteljskim
uslugama,
b) ako se time ne remeti noćni mir grañana.
U smislu prethodnog stavka ove Odluke pri ocjeni da li se radom
ugostiteljskog objekta remeti noćni mir, polazit će se od vrste i udaljenosti odnosnog
ugostiteljskog objekta od susjednih stambenih i drugih odgovarajućih objekata,
mogućnosti pristupa i parkiranja vozila, te drugih odgovarajućih elemenata, cijeneći u
zavisnosti od tog objektivnu mogućnost remećenja mira, kao posljedicu rada
odnosnog ugostiteljskog objekta.
Zahtjev za drugačije radno vrijeme utvrñeno člankom 10. 11. i 12. ove Odluke,
ugostitelj je dužan podnijeti najkasnije 8 dana ranije od dana za koji traži drugačije
radno vrijeme."
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana nakon objave u "Službenom glasniku
Grada Donjeg Miholjca".

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Zoran Kovač,dipl.ing.polj.,v.r.

Službeni glasnik br. 8/05.
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150.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 061-01/05-01/7
Ur.broj: 2115/01-01-05-1
D.Miholjac, 14. rujna 2005.
Na temelju članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca” br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02. i 4/05.) i članka 18. Odluke o javnim
priznanjima Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada D.Miholjca” br. 4/98.)
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 5. sjednici održanoj dana 14. rujna 2004.
godine donosi

ODLUKU
O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA ZLATNA PLAKETA
"GRB GRADA DONJEG MIHOLJCA
Članak 1.
Dr. Marku Katančić iz Donjeg Miholjca, Zlatka Balokovića 8.; Slavku Klir
iz Donjeg Miholjca, Harambašićeva 2. i HEP Plin d.o.o. Osijek Cara Hadrijana 7.
dodjeljuje se javno priznanje Grada Donjeg Miholjca, Zlatna plaketa "Grb Grada
Donjeg Miholjca" u 2005. godini.
Članak 2.
Javno priznanje iz članka 1. ove Odluke uručit će dobitnicima javnog priznanja
gradonačelnik Grada D.Miholjca na svečanoj sjednici Gradskog vijeća i Gradskog
poglavarstva Grada D.Miholjca, povodom Dana grada - 29. rujna, u srijedu 28. rujna
2005. godine s početkom u 10,00 sati.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Grada D.Miholjca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Zoran Kovač,dipl.ing.polj.,v.r.

Službeni glasnik br. 8/05.
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151.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 061-01/05-01/7
Ur.broj: 2115/01-01-05-2
D.Miholjac, 14. rujna 2005.
Na temelju članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca” br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02. i 4/05.) i članka 18. Odluke o javnim
priznanjima Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada D.Miholjca” br. 4/98.)
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 5. sjednici održanoj dana 14. rujna 2004.
godine donosi

ODLUKU
O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA PEČATA GRADA
DONJEG MIHOLJCA
Članak 1.
Jelici Dimitrijević iz Donjeg Miholjca, I.G.Kovačića 12., Muhamedu
Zubčević iz Donjeg Miholjca, Kolodvorska 1. i KUD "Napredak" Podravski
Podgajci iz Podravskih Podgajaca dodjeljuje se javno priznanje Grada Donjeg
Miholjca, "PEČAT GRADA DONJEG MIHOLJCA" u 2005. godini.
Članak 2.
Javno priznanje iz članka 1. ove Odluke uručit će dobitnicima javnog priznanja
gradonačelnik Grada D.Miholjca na svečanoj sjednici Gradskog vijeća i Gradskog
poglavarstva Grada D.Miholjca, povodom Dana grada - 29. rujna, u srijedu 28. rujna
2005. godine s početkom u 10,00 sati.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom
glasniku Grada D.Miholjca.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Zoran Kovač,dipl.ing.polj.,v.r.

Službeni glasnik br. 8/05.
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152.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/05-01/15
Ur.broj: 2115/01-01-05-1
D.Miholjac, 14. rujna 2005.
Na temelju članka 16. i 30. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik
Grada Donjeg Miholjca” br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02. i 4/05.) Gradsko vijeće Grada
Donjeg Miholjca na 5. sjednici održanoj dana 14. rujna 2004. godine donosi

ODLUKU
o profesionalnom obavljanju dužnosti predsjednika
Gradskog poglavarstva
Članak 1.
Eduard Šrajer, predsjednik Gradskog poglavarstva Grada Donjeg Miholjca
profesionalno će obavljati dužnost predsjednika Gradskog poglavarstva do 30. rujna
2006. godine.
Članak 2.
Osnovna plaća predsjednika za profesionalno obnašanje dužnosti obračunat
će se po koeficijentu 6,37.
Članak 3.
Profesionalno obnašanje dužnosti predsjednika Gradskog poglavarstva Grada
Donjeg Miholjca Eduard Šrajer započeo je 1. rujna 2005. godine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom
glasniku Grada D.Miholjca.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Zoran Kovač,dipl.ing.polj.,v.r.

Službeni glasnik br. 8/05.
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153.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 061-01/05-01/7
Ur.broj: 2115/01-01-05-2
D.Miholjac, 14. rujna 2005.
Na temelju članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca” br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02. i 4/05.) Gradsko vijeće Grada Donjeg
Miholjca na 5. sjednici održanoj dana 14. rujna 2004. godine donosi

RJEŠENJE
o imenovanju članova Odbora za socijalnu skrb
Grada Donjeg Miholjca
I.
Ovim Rješenjem imenuju se predsjednik i članovi Odbora za socijalnu skrb
Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem tekstu: Odbor), kako slijedi:
1. SPOMENKA DRAŠINAC-KURTAGIĆ,
za prdsjednika,
2. IVICA ŽUPAN,
za člana,
3. IVAN PETRIŠEVAC,
za člana,
za člana,
4. ANTUN DRENJANČEVIĆ,
5. MIRJANA TOMAŠEVIĆ,
za člana,
6. ŽELJKO MACANIĆ,
za člana,
7. JOSIP CRNČEVIĆ,
za člana.
II.
Zadaća Odbora je provedba odredaba Odluke o zadovoljavanju potreba i
interesa grañana u socijalnoj skrbi ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br.
6/02.).
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca".
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r.

Službeni glasnik br. 8/05.
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154.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 400-04/05-01/2
Ur.broj: 2115/01-01-05-5
D.Miholjac, 14. rujna 2005.
Na temelju članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca” br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02. i 4/05.) Gradsko vijeće Grada Donjeg
Miholjca na 5. sjednici održanoj dana 14. rujna 2004. godine donosi

ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se financijsko izvješće o izvršenju proračuna Grada Donjeg Miholjca
od 1. siječnja do 30. lipnja 2005. godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Grada D.Miholjca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r.

Službeni glasnik br. 8/05.
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155.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 320-01/05-01/51
Ur.broj: 2115/01-01-05-2
D.Miholjac, 14. rujna 2005.
Na temelju članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca” br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02. i 4/05.) Gradsko vijeće Grada Donjeg
Miholjca na 5. sjednici održanoj dana 14. rujna 2004. godine donosi

ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
države na području grada Donjeg Miholjca

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Grada D.Miholjca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r.

Službeni glasnik br. 8/05.
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156.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 610-02/05-01/4
Ur.broj: 2115/01-01-05-4
D.Miholjac, 14. rujna 2005.

Na temelju članka 16. Statuta Grada D.Miholjca (“Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca” br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02 i 4/05.) Gradsko vijeće Grada Donjeg
Miholjca na 5. sjednici održanoj dana 14. rujna 2005. godine donosi

ZAKLJUČAK
I.
Daje se suglasnost na Program obilježavanja proslave Dana grada 29. rujna
2005. godine utvrñen od strane Odbora za obilježavanje proslave Dana grada 29.
rujan.
II.
Program za obilježavanje Dana grada 29. rujan 2005. godine prilaže se ovom
Zaključku i čini njegov sastavni dio.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Grada D.Miholjca”.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Zoran Kovač,dipl.ing.polj.,v.r.

Službeni glasnik br. 8/05.

Strana 270.

157.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 061-01/05-01/7
Ur.broj: 2115/01-02-04-1
D.Miholjac, 22. rujna 2005.
Na temelju članka 34. Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca” br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02. i 4/05.) i članka 3. Odluke o
ustanovljenju zahvalnosti Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada
D.Miholjca” br. 5/98.) Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na 7. sjednici
održanoj dana 22. rujna 2005. godine donosi

ODLUKU
O DODJELI JAVNE ZAHVALNICE
GRADA DONJEG MIHOLJCA
Članak 1.
MELIJI VIDAKOVIĆ iz Donjeg Miholjca, I.Mažuranića 8., MIRI PINTARIĆ iz
Donjeg Miholjca, I.G.Kovačića 10., DARKU BALIND iz Donjeg Miholjca,
Harambašićeva 64., ZLATKU GRMOJA iz Rakitovice, Glavna 46. i Domu za starije i
nemoćne osobe "MOJ DOM MAJDENIĆ" iz Donjeg Miholjca, Majur 8. dodjeljuje se
JAVNA ZAHVALNICA GRADA DONJEG MIHOLJCA za osobiti doprinos u promiñbi
Grada Donjeg Miholjca, stvaranju duhovnih i gospodarskih veza sa drugim
gradovima, državama i ljudima, za doprinose pri rješavanju osobito značajnih pitanja
za Grad i grañane Donjeg Miholjca.
Članak 2.
JAVNE ZAHVALNICE GRADA DONJEG MIHOLJCA iz članka 1. ove Odluke
uručit će dobitnicima gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca na svečanoj sjednici
Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva Grada Donjeg Miholjca, povodom Dana
grada - 29. rujna, u srijedu 28. rujna 2005. godine s početkom u 10,00 sati.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom
glasniku Grada D.Miholjca.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
POGLAVARSTVA:
Eduard Šrajer,v.r.

Službeni glasnik br. 8/05.
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_______________________________________________________________
IZDAJE:

Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca
Glavni i odgovorni urednik: Boris Mandekić,dipl.iur.
Godišnja pretplata iznosi 150,00 kuna
Uplata se vrši na broj računa: 2393000-1808600006
Proračun Grada Donjeg Miholjca
ŠIFRA. 21 7803 + matični broj
sa naznakom za: “Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca"
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