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Općinski načelnik može odlučiti da se za korištenje prostora ne plaća naknada.
Članak 73.
Parnični i ovršni postupci koji nisu pravomoćno okončani do stupanja na snagu ove Odluke
dovršit će se po odredbama ove Odluke.
Članak 74.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o poslovnim prostorima
("Službeni glasnik Grada Poreča", broj: 04/01 i 07/03) i Odluka o izmjeni i dopuni odluke o poslovnim
prostorima ("Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega" broj 03/10).
Članak 75.
Na međusobne odnose zakupodavca i zakupnika koji nisu neposredno propisani ovom Odlukom
izravno se primjenjuju odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora i opći propisi obveznog prava o zakupu.
Članak 76.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine TarVabriga-Torre-Abrega.

KLASA:372-03/13-01/2
URBROJ: 2167/8-01-01-13-02
Tar-Torre, 29.10.2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mladen Vojinović

Temeljem članka 209., stavka 2. i 3. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13), članka 138.
Prijelaznih i završnih odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 56/13), članka
5. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13) te članka 15. Statuta Općine
Tar-Vabriga-Torre-Abrega („Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega“ broj 7/13), Općinsko
vijeće Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega na sjednici održanoj 29. listopada 2013. godine donijelo je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE
O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

Članak 1.
Ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
mijenja se i dopunjuje Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine („Službeni glasnik Općine
Tar-Vabriga-Torre-Abrega“ broj 12/11. - u daljnjem tekstu: Odluka) koju je Općinsko vijeće Općine TarVabriga-Torre-Abrega donijelo na sjednici održanoj dana 29. prosinca 2011. godine.
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Članak 2.
U članku 1. brišu se riječi „visina i način plaćanja naknade za priključenje“.
Članak 3.
U članku 2. Odluke postojeća definicija „Javna vodoopskrba“ zamjenjuje se slijedećim tekstom:
„Javna vodoopskrba“ je djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj
potrošnji i njihova kondicioniranja te isporuka do krajnjega korisnika ili do drugoga isporučitelja vodne
usluge, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne vodoopskrbe te upravljanje tim građevinama
ili na drugi propisani način (cisternama, vodonosnicama i sl.)
Članak 4.
Članku 6. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi: „Vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine, podnosi
zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine javnom isporučitelju.“
U članku 6. stavak 2. Odluke riječi „Buzet, Sv. Ivan 8“ zamjenjuje se riječima: „ Poslovnoj jedinici
Poreč, Tina Ujevića 32, Poreč“.
Članak 6. stavak 3. Odluke mijenja se i glasi:
„Po zaprimanju zahtjeva, Isporučitelj vodne usluge utvrđuje da li su ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti
za priključenje.“

Članak 5.
Članak 7. Odluke briše se.
Članak 6.
Članak 8. Odluke mijenja se i glasi:
„Istarski vodovod će izvršiti priključenje građevine na sustav opskrbe vodom za piće nakon što utvrdi
da su ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje. Jedan primjerak Ugovora o izvođenju
priključka Istarski vodovod će dostaviti nadležnom Upravnom odjelu Općine Tar-Vabriga-TorreAbrega.
U roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva za priključenje, Istarski vodovod će podnositelja
zahtjeva izvijestiti o tehničko-tehnološkim uvjetima koje je potrebno ispuniti u svrhu priključenja.
Ukoliko u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za priključenje nisu osigurani tehničkotehnološki uvjeti priključenja, Istarski vodovod će donijeti Odluku o odbijanju priključenja na sustav
opskrbe pitkom vodom za piće. Protiv iste Odluke podnositelj zahtjeva za priključenje može u roku od
8 dana od dana njenog primitka podnijeti prigovor Upravnom odjelu Općine tar-Vabriga-Torre-Abrega
nadležnom za komunalno gospodarstvo.
U slučaju ispunjenja tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja unutar roka iz prethodnog stavka, Istarski
vodovod će s podnositeljem zahtjeva sklopiti Ugovor o izvođenju priključka.“
Članak 7.
Članak 9. Odluke mijenja sa i glasi:
„Dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine definirana
je Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga koje donosi javni isporučitelj.
Za građevine bez pravomoćnog akta o gradnji javni isporučitelj odobrit će privremeni priključak na
komunalne vodne građevine, pod uvjetom da je za iste nadležnom tijelu podnijet zahtjev za
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legalizaciju građevine. Isti priključak odobrava se na određeno vrijeme- do pravomoćnosti Rješenja o
izvedenom stanju, odnosno do pravomoćnosti Rješenja kojim se zahtjev za legalizaciju građevine
odbija ili odbacuje.“
Članak 8.
U članku 17. stavku 6. Odluke brišu se riječi: „visina naknade za priključenje“.
Članak 9.
Članak 19. Odluke mijenja se i glasi:
„Priključenje na komunalne vodne građevine Isporučitelj vodne usluge obvezan je izvršiti u roku od 30
dana od dana sklapanja Ugovora o izvođenju priključka i ispunjenja tehničko-tehnoloških uvjeta
priključenja od strane podnositelja zahtjeva za priključenje.“

Članak 10.
Brišu se glave VII. i VIII. Odluke, odnosno članak 20., 21., 22., 23., 24. i 25.
Članak 11.
Dosadašnja glava IX. Odluke postaje glava VII.
Članak 26. mijenja se i glasi:
„U slučaju kada gradnja određene vodne građevine nije predviđena godišnjim planom gradnje
komunalnih vodnih građevina, ali je predviđena višegodišnjim planom gradnje komunalnih vodnih
građevina unutar iduće 3 godine, budući korisnici vodnih usluga 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 javnim isporučiteljem.
Sredstva iz stavka 1. Ovog članka uplaćuju se na račun javnog isporučitelja, a rok povrata sredstva ne
može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora.
Budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na komunalne vodne građevine, za koje nisu
ispunjene pretpostavke iz stavka 1. Ovoga članka, mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje,
pod uvjetima utvrđenim ugovorom s javnim isporučiteljima, bez prava na povrat sredstava i bez prava
na učešće u vlasničkoj strukturi javnog isporučitelja.“
Članak 27. Odluke briše se.
Članak 12.
Dosadašnja glava X. odluke postaje glava VIII.
Članak 13.
U članku 31. stavak 1. iza riječi „od 10.000,00 kn“ dodaju se riječi „do 50.000,00 kn“, u stavku 2. istog
članka riječi „od 2.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima „od 1.000,00 kn do 5.000,00 kn“, u stavku 3. istog
članka riječi „od 2.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima „od 1.000,00 kn do 5.000,00 kn“, a u stavku 4. iza
riječi „od 1.000,00 kn“ dodaju se riječi „do 5.000,00 kn“.
Članak 14.
Dosadašnja glava XII. Odluke postaje glava IX.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Tar-Vabriga-TorreAbrega.
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Članak 16.
Ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel da izradi pročišćeni tekst Odluke.
KLASA: 363-01/11-01/44
URBROJ: 2167/8-03/01-13-9
Tar, 29. listopada 2013.
Općinsko vijeće Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega
Predsjednik
Mladen Vojinović

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96,
69/98, 137/99. – Odluka USRH, 22/00. - Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i
38/09.), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nakretninama u vlasništvu
Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega (“Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega" 8/12 i 10/12.)
i članka 15. Statuta Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega (“Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-TorreAbrega" 07/13.), na prijedlog Općinskog načelnika od 17.10. 2013. godine, Općinsko vijeće Općine
Tar-Vabriga-Torre-Abrega, na sjednici od 29.10.2013.g., donosi

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega
prikupljanjem pismenih ponuda

I.

Prodaji se izlažu slijedeće nekretnine:
Napomena

Red.
broj

Oznaka
nekretnine
k.č.

K.O.

Naselje

Površina
u m²

1.

dio 524/1

Vabriga

Vabriga

2.

1226/6

Tar

Tar

1/2 dijela
zgr. 112

Vabriga

Vabriga

3.

4.

dio zgr. 27/4
oznake 27/A

Frata

Perci

Jamčevina
u€

1222

Početna
tržišna cijena
u€
97.760,00

73

4.672,00

467,20

11

4.575,00

457,50

203

14.210,00

1.421,00

9.776,00

građevinsko
zemljište
nekretnina u
posjedu kao
okućnica
U naravi
stepenište i
ulaz

nekretnina za
okućnicu

Nekretnine izložene prodaji nalaze se unutar granica građevinskog područja naselja sukladno
Prostornom planu uređenja Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča» br. 14/02, 8/06) i Izmjene
i dopune Prostornog plana uređenja grada Poreča u dijelu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega
("Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega" br. 11/10)

