
 Na osnovi čl. 39. Statuta Općine Fažana (Službene novine Istarske županije broj 10/13), Općinsko 

vijeće Općine Fažana, na sjednici održanoj dana _______.2018. godine donijelo je  

 

         ZAKLJUČAK 

o utvrđivanju II. izmjena plana gradnje komunalno vodnih građevina  

za 2018. godinu (Vodovod Pula d.o.o.)  

 

          I 

 

 Utvrđuje se Prijedlog plana gradnje komunalno vodnih građevina za 2018. godinu iz točke II. 

        

II 

 

RB Opis investicije – vodovodna mreža 
Ukupna  

vrijednost 

Izvor  

financiranja 

1 Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici 

Dragonja  

0,00 Proračun Općine 

2 Izrada projektne dokumentacije 

vodovodne mreže u naselju Mala Vala 

Valbandon, faza II. i III.  

30.000,00 Proračun Općine 

3 Izrada projektne dokumentacije 

vodovodne mreže u nastavku Male Vale 

(Čizma) 

30.000,00 Proračun Općine 

4 Izradnja vodovodne mreže u nastavku 

Male Vale (Čizma) 400 m 

620.000,00 Proračun Općine 

5 Izrada projektne dokumentacije 

vodovodne mreže dijela Vodnjanske ulice 

(ogranak) 

30.000,00 Proračun Općine 

6 Izgradnja vodovodne mreže dijela 

Vodnjanske ulice (ogranak) 

0,00 Proračun Općine 

7 Rekonstrukcija vodovodne mreže ulica 

Mala Vala II. faza (dužina 500 m) 

1.000.000,00 Proračun Općine 

8 Izrada projektne dokumentacije naselja 

Mala Vala III. Faza (dužina 930 m) 

40.000,00 Proračun Općine 

9 Izgradnja vodovodne mreže u naselju Mala 

Vala-dio III faze 

250.000,00 Proračun Općine  

I UKUPNO 2.000.000,00  

 

 

III 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenim novinama Istarske 

županije. 

 

Klasa:  

Urbroj:  

Fažana,  

 

 

          Općinsko vijeće Općine Fažana

              

         Predsjednik: 

          Aleksej Mišan 

 

 



 

OBRAZLOŽENJE 

 

 

  

 

Zakonom o vodama (NN 153/09, 63/11,130/11, 56/13, 14/14) izmijenjen je nekadašnji čl. 26.  koji je 

propisivao da se gradnja komunalnih vodnih građevina provodi prema planu koji donosi predstavničko tijelo 

jedinice lokalne samouprave,  te je novim izmjenama navedenog zakona  i to čl. 26. propisano kako se 

gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi prema planu koji donosi skupština, odnosno 

upravno vijeće javnog isporučitelja. 

 

 

Čl. 22. st. 1. Zakona o vodama propisano je kako su komunalne vodne građevine između ostalog i: 

- građevine za javnu vodopskrbu-akumulacije, vodozahvati (zdenci, kaptaže i druge zahvatne 

građevine na vodnim tijelima), uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne stanice, 

glavni dovodni cjevovodi i vodopskrbna mreža. 

 

 Čl. 23. Zakona o vodama propisano je kako su komunalne vodne građevine javna dobra u javnoj 

uporabi, u vlasništvu javnog isporučitelja. 

 

 Čl. 24. zakona o vodama propisano je kako komunalnim vodnim građevinama upravlja javni 

isporučitelj. 

 

  

U prilogu prijedloga Zaključka dostavlja se prijedloga plana gradnje vodovodne mreže  za 2018. 

godinu, koji će se po davanju suglasnosti dostaviti Vodovod Pula d.o.o. budući isti,  sukladno zakonskoj 

regulativi upravljaju dijelom komunalnih vodnih građevina. Iz navedenog plana je vidljivo što se planira u 

2018. godini glede vodovodne mreže na području Općine Fažana, a financira se iz Proračuna Općine Fažana 

za 2018. godinu. 

 

  

Čl. 67. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva propisano je kako se sredstvima proračuna 

jedinica lokalne samouprave može financirati gradnja komunalnih vodnih građevina.  

 

Vodovod Pula d.o.o. proveo je javnu nabavu za rekonstrukciju vodovodne mreže ulice Mala Vala dio 

III faze te je iznos potrebnih sredstava veći od planiranog te je prije sklapanja ugovora s izvođačem potrebno 

osigurati sredstva. 

 

Također, revidirane su procijene cijena za ostale projekte. 

 

Unutarnjom preraspodjelom osiguravaju se potrebna sredstva. 

 

 


