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Općina Malinska
10.

Na temelju članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi i
upravi (»Narodne novine« broj 90/92 i 117/93), članka 25.
Zakona o određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga
jedinica lokalne samouprave i uprave (»Službene novine«
broj 5/94), Općinsko vijeće Općine Malinska, na sjednici
održanoj dana 28. rujna 1995. godine donijelo je
ODLUKU

4.000,00 kn i sudjelovati u financiranju sa dodatnim sred
stvima ali do najviše 50% uplaćenih sredstava, što će biti
regulirano ugovorom s Općinom Malinska.
Članak 7.
Rok izgradnje ulične ili mjesne vodovodne mreže bit će
određen Ugovorom a zavisit će od dinamike izgradnje i od
financijskih mogućnosti Općine ali ne smije biti duži od šest
mjeseci od dana uplate učešća, odnosno sklapanja Ugo
vora.

o utvrđivanju uvjeta u izgradnji mjesne vodovodne mjreže
Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti i visina učešća u
izgradnji mjesne vodovodne mreže, koju plaćaju investitori
ili vlasnici i korisnici objekata prilikom priključivanja obje
kata na uličnu ili mjesnu vodovodnu mrežu.
Pod izgradnjom ulične ili mjesne vodovodne mreže se
ne podrazumijeva izgradnja priključka i razvoda od ulične
ili mjesne vodovodne mreže pa do građevne čestice. Tro
škove priključka i interne vodovodne mreže snosi investitor
ili vlasnik i korisnik objekta.
Članak 2.
Način izgradnje i visina učešća iz članka 1. ove Odluke
zavisi o veličini korisne površine objekta i broju korisnika
koji se priključuju na određenu uličnu ili mjesnu vodovo
dnu mrežu.
Članak 3.
2

Za objekte do 200 m brutto korisne površine, investi
tori ili vlasnici i korisnici objekta plaćaju iznos od 4.000,00
kn po priključku.
Za objekte iznad 200 m2 bruto korisne površine, za
svaki dodatni m2, investitor ili vlasnik i korisnik objekta
plaća dodatnih 30,00 kn/m2.

Članak 8.
Investitori ili vlasnici i korisnici, koji su uplatili komu
nalni doprinos po novoj Odluci o sudjelovanju u financira
nju izgradnje i rekonstrukcije komunalnih objekata i ure
đaja, koju je Općinsko vijeće Općine Malinska donijelo na
svojoj sjednici od 25. 05. 1995. godine, ne plaćaju učešće jer
je ono sadržano u iznosu komunalnog doprinosa (»Slu
žbene novine« Županije primorsko-goranske, br. 15/95.).
Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje se primjenji
vati Odluka o određivanju tehničkih uvjeta i visini naknade
za priključenje objekata na postojeće komunalne objekte i
uređaje (»Službene novine« broj 26/83), Odluka o visini
učešća u izgradnji mjesne vodovodne i kanalizacijske mreže
(Upravni odbor JKP »Ponikve«, br. XV-5/92).
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će
objavljena u »Službenim novinama« Županije primorskogoranske.
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Članak 4.
Ukoliko su troškovi izgradnje ulične ili mjesne vodovo
dne mreže veći od prikupljenih sredstava prema članku 3.
ove Odluke, tada će Općina Malinska sudjelovati u financi
ranju s dodatnim sredstvima i to do najviše 50% prikuplje
nih sredstava.
Članak 5.
Učešće u izgradnji ulične ili mjesne vodovodne mreže se
uplaćuje na Proračun Općine Malinska a na osnovi poseb
nog Ugovora izrt|eđu Općine Malinska i svakog investitora
ili vlasnika i korisnika objekta posebno.

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

11.

Na temelju članka 27. Zakona o popisima birača (»Na
rodne novine« broj 19/92), Općinsko vijeće Općine Malin
ska, na svojoj sjednici održanoj dana 28. rujna 1995. go
dine, donijelo je
RJEŠENJE

Članak 6.

o imenovanju Komisije za popis birača

Građevinske radove na izgradnji mjesne vodovodne
mreže mogu izvoditi pojedinci ili grupe mještana u vlastitoj
režiji ali uz, kontrolu KP »Ponikve«.
U tom slučaju će Općina Malinska, pojedincu ili grupi
mještana izvršiti povrat upućenih sredstava u visini

Općinsko vijeće Općine Malinska imenuje Komisiju za
popis birača u sljedećem sastavu:
— Petar Valentić, predsjednik (vijećnik Općinskog vi
jeća),
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— Margaret Turčić, član,
— Ivan Pinezić, član.
Kao zamjene se imenuju sljedeće osobe:
— Anton Spicijarić, zamjenik predsjednika (vijećnik
Općinskog vijeća),
— Pavao Bogović, zamjenik člana,
— Mate Ljutić, zamjenik člana.
>
Klasa: 021-0/95-01/5
Urbroj: 2142/05-95-5
Malinska, 28. rujna, 1995.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALINSKA
Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Sormilić, v.r.

Ponedjeljak, 9. listopada 1995.

Uspoređujući izvorni tekst Odluke o sudjelovanju u
financiranju izgradnje i rekonstrukcije komunalnih obje
kata i uređaja, koja je objavljena u »Službenim novinama«
Županije primorsko-goranske, broj 15 od 21. srpnja 1995.
godine, utvrđena je pogreška, te se daje
,
ISPRAVAK
Odluke o sudjelovanju u financiranju izgradnje i rekon
strukcije komunalnih objekata i uređaja
U članku 10. potrebno je izbaciti stavak 3. koji glasi:
»Osim razlike, investitor će platiti i dodatnu kaznu, koja je
jednaka uplaćenoj razlici.«
Klasa: 021-05/95-01/5
Urbroj: 2142/05-95-6
Malinska, 28. rujna 1995.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALINSKA
Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

