
Na temelju članka 108. i 138. Zakona o vodama („Narodne novine“, br. 153/09, 63/11, 
130/11 i 56/13), a u vezi s člankom 33. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva 
(„Narodne novine“, br. 153/09 i 56/13) i članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni 
vjesnik Šibensko- kninske županije“, br. 07/09 i 03/13), Gradsko vijeće Grada Knina, 
na 3. sjednici, od 2. listopada 2013. godine, donosi  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama 

Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 
 

Članak 1. 
U Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine („Službeni vjesnik Šibensko- 
kninske županije“, br. 03/13) u članku 1. brišu se riječi: „naknada za priključenje i na 
čin plaćanja naknade za priključenje, na čin i uvjeti financiranja gradnje komunalnih 
vodnih građevina od strane budućih korisnika“ kao i riječi: „te prekršajne odredbe s tim 
u svezi“. 

Članak 2. 
Članak 7. briše se, a članci: 8., 9., 10., 11. i 12., postaju članci: 7.,8.,9.,10. i 11. 

 
Članak 3. 

U članku 13. koji postaje članak 12., briše se stavak 5. 
 

Članak 4. 
Članak 14. se briše, a članak 15. Postaje članak 13. 

 
Članak 5. 

Naziv odjeljka V. Iznad članka 16.- Naknada za priključenje kao i članci 16., 17., 18., 
19., 20., 21. i 22. i naziv odjeljaka VI.- Financiranje gradnje komunalnih vodnih 
građevina od strane budućih korisnika, kao i članci 23. i 24. brišu se. 
 
 

Članak 6. 
U članku 25. koji postaje članak 14., u stavku 1. podstavci 2., 3. i 4. brišu se. 
 

Članak 7. 
Naziv odjeljka VIII.- Prekršajne odredbe, kao i članak 26. brišu se. 

 
Članak 8. 

Odjeljak VII.- Nadzor nad izvođenjem radova na priključenju postaje odjeljak V., a 
odjeljak IX.- Prijelazne i završne odredbe postaje odjeljak VI., a članci 27., 28. i 29. 
Postaju članci 15., 16. i 17. 
 

Članak 9. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku 
šibensko- kninske županije“. 
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