
 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 Prijedloga plana gradnje komunalno vodnih građevina  

za 2019. godinu (Pragrande d.o.o.)  

 

      I 

 Utvrđuje se Prijedlog plana gradnje komunalno vodnih građevina za 2019. godinu iz 

točke II. 

 

II 

RB Opis investicije – fekalna mreža 
Ukupna  

vrijednost 

Izvor  

financiranja 

1 Izgradnja fekalne odvodnje u nastavku 

Male Vale (Čizma) 

800.000,00 Proračun Općine 

i Pragrande  

2 Izgradnju fekalne odvodnje ulica 

Galižanska (odvojak) k.č. 1347  

200.000,00 Proračun Općine 

 i Pragrande 

3 Izrada glavnog projekta za izgradnju 

fekalne odvodnje Galižanska (odvojak ) – 

II faza 

35.000,00 Proračun Općine 

i Pragrande 

4 Izgradnja fekalne odvodnje u naselju Mala 

vala - dio III faze (ostatak) 

600.000,00 Proračun Općine 

i Pragrande 

5 EU projekt Pula sjever – priprema za 

aplikaciju projekta 

50.000,00 Proračun Općine 

i Pragrande 

6 Izrada projektne dokumentacije za Fažana 

sjever za k.č. 259/4, 259/14, 259/13 po 

parceli na k.č. 219/72 (100 m) 

30.000,00 Proračun Općine 

i Pragrande 

 UKUPNO 1.715.000,00  

 

 

      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, 46/18) 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 odvodnju – kanali za prikupljanje i odvodnju otpadnih 

voda, mješoviti kanali za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kolektori, crpne 

stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja 

nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, ispusti u prijemnik i 

druge građevine pripadajuće ovim građevinama, uključujući sekundarnu mrežu 

 

 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 prijedlogu akta daje se prijedlog Plana gradnje komunalno vodnih građevina za 

2018. godinu  koji će se po davanju suglasnosti dostaviti trgovačkom društvu Pragrande 

d.o.o.,  budući isti,  sukladno zakonskoj regulativi upravljaju dijelom komunalnih vodnih 

građevina. Iz navedenog plana je vidljivo što se planira u 2019. godini glede izgradnje fekalne 

odvodnje na području Općine Fažana, a financira se iz Proračuna Općine Fažana za 2019. 

godinu. 

 

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

proračuna jedinica lokalne samouprave može financirati gradnja komunalnih vodnih 

građevina.  

 

   

Općina Fažana je u Proračunu osigurala 1.000.000,00 kuna, dok će preostali dio 

financirati Pragrande iz viška neutrošenih sredstava koju je OF doznačila Pragrande-u te iz 

naknade za razvoj koji će se prikupiti tijekom 2019. godine.  

 

  

 

 


