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Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s 
javnošću  Odluka o vodnom redarstvu 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., 

Sektor za opće i pravne poslove 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se 
njime žele postići uz sažetak ključnih pitanja 

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. namjerava 
uputiti Skupštini Društva prijedlog Odluke o vodnom redarstvu. 

U skladu sa člankom 81. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), 
isporučitelji vodnih usluga dužni su ustrojiti vodno redarstvo i putem 
vodnih redara koji su zaposlenici javnog isporučitelja vodnih usluga 
provoditi nadzor nad primjenom odredbi o obavezi priključenja na 
komunalne vodne građevine na javni sustav vodoopskrbe i javni 
sustav odvodnje, sukladno članku 55. Zakona o vodnim uslugama, 
nadzor nad pražnjenjem otpadnih voda iz individualnih sustava 
odvodnje te nadzor nad primjenom odluke o odvodnji otpadnih voda 
u dijelu koji se odnosi na ispuštanje otpadnih voda u sustav javne 
odvodnje kojim upravlja javni isporučitelj vodnih usluga. 

Nadzor nad primjenom odredbi o obavezi priključenja na komunalne 
vodne građevine na sustav javne vodoopskrbe i sustav javne 
odvodnje prema Zakonu o vodama do početka primjene novog 
Zakona o vodnim uslugama koji je stupio na snagu 18.07.2019. 
provodila je vodopravna inspekcija. 

Nakon donošenja Odluke o vodnom redarstvu, ove poslove obavljat 
će vodni redari Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. 
kao javnog  isporučitelja vodnih usluga za područje istočnog dijela 
Zagrebačke županije koje obuhvaća gradove: Dugo Selo, Ivanić 
Grad, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec te općine: Bedenica, Brckovljani, 
Dubrava, Farkaševac, Gradec, Kloštar Ivanić, Križ, Preseka, Rakovec 
i Rugvica. 

U tom smislu, Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. je  
tijelo javne vlasti koje provodi upravni postupak te postupa i 
neposredno rješava o pravima, obvezama ili pravnim interesima 
fizičke ili pravne osobe ili drugih stranaka neposredno primjenjujući 
zakone, druge propise i opće akte kojima se uređuje vodno redarstvo. 
Ukoliko vodni redar utvrdi da vlasnik ili drugi zakoniti posjednik 
izgrađene građevine ili građevine koja se gradi nije priključio svoju 
građevinu na komunalne vodne građevine sukladno članku 55. 
Zakona o vodnim uslugama, pokrenuti će po službenoj dužnosti 
upravni postupak i kao službena osoba rješenjem narediti priključenje 
na komunalne vodne građevine te drugo usklađenje s odredbama 
propisa čiju primjenu nadzire. 

Vodni redar nadzire i pražnjenje otpadnih voda iz individualnih 
sustava odvodnje te pravilnu primjenu odluke o odvodnji otpadnih 
voda. Pravna ili fizička osoba protiv koje je pokrenut upravni 
postupak, dužna je postupiti po naredbi iz rješenja, a u protivnom čini 
prekršaj prema Zakonu o vodnim uslugama ili Zakonu o vodama.  



Cilj donošenja Odluke o vodnom redarstvu je uskladba sa zakonskim 
odredbama odnosno  provođenje odredbi zakona koje su usmjerene 
na učinkovitiji i neposredniji nadzor nad primjenom odredaba Zakona 
o vodnim uslugama i na temelju njega donesenih propisa, jer će sam 
isporučitelj vodnih usluga putem svojih zaposlenika - vodnih redara 
neposrednije i učinkovitije rješavati u upravnim stvarima, temeljem 
uže specijalnosti za vodne usluge. Vodni redar ima ovlasti kao 
komunalni redar, no uže je specijaliziran za vodne usluge. 

 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

https://viozz.hr/savjetovanja-s-javnoscu 

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u 
razdoblju od 01. srpnja 2020.- 31. srpnja 2020. godine. 

Pregled osnovnih pokazatelja  uključenosti 
savjetovanja s javnošću  

Nije bilo zaprimljenih primjedaba i prijedloga 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja 
i prijedloga s obrazloženjem razloga za 
neprihvaćanje  

 

- 

Ostali oblici savjetovanja s javnošću  Nije ih bilo 

Troškovi provedenog savjetovanja 
Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske 
troškove. 

 

Prilog 1. Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi 

Redni 
broj 

Sudionik 
savjetovanja (ime i 
prezime pojedinca, 
naziv organizacije) 

Članak ili drugi dio 
nacrta na koji se 

odnosi prijedlog ili 
mišljenje 

Tekst zaprimljenog 
prijedloga ili mišljenja 

Status prijedloga ili mišljenja 
(prihvaćanje/neprihvaćanje s  

obrazloženjem)  

     

     

     

     

 


