Na temelju članka 4., 78. i 86. Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 153/09 i
130/11) i čl. 19. Statuta Općine Gračišće, Općinsko vijeće Općine Gračišće uz prethodnu
suglasnost Hrvatskih voda na sjednici održanoj 05. rujna 2012. godine donosi slijedeću
ODLUKU
o općem korištenju voda, načinu održavanja građevina, te osiguranju odgovarajuće
kakvoće i dovoljne količine voda i uvjeta korištenja javnih zdenaca, javnih crpki i
drugih sličnih građevina, koji nisu uključeni u sustav javne vodoopskrbe
na području Općine Gračišće
Članak 1.
Vode su opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku.
Općina Gračišće u provedbi vodne politike Republike Hrvatske sudjeluje sa drugim tijelima
državne uprave, javnim tijelima, pravnim i fizičkim osobama s javnim ovlastima i znatno
pridonosi ostvarivanju ciljeva vodne politike.
Članak 2.
Općina Gračišće u upravljanju vodama i vodnim građevinama na svome području
ovom Odlukom propisuju poslove, mjere i radnje radi osiguranja potrebnih količina vode
odgovarajuće kakvoće za različite gospodarske i osobne potrebe, postizanje i očuvanje
dobrog stanja voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite njihove imovine, zaštite vodnih i
o vodi ovisnih ekosustava u skladu s načelima upravljanja vodama.
Način evidentiranja

Članka 3.

U cilju pridonošenja ostvarenju vodne politike Općina Gračišće ovom Odlukom
pripisuje način evidentiranja, način održavanja i uvjete korištenja vodnih dobara koja nisu
uključene u sustav javne vodoopskrbe i to osobito:
a) vode namijenjene ljudskoj potrošnji koje osiguravaju u prosjeku manje od 10m3
vode na dan ili opskrbljuju manje od 50 ljudi ili se ne nalaze u sustavu javne vodoopskrbe
kojima upravljaju javni isporučitelji vodnih usluga,
b) sva vodna tijela rezervirana za namjene iz točke 1. u budućnosti,
c) javne cisterne, javni zdence, bunare, kaptaže i slične građevine,
d) bušotine podzemnih voda,
e) lokve, potoke, miniakumulacije, bare i druga nadzemna vodna dobra,
f) lokacija za kupanje (kupališta) na površinskim vodama.
Vodna dobra iz prethodnog stavka popisuju se i evidentiraju bez obzira da li su u
vlasništvu Republike Hrvatske, te upisane kao opće dobro, javno dobro, javno vodno dobro,
vodno dobro, javno dobro - vode, državno vlasništvo, vlasništvo jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, društveno vlasništvo bez obzira tko je nositelj prava korištenja,
upravljanja ili raspolaganja ili su općenarodna imovina ili su u privatnom vlasništvu fizičkih i
pravnih osoba.
Članak 4.
Nadležno upravno tijelo Općine Gračišće (Jedinstveni upravni odjel) dužno je po
službenoj dužnosti evidentirati sve zemljišne čestice na kojima postoji vodno dobro ili vodne
građevine:
a) kojima ne upravljaju javni isporučitelji vodnih usluga

b) kojima ne upravljaju koncesionari iz čl. 171. st. 3 podstavak 1. Zakona o vodama
(koncesije za pružanje usluga javnog navodnjavanja) ,
c) kojima ne upravljaju koncesionari iz čl. 163. Zakona o vodama (koncesije za
gospodarsko korištenje voda),
d) kojima ne upravlja korisnik vode koji ima vodopravnu dozvolu za korištenje voda iz
čl. 164 st. 1. i 2. Zakona (kada koncesije za gospodarsko korištenje vode nije potrebno, već
se izdaje vodopravna dozvola).
Upravljanje vodnim dobrom na području Općine Gračišće
Članak 5.
Nadležno upravno tijelo (Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće) će po službenoj
dužnosti za svako vodno dobro evidentirano sukladno čl. 3. i 4. ove Odluke pismeno
obavijestiti fizičke i pravne osobe, vlasnike zemljišta da u roku od 30 dana od poziva
reguliraju s Hrvatskim vodama pitanje korištenja voda putem koncesije ili vodopravna
dozvole, jer će u protivnom Općina Gračišće zatražiti izdavanje koncesije ili vodopravne
dozvole za potrebe Općine Gračišće na navedenom vodnom dobru.
Održavanje vodnog dobra

Članak 6.

Za vodno dobro kojim za potrebe Općine Gračišće upravlja nadležno upravno tijelo
sukladno vodopravnoj dozvoli održavati će se na način da će se:
- za vodno dobro koje se koristi ili je u budućnosti rezervirano za korištenje kao voda
za piće i osobne potrebe građana :
a) osigurati monitoring koji obuhvaća: prethodno utvrđivanje pokazatelje kakvoće za
klasifikaciju ekološkog stanja , definirati normative za klasifikaciju ekološkog stanja, izvršiti
monitoring ekološkog i kemijskog stanja i klasifikaciju i prikaz ekološkog stanja. Monitoring će
se provoditi najmanje dva puta godišnje ( u mjesecu lipnju i prosincu),
b) vršiti košnju i održavanje vodnog dobra najmanje dva puta godišnje u površini
najmanje 10 metara udaljenosti od vodnog dobra uz zadržavanje prirodnog stanja vodnog
dobra, te osigurati služnost prolaza i provoza po pristupnom putu do vodnog dobra namjene
u širini od 3,5 m,
c) osigurati da se uz vodno dobro i šire okruženje od najmanje 400 m zabrani bilo
kakvo bacanje smeća, korištenje sredstava za zaštitu bilja i sl. aktivnosti koje mogu dovesti
do promjene strukture vode ili kontaminacije,
d) utvrditi lokacije za kupanje i odrediti trajanje sezone za kupanje na površinskim
vodama, izvršiti monitoring mikrobiološke kakvoće vode za kupanje, prikazati ocjenu o
kakvoći vode za kupanje i odrediti profil vode za kupanje, te obavijestiti Hrvatske vode o
stanju vode za kupanje, te da li su standardi kakvoće vode za kupanje na površinskim
vodama u skladu s propisom Vlade Republike Hrvatske.
f) osigurati da komunalno redarstvo kontinuirano vrši pregled stanja vodnog dobra,
(najmanje jednom mjesečno ili prema dojavi), te da vrši evidentiranje i prijavu eventualnih
prekršitelja Državnoj vodopravnoj inspekciji.
- za vodno dobro koje se koristi ili će se u budućnosti koristiti za gospodarske
namjene (tehnološke vode) da se monitoring iz točke a) prethodnog stavka provodi jednom u
dvije godine, da se provode aktivnosti iz točke b i c), te da se točka f) provodi kontinuirano
svakih 6 mjeseci ili prema dojavi.
Godišnje izvješće o stanju vodnog dobra i korištenju voda razmatra predstavničko
tijelo.
Uvjeti korištenja vodnog dobra
Članak 7.

U slučaju kada Općina Gračišće ishodi vodnu dozvolu prema članku 5. ove Odluke ,
kao i u slučaju proglašenja mjera redukcije vode temeljem čl. 81. Zakona o vodama uvjeti
korištenja vodnog dobra uređuju se prema slijedećim prioritetima:
1. za namjene protupožarne zaštite i obrane,
2. za napajanje stoke,
3. za prioritetnu opskrbu vodom gospodarskih subjekata kojima je voda iz javnog
vodoopskrbnog sustava uskraćena prema mjerama redukcije III. stupnja,
4. za prioritetnu opskrbu vodom gospodarskih subjekata kojima je voda iz vodoopskrbnog
sustava uskraćena prema mjerama redukcije II. stupnja,
5. za prioritetnu opskrbu vodom gospodarskih subjekata kojima je voda iz vodoopskrbnog
sustava uskraćena prema mjerama redukcije vode I. stupnja,
6. za ostale namjene.
Članak 8.
U slučaju da je došlo do potpunog prekida distribucije vode iz javnog vodoopskrbnog
sustava Općina će izuzetno, uz poštivanje odredbi Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti
vode za piće ("Narodne novine", broj 47/08, prema odluci Stožera zaštite i spašavanja i
nadležnih službi Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske staviti na raspolaganje vodu za
piće i osobne potrebe građana.
Potreba opskrbe vodom za piće građana, kao i drugih subjekta prema međunarodnim
standardima (SPHERE 2000) ima prioritet u odnosu na sve ostale namjene.
Članak 9.
Načelnik Općine Gračišće izuzetno zbog potrebe osiguranja dovoljnih količina vode
za potrebe lokalnog stanovništva može od Hrvatskih voda zatražiti da se koncesionarima i
imateljima vodnih dozvola, pravnim i fizičkim osobama iz čl. 4. st. 1. podstavka b, c, i d. ove
Odluke sukladno čl. 167 Zakona o vodama radi javnog interesa i pružanja javnih usluga
ograniči opseg koncesije u korist pružanja javnih usluga.
Članak 10.
Općina Gračišće u cilju kvalitetnog upravljanja vodama imajući u vidu da voda nije
komercijalni proizvod, nego je nasljeđe koje treba čuvati, štiti i mudro i racionalno koristiti
dozvoljava, da se u vrijeme kada se vode ne moraju koristiti za namjene iz čl. 7 st. 1. i čl. 8.
ove Odluke mogu koristiti za:
- potrebe napajanja stoke, te za potrebe navodnjavanja i druge poljoprivredne svrhe u iznosu
od 30% neto cijene vode iz javnog vodoopskrbnog sustava,
- gospodarske namjene prema cijenama u visini 50% neto cijene vode iz javnog
vodoopskrbnog sustava,
- korištenje vode za sport i rekreaciju u visini 70% neto cijene vode iz javnog vodoopskrbnog
sustava.
Članak 11.
Općina Gračišće utvrđuje i lokacije za kupanje na površinskim vodama i trajanje
sezone kupanja posebnom Odlukom.
Korištenje vode za sport i rekreaciju djece i mladih koje se koristi za obuku djece i
mladih neplivača, sportska natjecanja djece i mladih, obuku spašavanja na vodama i obuku
djece s posebnim potrebama se ne naplaćuje.
U slučaju izvanrednih okolnosti koje mogu imati utjecaj na kakvoću površinskih voda
za kupanje i zdravlje kupača poduzimaju se pravodobne pripremne mjere, te općinski
načelnik obavještava javnost i po potrebi uvođenja privremene zabrane kupanja.

Nadzor nad provedbom Odluke
Članak 12.
Nazor nad provedbom ove Odluke u nadležnosti je komunalnih redara, vodočuvara i
Državnog vodopravnog inspektora.
Očevidnik vodnog dobra kojima upravlja Općina Gračišće
Članak 13.
Očevidnik vodnih dobara na području Općine Gračišće vodi nadležno upravno
tijelo općine Gračišće (Jedinstveni upravni odjel).
Očevidnik sadržava:
a) popis izvorišta voda namijenjenih ljudskoj potrošnji koji osiguravaju u prosjeku
manje od 10m3 vode na dan ili opskrbljuju manje od 50 ljudi ili se ne nalaze u sustavu javne
vodoopskrbe kojima upravljaju javni isporučitelji vodnih usluga,
b) sva vodna tijela rezervirana za namjene iz točke 1. u budućnosti,
c) javne cisterne, javne zdence, bunare, kaptaže i slične građevine,
d) bušotine podzemnih voda,
e) lokve, potoke, mini akumulacije, bare i druga nadzemna vodna dobra,
f) kupališta površinskih voda osim mora.
Za sva navedena vodna dobra, očevidnik treba sadržavati katastarsku česticu ili
čestice na kojima se vodno dobro nalazi, pravo služnosti prolaza i provoza do vodnog dobra,
mjesto i količine voda koje se zahvaćaju, praćenje stanja izdašnosti, praćenje stanja
monitoringa mikrobiološke i kemijske analize, službene bilješke nadležnog komunalnog
redarstva o pregledu i stanju vodnog dobra, eventualnim zapažanjima prilikom obilaska
vodnog dobra i pokrenutim postupcima u svezi s vodnim dobrom, građevinskim i sličnim
intervencijama na vodnom dobru, te o eventualnim istraživanjima koje se odnose na vodno
dobro.
U slučaju da vodnom dobru prestane svojstvo vodnog dobra isto se upisuje u
očevidnik.
Također se u očevidnik upisuje i intervencija na zatvaranju bušotine koja je
napuštena za eksploataciju temeljem koncesije ili vodopravne dozvole.
Očevidnik vodnih dobara mora biti dostupan javnosti.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama grada Pazina i
općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u šumi.
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