Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“', broj 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 5. i 7. stavak 2. Zakona o vodama („Narodne novine“,
broj 66/19) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 08/09, 4/13, 3/18, 4/20 i 5/21), Županijska skupština Šibenskokninske županije, na __ sjednici, od ____________ 2021. godine donosi

ODLUKU
o proširenju vodoopskrbne mreže na cijelom području
Šibensko-kninske županije
Članak 1.
Ovom Odlukom skupština Šibensko-kninske županije daje punu potporu društvu
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik, koje se obvezuje osigurati dostupnost pitke vode
i proširiti javni vodovodni sustav na cijelo područje Šibensko-kninske županije na kojem
vodovodna mreža nije uspostavljena, te istu održavati na zakonom propisan način, čime će
omogućiti da se sva kućanstva određenog područja priključe na sustav vodoopskrbe.
Članak 2.
Županijska skupština i nadležne službe Županije Šibensko-kninske, u koordinaciji sa
Vodovodom i odvodnjom d.o.o. Šibenik i Gradom Šibenikom, kao većinskim vlasnikom
navedenog društva, obvezuju se da će što prije započeti sa projektom proširenja
vodoopskrbne mreže na područja Šibensko-kninske županije na kojima vodovodna mreža nije
još uspostavljena, odnosno obvezuje se što prije započeti s izradom projektne dokumentacije
za područja za koja ista još nije izrađena.
Članak 3.
Obvezuje se VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik da će dostaviti podatke o
područjima Šibensko-kninske županije na kojima vodovodna mreža nije uspostavljena, te u
skladu s navedenim poduzeti adekvatne radnje u cilju uspostavljanja vodovodne mreže,
odnosno ukoliko već postoji projektna dokumentacija za određeno područje bez vodovodne
mreže pristupiti objavi natječaja za izbor izvođača radova, a ukoliko projektna dokumentacija
za određeno područje bez vodovodne mreže do sada nije izrađena, pristupiti izradi iste.
Članak 4.
Sredstva za financiranje izrade i provedbu projekta iz članka 2 i 3 financirat će:
Vodovod i odvodnja d.o.o., Grad Šibenik, Županija šibensko-kninska, te Hrvatske vode.

Članak 5.
Ova Odluka će se objaviti u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a stupa
na snagu osmog dana od objave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije.

KLASA: 325-01/21-01/
URBROJ: 2182/1-01-21-1
Šibenik, ___________ 2021.
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Obrazloženje:

U skladu s člankom 35 točka 2 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (''Narodne novine'', broj 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) koji propisuje da predstavničko tijelo, u ovom
konkretnom slučaju Županijska skupština, donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje
pitanja iz samoupravnog djelokruga, te obzirom na činjenicu da se nalazimo u 21. stoljeću a
da otprilike 25% šibensko-kninske županije nije obuhvaćeno niti pokriveno vodovodnom
mrežom, stanovnicima područja u kojima još nije dovedena voda, se ugrožava njihovo
ljudsko pravo, tj. pravo na dostupnost pitke vode svakome, koje predstavlja treću
generaciju ljudskih prava, pa je stoga bilo prijeko potrebno donijeti predmetnu odluku, kako
bi se ubrzao proces proširenja vodoopskrbne mreže.
Obzirom da je Zakonom o vodama ( „Narodne novine“ 66/19), točnije člankom 5,
definirano da upravljanje vodama predstavlja poslove i mjere koje poduzimaju Republika
Hrvatska, Hrvatske vode, jedinice lokalne i područne samouprave i to radi ostvarivanja
ciljeva osiguranja dovoljnih količina zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju radi
zaštite zdravlja ljudi, osiguranje potrebnih količina vode odgovarajuće kakvoće za različite
gospodarske i osobne potrebe, razvidno je da u određenim područjima Šibensko-kninske
županije upravo ti osnovni poslovi i mjere nisu osigurani.
Za istaknuti je da nepostojanje vodovodne mreže u određenim područjima naše
županije, predstavlja za stanovnike takvih područja i prepreku kako u normalnom
funkcioniranju tako i u zadržavanju na navedenim područjima, te u bavljenju bilo kakvim
aktivnostima ili gospodarskim djelatnostima na područjima koja nemaju osnovne
infrastrukturne uvjete.
Kako je strategija razvoja šibensko-kninske županije usmjerena na proizvodnju hrane i
dovod pitke vode svim stanovnicima županije, odnosno ravnopravan i jednak položaj svih
lokalnih jedinica županije, prijedlog je da se u što skorijem roku pristupi rješavanju
predmetne problematike, i to na način: da se za područja gdje već postoji izrađena projektna
dokumentacija žurno krene u zakonom propisani postupak natječaja putem kojega će se
odabrati izvođač radova, dok na područjima za koja do sada projektna dokumentacija nije
izrađena da se prvenstveno pristupi izradi projektne dokumentacije, a po njezinoj izradi i
raspisivanju natječaja za odabir izvođača radova.
Intencija donošenja predmetne Odluke jeste osigurati ravnomjerni razvitak svih
lokalnih jedinica sa područja Šibensko-kninske županije na način da se u sklopu svake lokalne
jedinice uspostavi vodoopskrbno područje koje čini vodoopskrbni sustav odnosno javni
vodovodni sustav koji obuhvaća sve komunalne vodne građevine koje služe za zahvaćanje
voda, njezino kondicioniranje i distribuciju vode do pojedinog korisnika usluge, a sve u
skladu sa Zakonom o vodama i Zakonom o vodnim uslugama.
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