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Na temelju članka 215. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/ 2009 i 130/2011) Antonija Pavlović, 

direktorica Komunalnog Duga Resa d.d., Kolodvorska 1, Duga Resa dana 20.01.2012. god.  donosi 

  

 

OPĆE I TEHNIČKE 

UVJETE ISPORUKE VODNE USLUGE 

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE  

 

Članak 1. 

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodne usluge (dalje u tekstu: Opći i tehnički uvjeti) sadrže odredbe o:  

-  postupku izdavanja suglasnosti  i osiguranje uvjeta za priključenje na komunalne vodne  

     građevine,  

-  tehničko-tehnološkim uvjetima priključenja  

-  tehničko-tehnološkim uvjetima za ugradnju vodomjera ,  

-  kvaliteti opskrbe vodnim uslugama 

-  pravima i obvezama isporučitelja vodnih usluga i korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe,  

-  uvjetima mjerenja , obračuna i naplate vodne usluge  - javne vodoopskrbe i  javne odvodnje, 

-  uvjetima za primjenu postupka ograničenja ili obustave isporuke vodnih usluga,  

-  postupanju u slučaju neovlaštenog korištenja vodnih usluga  

 

Članak 2. 

Vodne usluge podrazumijevaju usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje. 

Javna vodoopskrba je djelatnost zahvaćanja podzemnih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i 

njihova kondicioniranja te isporuka do krajnjeg korisnika putem građevina javne vodoopskrbe, te 

upravljanje tim građevinama.  

Javna odvodnja je djelatnost sakupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, 

pročišćavanja i izravnog ili neizravnog ispuštanja u površinske vode, obrade mulja koji nastaje u procesu  



njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje, te upravljanje tim 

građevinama; uključuje i crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama. 

Članak 3. 

Vodnu uslugu obavlja Komunalno Duga Resa d.d. u daljnjem tekstu isporučitelj vodnih usluga.  

 

 

 

II.     POSTUPAK IZDAVANJA SUGLASNOSTI I OSIGURANJE UVJETA  

ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE  

 

 

Članak 4. 

Građevine i druge nekretnine mogu se priključiti na komunalne vodne građevine sukladno Odluci o 

priključenju na komunalne vode građevine.  

Odluku  o  priključenju  donosi  predstavničko  tijelo  jedinice  lokalne  samouprave  na  prijedlog 

isporučitelja vodnih usluga.  

Vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine dužan je priključiti svoju građevinu, odnosno 

drugu  nekretninu  na  komunalne  vodne  građevine  za  javnu  vodoopskrbu  sukladno  Odluci  o 

priključenju.  

Ako vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine ne postupi po odredbi članka 4. stavka 3. ovih Općih i 

tehničkih uvjeta, jedinica lokalne samouprave donosi, na prijedlog isporučitelja vodnih usluga, 

rješenje u upravnom postupku o obvezi priključenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika 

građevine, odnosno nekretnine.  

 

Članak  5. 

Vlasnik građevine ili druge nekretnine dužan je priključiti svoju građevinu ili drugu nekretninu na 

komunalne vodne građevine pod uvjetima propisanim ovim Općim i tehničkim uvjetima. 

Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu 

odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje. 

Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine. 

Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju vodnih usluga. 

Zahtjev za priključenje novoizgrađene građevine, mora se podnijeti pravovremeno, prije uporabe 

građevine. 

Zahtjev za priključenje   podnosi se na tipskom obrascu "Zahtjev za priključenje građevine ili druge 

nekretnine na komunalne vodne građevine ". 

 

 



 

Članak 6. 

Zahtjevu za priključenje moraju se priložiti dokumenti kako slijedi:  

 

1. preslika katastarskog plana za česticu koja se priključuje na sustav javne vodoopskrbe odnosno 

odvodnje, 

2. Dokaz o vlasništvu građevinskog zemljišta, 

3. preslika građevinske dozvole ( uz predočenje izvornika ) 

odnosno potvrda Ureda za katastar kojom se potvrđuje da je građevina izgrađena prije 15. veljače 

1968. godine 

4.priložiti dokaze da je podnositelj zahtjeva sudjelovao u troškovima izgradnje komunalnih vodnih 

građevina, odnosno potvrdu mjesnog Odbora o sudjelovanju u troškovima izgradnje. 

Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta prilaže se dokaz o vlasništvu zemljišta i preslika 

katastarskog plana. 

 

Članak 7. 

Prilikom podnošenja Zahtjeva za priključenje vlasnik građevine ili druge nekretnine predračunom 

plaća izdavanje Tehničko - tehnoloških uvjeta priključenja. 

Cijena izdavanja Tehničko – tehnoloških uvjeta utvrditi će se posebnom odlukom. 

Isporučitelj vodnih usluga će u ime vlasnika zatražiti Potvrdu o dozvoli priključenja građevine ili 

druge nekretnine na komunalne vodne građevine koju izdaje Ministarstvo zaštite  okoliša  

prostornog  uređenja  i  graditeljstva,  Uprava  za  inspekcijske  poslove,  Odjel inspekcijskog 

nadzora. 

 

Članak 8. 

Ukoliko su ispunjeni svi uvjeti za priključenje (tehničko - tehnološki uvjeti, izdana Potvrda o dozvoli 

priključenja iz članka 7. stavka 2.) isporučitelj vodnih usluga izdaje  

Odluku o odobravanju priključenja. 

Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će se odbiti. 

Isporučitelj vodnih usluga obvezan je odluku iz st. 1. i 2. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od 

dana primitka zahtjeva. 

 

Članak 9. 

Odluka o odobravanju priključenja mora sadržavati podatke o građevini koja se priključuje ( mjesto i 

adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i sl. ), ime vlasnika i njegove podatke, a prilaže mu se 

i odgovarajuća skica priključka. 

 

Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati podatke o građevini i vlasniku u smislu stavka 1. ovog 

članka, te razlog zbog kojeg se građevina ne može priključiti.  

 

Odluka iz stavka 1. sadrži i odredbu o obvezi plaćanja naknade za priključenje. 

 



Protiv Odluke iz stavka 1. i 2. ovog članka može se izjaviti žalba Upravnom odjelu za gospodarstvo, 

komunalnu infrastrukturu, obnovu i energetiku Karlovačke županije. 

Primjerak odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja se na znanje Gradu Dugoj Resi, radi donošenja 

rješenja o obračunu i naplati naknade za priključenje.  

 

 

Članak 10. 

Isporučitelj vodnih usluga će odbiti Zahtjev za priključenje građevine ili druge nekretnine na 

komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu u slijedećim slučajevima:  

-  ako prethodno nije proveden postupak određen odredbama ovih općih i tehničkih uvjeta,  

-  ako za priključenje ne postoje tehničke mogućnosti,  

-  ako bi se traženim priključenjem narušila vodoopskrba postojećih korisnika vodnih usluga (u daljem 

tekstu: korisnik). 

 

 

Članak 11. 

Isporučitelj vodnih usluga dužan je podnositelja zahtjeva za priključenje, prije sklapanja ugovora o 

izgradnji priključka, uputiti u Grad Dugu Resu radi plaćanja naknade za priključenje i ne smije početi s 

radovima na priključenju prije nego li mu podnositelj zahtjeva za priključenje predoči dokaz o 

plaćenoj naknadi, odnosno prve rate u slučaju obročne otplate. 

 

                                                                          Članak 12. 

Ukoliko  vlasnik građevine  ili druge  nekretnine    ne  ishodi  Rješenje o  obračunu naknade za 

priključenje, ili ne uplati obračunatu naknadu, odnosno ukoliko sa isporučiteljom vodnih usluga ne 

sklopi ugovor o izvođenju radova na izradi priključka, a sve to u roku od 60 dana od dana primitka 

Odluke o odobrenju priključenja, smatrat će se da je odustao od zahtjeva za priključenje, te će 

Isporučitelj vodnih usluga obustaviti postupak priključenja.  

Obustavljeni postupak priključenja nije moguće ponovo pokrenuti, već je u tom slučaju vlasnik dužan 

podnijeti novi Zahtjev za priključenje.  

 

                                                                    Članak 13. 

 

Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova 

snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje.  

    

                                                                  

                                                                    Članak 14. 

 

Na traženje vlasnika ili investitora građevine dopustiti će se da on sam izvede iskop i zatrpavanje koji 

su potrebni za priključenje građevine, ako bi mu to smanjilo troškove priključenja, uz uvjet da se 

radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave zakonito i prema pravilima struke, uz nadzor 

ovlaštene osobe isporučitelja vodnih usluga i uz prethodnu suglasnost Županijske uprave za ceste 

odnosno Hrvatskih cesta, ako se radovi izvode na cestama koje su u njihovom vlasništvu.  

 

 

                                                                     



 

 

Članak 15. 

 

Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljom vodnih usluga 

zaključiti ugovor o izgradnji priključka.  

 

 

Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži : naziv ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu i rok 

izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora, te odredbu o predaji priključka 

u vlasništvo isporučitelja vodnih usluga. 

 

 

Članak 16. 

Sklapanjem ugovora o priključenju Vlasnik građevine ili druge nekretnine pristaje na prijenos 

priključka u vlasništvo isporučitelja vodne usluge bez naknade.  

Sklapanjem ugovora o priključenju Vlasnik građevine ili druge nekretnine u svemu prihvaća odredbe 

ovih Općih i tehničkih uvjeta.  

Cijenu izvođenja radova na izgradnji priključka vlasnik koji je fizička osoba plaća odmah po sastavu i 

potpisu ugovora. 

Isporučitelj vodne usluge može vlasniku - fizičkoj osobi odobriti obročno plaćanje cijene izvođenja 

radova na izgradnji priključka, na način da 50% cijene vlasnik plati odmah po sastavu i potpisu 

ugovora, a preostalih 50 % cijene vlasnik može platiti u tri mjesečne rate.  

Pravne osobe , fizičke osobe obrtnici i fizičke osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost 

plaćaju cijenu izvođenja radova na izgradnji priključka odmah po sastavu i potpisu ugovora.  

Isporučitelj vodnih usluga dužan je započeti s radovima na izgradnji priključka odmah po uplati 

cjelokupne cijene radova, te  po predočenju dokumentirane uplate naknade za priključenje koja se plaća 

jedinici lokalne samouprave i završiti ih u roku od  60   dana.  

 

 

III    TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI  PRIKLJUČENJA  

 

 

Članak 17. 

Pod priključivanjem na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu podrazumijeva se spajanje na 

iste  putem vodovodnog priključka i to zaključno u vodomjerno okno.  

Iskop kanala za priključenje, bušenje ispod prometnice, te izradu vodomjernog okna izvodi korisnik o 

svom trošku ili iste radove naručuje od isporučitelja vodnih usluga .  

Montažu vodovodnog priključka može izvesti isključivo isporučitelj vodnih usluga.  

Ako je više građevina izgrađeno na nekretnini, svaka od njih mora imati svoj poseban priključak.  



Iznimno više građevina izgrađenih na pripadajućim katastarskim česticama ili druge nekretnine, bez 

obzira na njihov broj, mogu biti priključene na zajednički vodovodni priključak, svaka s posebnim 

vodomjerom, koji se nalazi na pripadajućoj katastarskoj čestici.  

Pod priključivanjem se smatra i proširenje vodovodne instalacije korisnika, odnosno povećanje 

kapaciteta postojeće instalacije korisnika uvjetovane nadograđivanjem, proširenjem, adaptacijom sa 

izmjenom svrhe, izmjenom tehnološkog  procesa ili sl.  

 

 

Članak 18. 

U slučaju kada vodovodni priključak, iz tehničkih razloga, mora prolaziti preko nekretnine drugih 

vlasnika  potrebna je pismena suglasnost vlasnika tih nekretnina.  

Suglasnost za prolaz priključka preko nekretnina drugih vlasnika, kao i rješavanje drugih imovinsko 

pravnih pitanja dužan je riješiti vlasnik 

Članak 19. 

Kod diobe građevine u dva ili više dijelova, mora se dozvoliti rekonstrukcija instalacije korisnika na 

način da svaki od novonastalih dijelova dobije vlastiti odvojeni vodovodni priključak.  

Svi troškovi izgradnje priključka, premještanja, rekonstrukcije i slično, padaju na teret tražitelja 

priključka.  

Članak 20. 

Vodovodni priključak korisnika sastoji se ovisno o vrsti cijevi na koju se vrši spajanje od priključne 

obujmice , navrtnog zasuna (za ljev.željezne, salonitne, čelične i pocinčane cjevovode) ili sedlastog 

komada Pe (za Pe cjevovode) zatim spojnog cijevnog voda, vodomjera, odnosno glavnog vodomjera s 

pripadajućim plombama isporučitelja vodnih usluga i Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, 

ventila prije vodomjera i drugih armatura koje se ugrađuju prije vodomjera te ventila i povratnog 

ventila koji se ugrađuju iza vodomjera radi pravilnog i trajnijeg rada vodomjera i sigurnosti 

vodoopskrbnog sustava, a izvodi ga isporučitelj vodnih usluga.  

Korisnik je dužan ugraditi uređaj za regulaciju tlaka ako je potreban (regulator tlaka) na dijelu 

vodovodnih instalacija neposredni iza povratnog ventila. 

Plombe iz stavka 1. ovog članka imaju važnost službenog pečata i znaka.  

Ventil i povratni ventil iza vodomjera, odnosno glavnog vodomjera, ugrađuje isporučitelj vodnih 

usluga zajedno s dijelovima iz stavka 1. ovog članka i održava ga na teret korisnika.  

Pomoćni (kontrolni) vodomjer u vodovodnu instalaciju korisnika ugrađuje isporučitelj vodnih usluga na 

teret korisnika.  

 

Članak 21. 

Priključak se odobrava kao:  

a)  stalni priključak - trajno rješenje vodoopskrbe  

b)  privremeni priključak  



Stalni vodovodni priključak odobrava se, ako je razvodna mreža izgrađena u naselju u skladu sa 

urbanističkim planom naselja i na temelju tehničke dokumentacije vodoopskrbe naselja.  

Privremenim priključkom smatra se gradilišni priključak potreban za izgradnju građevine. 

 

 

IV.    TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI ZA UGRADNJU VODOMJERA  

 

Članak 22. 

Vodomjer prema svrsi, može biti:  

-glavni vodomjer, kojim se mjeri potrošnja vode za cijelu građevinu (individualna ili   kolektivna 

stambena ili poslovna građevina), 

-pomoćni (kontrolni) vodomjer, koji je u sklopu unutarnje vodovodne instalacije građevine, kojim se 

mjeri potrošnja vode za svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se 

koristi voda (stan, poslovni prostor, garaža ili sl., a smješten je na pristupačnom mjestu u 

zajedničkom dijelu građevine, sukladno tehničko-tehnološkim mogućnostima građevine i uvjetima 

isporučitelja vodnih usluga,  

-interni pomoćni vodomjer, koji je u sklopu unutarnje vodovodne instalacije posebnog dijela 

građevine (stambeni prostor) i isključivo služi vlasnicima posebnog dijela građevine za utvrđivanje 

međusobnog omjera potrošnje vode.  

 

Članak 23. 

U postojećim građevinama uz već ugrađeni glavni vodomjer, ugradnja pomoćnog (kontrolnog) 

vodomjera ovisiti će o tehničko-tehnološkim uvjetima građevine koje utvrđuje i daje isporučitelj 

vodnih usluga, te pod uvjetom da se pomoćni (kontrolni) vodomjeri ugrade za svaki posebni dio 

građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, poslovni prostor, 

garaža i sl.).  

Svaka poslovna prostorija koja služi za obavljanje gospodarske djelatnosti mora imati ugrađen poseban 

mjerni uređaj – vodomjer. 

Ukoliko se u poslovnim prostorijama u sklopu  stambenog  objekta obavlja gospodarska djelatnost koja nema 

ugrađen poseban mjerni uređaj, cijena za uslugu vodoopskrbe i odvodnje  naplaćivati će se po cijenama 

predviđenim za gospodarstvo. 

 

Članak 24. 

Priključivanje građevine/ nekretnine/ na komunalne vodne građevine mora se izvesti na način da svaki 

posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu / stan, poslovnih prostora, garaža i sl./ 

odnosno svaki potrošač ima poseban priključak, te se za svaki priključak izdaje posebno rješenje i 

plaća naknada za priključak. 

 

 



 

Članak 25. 

Vlasnik posebnog dijela zgrade, koja je priključena na komunalne vodne građevine za javnu 

vodoopskrbu putem zajedničkog uređaja za mjerenje potrošnje više pojedinačnih korisnika, može 

zatražiti ugradnju zasebnog uređaja za mjerenje potrošnje, koji će se ugraditi na njegov trošak ako 

tehničko-tehnološki uvjeti to omogućuju.  

Vlasnici posebnog dijela zgrade dužni su pritom urediti odnose oko potrošnje i naplate vode u 

zajedničkim prostorijama, i to na način da: 

-  se suglase oko zatvaranja  dovoda vode u tim prostorijama, ili  

- se suglase, sklope ugovor i podmire troškove oko ugradnje zasebnog mjernog uređaja za te prostorije, 

gdje će troškove isporučene vode snositi svi stanari  i to razmjerno kako je opisano u čl. 35.. 

Isporučitelj će izdati Odobrenje ako tehničko – tehnološki uvjeti to omogućuju, i ako Korisnici dostave 

slijedeće:  

 - pismenu suglasnost većine suvlasnika za izgradnju zasebnih mjernih uređaja, 

 - presliku ugovora o ugradnji zasebnog mjernog uređaja suvlasnika sa Izvođačem, i potvrdu o uplati 

troškova po tom ugovoru. 

Svi  uvjeti iz st 2.i 3.  ovog članka moraju biti ispunjeni kumulativno. 

 

 

V.    KVALITETA JAVNE VODOOPSKRBE  

 

Članak 26. 

Isporučitelj vodnih usluga dužan je brinuti se da isporučena voda za piće na glavnom vodomjeru 

odgovara  standardima kvalitete propisanim Zakonom o hrani i Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti 

vode za piće.  

 

Nadzor nad kakvoćom vode obavlja isporučitelj vodnih usluga putem nadležnih i ovlaštenih  

zdravstvenih ustanova i vlastitog terenskog laboratorija.  

 

U slučaju da zbog određenih prirodnih ili ljudskih aktivnosti voda za piće ne odgovara propisanim 

standardima, isporučitelj vodnih usluga će  odmah, odnosno u najkraćem mogućem roku, obavijestiti 

korisnike usluga o nemogućnosti korištenja vode, odnosno o mjerama koje je nužno poduzeti da bi se 

voda mogla koristiti za piće i druge potrebe u ishrani.  

U slučaju planiranog prekida isporuke vode isporučitelj vodnih usluga je dužan obavijestiti korisnike 

usluge najkasnije 24 sata prije prekida isporuke vode putem sredstava javnog priopćavanja.  

Isporučitelj vodnih usluga u skladu s važećim propisima dužan je redovito provoditi i druge mjere i 

aktivnosti radi održavanja kvalitete isporuke vodnih usluga.  

 

 

 

 



VI.  PRAVA  I  OBVEZE  ISPORUČITELJA  VODNIH  USLUGA  I  

 KORISNIKA VODNE USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE  

 

Članak 27. 

Korisnikom vodne usluge  smatra se svaka fizička ili pravna osoba koja je vlasnik građevine ili druge 

nekretnine, priključene na komunalne vodne građevine kojima upravlja isporučitelj vodnih 

usluga. 

Korisnikom vodne usluge smatra se i vlasnik posebnog dijela građevine koji predstavlja samostalnu 

uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, poslovni prostor, garaža i slično) bez obzira da li ima ili 

nema ugrađen pomoćni (kontrolni) vodomjer.  

Korisnikom vodne usluge smatra se i vlasnik posebnog dijela građevine koji predstavlja samostalnu 

uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, poslovni prostor, garaža i slično), a građevina nema 

ugrađen glavni vodomjer, a postoje ugrađeni vodomjeri za svaku samostalnu uporabnu cjelinu.  

Korisnikom vodne usluge smatraju se i suvlasnici posebnog djela građevine koji služi za zajedničke 

potrebe (spremište, prostor za odlaganje smeća, veš-prostorije i slično) bez obzira da li ima  ili nema 

ugrađen pomoćni (kontrolni) vodomjer.  

Korisnikom vodne usluge smatraju se svi zakonski posjednici nekretnine u kojoj se usluga koristi. 

Korisnik je dužan izvijestiti isporučitelja vodnih usluga o svakoj promjeni vlasništva građevine ili 

druge nekretnine uz predočenje dokumentacije (kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, ugovor o zamjeni 

nekretnina, rješenje o nasljeđivanju itd.)   

Korisnikom vodne usluge smatrati će se korisnik građevine ili druge nekretnine u slučaju kada je 

obavezu plaćanja vlasnik građevine ili druge nekretnine ugovorom prenio na korisnika.  

 

 

Članak 28. 

Korisnik je dužan svoje vodovodne instalacije održavati u ispravnom stanju i pridržavati se odredaba ovih 

Općih i tehničkih uvjeta .  

Korisnik je dužan omogućiti isporučitelju vodnih usluga  pristup na nekretninu i u nekretninu na kojoj 

odnosno u kojoj je potrebno izvesti popravak priključka, očitavanje i zamjenu vodomjera u cilju 

baždarenja. Troškovi pregleda i popravka  instalacija od vodomjera do izljevnog mjesta terete korisnika.  

Okno za vodomjer korisnik je dužan održavati na način da je dostupno radi zamjene vodomjera, 

očitavanja vodomjera i održavanja instalacija.  

Ukoliko korisnik ne omogući isporučitelju vodnih usluga  pristup na nekretninu radi održavanja i  

očitavanja vodomjera ili radi obustave vodne usluge iz razloga navedenih u čl. 41. ovih Uvjeta, 

isporučitelj vodnih usluga može obustaviti isporuku vode na glavnom vodu. 

 

 

 

 

 



Članak 29. 

Redovnu izmjenu i baždarenje (umjeravanje) glavnog vodomjera i pomoćnih (kontrolnih) vodomjera 

vrši isporučitelj vodnih usluga o svom trošku prema odredbama važećih propisa.  

 

Izvanredna izmjena vodomjera vrši se u slučajevima iz stavka 3. ovog članka.  

 

Vodomjer koji korisnik ošteti svojom krivnjom (termičko ili mehaničko oštećenje, smrzavanje,  

nepropisno izvedeno vodomjerno okno i slično) popravlja odnosno izmjenjuje isporučitelj vodnih  

usluga na teret korisnika.  

 

O izmjeni vodomjera isporučitelj vodnih usluga sastavlja zapisnik od kojeg  jedan primjerak zadržava  

korisnik.  

 

Korisnik ima pravo tražiti da se ispita ispravnost vodomjera. Svoj zahtjev mora dostaviti pismeno 

isporučitelju vodnih usluga, koji je dužan u roku od 15 dana izvaditi vodomjer i dostaviti ga ovlaštenoj 

ustanovi na ispitivanje. 

  

Ako se kontrolom ustanovi da je vodomjer ispravan, korisnik plaća troškove koji su nastali tim 

pregledom. U protivnom, troškove plaća Isporučitelj vodnih usluga. Smatra se da je vodomjer 

ispravan ako mu odstupanja u radu nisu veća od dozvoljenih po Državnom zavodu za normizaciju i 

mjeriteljstvo. Ako je utvrđeno da su odstupanja u radu vodomjera veća od dozvoljenih po nadležnom 

tijelu, ispravlja se zaračunata potrošnja vode prema visini utvrđene greške.  

 

 

Članak 30. 

Popravak vodovodnog priključka od ulične mreže do zaključno sa glavnim vodomjerom (priključna 

obujmica, spojni cijevni vod, ventil i ostale vodovodne armature ugrađene prije glavnog vodomjera) vrši 

isporučitelj vodnih usluga o svom trošku osim u slučaju iz stavka 2. članka 29., a popravak ventila iza 

glavnog vodomjera i povratnog ventila iza glavnog vodomjera vrši isporučitelj vodnih usluga na teret 

korisnika. 

Popravak uređaja za smanjenje tlaka (regulator tlaka) vrši isporučitelj vodnih usluga na teret  

korisnika.  

Popravak ventila i spojnice prije pomoćnog (kontrolnog) vodomjera te ventila i spojnice poslije 

pomoćnog (kontrolnog) vodomjera vrši isključivo isporučitelj vodnih usluga na teret korisnika.  

Za izvršenje popravka na vodovodnom priključku nije potrebna dozvola vlasnika građevine, ali je 

isporučitelj vodnih usluga dužan vlasnika prethodno obavijestiti o namjeravanim radovima. Ukoliko se 

radi o hitnom slučaju, isporučitelj vodnih usluga ima pravo odmah početi sa radovima, a vlasnika 

obavijestiti tijekom rada ili neposredno po završetku rada. 

 

 



Članak 31. 

Korisnik ne smije poduzimati radnje koje uzrokuju povećane troškove održavanja vodovodnog 

priključka ili funkcioniranja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu. Ukoliko svojim 

radnjama prouzroči takve troškove, troškovi dovođenja tih objekata u stanje funkcionalnosti, idu na 

teret korisnika 

 

 

Članak 32. 

Oštećenje ili kvar na priključku ili vodomjeru, korisnik je dužan odmah prijaviti dežurnoj službi 

isporučitelj vodnih usluga.  

 

Korisnik je dužan snositi troškove isporučene vode koja je očitana na mjernom mjestu – vodomjeru,  

bez obzira na utvrđen kvar na instalacija nakon vodomjera. 

 

 

 

VII.    UVJETI  MJERENJA , OBRAČUNA I NAPLATE VODNE USLUGE  

JAVNE VODOOPSKRBE  

 

Članak 33. 

Visinu cijene, način obračuna i način plaćanja vodne usluge javne vodoopskrbe utvrđuje Odlukom 

isporučitelj vodnih usluga uz prethodnu suglasnost jedinica lokalne samouprave.  

Potrošnja  vode  mjeri  se i  očitava  u  kubičnim metrima  na  glavnom  vodomjeru i  pomoćnim 

vodomjerima, osim u iznimno opravdanim slučajevima prema Općim i tehničkim uvjetima isporučitelj 

vodnih usluga, a naplaćuje se putem ispostavljenog računa. 

 

Članak  34. 

Potrošnja vode u domaćinstvima očitava se jednom godišnje, te se temeljem očitane potrošnje utvrđuju 

akontacijske rate za slijedeću godinu koje dospijevaju svakog 15. u mjesecu za protekli mjesec. 

Ako se temeljem očitovanja potrošnje vode utvrdi  razlika u akontiranim ratama za tekuću godinu i 

stvarnoj potrošnji, po konačnom obračunu i izračunu predujma za narednu godinu  dolazi do  

umanjenja / uvećanja dugovanja korisnika, te se isti o tome obavještava. 

Za korisnike u gospodarstvu potrošnja vode očitava se mjesečno, te se nakon toga izdaje račun 

Korisnicima, koji dospijeva na naplatu u roku od 8 dana od dana izdavanja. 

Korisnici imaju pravo na prigovore i reklamacije temeljem Konačnog obračuna i izračuna predujma za 

narednu godinu ili računa i to u roku od 15 dana od dana primitka konačnog obračuna ili računa. 

Isporučitelj vodnih usluga je dužan u daljnjem roku od 30 dana pismeno odgovoriti na prigovor 

korisnika.  

Na pismeni odgovor isporučitelja vodnih usluga, u roku od 15 dana od primitka, korisnik ima pravo 

reklamacije Povjerenstvu za reklamacije potrošača javnog isporučitelja. 

 



Članak 35. 

Visina obveze pojedinog korisnika za potrošenu vodu u zgradi sa zajedničkim uređajem za mjerenje 

potrošnje vode, utvrđuje se na slijedeći način; 

 

- od ukupne količine potrošene vode odvajaju se količine koje su utrošene za potrebe poslovnog 

prostora, koje utvrđuje Isporučitelj prema potrošnji vode pojedine djelatnosti čiji korisnici imaju 

ugrađeni vodomjer ili sporazumom korisnika. 

- preostali dio koji otpada na potrošnju u stanovima dijeli se na ukupan broj korisnika u zgradi, pa se 

količinom koja se tom diobom dobije zadužuje svaki korisnik, onoliko puta koliko u stanu ima članova 

domaćinstva. 

 

Članak 36. 

U slučaju poduzimanja radnji u svrhu izbjegavanja plaćanja utroška vode (izvođenje ogranka ispred 

vodomjera, samovoljno postavljanje vodovodnog priključka i ugrađivanje vodomjera, skidanje i 

okretanje vodomjera, oštećenje plombe, ventila i spojnica, te neovlaštenog skidanja ili povrede 

plombe na obilaznom vodu sa protupožarnim zasunom), isporučitelj vodnih usluga će u skladu sa 

svojim ovlastima pokrenuti zakonom propisani postupak. 

 

Članak 37. 

Podatke o promjenama broja   članova pojedinog domaćinstva u stambenim zgradama, isporučitelju 

vodnih usluga dužni su u pismenom obliku dostaviti ovlašteni predstavnici suvlasnika zgrade, koji 

odgovaraju za točnost i pravodobnost tih podataka.  

 

Članak 38. 

Korisnik može odjaviti uslugu javne vodoopskrbe i odvodnje  pismenim putem na zapisnik 

nadležnoj službi isporučitelja vodnih usluga.  

Odjava može biti trajna ili privremena.  

Usluga javne vodoopskrbe  i odvodnje   može se odjaviti   samo za porušen objekt, a privremeno za 

objekte u kojima nitko ne stanuje ili se privremeno ne upotrebljavaju. 

Pri privremenoj odjavi vode korisnik je dužan ispustiti vodu iz instalacije, a isporučitelj vodnih usluga je 

dužan skinuti vodomjer te blindirati i plombirati priključak u vodomjernom oknu.  

Kod trajne odjave potrošnje vode, isporučitelj vodnih usluga će skinuti vodomjer i zatvoriti ventil 

priključka na uličnom cjevovodu te obustaviti isporuku vode.  

Troškove zatvaranja vode i vađenja vodomjera, kao i troškove otvaranja vode i ponovne ugradnje 

vodomjera snosi korisnik. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII.    UVJETI MJERENJA , OBRAČUNA I NAPLATE VODNE USLUGE  

JAVNE  ODVODNJE 

 

Članak 39. 

 

Vodna usluga javne odvodnje  plaća se temeljem količine potrošene vode, sukladno Odluci isporučitelja 

vodnih usluga uz prethodnu suglasnost jedinica lokalne samouprave. 

 

 

Članak 40. 

 

Vodna usluga javne odvodnje  obračunavaju se na isti način kao i vodna usluga javne vodoopskrbe te 

se iskazuju zbirno na istom računu Korisnika. 

 

 

IX. UVJETI  ZA  PRIMJENU  POSTUPKA  OGRANIČENJA  ILI  

       OBUSTAVE ISPORUKE VODNE USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE  

 

 

Članak 41. 

Isporučitelj vodnih usluga ima pravo ograničiti ili obustaviti isporuku vode korisnicima u slijedećim 

slučajevima:  

1.  zbog planiranih radova pregleda i popravka mjerno-regulacijskih uređaja i popravka komunalnih vodnih 

građevina za javnu vodoopskrbu,  

2.   neposredne opasnosti po život i imovinu građana koja bi nastala daljnjim korištenjem vode iz 

komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu,  

3.  ako korisnik nije podmirio tri i više računa,  

4.   ako korisnik ne obavijesti isporučitelja vodnih usluga o promjeni adrese u pisanom obliku u roku od 

15 dana, pa se zbog toga nije mogla izvršiti ponovljena dostava računa ili opomena,  

5.   ako isporučitelj vodnih usluga utvrdi pri očitanju vodomjera ili na drugi način da se zbog 

neispravnosti unutarnje instalacije gube znatne količine vode te ako korisnik ne   izvrši popravak  

instalacije u zadanom roku. 

6.  ako korisnik ne poštuje odredbe ovih Općih i tehničkih uvjeta,  

7. ako korisnik u roku od 3 mjeseca od pismenog upozorenja ne izgradi vodomjerno okna neposredno, 

odnosno dovede ga u takvo stanje da se u njemu može vršiti nesmetani rad,  

8.   ako korisnik ne učini vodomjerno okno dostupnim odnosno ako korisnik nije omogućio pristup 

službenoj osobi isporučitelja vodnih usluga  

9.  ako korisnik u roku od 30 dana od pismenog upozorenja ne učini vodomjer dostupnim isporučitelju  

vodnih usluga, odnosno ne ukloni vodu iz vodomjernog okna.  

10.    ako korisnik poduzima radnje koje uzrokuju povećane troškove održavanja priključka ili 

funkcioniranja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu,  



11.   ako se korisnik samovoljno priključio na Komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i 

odvodnju ne poštujući odredbe ovih Općih i tehničkih uvjeta,  

12.   kod otklanjanja nedostataka ili nepravilnosti na unutarnjoj vodovodnoj instalaciji i uređajima koji 

mogu prouzrokovati veće štete ili znatnije utjecati na održavanje sanitarnog minimuma,  

13.   u slučaju neovlaštenog korištenja vode iz komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i  i 

izbjegavanja plaćanja dospjelih potraživanja,  

14.  kod odjave potrošnje vode,  

15.   ako je korisnik izveo neodgovarajuću i neispravnu unutarnju kanalizaciju za odvod otpadne 

sanitarne i oborinske vode, 

Dovod ostaje zatvoren sve dok se ne otklone razlozi obustavljanja isporuke vode. 

Korisnik snosi troškove zatvaranja i otvaranja vode te troškove ispiranja vodovodnih instalacija 

korisnika nakon ponovnog priključenja, a radi postizanja zdravstvene ispravnosti vode za piće ako je do 

toga došlo na njegov zahtjev ili njegovom krivnjom.  

 

Članak 42. 

Isporučitelj vodnih usluga ima pravo, bez najave, obustaviti isporuku vode ako korisnik nije 

privremeno odjavio potrošnju vode, a u objektu nitko ne stanuje ili se privremeno ne upotrebljava pa se zbog 

neispravnosti unutarnjih instalacija ili smrzavanja vodomjera i unutarnjih instalacija gube znatne količine 

vode. 

Korisnik snosi troškove zatvaranja i otvaranja vode, ako je do toga došlo na njegov zahtjev ili 

njegovom krivnjom. 

 

Članak 43. 

U slučaju iz članka 41. stavka 1. točke 1.   isporučitelj vodnih usluga je dužan izvijestiti korisnike o 

prekidu opskrbe putem sredstava javnog priopćavanja ili putem svoje web stranice najmanje dan ranije.  

Ukoliko prekid u opskrbi vodom nastane uslijed puknuća cjevovoda i sl. isporučitelj vodnih usluga će u 

najkraćem mogućem roku   izvijestiti korisnike o istome odnosno o procijenjenom početku ponovne 

uspostave opskrbe vodom, putem sredstava javnog priopćavanja ili putem svoje web stranice.  

 

Članak 44. 

U slučaju poremećaja u opskrbi vodom uslijed više sile (poplave, suše, potresa, oštećenja magistralnih 

cjevovoda i dr.) isporučitelj vodnih usluga može odlučiti o uvođenju ograničenja potrošnje vode za sve ili 

pojedine kategorije korisnika.  

Korisnici su dužni pridržavati se uputa i odredaba o ograničenju i racionalnoj potrošnji vode iz stavka  

1. ovog članka.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 


