
SLUŽBENI VJESNIK
BROJ: 18 SRIJEDA, 27. TRAVNJA 2011. GODINA LVII

2011.

ISSN 1334-4595

1.
Na temelju odredbi članka 295. Zakona o obveznim 

odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05 i 41/08) i članka 
24. stavka 5. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne 
novine«, broj 79/07, 125/07 - ispravak, 79/09 i 89/09 
- ispravak), Isporučitelj javne usluge opskrbe pitkom 
vodom Komunalac Glina d.o.o. za komunalne djelat-
nosti, Petrinjska 4, Glina (dalje: Isporučitelj), donosi

O P Ć E  U V J E T E 
korištenja komunalne usluge opskrbe pitkom 

vodom

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim općim uvjetima korištenja komunalne usluge 

opskrbe pitkom vodom (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) 
uređuju se odnosi između isporučitelja usluge i korisnika 
iste usluge koji su priključeni na sustav opskrbe pitkom 
vodom na području Grada Gline na kojem isporučitelj 
obavlja navedenu komunalnu djelatnost.

Članak 2.
(1) Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima 

imaju značenja utvrđena Zakonom o komunalnom 
gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 109/95, 
21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - 
proćišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), 
Zakonom o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 
79/07, 125/07, 79/09 i 89/09) i ovim Općim uvjetima:

1.1. Isporučitelj javne usluge opskrbe pitkom vodom 
(u daljnjem tekstu: usluga) je KOMUNALAC 
GLINA d.o.o. za komunalne djelatnosti, Glina, 
Petrinjska 4 (u daljnjem tekstu: isporučitelj).

1.2.  Korisnik komunalne usluge (u daljnjem tekstu: 
potrošač) je pravna i fizička osoba koja je 
vlasnik građevine, posebnog dijela građevine 
(stan, poslovni prostor, garaža i sl.) odnosno 
nekretnine koja je priključena na sustav op-
skrbe pitkom vodom na području iz članka 1. 
ovih Općih uvjeta.

1.3.  Potrošačem se smatra i korisnik nekretnine 
(najmoprimac, podnajmoprimac, zakupac, 
podzakupac, stanar i sl.), ako je vlasnik obvezu 
plaćanja usluge pisanim ugovorom prenio na 
korisnika nekretnine, te isti dostavio isporu-
čitelju, odnosno ako je korisnik nekretnine 
prihvatio uslugu isporučitelja.

1.4.  Komunalna usluga je opskrba pitkom vodom 
koja podrazumjeva poslove zahvaćanja, proči-
šćavanja i isporuke vode za piće potrošačima, 
čija kakvoća odgovara zdravstvenoj ispravnosti 
vode koja služi za javnu opskrbu stanovništva, 
a vrši se preko sustava za opskrbu pitkom 
vodom kojim upravlja isporučitelj.

1.5.  Sustav za opskrbu pitkom vodom čine vodne 
građevine za vodoopskrbu utvrđene:

  - Odlukom o općim uvjetima i postupku kori-
štenja priključka na komunalnu infrastruktu-
ru (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije«, broj 22/04 - pročišćeni tekst).

II. UGOVORNI ODNOSI

Članak 3.
(1) Odnosi između isporučitelja i potrošača uređuju 

se Ugovorom o priključenju i opskrbi pitkom vodom.
(2) Ugovor o priključenju i opskrbi pitkom vodom 

sklapa se na temelju pisanog zahtjeva potrošača u 
skladu s odlukom o priključenju građevina na sustav 
opskrbe.

(3) Ugovor o priključenju i opskrbi pitkom vodom 
sklapa se na temelju ovih Općih uvjeta.

(4) Ugovor iz stavka 3. ovog članka sklapa se na 
neodređeno vrijeme, a u slučaju privremenog priključka, 
na određeno vrijeme.

(5) Sklapanjem Ugovora potrošač prihvaća u svemu 
odredbe ovih Općih uvjeta.

(6) Smatra se da je potrošač prihvatio ove Opće 
uvjete, ako je nakon njihova stupanja na snagu nastavio 
koristiti uslugu.

(7) Isporučitelj je dužan bez naknade na traženje 
potrošača, uručiti mu ove Opće uvjete.

GRAD GLINA
KOMUNALAC GLINA d.o.o.
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Članak 4.
(1) Potrošač može otkazati ugovor o opskrbi vodom 

zbog preseljenja, prestanka korištenja posebnog dijela 
građevine (stan, poslovni prostor i dr.) ili iz nekog dru-
gog opravdanog razloga, uz otkazni rok od 15 dana.

(2) Otkaz ugovora iz sravka 1. ovog članka daje 
se u pisanom obliku.

(3) Korisnik usluge ne može otkazati ugovor o 
isporuci komunalnih usluga kada istovremeno nije 
osigurao obavljanje ovih na način propisan Zakonom 
o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 
36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 
59/01, 26/03 - proćišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 
38/09 i 79/09) i Zakonom o vodama (»Narodne novine«, 
broj 153/09).

(4) Potrošač je odgovoran za nastalu štetu isporu-
čitelju u slučaju propusta iz odredbi ovoga članka.

III. UVJETI ISPORUKE I KORIŠTENJA 
KOMUNALNE USLUGE

Članak 5.
(1) Opskrba pitkom vodom potrošačima vrši se 

preko sustava za opskrbu pitkom vodom kojim upravlja 
isporučitelj.

(2) Isporučitelj se obvezuje osigurati potrošačima 
trajnu isporuku vode za piće, u potrebnim količinama 
sukladno izgrađenosti sustava za opskrbu vodom i 
odgovarajućoj kakvoći sukladno važećim propisima 
o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

(3) Nadzor nad kakvoćom vode obavlja isporučitelj 
putem nadležnih ovlaštenih zdravstvenih ustanova.

(4) Isporučitelj je obvezan sustav za opskrbu 
pitkom vodom iz stavka 1. ovog članka održavati u 
stanju funkcionalne ispravnosti, osiguravajući trajnu 
i kvalitetnu uslugu.

Članak 6.
(1) Isporučitelj je dužan odmah, odnosno u najkraćem 

mogućem roku obavijestiti potrošaće o nemogućnosti 
korištenja usluge, putem medija ili na drugi odgova-
rajući način.

(2) U slučaju predviđenog prekida opskrbe pitkom 
vodom (planirani radovi pregleda, održavanje, popravak 
ili izgradnja sustava za opskrbu vodom), isporučitelj 
je dužan najmanje dva dana ranije izvjestiti o tome 
potrošače, putem medija ili na drugi odgovarajući 
način.

(3) Ukoliko prekid opskrbe pitkom vodom nastane 
djelovanjem više sile (poplava, hladnoća, potres, suša, 
puknuće cjevovoda, kemijsko, biološko ili radiološko 
zagađenje i dr.) isporučitelj je u obvezi naknadno 
putem medija izvjestiti potrošače o razlozima prekida 
isporuke pitke vode.

(4) U slučaju kada prekid isporuke pitke vode 
kumulativno traje duže od 24 sata te je obustavljena 
vodoopskrba više od 50 domaćinstava, isporučitelj je 
obvezan osigurati rezervno snabdijevanje potrošača 
pitkom vodom (auto cisterne i sl.) do uspostave redovite 
vodoopskrbe.

(5) Obveza isporučitelja iz stavka 4. ovog članka ne 
primjenjuje se u slučaju propisanih mjera ograničenja 
isporuke pitke vode.

Članak 7.
(1) Radi zaštite potrošača i omogućavanja bolje i 

kvalitetne usluge, isporučitelj je, sukladno odredbama 
Zakona o zaštiti potrošača, osnovao Povjerenstvo za 
zaštitu potrošača (dalje: Povjerenstvo).

(2) Na odluke isporučitelja potrošači mogu u pisa-
nom obliku uputiti prigovor (reklamaciju) Povjerenstvu 
iz stavka 1. ovog članka kao drugostupanjskom tijelu.

(3) Povjerenstvo je dužno pisano odgovoriti potro-
šačima na zaprimljene reklamacije u roku od 30 dana 
od dana zaprimanja reklamacije.

Članak 8.
Isporučitelj ne odgovara za štete nastale potroša-

čima uslijed prekida isporuke vode.

Članak 9.
(1) Potrošač može koristiti vodu isključivo za po-

trebe svog domaćinstva, poslovnog prostora, odnosno 
prema ugovornoj namjeni.

(2) Priključenje na mrežu opskrbe pitkom vodom 
treba izvesti na način da svaki posebni dio zgrade 
koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, 
poslovni prostor, garaža, vanjska i unutarnja hidrant-
ska mreža), odnosno svaki pojedinačni potrošač, ima 
posebni uređaj za mjerenje potrošnje vode.

Članak 10.
(1) Potrošač je dužan isporučitelja obavijestiti 

o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, promjeni 
potrošača, promjeni adrese, kao i o svakom početku 
i prestanku obavljanja djelatnosti, promjeni namjene 
prostora ili djelatnosti i o svakoj drugoj bitnoj promjeni, 
najkasnije u roku od 15 dana od dana nastale promje-
ne, uz prilaganje važeće isprave kojom se dokazuje 
promjena.

(2) U slučaju promjene potrošača (zbog promjene 
vlasništva i dr.) dosadašnji potrošač ostaje u statusu 
potrošača i obveznika plaćanja sve do kraja tekućeg 
mjeseca, odnosno obračunskog razdoblja u kojem je 
prilažeći važeće dokumente (vlasnički list, ugovor o 
kupoprodaji, darovanju i dr.) obavijestio isporučitelja 
o promjeni potrošača.

(3) Ukoliko potrošač, kojeg isporučitelj vodi u eviden-
ciji potrošača, pravovremeno ne dostavi isporučitelju 
važeću ispravu kojom dokazuje promjene iz stavka 1. 
ovog članka, ostaje u obvezi namiriti pruženu uslugu za 
čitavo vrijeme dok ne dostavi ispravu kojom dokazuje 
promjenu činjenice o kojoj ovisi obveza potrošača.

(4) U slučaju smrti dosadašnjeg potrošača, promje-
ne iz stavka 1. ovog članka dužni su prijaviti njegovi 
nasljednici odnosno članovi njegova domaćinstva 
korisnici usluge.

(5) Ukoliko je potrošač vode korisnik nekretnine, 
vlasnik nekretnine solidarno odgovara isporučitelju za 
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ispunjenje obveze nastale potrošnjom vode, ukoliko 
korisnik nekretnine ne plati cijenu za uslugu u rokovima 
utvrđenim ovim Općim uvjetima.

(6) Prije provedbe svake promjene u osobi potrošača 
dosadašnji potrošač je dužan podmiriti sve dospjele 
obveze isporučitelju.

(7) Isporučitelj usluge može i po službenoj dužnosti 
utvrđivati okolnosti o kojima ovisi obveza korištenja i 
plaćanja usluge.

(8) Potrošač je odgovoran za nastalu štetu isporuči-
telju u slučaju propusta iz stavaka 1. i 4. ovog članka.

Članak 11.
(1) Vodovodna instalacija iza vodomjera, odnosno 

iza ventila glavnog vodomjera, u vlasništvu je potro-
šača, koji ju je dužan održavati u stanju funkcionalne 
ispravnosti.

(2) Potrošač odgovara za sve štete nastale zbog 
neispravnosti njegovih vodovodnih instalacija kao 
posljedice nesavjesnog rukovanja ili neredovitog 
održavanja i dr.

Članak 12.
(1) Potrošač se obvezuje obavljati redovitu kontrolu, 

prevenciju, održavanje i čišćenje interne vodovodne 
instalacije iz članka 12. stavka 1. ovih općih uvjeta, a 
koja uključuje cijevi, trošila, grijače, kućanske apara-
te i druge uređaje priključene na internu vodovodnu 
instalaciju.

(2) Isporučitelj ne snosi odgovornost za štetu koja 
bi mogla nastati na internoj vodovodnoj instalaciji te 
cijevima, trošilima, grijačima, kućanskim aparatima i 
drugim uređajima priključenim na internu vodovodnu 
instalaciju (npr. ako šteta nastane zbog neodržavanja, 
nečišćenja ili pojave bilo kakvih nečistoća u internoj 
vodovodnoj instalaciji i sl.).

(3) Korisnik je dužan svaki kvar na vodovodnom 
priključku odmah prijaviti Isporučitelju koji će kvar 
otkloniti na svoj trošak, osim ukoliko kvar nije izazvan 
radnjama potrošača, u kojem slučaju će sanaciju 
oštećenja izvršiti na račun potrošača.

(4) Kvarove na internim vodovodnim instalacijama 
u stambenim objektima potrošač je dužan odmah po 
saznanju prijaviti upravitelju i hitno popraviti.

IV. NAČIN UTVRĐIVANJA KOLIČINE I OBRAČUNA 
CIJENE USLUGE

Članak 13.
(1) Količina isporučene usluge utvrđuje se prema 

stanju iskazanom na mjernom uređaju (dalje: vodomjer), 
a izražava se u jediničnom iznosu m³ (metar kubični).

(2) Očitanje pitke vode na vodomjeru obavljaju 
radnici isporučitelja.

(3) Potrošač je dužan omogućiti nesmetani pristup 
vodomjernom oknu od strane radnika Isporučitelja te 
vodomjer učiniti dostupnim isporučitelju (ukloniti vodu 
iz vodomjernog okna, ukloniti predmete sa poklopca 
na vodomjernom oknu i sl.).

(4) Isporučitelj može odobriti i smjestiti 2 ili više 
vodomjera u zajedničkom vodomjernom oknu ako za 
to postoje opravdani razlozi i tehničke mogućnosti, uz 
odobrenje vlasnika vodomjernog okna.

Članak 14.
(1) Isporučitelj nabavlja, ugrađuje i vrši zamjenu 

vodomjera.
(2) Isporučitelj održava vodomjere u tehničkom 

smislu, a njihova oštećenja utvrđuje u prisustvu po-
trošača.

Članak 15.
(1) Po očitanju vodomjera potrošaču se ispostavlja 

račun za pruženu uslugu po cijeni m³ isporučene vode, 
na iznos koji sadrži:

- cijenu za isporučenu uslugu prema očitanoj 
količini;

- porez na dodanu vrijednost;
- dodatke i naknade propisane zakonom, općim 

aktima jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i aktima isporučitelja usluge.

(2) Ako nadležno tijelo svojom odlukom ukine ili 
promIjeni pojedine naknade, promijenit će se u skla-
du s tim i struktura cijene i ukupna cijena m³ vode u 
računu isporučitelja.

Članak 16.
(1) Isporučena usluga obračunava se na temelju 

utvrđene potrošnje pitke vode.
(2) Obračunsko razdoblje za sve kategorije potro-

šača na području grada Gline je jednomjesečno.
(3) Očitavanja potrošnje vode potrošača fizičkih 

osoba vrši se najmanje jednom tromjesečno, a očita-
vanje potrošnje vode ostalih korisnika vrši se svako-
mjesečno.

Članak 17.
Mjerenje utrošene vode osigurava se ugradnjom 

vodomjera posebno za stambene prostore, poslovni 
prostor, druge prostore i sl. sukladno važećim propi-
sima i mogućnostima isporučitelja.

Članak 18.
(1) U stambenim zgradama u kojima svi korisnici 

imaju ugrađene interne vodomjere, obračun potroš-
nje vode za svakoga korisnika vrši se putem internih 
vodomjera.

(2) Ukoliko u stambenoj zgradi postoje zajedničke 
prostorije sa ugrađenim dovodom vode, suvlasnici 
stambene zgrade dužni su u takvim prostorijama 
ugraditi interni vodomjer.

(3) U stambenim zgradama gdje je to moguće 
potrošnja vode očitana na vodomjeru u zajedničkoj 
prostoriji dijeli se proporcionalno na korisnike prema 
potrošenoj količini vode očitanoj njihovim internim 
vodomjerima.
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(4) U slučaju da dođe do nekontroliranog istjecanja 
vode na unutarnjoj instalaciji zgrade od glavnog vo-
domjera do internih vodomjera potrošača u zgradi, za 
razliku potrošnje očitanu glavnim vodomjerom teretiti 
će se korisnike solidarno.

(5) Ako u stambenoj zgradi interne vodomjere 
nemaju svi korisnici, količina potrošene vode za 
obračun utvrđuje se tako da se od očitane količine 
prema glavnom vodomjeru najprije odbije zbroj količina 
očitanih prema internim vodomjerima, a ostatak se 
dijeli prema broju članova domaćinstva stanova koji 
nemaju interne vodomjere.

Članak 19.
Ako u stambenoj zgradi interni vodomjer nema niti 

jedan korisnik, količina potrošene vode za obračun 
utvrđuje se tako da se ukupna količina potrošene vode 
u m³ podijeli s ukupnim brojem stanara, te tako dobi-
veni količnik pomnoži s brojem članova domaćinstva 
svakog pojedinog stana.

Članak 20.
Podatke o promjenama broja članova pojedinog 

domaćinstva u stambenim zgradama isporučitelju usluge 
dužni su dostavljati ovlašteni predstavnici stambenih 
zgrada u pisanom obliku bez odgode, te odgovaraju 
za točnost i pravodobnost tih podataka.

Članak 21.
(1) U slučaju kada količinu vode nije moguće utvr-

diti očitavanjem vodomjera, količina za obračun se, 
iznimno, utvrđuje procjenom isporučitelja.

(2) Procjena je iznimno dopuštena u slijedećim 
slučajevima:

1.  kada na vodomjeru nema odgovarajućih plombi 
s oznakom isporučitelja ili Državnog zavoda za 
normizaciju i mjeriteljstvo,

2.  kada isporučitelj utvrdi da su plombe oštećene,
3.  kada je vodomjer neispravan,
4.  kada je vodomjer nedostupan isporučitelju,
5.  kada očitavanje nije moguće zbog vremenskih 

ili drugih uvjeta,
6.  u slučaju protupravnog izravnog spoja na vo-

dovodnu mrežu.
(3) Neispravnim vodomjerom smatra se vodomjer 

koji ne registrira protok vode, odnosno koji je oštećen 
smrzavanjem ili na drugi način.

(4) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, procijenjena 
potrošnja vode utvrditi će se na temelju očitane po-
trošnje u prethodnom obračunskom razdoblju.

(5) U slučaju namjernog oštećenja plombi na 
vodomjeru ili kakvog drugog oštećenja, potrošnja 
vode obračunati će se potrošaču na temelju njegovog 
prosjeka potrošnje vode u prethodnom obračunskom 
razdoblju, uvećana za tri puta.

Članak 22.
(1) Ukoliko korisnik vodu koristi preko istoga vo-

domjera za osobne potrebe i za poslovnu djelatnost, 

dužan je ugraditi poseban vodomjer za svaku vrstu 
potrošnje, a ako korisnik to ne učini, ukupna količina 
isporučene vode obračunati će mu se i naplaćivati po 
cijeni koja je određena za poslovne djelatnosti.

(2) Ako u stambenoj zgradi ima poslovnih prosto-
rija koje su priključene na glavni vodomjer, vlasnici, 
odnosno korisnici tih prostorija dužni su ugraditi za-
sebne vodomjere, a ako to ne učine, potrošnja vode 
obračunati će im se po cijeni koja je određena za 
poslovne djelatnosti.

Članak 23.
(1) Redovnu izmjenu i baždarenja vodomjera koje 

očitava obavlja isporučitelj prema važećim propisima 
o mjeriteljskim zahtjevima za vodomjere za hladnu 
vodu. 

(2) Potrošač je dužan omogučiti isporučitelju re-
dovnu zamjenu vodomjera iz stavka 1. ovog članka.

(3) Isporučitelj je dužan pisano u primjerenom 
roku obavijestiti potrošača o izvršenoj redovnoj za-
mjeni vodomjera dostavljanjem izvješća o promjeni  
vodomjera.

(4) U slučaju da je potrošač prisutan prilikom zamje-
ne vodomjera dužan je potpisati izvješće o promjeni 
vodomjera iz stavka 3. ovog članka čiji primjerak mu 
se uručuje.

(5) Vodomjer kojeg potrošač ošteti svojom krivnjom 
popravlja isporučitelj na teret potrošača.

(6) Ako potrošač posumnja u ispravnost vodomjera 
i zatraži njegov pregled i baždarenje, isporučitelj može 
na pisani zahtjev potrošača izvršiti pregled i baždarenje 
i prije isteka roka propisanog Pravilnikom. 

(7) Ustanovi li se pri tom da je vodomjer neispra-
van, sve troškove snosi isporučitelj, a ukoliko se 
ustanovi da je vodomjer ispravan, sve troškove snosi  
potrošač.

(8) Smatra se da je vodomjer ispravan ako mu od-
stupanja u radu nisu veća od dozvoljenih po Državnom 
zavodu za normatizaciju i mjeriteljstvo.

(9) Pregled vodomjera vrši se u nazočnosti potro-
šača i o istom potrošaču se dostavlja zapisnik.

V. CIJENA USLUGE

Članak 24.
Visinu cijene, način obračuna i način plaćanja 

usluge određuje isporučitelj.

Članak 25.
(1) Promjena cijene usluge opskrbe pitkom vodom 

isporučitelj vrši sukladno odredbama Zakona o komu-
nalnom gospodarstvu.

(2) Cijena usluge opskrbe pitkom vodom utvrđuje 
se cjenikom koji sadrži novu cijenu i datum primjene 
nove cijene.

(3) Cijenik iz stavka 2. ovog članka isporučitelj 
objavljuje putem sredstava javnog priopćavanja prije 
njegove primjene.
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VI. NAČIN NAPLATE 

Članak 26.
(1) Za pruženu uslugu isporučitelj potrošačima 

dostavlja račun i uplatnicu sa svim propisanim ele-
mentima.

(2) Račun za pruženu uslugu plaća se odjednom 
u cjelokupnom iznosu.

(3) Cijenu za potrošnju vode kao i ostale naknade 
po ispostavljenim računima potrošač je dužan podmiriti 
u roku od 15 dana, odnosno do dana označenog na 
računu.

(4) Isporučitelj zadražava pravo obračuna i naplate 
zakonskih zateznih kamata u slučaju neplaćanja ili 
zakašnjenja u plaćanju računa za uslugu.

Članak 27.
(1) Potrošač ima pravo prigovora (reklamacije) na 

ispostavljeni račun za vodu kojega podnosi isporuči-
telju u pisanom obliku, u roku od 15 (petnaest) dana 
od dana primitka računa.

(2) Prigovore iz stavka 1. ovog članka, isporučitelj je 
dužan riješiti pisano u roku od najkasnije 30 (trideset) 
dana od dana primitka istog.

(3) Ako je nezadovoljan odlukom po prigovoru iz 
stavka 2. ovog članka, potrošač može u pisanom obliku 
prigovor uputiti Povjerenstvu kao drugostupanjskom 
tijelu, u roku od 15 dana od dana dostave odluke.

(4) Povjerenstvo je dužno prigovor iz stavka 3. 
ovog članka, riješiti sukladno članku 8. stavku 3. ovih 
Općih uvjeta.

(5) Ispravak računa i ispravak grešaka isporuči-
telj vrši odmah, a provodi najkasnije prilikom idućeg 
obračuna.

Članak 28.
Ukoliko korisnik ne plati račun za isporučenu uslu-

gu, odnosno mjesečnu akontaciju najkasnije u roku tri 
mjeseca od dospijeća, dostaviti će mu se opomena 
kojom će korisnik biti upozoren na mogućnost da 
mu se zbog neplaćanja računa, odnosno mjesečne 
akontacije, obustavi isporuka usluge.

Članak 29.
Ako korisnik nije u cijelosti platio račun za isporu-

čenu uslugu, odnosno mjesečnu akontaciju u roku od 
petnaest dana nakon što je opomenut i upozoren da 
će biti isključen, isporučitelj je ovlašten bez ponovne 
prethodne opomene obustaviti isporuku usluge pre-
kidom njezina tijeka.

Članak 30.
(1) U slučaju kada isporučitelj odluči obustaviti 

isporuku usluge, korisnik je dužan omogućiti mu 
pristup vodomjeru, demontažu vodomjera i prekid 
tijeka opskrbe.

(2) Ako korisnik ne dopusti radnicima isporučitelja 
da izvrše demontažu vodomjera i prekid tijeka opskr-
be, isporučitelj će demontažu i prekid toka osigurati 
posredstvom nadležnih državnih tijela.

(3) Kada korisnik ne dopusti prekid tijeka opskrbe 
na vodomjeru, isporučitelj će za osiguranje radova 
na prekidu toka zatražiti sudsku zaštitu ili zaštitu 
nadležnih državnih tijela.

(4) Ako je demontažu vodomjera nemoguće izvesti 
iz tehničkih razloga, prekid isporuke obaviti će se na 
glavnom vodu.

Članak 31.
Ponovno priključenje korisnika na vodoopskrbni 

sustav, odnosno ponovna montaža vodomjera i is-
poruka usluge, obaviti će se nakon što korisnik plati 
u cijelosti dospjeli dug, zakonske zatezne kamate te 
trošak ponovnog priključenja na vodoopskrbni sustav, 
čiji iznos posebnom odlukom određuje isporučitelj.

Članak 32.
U slučaju da isporučitelj i korisnik imaju među-

sobna novčana potraživanja sa druge pravne osnove 
i osnova izvršenih usluga, mogu međusobno izvršiti 
prijeboj potraživanja.

Članak 33.
Isporučitelj ne može obustaviti ili ograničiti is-

poruku usluge zbog neplaćanja računa za pruženu 
komunalnu uslugu:

1. bolnicama i domovima zdravlja,
2. ustanovama socijalne zaštite za smještaj starijih 

osoba, invalidnih i drugih osoba ometanih u 
psihofizičkom i fizičkom razvoju,

3. ustanovama za predškolski odgoj, osnovnim i 
srednjim školama, fakultetima, domovima,

4. ustanovama namijenjenim za izdržavanje kazne 
zatvora,

5. višestambenim zgradama gdje ne postoji tehnička 
mogućnost za isključenje pojedinih potrošača 
koji ne plaćaju uslugu.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 34.
Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta prestaju 

važiti Opći uvjeti korištenja komunalne usluge opskrbe 
pitkom vodom od 2. veljače 2009. godine.

Članak 35.
Ovi Opći uvjeti objavljuju se u »Službenom vjesniku.
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od 

dana objave u »Službenom vjesniku«.
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