
Na temelju članka 37. Stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05) i 
članka 27. točka 2. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 7/01, 2/04 i 2/06), 
Gradsko vijede Grada Vukovara, na 11. sjednici, održanoj dana 04. srpnja 2006. godine, donosi  

ODLUKU O VODOOPSKRBI 

 OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način održavanja objekata za opskrbu pitkom vodom i 
osiguravanje odgovarajude kakvode i količine pitke vode na području Grada Vukovara, te prava i 
obveze "Vodovoda grada Vukovara" d.o.o. (u daljnjem tekstu: Vodovod), kojem se povjerava 
obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe pitkom vodom na području Grada Vukovara, potrošača 
vode.  

Članak 2. 

 Vodoopskrbni sustav čine skup objekata i uređaja za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti: 
izvorišta pitke vode, objekti, postrojenja i drugi uređaji koji služe za crpljenje i pročišdavanje vode, te 
javna vodovodna mreža.  

Članak 3. 

 Javnu vodovodnu mrežu sačinjavaju magistralni cjevovodi, ulična mreža i priključci na 
vodoopskrbni sustav, zaključno sa glavnim vodomjerom u vodomjemom oknu.  
 Individualnu vodovodnu mrežu čine vodovodne instalacije i uređaji koji se nastavljaju na javnu 
vodovodnu mrežu iz prethodnog stavka, tj. iza glavnog vodomjera do odvajanja instalacije za pojedini 
stan ili drugi posebni dio zgrade do izljevnog mjesta.  
 Individualna vodovodna mreža u vlasništvu je vlasnika nekretnine.  

Članak 4. 

 Potrošač vode u smislu ove Odluke je fizička ili pravna osoba koja koristi vodu iz vodovodnog 
sustava. Smatra se da je potrošač vode vlasnik nekretnine ili njezin korisnik na temelju ugovora o 
najmu, zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom nekretnine ili suglasnosti vlasnika.  

 Uz potrošača vode za ispunjenje obveze nastale potrošnjom vode prema Vodovodu jamči i 
vlasnik nekretnine, ukoliko se osoba potrošača vode razlikuje od vlasnika nekretnine.  

 Vlasnik nekretnine dužan je pisanim putem obavijestiti Vodovod o promjeni potrošača vode na 
toj nekretnini, jer je u protivnom vlasnik nekretnine dužan ispuniti obveze nastale potrošnjom vode 
prema Vodovodu.  

 ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPSKRBA PITKOM VODOM  

Članak 5. 

 Vodovod je dužan osigurati trajno i kvalitetno obavljanje vodoopskrbne djelatnosti i osigurati 
održavanje vodoopskrbnog sustava u stanju funkcionalne sposobnosti, vodedi računa o održavanju 
propisane kvalitete vode i pritiska u skladu s tehničkim mogudnostima.  
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Članak 6. 

 Vodovod je dužan bez prekida, uređajima za vodoopskrbu i putem javne vodovodne mreže 
opskrbljivati korisnike dovoljnim količinama pitke vode.  

Članak 7. 

 U slučaju predviđenog prekida opskrbe vodom Vodovod je dužan obavijestiti korisnike o 
prekidu opskrbe vodom.  

 Obavijest iz prethodnog stavka Vodovod je dužan odaslati korisnicima najkasnije jedan dan 
prije prekida opskrbe vodom.  

 U slučaju nepredviđenog prekida opskrbom vodom Vodovod je dužan obavijestiti korisnike u 
najkradem mogudem roku.  

 O prekidu opskrbe vodom Vodovod je dužan obavijestiti korisnike putem sredstva javnog 
obavješdivanja.  

 U slučaju prekida opskrbe vodom duže od 24 sata Vodovod je dužan snabdjeti korisnike pitkom 
vodom u cisternama.  

Članak 8.  

 U slučaju privremene ili trajne obustave opskrbe potrošača vodom kada nije mogude 
zadovoljiti potrebe svih korisnika, Gradsko poglavarstvo na prijedlog Uprave Vodovoda donosi 
Odluku o ograničenju potrošnje vode za sve ili pojedine korisnike.  

 Odluka o ograničenju potrošnje vode sadrži upute o načinu trošenja vode.  

 Korisnici su se dužni pridržavati uputa iz Odluke o ograničenju potrošnje vode.  

 Vodovod de korisniku, koji se ne pridržava odredaba o ograničenju potrošnje vode, obustaviti 
isporuku vode.  

 Vodovod nije odgovoran za štete nastale korisnicima uslijed prekida opskrbe vodom.  

Članak 9. 

 Vodovod de obustaviti isporuku vode korisniku (skidanjem vodomjera) ako korisnik ne plati 
račun za utrošak vode duže od dva mjeseca.  

 Vodovod de obustaviti isporuku vode korisniku koji ne plati u cijelosti ili djelomično troškove 
priključenja na javnu vodovodnu mrežu ili račun za izvršenu uslugu.  

 Troškove obustave isporuke vode i ponovnog priključenja na vodovodnu mrežu snosi korisnik. 

 O obustavi isporuke vode Vodovod de izvijestiti korisnika tri dana prije predviđene obustave. 

 

 UTROŠAK VODE   

Članak 10. 

 Utrošak vode mjeri se na glavnom vodomjeru.  

 Utrošak vode u višestambenim objektima mjeri se glavnim vodomjerom i vlastitim 
vodomjerom.  

 Temeljem očitanog stanja na vodomjeru utvrđuje se utrošak vode u kubičnim metrima.  
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Članak 11. 

 Račun za utrošak vode ispostavlja se korisniku jedanput mjesečno.  
 Korisnicima čiji je mjesečni utrošak vode iznad 200m3 mjesečno ispostavljaju se dva računa.  

Članak 12. 

 Ukoliko utrošak vode ne može utvrditi očitavanjem stanja na vodomjeru utrošak vode 
određuje Vodovod prema utrošku vode u istom mjesecu prethodne godine.  

Članak 13. 

 Ako je očitavanjem stanja na vodomjeru utvrđeno znatno vedi utrošak vode od uobičajenog 
prosjeka Vodovod de pismenim putem upozoriti korisnika.  

Članak 14. 

 Pri očitavanju stanja na vodomjeru Vodovod je u obvezi voditi računa o ispravnosti vodomjera.  

 Vodovod je odgovoran za redovno baždarenje, održavanje i zamjenu vodomjera.  

 Ako vodomjer ne registrira utrošenu količinu vode Vodovod je u obvezi popraviti ili zamijeniti 
vodomjer u roku sedam dana od dana utvrđivanja neispravnosti.  

 Troškove baždarenja, održavanja, popravka i zamjene vodomjera snosi Vodovod.  

Članak 15. 

 Korisnik je u obvezi obavijestiti Vodovod o uočenim oštedenjima na vodovodnom priključku.  

 Korisnik može, ukoliko posumnja u ispravnost vodomjera, zahtijevati od Vodovoda kontrolu 
vodomjera.  

 Troškove kontrole vodomjera snosi korisnik.  

 Ukoliko se utvrdi da je vodomjer bio neispravan troškove kontrole i popravka vodomjera snosi 
Vodovod.  

Članak 16. 

 Utrošak vode u višestambenim objektima raspoređuje se, na osnovi očitanog stanja na 
glavnom vodomjeru, na sve korisnike prema broju članova domadinstva ili na osnovu očitanih 
vlastitih (individualnih) vodomjera, pri čemu se očitane vrijednosti na vlastitim vodomjerima moraju 
uskladiti sa očitanom vrijednosti na glavnom vodomjeru, koji je mjerodavan za naplatu utrošene 
vode.  

Članak 17. 

 Gubitke do kojih dođe uslijed kvara na zajedničkoj vodovodnoj instalaciji od glavnog 
vodomjera pa sve do ugrađenih vlastitih vodomjera, snosi poduzede ili osobe koje upravljaju tim 
objektom ili su njegovi vlasnici.  
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Članak 18. 

 Ako svi korisnici u jednoj građevini nemaju ugrađene vlastite vodomjere raspored utrošene 
vode vrši se na osnovu očitanog utroška vode na glavnom vodomjeru na način da korisnici koji imaju 
ugrađen vlastiti vodomjer pladaju vodu prema očitanom stanju na vlastitom vodomjeru, a preostala 
količina vode do očitanog utroška na glavnom vodomjeru podijelit de se na članove domadinstva 
korisnika koji nemaju ugrađen vlastiti vodomjer.  

 Korisnici pravne osobe koji nemaju ugrađen vodomjer pladaju utrošak vode prema Odluci o 
normativima potrošnje vode koji je donio Vodovod.  

Članak 19. 

 Korisnicima je zabranjena neovlaštena potrošnja vode te davanje netočnih podataka koji 
utječu na obračun potrošnje vode, kao i poduzimanje radnji u svrhu izbjegavanja pladanja utroška 
vode.  

 U slučaju neovlaštene potrošnje vode potrošaču de biti odmah obustavljena isporuka vode uz 
prethodni zapisnik sa podacima potrebnim za obračun neovlaštene potrošnje.  

 U slučaju neovlaštene potrošnje utvrdit de se količine utrošene vode kako slijedi:  

 a) za kategoriju kudanstva  

  -osobe u kudanstvima 5 m3/osobi/mjesec dana  
  -stoka 1 m3/komadu/mjesec dana  
  -vrt (u vremenu 01.svibnja do 31.kolovoza) 30 m3/mjesec dana  

b) za kategoriju gospodarstvo količina de se utvrditi procjenom pri čemu de se uzeti u obzir 
vrijeme i način korištenja.  

 Osim zaračunavanja količina koje su potrošene u smislu ovog članka, Vodovod ima pravo 
zaračunati i sve izvanredne troškove koji su izazvani utvrđivanjem, obračunom i naplatom 
neovlaštene potrošnje kao i ponovnim priključenjem potrošača.  

 Neovlašteno potrošene količine utvrđene na navedeni način zaračunavaju se po važedem 
cjeniku.  

 Ukoliko se ne može utvrditi početak neovlaštene potrošnje, smatrat de se da je neovlaštena 
potrošnja vode počela prije godinu dana, a za slučaj oštedenja plombe od posljednjeg očitanja 
mjernog uređaja, najduže u roku godinu dana.  

MJERE ZAŠTITE I KAKVOĆA VODE  

Članak 20. 

 Područje na kojem se nalazi izvorište ili drugo ležište vode koje se koristi ili je rezervirana za 
javnu vodoopskrbu, kao i područje na kojem se za iste potrebe zahvada voda iz rijeka, (izvorišta) mora 
biti zaštideno od namjernog ili slučajnog zagađenja i drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati 
na zdravstvenu ispravnost voda ili na njenu izdašnost (zone sanitarne zaštite).  
 Navedena zaštita provoditi de se u skladu s posebnim propisima.  
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Članak 21. 

 Objekti i uređaji vodoopskrbnog sustava moraju biti izgrađeni i održavani na način da 
sprečavaju štetne utjecaje na kvalitetu i ispravnost vode.  

Članak 22. 

 Korisnicima je zabranjeno oštedenje vodovodnih uređaja, neovlašteno korištenje vode iz javne 
vodovodne mreže, a posebno:  

 -spajanje individualne vodovodne mreže na javnu vodovodnu mrežu prije glavnog vodomjera, 

 -samovoljno izvođenje vodovodnog priključka i ugrađivanje vodomjera,  

 -skidanje i okretanje glavnog vodomjera, oštedivanje plombe, ventila i spojnica,  

 -neovlašteno trošenje i opskrba susjednih nekretnina vodom iz javne vodovodne mreže,  

 -zatvaranje ventila na magistralnim i uličnim cjevovodima i priključcima,  

 -korištenje vode iz protupožarnih hidranata bez vodomjera,  

 -korištenje istih vodovodnih instalacija za dovod vode izjavne vodovodne mreže i iz bunara, 
cisterni ili izvora,  

 -spajanje individualne vodovodne mreže na susjednu individualnu vodovodnu mrežu.  

NADZOR   
Članak 23. 

 Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju ovlaštene osobe Vodovoda i komunalni redari 
Grada Vukovara.  

Članak 24. 

 U obavljaju nadzora komunalni redar ovlašten je:  

-predložiti pokretanje prekršajnog postupka,  

-izricati i napladivati mandatne novčane kazne,  

-rješenjem narediti odnosno zabraniti fizičkim i pravnim osobama određene radnje.  

KAZNENE ODREDBE   
Članak 25. 

 Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit de se za prekršaj korisnik pravna osoba:  

-ako se ne pridržava odredbe o ograničenju potrošnje vode iz članka 8. ove Odluke,  

-ako se ne pridržava odredbi iz članka 15. stavka 1. i članka 22. ove Odluke.  

 Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit de se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz 
prethodnog stavka.  

 Globom uz iznosu od 200,00 kuna kaznit de se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

Članak 26. 

 Globom u iznosu od 50,00 kuna kaznit de se fizička osoba na licu mjesta za prekršaj iz članka 
22. ove Odluke.  
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 Komunalni redar naplatit de globu iz prethodnog stavka na licu mjesta što ne isključuje 
pokretanje prekršajnog postupka.  

ZAVRŠNE ODREDBE   

Članak 27. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku» Grada 
Vukovara.  

Članak 28. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vodoopskrbi («Službeni vjesnik» Grada 
Vukovara br. 9/00).  

 

 

 


