
Na temelju članka 215. Zakona o vodama(„Narodne novine“,br.153/09), odredaba Izjave o osnivanju 
HUMKOM d.o.o., Uprava HUMKOM  d.o.o., Lastine 1, 49231 Hum na Sutli, donijela je dana  
30. Studeni. 2012.godine, 

 
 
 

OPĆE I TEHNIČKE UVJETE 
isporuke vodnih usluga-javne odvodnje 

 
 
 

 
I. OPĆE ODREDBE 
 
 

Članak 1. 
 
                  Ovim Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga ( u daljnjem tekstu: Opći uvjeti ) 
određuju se međusobni odnosi između isporučitelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga na 
području općine Hum na Sutli na kojem isporučitelj vodnih usluga obavlja djelatnost  javne odvodnje. 
 
Ovi Opći uvjeti sadržavaju odredbe o : 
 
• postupku izdavanja suglasnosti i osiguranju uvjeta za priključenje na komunalne vodne 
građevine, 
• tehničko-tehnološkim uvjetima priključenja ( posebni uvjeti priključenja ), 
• kvaliteti opskrbe vodnim uslugama, 
• pravima i obvezama isporučitelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga, 
• uvjetima mjerenja, obračuna i naplate vodnih usluga, 
• uvjetima za primjenu postupka ograničenja ili obustave isporuke vodnih usluga, 
• postupanju u slučaju neovlaštenog korištenja vodnih usluga  
 
 

Članak 2. 
 

Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ovih Općih uvjeta, smatraju se građevine: 
• za javnu odvodnju  

 
Vodne usluge su: 

• usluge javne odvodnje 
 
                                                                      Članak 3. 
 
              Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje je: HUMKOM  d.o.o.,Hum na Sutli, Lastine 1. 
 
 
 
II  POSTUPAK IZDAVANJA SUGLASNOSTI I OSIGURANJA UVJETA ZA 
PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE 
 
 

Članak 4. 
 
 
              Postupak izdavanja suglasnosti 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. 



Uz zahtjev za priključenje prilaže se: 
-pravomoćan akt na temelju kojeg se može graditi -izvršna građevna dozvola (pravomoćno rješenje o 
uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta)sa pratećom dokumentacijom iz koje je vidljiva 
namjena,površina građevine i planirana potrošnja vode, 
-izvadak iz zemljišne knjige 
-kopija katastarskog plana 
-izvod iz DOF-a (digitalna ortofoto karta) 
 
 
Ili za stare građevine: 
- potvrdu Državne geodetske uprave o  o vremenu evidentiranja građevine(15.02.1968.) ili uvjerenje o 
vremenu gradnje 
Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta prilaže se: 
-izvadak iz zemljišne knjige 
-kopija katastarskog plana 
-izvod iz DOF-a (digitalna ortofoto karta) 
-uvjerenje Državne uprave da je vlasnik navedene čestice upisan u upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava i da je čestica na kojoj se traži priključak u sustavu Obiteljskog poljoprivrednog 
gospodarstva (OPG-a). 
 
Ukoliko je zahtjev za priključenje nepotpun, isporučitelj usluge pozvat će podnositelja da isti upotpuni i 
dostavi dopunu u roku od 30 dana. 

 
Članak 5. 

 
Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za priključenje provodi postupak za izdavanje 

prethodne suglasnosti o dozvoli priključenja i izdaje odluku o dozvoli priključenja ako za priključenje 
postoje tehničko-tehnološki uvjeti. 
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 6. 

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

adresa priključenja,broj katastarske čestice i naziv katastarske općine, namjena i sl.), ime odnosno 
naziv vlasnika i njegove podatke, a prilaže mu se i odgovarajuća skica priključka na kopiji katastarskog 
plana s popisom čestica na kojima priključak postoji. 
Odluka o odbijanju zahtjeva za priključenje  mora sadržavati podatke o građevini i vlasniku u smislu 
stavka 1. ovog članka, te obrazloženje razloga zbog kojeg se građevina ne može priključiti. 
Primjerak Odluke iz stavka 1. i 2. ovog članka dostavlja se na znanje Općini Hum na Sutli. 
 

Članak 7. 
 

Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi, kao i građevine za koje je u 
tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevine 
prema posebnom zakonu, ne smiju se priključiti na komunalne građevine javne odvodnje. 
 

Članak 8. 
 

Radove priključenja na javnu odvodnju izvodi isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj 
(ovlašteni izvoditelj) uz stručni nadzor isporučitelja usluge javne odvodnje. 
Stvarni trošak radova priključenja snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se 
priključuje. 

 
Članak 9. 

 
Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljem vodnih 

usluga zaključiti ugovor o priključenju. 



Prije sklapanja ugovora o priključenju vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine, dužan 
je riješiti imovinskopravne odnose na trasi priključenja na način da prikupi pisane suglasnosti vlasnika 
odnosno zakonitih posjednika nekretnina preko kojih prolazi trasa priključenja. 
Ugovor o priključenju 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. 

 
 
 
 
III. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA ( POSEBNI UVJETI PRIKLJUČENJA ) 
 
 

Članak 10. 
 
                 Priključci na sustav javne odvodnje izvode se po pravilima struke i na način koji će 
omogućiti ekonomski racionalno održavanje javne odvodnje, vodeći računa da se osigura uredno 
funkcioniranje priključka, te da se priključenjem novog korisnika ne naruši odgovarajući standard 
zadovoljavanja potreba ostalih, ranije priključenih korisnika javne odvodnje odnosno područja. 
 
 

Članak 11. 
 
                Priključenje građevine na sustav javne odvodnje ( kanalizacijski priključak ), izvršiti će se 
pod slijedećim tehničko-tehnološkim uvjetima: 
 
-unutarnja(interna,kućna) kanalizacija priključuje se na javnu kanalizaciju preko kanalizacijskog  
priključka 
-kanalizacijski priključak je cjevovod od kontrolnog okna(KO) interne kanalizacije do revizionog 
okna(RO) ili cijevi javne kanalizacije 
-promjer cijevi kanalizacijskog priključka mora biti min. 150mm 
-dužina kanalizacijskog priključka može biti maksimalno 30 metara između revizionih okana (RO) 
- minimalni pad priključka iznosi 0,8%, a maksimalni 2%                                                                                                                             
-kontrolno okno(KO) mora biti smješteno na mjestu dostupnom za nesmetanu kontrolu inspekcijskih 
službi, izdavatelja  uvjeta priključenja, ili osobe zadužene za upravljanje kanalizacijom, mora imati 
propisane penjalice 4 kom/m' i unutarnje svijetle dimenzije ne manje od 0,8x1,0m te propisani 
poklopac(ovisno o površini na kojoj se nalazi) 
-priključak na sustav javne kanalizacije izvodi se na samom RO javne kanalizacije ili u gornjoj trećini 
cijevi           
-cijeli kanalizacijski sustav mora se izvesti vodonepropusno i sukladno pravilima struke 
-horizontalni razmak između kanalizacije i ostalih instalacija mora biti  minimalno 1,00m. 
-vertikalni razmak između kanalizacije i ostalih instalacija mora biti  minimalno  0,50m 
-kod križanja ostalih instalacija s kanalizacijom iste se moraju izvesti s zaštitom (u zaštitnim cijevima) i 
to  3m' lijevo i  3m' desno od križanja. 
-izvođenje radova ( iskop) kod situacija križanja s drugim instalacijama  mora se izvoditi posebnom 
pozornošću tj. ručno 
-investitor je u zakonskoj obvezi poštivati regulativu o Zaštiti na radu i Zaštiti okoliša, a naročito zaštitu 
okoliša od zagađenja prilikom izvedbe samog priključka, kao i obvezu sanacije terena, odnosno 
vraćanje okoliša u prvobitno stanje ili sukladno odobrenoj lokacijskoj dozvoli  
- investitor je u obvezi pozvati na izvid  predstavnika izdavatelja  ovih uvjeta  da isti bude prisutan u 
trenutku izvođenja samog priključka na sustav javne odvodnje.Za  svaki taj izvid investitor je u obvezi  
izraditi propisani zapisnik. 
-u slučaju prekopa javnih površina investitor je dužan od nadležnog tijela ishoditi suglasnost za prekop 
javnih površina 
                       

                      
Članak 12. 

           
                Svi  kanalizacijski priključci, ugovorom se prenose u osnovna sredstva isporučitelja usluge, 
a time isporučitelj preuzima dužnost njihova održavanja o svom trošku. 



 
 
. 
 
 
IV. KVALITETA OPSKRBE VODNIM USLUGAMA 
 

Članak 13. 
 
              Isporučitelj usluge odvodnje dužan je održavati sustav javne odvodnje u funkcionalnom 
stanju. 
Isporučitelj je dužan vršiti uzorkovanje i ispitivanje kvalitete otpadnih voda, putem ovlaštenog 
laboratorija. 
Isporučitelj je dužan redovito vršiti deratizaciju javne odvodnje. 
Sustav javne odvodnje i pripadajući objekti odvodnje moraju biti vodonepropusni. 
 
 
V. PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA USLUGE I KORISNIKA USLUGE 
 

Članak 14. 
 
               Isporučitelj usluge dužan je održavati sustav javne odvodnje u stanju funkcionalne 
ispravnosti osiguravajući trajnu i kvalitetnu uslugu korisnicima sukladno članku 13. ovih Općih uvjeta. 
Isporučitelj usluge dužan je pod istim uvjetima priključiti na javnu odvodnju svakog korisnika usluge 
koji podnese zahtjev i priloži pravovaljane isprave potrebne za priključenje na javnu odvodnju i ako su 
za to stvorene tehničke mogućnosti. 
Isporučitelj usluge može obustaviti korisniku  uslugu odvodnje samo u slučajevima propisanim ovim 
Općim uvjetima. 
U slučaju planiranog prekida usluga javne odvodnje isporučitelj usluge je dužan obavijestiti korisnike 
usluge najkasnije 24 sata prije prekida usluge putem sredstava javnog priopćavanja. 
 
 

Članak 15. 
 
                 Isporučitelj usluge ne odgovara za štetu korisniku usluge zbog prekida usluga odvodnje 
koja je posljedica djelovanja treće osobe ili je uzrokovana višom silom. 
Isporučitelj usluge ne odgovara ni za štetu koja nastane na internoj  instalaciji odvodnje.  
 
 

Članak 16. 
 
                 Pravo je isporučitelja usluge vršiti naplatu pruženih usluga odvodnje i pročišćavanja 
korisnicima usluga, obračunatih temeljem važećeg cjenika komunalnih usluga i ovih Općih uvjeta. 
 

Članak 17. 
 
                 Vlasnici nekretnina/zgrada postojećih i onih koje ce se izgraditi na području sustava dužni 
su svoje nekretnine priključiti na javnu odvodnju ukoliko za to postoje tehnički uvjeti, a temeljem 
Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.. 
Vlasnik nekretnine/zgrade ili zasebne cjeline u zgradi postaje korisnik vodne usluge nakon zaključenja 
ugovora o priključenju  i nakon što bude izveden priključak na javnu odvodnju. 
Svi raniji korisnici usluga koji nastave koristiti komunalnu uslugu odvodnje nakon stupanja na snagu 
Općih uvjeta smatra se da prihvaćaju ove Opće uvjete. 
 
 
 
 
 
 
 



Članak 18. 
 
                 Korisnik usluge može otkazati korištenje vodne usluge zbog trajnog prestanka korištenja 
nekretnine. 
Za slučaj promjene korisnika usluge ( zbog promjene vlasnika, zakupa, podzakupa,najma ili drugog 
razloga) dotadašnji korisnik usluge ostaje u statusu obveznika plaćanja usluge sve dok isporučitelju 
usluge ne dostavi dokumentaciju o promjeni statusa korisnika i datumom mijenjanja statusa korisnika. 
U slučaju promjene korisnika usluge na temelju ugovora o zakupu ili podzakupu ili drugog razloga, 
vlasnik građevine dužan je isporučitelju platiti račune za isporučenu uslugu, ako ih novi korisnik 
uredno ne podmiruje ili uopće ne podmiruje. 
U slučaju prodaje građevine odnosno nekretnine, vlasnik građevine odnosno nekretnine i kupac dužni 
su prije prodaje građevine odnosno nekretnine provjeriti stanje duga za vodne usluge i izvođenje 
priključka prema isporučitelju, te isporučitelju platiti dug, a u suprotnom isporučitelj ima pravo za 
nepodmireno dugovanje teretiti osim bivšeg vlasnika i novog vlasnika građevine odnosno nekretnine. 
 

Članak 19. 
 
               Korisnik usluge može koristiti uslugu  odvodnje isključivo za potrebe svoga domaćinstva, 
odnosno poslovnog prostora. 
 

Članak 20. 
 

              Korisnik usluge dužan je dopustiti stručnim službama isporučitelja usluge pregled i nadzor 
nad internim instalacijama korisnika usluge, a što uključuje i uzimanje uzoraka vode, osobito u slučaju 
moguće prijetnje ili nastalog zagađenja sustava odvodnje iz internih instalacija. 
Tehnološke otpadne vode odvode se putem sustava javne odvodnje uz uvjet da ne prelaze granične 
vrijednosti pokazatelja i dopuštene koncentracije opasnih i drugih tvari u smislu važećeg Pravilnika o 
graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama. 
Otpadne vode koje ne zadovoljavaju uvjete iz prethodnog stavka moraju se prije ispuštanja na 
odgovarajući način pročistiti. 
U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati tvari kojima se ugrožava predviđeni hidraulični režim 
toka odvodnje otpadnih voda, rad crpki i sl. 
U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati zapaljive ili eksplozivne tvari koje mogu izazvati 
oštećenje sustava i opasnost po život nazočnih osoba. 
Oborinske vode odvode se preko posebnog sustava odnosno na odgovarajući način, te se ne smiju 
ispuštati u javni sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda, osim ako se radi o mješovitom sustavu 
odvodnje. U sustav odvodnje oborinskih voda ne smiju se ispuštati ostale otpadne vode ( sanitarne i 
tehnološke ). 
U slučaju kada isporučitelj usluge utvrdi da je zbog nepridržavanja ovih Općih uvjeta i drugih propisa 
nastupilo ili postoji mogućnost zagađenja  sustava javne odvodnje, ovlašten je odmah prekinuti 
isporuku usluge takvom korisniku. 
Za sve štetne posljedice koje bi proizišle iz razloga navedenih u ovom članku odgovoran je korisnik 
usluge te je dužan nadoknaditi štetu isporučitelju usluge kao i drugim osobama. 
 
 
 
VI. UVJETI MJERENJA, OBRAČUNA I NAPLATE VODNIH USLUGA 
 

Članak 21. 
 

                  Za korištenje javne odvodnje plaća se naknada. 
Naknada iz prethodnog stavka za odvodnju otpadnih voda iz unutarnje kanalizacije određuje se prema 
količini utrošene vode(u m3), ili količini fekalnih voda iz septičke jame (m3) 
 
                                                                   Članak 22. 
 
                  Količina utrošene vode utvrđuje se putem vodomjera, a količina fekalnih voda iz septičkih 
jama putem iscrpljene količine u cisternu  i predane količine na uređaj za pročišćavanje. 
 
                                                              



       Članak 23. 
 
 
                 Naknada za korištenje javne odvodnje plaća se od vremena kada se korisnik priključi na 
javnu odvodnju 
Obveza plaćanja naknade iz prethodnog stavka prestaje isključenjem korisnika. 
 
 

Članak 24. 
 
                 Obračun odnosno račun za pruženu uslugu sadrži: 
 
1. cijenu za isporučenu uslugu prema očitanoj potrošnji, 
2. porez na dodanu vrijednost, 
3. dodatke i naknade propisane zakonom, općim aktima Županije i jedinica lokalne samouprave, te 
Odlukom o visini cijene vodnih usluga isporučitelja. 
Cijenu pružene usluge određuje isporučitelj usluge svojom odlukom, a sukladno odredbama Zakona o 
vodama i drugim važećim propisima. 
U slučaju izmjena cijene komunalne usluge isporučitelj usluge je dužan putem sredstava javnog 
priopćavanja ili na drugi prikladan način o tome obavijestiti korisnike usluge. 
 

Članak 25. 
 
                 Korisnik usluge ima pravo prigovora na obračun potrošnje vode odnosno na račun za 
pruženu uslugu, koji ne odgađa rok plaćanja obračuna odnosno računa. 
Prigovor se podnosi u pisanom obliku u roku 15 dana od primitka obračuna odnosno računa. 
Isporučitelj usluge dužan je u roku od 15 dana ispitati osnovanost prigovora, te dati pisani odgovor na 
isti. 
Ukoliko isporučitelj ne usvoji prigovor, isti se dostavlja Povjerenstvu za zaštitu potrošača. Povjerenstvo 
je dužno u roku od 15 dana od prijema odlučiti o prigovoru i pisani odgovor dostaviti korisniku usluge. 
 
 
VII. UVJETI ZA PRIMJENU POSTUPKA OGRANIČENJA ILI OBUSTAVE 
ISPORUKE VODNIH USLUGA 
 

Članak 26. 
 
                 Isporučitelj usluge ima pravo obustaviti  uslugu odvodnje korisniku usluge u slijedećim 
slučajevima: 
 
1. zbog planiranih radova pregleda,popravka sustava odvodnje, izgradnje nove mreže ili priključka te 
drugih radova na sustavu odvodnje, 
2. zbog neposredne opasnosti po život i imovinu građana koja bi nastala daljnjim korištenjem usluge 
odvodnje, 
3. ako korisnik usluge/potrošač ne plaća redovito račun za   uslugu odvodnje  
4. ako korisnik usluge/potrošač nije u cijelosti podmirio svoje obveze prema isporučitelju prema računu 
za priključenje građevine na javni sustav odvodnje, 
5. ako se korisnik usluge/potrošač neovlašteno priključi na sustav odvodnje, 
6. ako korisnik usluge/potrošač o promjeni adrese ne obavijesti isporučitelja usluge u roku od 15 dana 
pa se zbog toga nije mogla izvršiti dostava obračuna odnosno računa ili opomene, 
7. kada nastane kvar na kanalizacijskoj  mreži ili na instalacijama korisnika usluge koji može negativno 
utjecati na sanitarnu ispravnost otpadne vode, 
8. ako je kontrolno okno zagađeno, zatrpano ili nepristupačno, a korisnik usluge/potrošač nije 
nedostatak otklonio niti nakon pisane opomene isporučitelja usluge, 
9.. ako korisnik usluge/potrošač omogući  odvodnju drugim potrošačima preko svojih instalacija, a bez 
suglasnosti isporučitelja usluge, 
10. ako korisnik usluge/potrošač, i nakon pisane opomene, koristi kanalizaciju protivno odredbama  
ovim Općim uvjetima, 
11. na temelju naredbe nadležnih organa. 
12. u drugim sličnim slučajevima nastalim skrivljenim ponašanjem korisnika 



 
Članak 27. 

 
                 U slučaju obustave usluge odvodnje, korisnik je dužan omogućiti radnicima isporučitelja 
pristup kontrolnom oknu odvodnje i prekid toka odvodnje. 
Ako korisnik ne dopusti radnicima isporučitelja obustavu usluge odvodnje, isporučitelj će za osiguranje 
radova zatražiti sudsku zaštitu ili zaštitu nadležnih državnih tijela i/ili zaštitarske tvrtke. 
U slučaju iz prethodnog stavka kao i u slučaju nemogućnosti obustave isporuke usluge odvodnje u 
kontrolnom oknu, isporučitelj ima pravo prekid isporuke usluge odvodnje obaviti na glavnom vodu 
odvodnje, a sve troškove prekida isporuke i ponovnog priključenja snosi korisnik. 
 
 
VIII. POSTUPANJE U SLUČAJU NEOVLAŠTENOG KORIŠTENJA VODNIH USLUGA 
 

Članak 29. 
 
                 Pod neovlaštenim korištenjem vodnih usluga podrazumijevaju se slučajevi kada: 
 
1. se korisnik usluge/potrošač samovoljno spoji na mrežu javne odvodnje, 
2. korisnik usluge/potrošač daje netočne podatke za određivanje kategorije potrošnje, 
3. u drugim slučajevima kada se korisnik usluge/potrošač ne pridržava odredbi o uvjetima korištenja 
usluge iz ovih Općih uvjeta. 
U slučaju nastupa okolnosti iz st. 1) ovoga članka kao i u slučaju sprječavanja postupka kontrole 
neovlaštenog priključenja, isporučitelj usluge ima pravo obustaviti isporuku  odvodnje bez prethodne 
obavijesti. 
 
 
IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 30. 
 
                  Na tehničko-tehnološke uvjete priključenja i korištenja komunalne usluge odvodnje koji nisu 
uređeni Ugovorom o priključenju i ovim Općim uvjetima primjenjuju se odredbe važećih propisa. 
 

Članak 31. 
 
               Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu od 01.12.2012.godine, a objavljuju se na internet 
stranicama isporučitelja. 
 
 
 
 
 
Ur Broj : 55/2012.                                                                                                    Direktor 
 
Hum na Sutli, 30.11.2012.                                                                                     Hrvoje Brezinšćak,ing. 


