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Na temelju članka 295. Zakona o obveznim odnosima («Narodne novine», br. 35/05 i 41/08) 
te članka 215. Zakona o vodama («Narodne novine», br. 153/09), Direktor društva 
VODOVOD I ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ d.o.o. Cres temeljem članka 31. Društvenog 
ugovora Društva,  donio je : 
 
 
 

IZMJENU I DOPUNU OPĆIH  I TEHNIČKIH UVJETA  
i s p o r u k e   v o d n i h   u s l u g a 

 
 

Članak 1. 
 Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga Vodovoda i čistoće Cres Mali Lošinj 
d.o.o. objavljeni su u Službenim novinama PGŽ br. 4/2011. 
 
 

Članak 2. 
 Članak 28. mjenja se i glasi : 

(1) Vlasnici zasebnih cjelina u slučajevima iz članaka 26. i 27. meñusobno zaključuju 
ugovor kojim ureñuju odnose vezane uz ugradnju internih vodomjera u zasebne cjeline (stan, 
poslovni prostor) ili plaćanje prema broju osoba, a osobito obzirom na odreñivanje fizičke ili 
pravne osobe odreñene za očitanje i dostavu podataka isporučitelju usluge kao i za dojavu 
veličine vlasničkih udjela svih korisnika u zgradi. 
 (2) Zaključene meñuvlasničke ugovore ovjerene i potpisane od strane najmanje 51% 
vlasnika zasebnih cjelina, predstavnik zgrade ili druga zadužena osoba dužna je dostaviti 
isporučitelju usluge. 
 (3) Isporučitelj usluge neće priznavati individualne dojave o potrošnji vode korisnika 
usluge. 
 (4) Isporučitelj usluge u slučajevima iz članka 26. i 27., ako korisnici usluga nisu 
odredili ovlaštenog predstavnika zgrade ili drugu zaduženu osobu ili ta osoba ne dostavi 
podatke potrebne za obračun vode, ima pravo obračunati potrošnju vode prema udjelu u 
ukupnoj potrošnji vode prethodnog mjeseca, a konačno i obustaviti isporuku vode. 
 
 

Članak 3. 
 U članku 31. iza stavka (4) dodaje se stavak (5) koji glasi : 

(5) Isporučitelj vodne usluge, može na pisani zahtjev korisnika usluge, osloboditi 
plaćanja dijela vodne usluge za količinu vode iznad 200 m3, ako je potrošnja uzrokovana 
višom silom npr. lom cjevovoda a istekla količina vode veća od 200 m3 u jednom mjesecu. 
Ako je do veće potrošnje vode došlo zbog propusta korisnika da zaštiti vodovodne instalacije 
na internoj vodovodnoj mreži od mehaničkih udara ili temperaturnih promjena, isporučitelj 
neće osloboditi  korisnika obveze plaćanja vodne usluge. Korisnik usluge mora uz Zahtjev 
dostaviti i pisanu Izjavu o razlogu isteka veće količine vode ovjerenu kod javnog bilježnika. 
 
 

Članak 4. 
 U članku 33. stavak (1). točka 3. mjenja se i glasi : 

3. ako korisnik usluge/potrošač ne plati račun za isporučenu pitku vodu ni nakon rokova i 
postupaka iz članka 34. ovih Općih uvjeta, 
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Članak 5. 

 Ova izmjena i dopuna Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga stupa na snagu 
osmog dana od dana objave u ''Službenim novinama Primorsko-goranske županije od kojeg 
datuma će se početi primjenjivati. 
 
 
Broj :26/11-37/1-I 
Cres : 16. 11. 2011. 
          DIREKTOR 
          Lino Sinčić,ing. 
 
 
 


