Na temelju članka 422. Zakona o trgovačkim društvima (NN, br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03.,
107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12. i 68/13.) i članka 118. Pravilnika o radu (Ur. broj: 1203/41/10 i 1-0601-203/52/11) predsjednik Uprave Stjepan Rak, ing. dana 31.12.2013. godine donosi

ODLUKU
o načinu plaćanja izvedbe priključka
na komunalne vodne grañevine

1.

UVODNE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrñuje se način plaćanja izvedbe priključka na komunalne vodne grañevine, a radi:
1. opskrbe vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju,
2. odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda,
3. odvodnje oborinskih voda.
Odredbe ove Odluke primjenjuju se isključivo na fizičke osobe.
2.

NAČIN PLAĆANJA

A) PLAĆANJE U CIJELOSTI
Članak 2.
Podnositelj zahtjeva za izvedbu vodoopskrbnog priključka, izvedbu kanalizacijskog priključka ili izvedbu
priključka na javni sustav odvodnje oborinskih voda (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva) dužan je u
cijelosti platiti izvedbu traženog priključka po potpisu Ugovora o priključenju na javni vodoopskrbni sustav i
isporuci vodnih usluga, Ugovora o priključenju na javni kanalizacijski sustav i isporuci vodnih usluga i
Ugovor o izvedbi priključka na javni sustav odvodnje oborinskih voda (u daljnjem tekstu: Ugovor o
priključenju).
Članak 3.
Nakon izvedbe priključka iz članka 2. ove Odluke, Izvoditelj priključka, t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. (u
daljnjem tekstu: Izvoditelj priključka) temeljem potpisanog konačnog obračuna, Podnositelju zahtjeva
ispostaviti će račun.
Ukoliko je iznos cijene odreñen Ugovorom o priključenju manji od iznosa cijene iz ispostavljenog računa
Podnositelj zahtjeva dužan je podmiriti razliku cijene Izvoditelju priključka po dospijeću iskazanom na
ispostavljenom računu.
Ukoliko je iznos cijene odreñen Ugovorom o priključenju veći od iznosa cijene iz ispostavljenog računa,
Izvoditelj priključka dužan je izvršiti povrat razlike preplaćenih sredstava Podnositelju zahtjeva.
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B) OBROČNO PLAĆANJE
Članak 4.
Podnositelju zahtjeva može se odobriti obročno plaćanje izvedbe priključka do 10 mjesečnih rata, a konačni
broj odobrenih mjesečnih rata utvrditi će se Ugovorom o priključenju.
Ukoliko se Podnositelju zahtjeva odobri obročno plaćanje izvedbe priključka, isti je dužan Izvoditelju
priključka prvu ratu u najmanjem iznosu od 1.500,00 kuna uplatiti po potpisu Ugovora o priključenju, a
preostali iznos u jednakim mjesečnim ratama, sukladno stavku 3. ovog članka.
Preostali iznos cijene za izvršene radove izvedbe priključka Podnositelj zahtjeva dužan je platiti Izvoditelju
priključka sukladno dinamici plaćanja koja će biti odreñena u ispostavljenom računu temeljem potpisanog
konačnog obračuna za izvršene radove izvedbe priključka.
Članak 5.
Izvoditelj priključka može odobriti obročno plaćanje izvedbe priključka pod uvjetom da Podnositelj zahtjeva
dostavi instrument osiguranja plaćanja predmetnih radova (bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika)
te podatak o broju računa Podnositelja zahtjeva i banci u kojoj je isti otvoren.
Ukoliko druga osoba u ime Podnositelja zahtjeva dostavi instrument osiguranja plaćanja iz prethodnog
stavka ovog članka, ista je dužna potpisati Izjavu po kojoj je suglasna sa naplatom dostavljenog instrumenta
osiguranja plaćanja u slučaju neplaćanja obveze od strane Podnositelja zahtjeva.
Članak 6.
Ukoliko Podnositelj zahtjeva ne bi platio cijenu za izvršene radove izvedbe priključka u rokovima utvrñenim
sukladno članku 4. ove Odluke, slijedeći dan od dana dospijeća rate koja nije uplaćena dospijeva na naplatu
cjelokupna tražbina odnosno cjelokupni iznos cijene za izvršene radove izvedbe priključka.
U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka Izvoditelj priključka ima pravo, bez prethodne opomene,
naplatiti svoju tražbinu iz instrumenta osiguranja plaćanja iz članka 5. stavak 1. ove Odluke.
3.

OSTALE ODREDBE
Članak 7.

Izvoditelj priključka obvezuje se izvesti priključak u roku od 30 dana računajući od dana potpisa Ugovora o
priključenju.
U slučaju uzroka koje nije skrivio Izvoditelj priključka (Podnositelj zahtjeva nije izvršio potrebne
predradnje, osigurao pristup za izvoñenje, nije izgradio vodomjerno okno ili vodomjerno okno nije u skladu s
tehničkim uvjetima), Izvoditelj priključka ima pravo sam odrediti početak, odnosno nastavak radova kako je
za njega najpovoljnije.
U slučaju više sile, rok izvedbe priključka produžuje se za onoliko dana koliko je trajala zapreka.
4.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.

Ova Odluka objavljena je na oglasnoj ploči dana 01.01.2014. godine.
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Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i primjenjuje se od 01.01.2014. godine do
31.12.2014. godine.

U Velikoj Gorici, 31.12.2013. godine
Ur. broj: 1-01-203/89/13
Predsjednik Uprave:
Stjepan Rak, ing., v.r.
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