PRIMJENA ČL.41. ZAKONA O VODNIM USLUGAMA ZA VRIJEME OBUSTAVE ISPORUKE VODNIH
USLUGA
Skrećemo pozornost da sve troškove vezane uz predmetno isključenje kao i troškove eventualnog
ponovnog uključenja u javni vodoopskrbni i/ili kanalizacijski sustav u cijelosti snosi korisnik vodnih
usluga, sukladno članku 121. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga.

Za vrijeme obustave isporuke vodnih usluga, Isporučitelj je dužan potrošaču omogućiti isporuku
vode za ljudsku potrošnju od 50 litara po članu kućanstva dnevno, na sljedeći način:
Nakon obustave, a po zahtjevu potrošača, u sjedištu Isporučitelja potrošaču će se izdati Evidencija
isporučene vode. Evidencija isporučene vode će se izdati potrošaču nakon što isti predoči
pravovaljani dokaz o broju prijavljenih članova kućanstva (Potvrda ili Uvjerenje o prebivalištu ili
boravištu izdano od strane MUP-a) za nekretninu za koju je izvršena obustava vodnih usluga. U
iznimnim slučajevima, Isporučitelj može odobriti broj prijavljenih članova kućanstva temeljem Izjave
potpisane od strane potrošača i/ili utvrditi broj članova kućanstva i na drugi način.
Isporuku vode za ljudsku potrošnju Isporučitelj će omogućiti na Vodocrpilištu Velika Gorica,
Poštanska bb (u daljnjem tekstu: Vodocrpilište), u razdoblju od 00:00 do 24:00 sata, od ponedjeljka
do nedjelje, na način da je potrošač u obvezi predočiti djelatniku Isporučitelja na Vodocrpilištu
Evidenciju isporučene vode, a nakon čega će djelatnik Isporučitelja izvršiti isporuku vode potrošaču te
o tome voditi službenu evidenciju. Isporuka vode vršiti će se u posudi za preuzimanje vode, a koju o
svom trošku donosi sam potrošač. Za zdravstvenu ispravnost posude odgovara isključivo potrošač.
Potrošač sam organizira i snosi troškove dolaska i odlaska do i od Vodocrpilišta.
Ukoliko Isporučitelj na bilo koji način procijeni manipulaciju potrošača vezanu uz bilo koju odredbu
ovog članka Isporučitelj je ovlašten isporuku vode za ljudsku potrošnju od 50 litara po članu
kućanstva dnevno naplatiti po važećem cjeniku Isporučitelja, vodeći računa o socijalno ugroženim
korisnicima.
Socijalno ugroženim korisnicima smatraju se socijalno ugroženi građani popis kojih dostavlja jedinica
lokalne samouprave.“

Za svako dodatno pitanje slobodno nam se obratite na broj telefona 01/6566-812 ili osobno u
prostorijama našeg Društva u Velikoj Gorici, Ulica Ljudevita Posavskog 45, 1. kat, soba br. 118.

