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u daljnjem tekstu „Isporučitelj“ 

  

Naziv (ime i prezime/sjedište) 
 

Adresa/sjedište 

OIB:  
 
 
U daljnjem tekstu  „Korisnik“ 

 
sklapaju slijedeći: 
 
 

UGOVOR br. O- ____________-UG 
o izgradnji i održavanju priključka na građevine javne odvodnje 

 
 

Članak 1. 
 

Ovim ugovorom Isporučitelj i Korisnik preuzimaju prava i obveze koje proizlaze iz izgradnje priključka i 
priključenja objekta Korisnika na građevine za javnu odvodnju (u daljnjem tekstu priključak). 
 

Članak 2. 
 

Isporučitelj se obvezuje za Korisnika  izvršiti radove na izvedbi priključka: 
 

LOKACIJA: Mjesto:                                 

  Ulica i kućni br.:                                 
  Broj kat. čest.:                     

  Katastarska općina:                     
 

Članak 3. 
 
Radovi na izvedbi priključka, iz članka 2. Ugovora, obuhvaćaju nabavu i montažu cjelokupnog 
materijala potrebnog za priključenje na građevine javne odvodnje, građevinske  radove potrebne za 
postavu priključnog voda i kontrolnog okna te vraćanje u prvobitno stanje korištenih nekretnina, a 
sve prema tehničko-tehnološkim uvjetima priključenja Urbr.: ______________ –TTU i troškovnika koji 
je sastavni dio ovog Ugovora. 
 

Članak 4. 
 

Isporučitelj se obvezuje radove  iz članka 3. ovog Ugovora izvesti za iznos od: 
 

______________ kuna  bez PDV-a 
______________ kuna PDV (25%) 
______________ kuna sveukupno sa PDV-om. 

 
 

VODE LIPIK d.o.o. 
• Ulica križnog puta 18, 34550 PAKRAC 
• IBAN: HR11-23400091-1106-53426 
• MB: 4205294; • OIB: 22292251967 
• Tel.: 034/411-225; • Fax.: 034/411-339 
• e-mail: vode-lipik@vode-lipik.hr 
• web: www.vode-lipik.hr 
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Članak 5. 

 
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Korisnik može sam o svom trošku izvesti dio radova iz članka 3. 
ovog Ugovora (iskop, zatrpavanje, kontrolno okno i sl.) uz suglasnost po uputama i pod nadzorom 
Isporučitelja. 
Za izvedene  radove i utrošeni materijal  iz prethodnog stavka umanjit će se obveza Korisnika. 
Konačni obračun i iznos za plaćanje utvrdit će se na temelju stvarnih količina utrošenog materijala i 
izvedenih radova. 
 

Članak 6. 
 
Korisnik  se obvezuje podmiriti svoju obvezu iz članka 4. ili 5. ovog Ugovora uplatom na blagajni 
Isporučitelja, putem pošte, banke ili FINA-e u korist IBAN:HR11-23400091-1106-53426  s pozivom na 
broj Ugovora i to: 
 
Minimalno 50 %  iznosa iz članka 4. ovog Ugovora prije početka izvođenja radova i preostali dio prije 
priključenja i početka korištenja usluge. 
 
ili  
 
Plaćanje će se izvršiti u 6 (šest) jednakih mjesečnih obroka u korist IBAN:HR11-23400091-1106-53426    
s pozivom na broj Ugovora –redni  broj obroka. 
Prvi obrok plaća se pri potpisivanju ugovora dok je dospijeće slijedećih obroka 01. u mjesecu. 
Kao osiguranje plaćanja Korisnik je dužan predati zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika. 
Isporučitelj će započeti s izvođenjem radova i priključiti nekretninu nakon  što Korisnik uplati 
minimalno 50% iznosa iz članka 4.ovog ugovora. 
 

Članak  7. 
 

Vlasnik nekretnine se obvezuje prije početka izvođenja radova: 
- riješiti  imovinsko-pravne odnose na predviđenoj trasi za postavljanje priključnog voda, 
- ispuni  obveze iz članka 4. ili 5. ovog Ugovora 
 

 
Članak 8. 

 
Isporučitelj se obvezuje izgraditi priključak i priključiti nekretninu sukladno izdanim tehničko-
tehnološkim uvjetima priključenja Urbr.: O - _____________-TTU, u roku od 30 dana od dana kad 
Korisnik ispuni uvjete iz članka 6. i 7. ovog Ugovora. 

 
Članak 9. 

 
Korisnik se u korištenju priključka treba pridržavati odredbi važećih Općih i tehničkih uvjeta isporuke 
vodne usluge javne odvodnje na području Grada Pakraca i Grada Lipika, a posebno se mora brinuti da 
u sustav javne odvodnje ne ispušta otpadne vode ne odgovarajuće kvalitete. 
 
Korisniku nije dozvoljeno da omogući priključenje drugih korisnika na svoj priključak.  
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Članak 10. 
 

Korisnik predaje izgrađeni priključak u vlasništvo Isporučitelja bez naknade.  
Troškove  održavanja priključka preuzima Isporučitelj.  
 

Članak. 11. 
 

Korisnik  ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor samo ukoliko je protekao rok priključenja iz članka 
8. Ugovora u kojem slučaju se Isporučitelj obvezuje Korisniku vratiti uplaćeni iznos. 
U slučaju da Korisnik  bez posebnog razloga raskine Ugovor, Isporučitelj  pridržava pravo zaračunati 
sve nastale troškove do trenutka otkazivanja Ugovora.  
 
 

Članak 12. 
 

U slučaju smrti Korisnika prava i obveze iz Ugovora prenose se na njegove zakonite nasljednike.  
  

Članak 13. 
 

Za eventualne sporove po ovom Ugovoru nadležan je Općinski sud u Daruvaru. 
 

Članak 14. 
 

Ovaj ugovor je sastavljen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, po 1 (jedan) za korisnika i 3 (tri) za 
isporučitelja. 
 
 
 
 
 
 
U Pakracu , dana____________________ 
 
 

ZA ISPORUČITELJA: KORISNIK: 

  

 
 
     


