
Na temelju članka 20. stavak 4. i članka 54. stavak 3. Zakona o vodama (Službene novine F BiH, broj 
70/06), članka 14. Zakona o komunalnoj djelatnosti (Narodne novine HNŽ/K, broj 4/2004), članka 28. 
Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskoj županiji (Narodne novine HNŽ/K, broj 
9/2009), članka 4. Zakona o prekršajima Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 31/2006) 
i članka 27. Statuta Općine Ravno (Narodni list općine Ravno broj: 1/01 i 1- 2/05)), Općinsko vijeće 
Ravno na III. sjednici održanoj 31.08.2021. godine donijelo je 

 

ODLUKU 
O VODOVODNOM SUSTAVU 

Članak 1. 

Ovom se odlukom uređuje opskrba pitkom vodom posredstvom vodovodnog sustava na području 
općine Ravno. 
Odlukom se, također, uređuje nadzor nad provedbom Odluke, te predviđaju mjere i kazne za prekršitelje 
odredbi Odluke. 
 

Članak 2. 

Vodovodnim sustavom kao posebnom tehničkom i funkcionalnom cjelinom, upravlja Javno komunalno 
poduzeće Popovo Ravno d.o.o. (u daljem tekstu: Komunalno poduzeće). 
 
 

Članak 3. 
 

- Javni vodovod označava objekte za  crpna postrojenja sa uređajima, vodospremnike i 
vodovodnu mrežu; 

- Tekuće održavanje označava stalan rad na praćenju i kontroli funkcije vodovodne i 
kanalizacijske mreže, te vršenje neophodnih popravki kvarova i oštećenja; 

- Investicijsko održavanje označava svaku veću popravku na vodovodnoj ili kanalizacijskoj 
mreži, kao što je zamjena jedne ili više cijevi, zamjena armatura, pojedinih objekata i uređaja; 

- Korisnik vodoopskrbe označava svaku fizičku i pravnu osobu koja je vlasnik nekretnine ili 
osobu na koju je vlasnik prenio pravo korištenja nekretnine ugovorom o zakupu ili najmu; 
         - Analogna primjena odredaba označava postupak u kojemu se neke odredbe - izrijekom 
navedene - što uređuju pravne odnose u dijelu Odluke o vodovodnom sustavu, primjenjuju, mijenjajući 
što treba promijeniti po prirodi stvari, s ciljem da se odredbe što uređuju pravne odnose na isti način ne 
ponavljaju. 
 

Članak 4. 
 

Vodovodni priključak jest cijevni spoj od vodovodne mreže do vodomjera, uključujući i vodomjer. 
 
Komunalno poduzeće ima isključivo pravo izvršiti priključenje objekta na vodovodnu mrežu. 
 
Od dana priključenja, vodovodni priključak postaje dio vodovodne mreže i njime upravlja Komunalno 
poduzeće. 
 
Vodomjerom se mjeri utrošak vode. 
 
Ispred vodomjera i iza vodomjera nalaze se ventili. 
 
Spoj holendera (spojnice) i vodomjera osigurava se plombom koju postavlja Komunalno poduzeće. 
 
Na vodomjeru se također nalazi tvornička plomba ili plomba nadležne ustanove. 
 
Vlasniku ili korisniku objekta zabranjeno je skidanje plombi te zavijanje i odvijanje ulaznog ventila. 
 
Komunalno poduzeće dužno je dati vodomjer na baždarenje u roku određenom zakonskim propisima i 



o obvezi baždarenja uredno obavještavati korisnika. 
 

Članak 5. 

Na temelju pisanog zahtjeva i pravovaljanih dokumenata, podnositelj zahtjeva i Komunalno poduzeće 
zaključit će ugovor o priključenju. 

Ugovor o priključenju treba sadržavati podatke o nekretnini koja se priključuje na vodovodnu mrežu 
(mjesto i adresa, katastarska oznaka i namjena), ime ili naziv vlasnika ili investitora, mjesto priključenja, 
vrstu cijevnog materijala i profil, veličinu i tip vodomjera, dimenzije spremišta za vodomjer, vrstu 
poklopca, rok izvedbe,cijenu troškova priključka i visinu takse za priključak. 

Članak 6. 

Održavanjem priključka smatraju se sve neophodne radnje koje se poduzimaju na vodovodnoj liniji od 
mjesta spoja sa vodovodnom mrežom do mjesta spoja s unutarnjim instalacijama. 

Održavanje priključka vrši Komunalno poduzeće iz vlastitih sredstava. 

Izuzetno, održavanje ventila iza vodomjera vrši Komunalno poduzeće na teret vlasnika objekta. 

Članak 7. 

Ako je radi održavanja vodovodne mreže ili vodovodnog priključka potrebno pristupiti na privatnu 
površinu, vlasnik ili korisnik objekta dužan je radnicima Komunalnog poduzeća omogućiti pristup. 

Nakon završetka posla Komunalno poduzeće dužno je privatnu površinu dovesti u prvobitno stanje. 

Ako je na vodovodnoj mreži bespravno izgrađen građevinski objekt ili odložen neki materijal, vlasnik ili 
korisnik dužan je ukloniti taj objekt ili materijal po pisanom nalogu mjerodavne općinske inspekcije. 

Komunalno poduzeće će pisanim putem obavijestiti odmah, a najkasnije u roku od tri (3) dana 
mjerodavnu općinsku inspekciju o nužnosti uklanjanja objekta ili materijala iz prethodnog stavka. 

Članak 8. 

Vlasnik ili korisnik objekta dužan je: 

- održavati spremište za vodomjer tako da je ono u svako doba suho, čisto i fizički pristupačno 
radnicima Komunalnog poduzeća; 

- čuvati vodomjer od leda, krađe i neovlaštenog skidanja plombe. 

Vlasnik ili korisnik objekta odgovara i za štetu koja nastane propustom svoje dužnosti. 

Članak 9. 

Račun za vodu dostavlja se mjesečno ili dvomjesečno osobi, fizičkoj ili pravnoj, koja je zaključila ugovor 
o opskrbi pitkom vodom. 

Za valjanu dostavu računa nije nužan potpis primatelja. 

Članak 10. 

Korisnik vodoopskrbe dužan je platiti račun najkasnije do 25. dana tekućeg mjeseca za usluge izvršene 
u prethodnom mjesecu. 

Ako račun ne bude plaćen u određenom roku, zaračunava se zatezna kamata. 

Članak 11. 

Prigovor na račun može se uložiti do 25. dana tekućeg mjeseca u kojem je račun dostavljen. 

Prigovor na račun ne odgađa plaćanje računa. 



Prigovor u pisanom obliku dostavlja se Komunalnom poduzeću. 

Usmeni prigovor na račun nema pravnog učinka. 

Članak 12. 

Ako korisnik vodoopskrbe ne plati račune za vodu kroz uzastopnih šest mjeseci, Komunalno će 
poduzeće, po prethodnoj pismenoj opomeni, njegove unutarnje instalacije isključiti sa vodovodne 
mreže. 

Za isključenje unutarnjih instalacija nije potrebna prethodna sudska odluka. 

Uskraćivanje vode vrši se skidanjem vodomjera, ili odvajanjem vodovodnog priključka sa vodovodne 
mreže. 

Zabranjeno je prespojiti instalacije nakon skidanja vodomjera. 

Odredbe ovog članka odnose se samo na korisnike vodoopskrbe koji imaju posebne vodomjere. 

Članak 13. 

Neplaćeno potraživanje prema korisnicima vodoopskrbe ostvaruje se putem suda tužbom koju podnosi 
Komunalno poduzeće. 

Članak 14. 

Korisnik vodoopskrbe može trajno odjaviti uslugu pisanom izjavom. 

Uz pisanu izjavu potrebno je Komunalnom poduzeću dostaviti kopiju ugovora kojim je pravo vlasništva 
na stambenom ili poslovnom objektu prenesena na treću osobu. 

Članak 15. 

Korisnik vodoopskrbe može privremeno odjaviti uslugu pisanom izjavom. 

Uz pisanu izjavu potrebno je dostaviti Komunalnom poduzeću kopiju ugovora kojim se pravo korištenja 
na stambenom ili poslovnom objektu prenosi na treću osobu (ugovor o najmu ili ugovor o zakupu). 

Privremena odjava iz prethodnog stavka traje dok traje ugovor. 

Članak 16. 

Korisnik vodoopskrbe koji namjerava biti privremeno odsutan iz svog stambenog objekta, može odjaviti 
uslugu pisanom izjavom Komunalnom poduzeću. 

Ako korisnik vodoopskrbe iz prethodnog stavka stanuje u zgradi u kojoj se koristi zajednički vodomjer 
za mjerenje utroška vode, njegovu pisanu izjavu trebaju potvrditi svojim potpisima najmanje dvoje 
stanara koji koriste isti zajednički vodomjer. 

Korisnici vodoopskrbe koji koriste posebne vodomjere za mjerenje utroška vode mogu privremeno 
odjaviti usluge ali najviše jednu godinu. 

Korisnicima iz prethodnog stavka skida se vodomjer po izvršenoj odjavi. 

Pri ponovnoj prijavi korisnik vodoopskrbe dužan je snositi troškove nastale privremenom odjavom. 

Članak 17. 

Korisniku vodoopskrbe obustavit će se isporuka vode zbog sljedećih razloga: 

-  ako svoj objekt priključi na vodovodnu mrežu bez vodomjera (ilegalan priključak), 
- ako hidroforske vodoinstalacije ne razdvoji od unutarnjih instalacija, 
- ako onemogućava pristup vodomjeru radi očitanja, 
- ako ugradi odvojak na vodovodnom priključku prije vodomjera, 
- ako ukloni baždamu plombu ili plombu Komunalnog poduzeća, 



- ako postojeće spremište za vodomjer i poklopac za vodomjer ne prilagodi uvjetima koje odredi                            
Komunalno poduzeće, a sukladno ovoj odluci, 

- ako vrši radnje kojima ugrožava kvalitetu vode u vodovodnoj mreži ili vrši radnje kojim se 
zagađuje okoliš, 

- ako opskrbljuje treće osobe pitkom vodom posredstvom svog vodovodnog priključka, 
- ako ne koristi vodu iz Vodovoda, a pritom nije izvršio odjavu sukladno ovoj odluci. 

Prije obustave pitke vode Komunalno poduzeće dužno je korisniku vodoopskrbe dostaviti pisanu 
opomenu sa rokom od osam dana. 

Osoba kod koje se zateče ilegalni priključak predviđen u stavku 1. alineja 1. ovog članka, dužna je 
nadoknaditi štetu Komunalnom poduzeću, kako slijedi: 

- pravna osoba ili samostalna radnja - 3.000,00 KM, 

- fizička osoba - 1.000,00 KM 

Članak 18. 

Kada korisnik vodoopskrbe otkloni razloge koji su doveli do obustave isporuke vode, Komunalno 
poduzeće će nastaviti isporuku. 

Trošak isključenja i priključenja snosi korisnik vodoopskrbe. 

                                                                       Članak 19. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Narodnom listu-Službenom glasilu općine 
Ravno“, Službenoj stranici općine Ravno i oglasnoj ploči. 

 

Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Hercegovačko-neretvanska županija 
Općina Ravno  
Općinsko vijeće 
           
Broj: OV-III-66/21                                                                                        Predsjednica OV                               
Ravno, 31.08.2021.                                                                            Ružica Skaramuca, mag.pedag.   
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