УГОВОР О СНАБДИЈЕВАЊУ ВОДОМ

Закључен у Брчком између уговорних страна:
ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ, Студентска бр. 13, кога заступа
________________________ (у даљем тексту: Снабдјевач) и
Крајњи Купац: ______________________ Улица ______________________бр. ___, Брчко дистрикт БиХ, (у
даљем тексту: Купац)
Основни подаци о купцу:
1.
2.
3.
4.
5.

Мјесто испоруке:
Мјесто мјерења:
Адреса доставе рачуна:
Категорија потрошње: домаћинство
Идентификациони број купца:
Члан 1.
(Предмет Уговора)

Предмет овог Уговора је снабдијевање питком водом и одводња отпадних вода, те дефинисање
односа, права и обавеза између Снабдјевача и Купца.
Члан 2.
(Обрачун и начин плаћања)
Количину испоручене воде Купац плаћа по утрошеном m³ воде, чију цијену утврђује надлежни орган
Снабдјевача. Купац је сагласан са свим накнадним измјенама цијене воде коју одреди надлежни орган
Снабдјевача. У цијену м³ испоручене воде урачуната је и услуга одводње у истој количини, уколико се
Купцу пружају и услуге одводње отпадних вода, а уколико Купац не користи наведену услугу (сеоска
подручја као и друга подручја на којима није ријешено питање одводње отпадних вода) цијена се
односи само на испоручену воду.
Потрошња воде утврђује се према разлици стања бројила водомјера на крају и на почетку обрачунског
периода, с тим да се читају само цијели кубни метри утрошене воде.
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У стамбеним зградама у којима није уграђен водомјер за мјерење потрошње, засебно за сваки стан,
испоручена вода обрачунава се на начин да се очитана потрошња главног водомјера распоређује на
поједине купце према броју пријављених чланова домаћинства код сваког купца. Податке о броју
чланова доставља представник сувласника (управник зграде или друга овлаштена особа) на
попуњеном и потписаном обрасцу, најкасније до 27. у мјесецу, у противном ће се купцу испостављати
рачун према броју чланова у претходном мјесецу.
Рачун за испоручену воду Снабдјевач је обавезан доставити Купцу најкасније до 15. дана у мјесецу за
претходни обрачунски период.
Рачун за испоручену воду Купац је дужан платити до 25. у мјесецу за утрошену воду у претходном
мјесецу.
Уколико Купац не плати рачун за испоручену воду у року утврђеном овим Уговором Снабдјевач ће му
зарачунати прописану затезну камату према прописима Брчко дистрикта БиХ, а Купац је дужан камату
платити.
Купац је дужан плаћати накнаду за испоручену воду све док не поднесе писмени захтјев за одјаву, те се
по истом престане испоручивати вода Купцу.
Ако Купац не прими рачун за обрачунски период, дужан је о томе обавијестити Снабдјевача, а
Снабдјевач ће издати Купцу копију рачуна без посебне накнаде.

Члан 3.
(Очитање водомјера)
Очитање водомјера врши овлаштена особа Снабдјевача, уз показивање службене легитимације,
директно на лицу мјеста или даљински уколико постоји опрема за даљинско очитање.

Члан 4.
(Вријеме трајања уговора)
Овај Уговор се закључује на неодређено вријеме.

Члан 5.
(Обавезе Купца)
Поред обавеза које проистичу из осталих одредби овог Уговора и Закона о комуналним дјелатностима,
Купац је нарочито дужан да:
(a) омогући несметан приступ овлаштеним упосленицима Снабдјевача у циљу контроле водоводне
мреже и инсталација на све дијелове некретнина и све објекте у којима су постављене
водоводне инсталације преко којих се врши снабдијевање водом,
(b) одржава у функционалном и исправном стању кућне водоводне инсталације, водоводни
прикључак и водоводне инсталације на његовом имању, као и прикључак на мрежу одводње, на
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начин да спријечи могућност њезина онечишћења и преко ње онечишћења и загађења јавне
водоснабдјевачке мреже односно јавне канализационе мреже,
(c) у зградама са више станова власници станова све инсталације у стану одржавају у исправном
стању, те да спријече цурење воде у друге станове и заједничке просторије,
(d) обавјештава Снабдјевача о неисправностима које примијети на водоводним објектима,
прикључку и водомјеру.
Члан 6.
(Обавезе Снабдјевача)
Поред обавеза које проистичу из осталих одредби овог Уговора и Закона о комуналним дјелатностима,
Снабдјевач је нарочито дужан да:
(a) одржава систем снабдијевања питком водом и одводње отпадних вода у стању функционалне
исправности осигуравајући трајну и квалитетну услугу
(b) одмах, односно у најкраћем могућем року, обавијести купце о прекиду испоруке воде у
средствима јавног информисања или на други одговарајући начин, осим у случајевима када се
прекид воде није могао предвидјети нити отклонити,
(c) одмах, односно у најкраћем могућем року, обавијести купце услуга о немогућности кориштења
у случају испоруке воде за пиће које није у складу с прописаним стандардима, средствима
јавног информисања или на други одговарајући начин
Члан 7.
(Одговорност за исправност прикључка)
Купац одговара за исправност унутрашњег водоводног прикључка рачунајући од водомјера према
унутрашњем прикључку као и за сву штету чији је узрок неисправност унутрашњег водоводног
прикључка.
У смислу става (1) овог члана Купац је дужан Снабдјевачу платити потрошњу воде коју је евидентирао
водомјер и у случајевима кварова на унутрашњем водоводном прикључку (цурење воде, пуцање
цијеви и др.).
Члан 8.
(Обавјештење о промјенама)
Купац је дужан писмено обавијестити Снабдјевача о свакој промјени власништва некретнине, адресе
као и свакој другој битној промјени која може утицати на услове из овог Уговора одмах а најкасније у
року од 15 дана од настанка промјене, у супротном је дужан и даље плаћати рачуне за утрошену воду.
Снабдјевач ће наставити са испоруком воде објекту све док лице у посједу објекта измирује затечене и
текуће обавезе у складу са овим Уговором.
Члан 9.
(Надлежност суда)
Уговорне стране ће евентуалне несугласице ријешити споразумно, а у случају спора уговарају
надлежност Основног суда Брчко дистрикта БиХ.
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Члан 10.
(Ступање на снагу)
Уговор ступа на снагу даном потписивања уговора од стране уговорних страна.

Члан 11.
(Остале одредбе)
На све што није регулисано овим Уговором примјењиваће се одредбе сљедећих прописа: Закон о
комуналним дјелатностима и Закон о облигационим односима.

Члан 12.
(Престанак раније закључених уговора)
Потписивањем овог Уговора престају да важе сви претходно потписани уговори између уговорних
страна, а који се тичу предмета овог Уговора.
Члан 13.
(Информисање Купца)
Снабдјевач се обавезује да ће у случају измјена о свим битним елементима овог Уговора обавијестити
купца путем свог web сајта www.komunalno.ba, путем услужног центра, средстава информисања или на
други адекватан начин.
Члан 14.
(Број примјерака)
Овај Уговор је закључен у два примјерка од којих свака уговорна страна задржава по један.

Купац:

За Снабдјевача:

___________________________
Број ЛК : ......................................
ЈМБГ:______________________
Датум потписивања.....................
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