Z A H T J E V Z A P R I K LJ U Č E NJ E G R A Đ E V I N E
NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU

1. PODNOSITELJI ZAHTJEVA – SUVLASNICI GRAĐEVINE:
SUVLASNIK:
Ime i prezime ……………………………………………………………………………………………
OIB ………………………………………………………………………………………………............
Prebivalište ……………………………………………………………………………………………...
Broj telefona/mobitela …………………………………………………………………………………
SUVLASNIK:
Ime i prezime ……………………………………………………………………………………………
OIB ………………………………………………………………………………………………............
Prebivalište ……………………………………………………………………………………………...
Broj telefona/mobitela …………………………………………………………………………………

2. PODACI O GRAĐEVINI:
Adresa/Lokacija …………………………………………………………………………………….....
Katastarska oznaka ……………………………………………………………………………………
Zemljišnoknjižna oznaka ……………………………………………………………………………..
Namjena:
a) stambena građevina

b) poslovna građevina

c) stambeno-poslovna građevina

d) ostalo …………………………………………………………………………………………….

3. Zahtjev se podnosi za izvedbu:
a) vodovodnog priključka za sanitarne potrebe
b) vodovodnog priključka za protupožarne potrebe
4. Posebne napomene:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

….…………………………………….
potpis podnositelja zahtjeva
….…………………………………….
potpis podnositelja zahtjeva

DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV:
Suvlasnici građevine dužni su priložiti uz zahtjev:
- dokaz o pravu suvlasništva građevine (izvadak iz zemljišne knjige - ne stariji od šest
mjeseci ili drugu dokumentaciju kojom dokazuje vlasništvo),
- odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava građenje (pravomoćna građevinska
dozvola, pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, pravomoćno
rješenje o izvedenom stanju, uvjerenje ureda za katastar da je građevina izgrađena prije
15. veljače 1968. godine ili drugi odgovarajući akt),
- kopiju katastarskog plana s ucrtanim položajem građevine,
- uvjerenje o identifikaciji katastarske i zemljišnoknjižne čestice.
Investitori građevine dužni su priložiti uz zahtjev:
- odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava građenje
- kopiju katastarskog plana.
Korisnici građevine dužni su priložiti uz zahtjev, osim dokumentacije koju prilažu suvlasnici
građevine, i:
- dokaz o pravu korištenja građevine,
- pisani ugovor, pisano ovlaštenje ili odgovarajuću pisanu suglasnost vlasnika građevine za
podnošenje zahtjeva za priključenje.
Napomena: Osim navedene dokumentacije, vlasnik, investitor ili korisnik građevine dužan je
na zahtjev isporučitelja vodnih usluga dostaviti i drugu dokumentaciju koja je nužna za
utvrđivanje postojanja uvjeta za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu
vodoopskrbu.

