
 
 
 
 

 
Z A H T J E V   Z A   P R I K LJ U Č E NJ E       

JEDNOSTAVNE GRAĐEVINE / ZEMLJIŠTA KOJE SLUŽI U SVRHU OBAVLJANJA 
POSLOVNE DJELATNOSTI NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE ZA JAVNU 

ODVODNJU 
 
 

 
1. PODNOSITELJ ZAHTJEVA JE:        

 
a) vlasnik jednostavne građevine, odnosno zemljišta koje služi u svrhu obavljanja   
    poslovne djelatnosti 
 
b) korisnik jednostavne građevine, odnosno zemljišta koje služi u svrhu obavljanja  
    poslovne djelatnosti 

 
FIZIČKA OSOBA: 
 
Ime i prezime …………………………………………………………………………………………… 
 
OIB ………………………………………………………………………………………………............ 
 
Prebivalište ……………………………………………………………………………………………... 

 
Broj telefona/mobitela ………………………………………………………………………………… 
 
 
PRAVNA OSOBA: 
 
Naziv pravne osobe …………………………………………………………………………………… 
 
OIB ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Sjedište ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Osoba za kontakt i njezin broj telefona/mobitela ………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
2. PODACI O GRAĐEVINI/ZEMLJIŠTU: 
 
Adresa/Lokacija ……………………………………………………………………………………..... 
 
Katastarska oznaka …………………………………………………………………………………… 
 
Zemljišnoknjižna oznaka …………………………………………………………………………….. 
 
Namjena ...................................................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 



3. Posebne napomene: 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
                                                                                              ….……………………………………. 
                                                                                                    potpis podnositelja zahtjeva                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV: 
 
 
Vlasnik jednostavne građevine dužan je priložiti uz zahtjev:  
- dokaz o pravu vlasništva jednostavne građevine, 
- kopiju katastarskog plana, 
- odgovarajući akt na osnovu kojeg se sukladno propisima može graditi jednostavna 

građevina bez akta kojim se odobrava građenje.    
 
Korisnik jednostavne građevine dužan je priložiti uz zahtjev, osim dokumentacije koju 
prilaže vlasnik jednostavne građevine, i:  
- dokaz o pravu korištenja jednostavne građevine, 
- pisani ugovor, pisano ovlaštenje ili odgovarajuću pisanu suglasnost vlasnika jednostavne 

građevine za podnošenje zahtjeva za priključenje.    
 
Vlasnik zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti dužan je priložiti uz 
zahtjev:  
- dokaz o pravu vlasništva zemljišta, 
- odgovarajući dokaz o obavljanju poslovne djelatnosti, 
- kopiju katastarskog plana.    
 
Korisnik zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti dužan je priložiti uz 
zahtjev, osim dokumentacije koju prilaže vlasnik zemljišta koje služi u svrhu obavljanja 
poslovne djelatnosti, i:  
- dokaz o pravu korištenja zemljišta 
- pisani ugovor, pisano ovlaštenje ili odgovarajuću pisanu suglasnost vlasnika zemljišta koje 

služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti za podnošenje zahtjeva za priključenje.    
 
 
Napomena: Osim navedene dokumentacije, vlasnik ili korisnik jednostavne građevine, 
odnosno zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti 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 odvodnju.   


