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A) VODOOPSKRBA    B)  ODVODNJA 
 

PODNOSITELJ ZAHTJEVA* 

a)  vlasnik  b) korisnik  c) investitor/izvođač 

Ime i prezime/naziv OIB 
 

Adresa prebivališta/sjedišta Telefon 

Adresa e-pošte 

Odgovorna osoba (za pravne osobe) 

 

PODACI O MJESTU POTROŠNJE* 

Adresa mjesta potrošnje*: Šifra mjesta potrošnje:  

Namjena priključka*  

Zemljišnoknjižni podaci* 

zkčbr. k.o. 

zkul. površina u m2: 

Katastarski podaci* 

kčbr. k.o. posjedovni list: 

 

ADRESA ZA DOSTAVU OBAVIJESTI/RAČUNA* 

Ime i prezime/naziv 
 

Adresa dostave računa: 

 

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva: 

*Obavezna polja za popunjavanje 

 

Prilozi: 
____________________________________________________________________________________ 
(npr. 1. a, b, c,...) 

 
       _______________________________________ 

Potpis podnositelja zahtjeva i pečat ukoliko je 
podnositelj pravna osoba  
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Uz zahtjev je potrebno priložiti: 
a) vlasnik građevine: 

1. dokaz o pravu vlasništva nekretnine (zemljišnoknjižni izvadak ne stariji od 6 mjeseci, dok se  izvanknjižno 
vlasništvo dokazuje izvatkom iz zemljišnih knjiga, te popratnom dokumentacijom o izvanknjižnom stjecanju 
vlasništva (ugovor o kupoprodaji, ugovor o darovanju, rješenje o nasljeđivanju, odluka suda ili drugog 
nadležnog tijela o stjecanju vlasništva i sl.) iz koje je razvidan pravni slijed stjecanja od upisanog vlasnika 
do podnositelja zahtjeva, odnosno izjavom podnositelj zahtjeva ovjerenom kod javnog bilježnika kojom se 
preuzima odgovornost za pravne nedostatke i potvrđuje izvanknjižno vlasništvo nekretnine, 

2. odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava građenje,  
3. kopija katastarskog plana s ucrtanim položajem nekretnine,  
4. uvjerenje o identifikaciji katastarske i zemljišnoknjižne čestice,   
5. izjavu o površini i namjeni objekta,  
6. pisanu suglasnost vlasnika nekretnine koja nije u vlasništvu podnositelja zahtjeva,  ovjerenu kod javnog 

bilježnika ili ugovor o zasnivanju prava služnosti,  ukoliko je potrebno izvesti komunalnu vodnu građevinu 
preko iste,   
 

b) korisnik građevine: 
1. uz gore navedeno i dokaz o pravu korištenja nekretnine, 
2. pisano ovlaštenje ili pisanu suglasnost vlasnika nekretnine za podnošenje zahtjeva za priključenje.  

 
c) preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (fizičke osobe)i 
 
 
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. 
 

i Koristi se isključivo radi identifikacije podnositelja zahtjeva/ugovaratelja. U slučaju nepotpunog zahtjeva, javni isporučitelj vodnih 
usluga zadržava pravo odbacivanja istog. 

                                                           


