CRNO VRILO d.o.o.
Obala Vladimira Nazora bb, Karlobag
tel. 053/ 694-017
OIB 51260824290
E-mail: crnovrilo@gmail.com

ZAHTJEV ZA IZVEDBU PRIKLJUČKA NA SUSTAV JAVNE
VODOOPSKRBE / ODVODNJE

MOLIM VAS DA:
IZVRŠITE PRIKLJUČENJE NA SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE / ODVODNJE ZA
NEKRETNINU NA LOKACIJI ……….............................................................................
NA K.Č.BR. …..................................…………………… K.O.........................................
U VLASNIŠTVU.............................................................................................................

Zaokružite:
1. Nekretnina je izgrađena prije 15. veljače 1968. godine
2. Nekretnina je izgrađena poslije 15. veljače 1968. godine

Mjesto i datum:…………………………………

Zahtjev predao :
Ime i Prezime:……………..……………………….…
OIB:………………………………..…………………...
Kontakt broj:………………………..…………………
Potpis:………………….……………………….……..
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CRNO VRILO d.o.o.
Obala Vladimira Nazora bb, Karlobag
tel. 053/ 694-017
OIB 51260824290
E-mail: crnovrilo@gmail.com

Kako bi Naručitelj realizirao priključak svog objekta na mrežu javne vodoopskrbe / odvodnje,
zahtjevu za priključenje mora priložiti fotokopije sljedećih dokumenata:
Za objekte sagrađene prije 15. veljače 1968.:
1. Uvjerenje područnog ureda za katastar - da je objekt sagrađen prije 15. veljače
1968. god. ili izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika s dva svjedoka da je objekt izgrađen
prije 15. veljače 1968 ukoliko se ne može dobiti Uvjerenja katastra.
2. Kopija katastarskog plana (ne starija od 6 mjeseci)
3. Vlasnički list (izvadak iz zemljišne knjige) ne stariji od 6 mjeseci ili kupoprodajni
ugovor.
4. Iskaz površina - nije potrebno za priključenje na sustav javne odvodnje (utvrđuje se iz
dokumenta koji iskazuje površinu prostora u objektu, npr. plaćanje komunalne
naknade, kupoprodajni ugovor s naznačenom površinom i sl.).
5. Kopija osobne iskaznice ili drugi identifikacijski dokument.
6. Suglasnost za prekop ceste i javne površine od mjerodavnih tijela (Općine,
Hrvatskih cesta).
Za objekte izgrađene poslije 15. veljače 1968.:
1. Pravomoćna građevinska dozvola ili pravomoćni akt na temelju kojega se može
graditi.
2. Glavni projekt na uvid (vraća se odmah) - nije potrebno za priključenje na sustav
javne odvodnje.
3. Kopija katastarskog plana 1:1000 (ne starija od 6 mjeseci).
4. Iskaz površina samostalnih uporabnih cjelina (stanova, apartmana, garaža,
poslovnih prostora i sl.) - iz glavnog projekta - nije potrebno za priključenje na sustav
javne odvodnje.
5. Vlasnički list (izvadak iz zemljišne knjige) ne stariji od 6 mjeseci ili kupoprodajni
ugovor - potrebno samo ako građevinska dozvola ili akt o građenju ne glasi na
podnositelja zahtjeva.
6. Prethodna suglasnost Crnog Vrila d.o.o. o priključenju građevine na sustav
komunalne infrastrukture.
7. Kopija osobne iskaznice ili drugi identifikacijski dokument.
8. Suglasnost za prekop ceste i javne površine od mjerodavnih tijela (Općine,
Hrvatskih cesta).
U svim slučajevima priložena dokumentacija nadležnih ustanova (uvjerenja, precrti,
zemljišnoknjižni izvodi i si. ) ne smije biti starija od šest mjeseci, a u slučaju promjene vlasnika
građevine koja se priključuje obvezno je priložiti dokaz o promjeni vlasničkog statusa ( ugovori,
rješenja o nasljeđivanju i dr. )
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