
 

 

ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE NA 

KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE 

 

R2.3-OB-7/0 

24.05.2018. 

Stranica: 1/2 

 

 

Z A H T J E V 

   
    ( zahtjev se podnosi u svrhu priključenja  na komunalne vodne građevine )   
 

□  priključenje                                  □ stambene  (do tri stam. jedinice i do 400m2)  

□  privremeno priključenje                   □ višestambene (više od tri stam. jedinice i  400m2) 

                                                           □ stambeno - poslovne 

□  na  sustav javne vodoopskrbe                   □ poslovne 

□  na  sustav javne odvodnje                         □ gospodarske 

    □ ______________________________ 

□ priključenje  nove  građevine    

□ priključenje  postojeće građevine                          

□ razdvajanje postojećeg priključka 

□ preseljenje postojećeg priključka                   □ priključak  će  koristiti  za  hidrantsku  mrežu * 

□___________________________                  □ potrebni  protok  vode  _______ l/s * 

 
 
Podaci o investitoru/vlasniku 

Naziv/ ime i prezime:  

OIB:  

Adresa:  

  

Kontakt osoba:                                                                  Tel/ fax: 

 
 
Lokacija  građevine  koji se priključuje 

Adresa:  

K.č.br.:                                         Kat. općina: 

 
 
Uz  zahtjev  se  prilaže 
 
 

□  Građevinska dozvola,Potvrda  na  projekt  ili drugi  akt  o  građenju, odnosno uvjerenje 

nadležnog tijela ako je građevina sagrađena prije 15. veljače 1968. godine  

□  Zahtjev za donošenje Rješenja o izvedenom stanju (kopija) 

□  Izvadak iz zemljišne knjige ne stariji od 6 mjeseci ili dokument kojim se dokazuje vlasništvo  
odnosno pravo građenja priključka  

□  Dio Glavnog ili izvedbenog projekta (izvadak iz projekta, hidroinstalacije) 
□  Dokaz o uplati naknade za obradu predmeta u iznosu od 125,00 kn. 

□  Suglasnost svih stanara u zgradi ( ovjerena  kod  javnog  bilježnika ) ** 

 
 
 

broj:  _____ / ________ datum: _____________ 
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Zahtjev zaprimio: _________________                         Podnositelj  zahtjeva: __________________ 

  
*  Ispunjava  se  samo  za  višestambene, poslovne  i  gospodarske  građevine   
**  Samo za premještanje ili odvajanje priključka vode 

        
 
 
Potpisom ovog Zahtjeva Podnositelj zahtjeva daje izričitu suglasnost Koprivničkim vodama kao voditelju obrade i Komunalcu kao 

izvršitelju obrade da može poduzimati radnje vezano uz obradu njegovih osobnih podataka navedenih u ovom Zahtjevu, a što 

podrazumijeva svaku radnju ili skup radnji koje čine opseg obavljanja redovitih poslova Koprivničkih voda. Koprivničke vode kao 

voditelj obrade i Komunalac kao izvršitelj obrade se obvezuju koristiti podatke samo u svrhu za koju su namijenjeni, uz poštivanje 

odredbi Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o 

provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Politike o zaštiti osobnih podataka i privatnosti i drugih propisa koji reguliraju zaštitu 

osobnih podataka. Podnositelj Zahtjeva potvrđuje da je prije potpisa ovog Zahtjeva obaviješten o namjeri korištenja osobnih 

podataka, a ovom izjavom daje privolu na takvu obradu. Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem i svojim potpisom 

potvrđujem da su navedeni podaci istiniti te ih kao takve vlastoručno potpisujem. Također izjavljujem da sam prethodno upoznat/a sa 

načinima ostvarivanja zaštite svojih prava glede osobnih podataka. 

 
                                                                                                                                   


