
VODOOPSKRBA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Petra Berislavića 39, Hrvatska Dubica

U Hrvatskoj Dubici, 31.08.2017.

OBAVIJEST

Obavještavaju se građani naselja Slabinja da je nakon ishođenja uporabne dozvole moguće

vršiti priključke na mjesni vodovod te da Zahtjev mogu podnijeti u prostorijama Vodoopskrbe d.o.o.

za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Petra Berislavića 39, Hrvatska Dubica.

Temeljem  Odluke  o  priključenju  građevina  i  drugih  nekretnina  na  komunalne  vodne

građevine („Službeni vjesnik“ broj: 58/13 i 12/14- u daljnjem tekstu: Odluka), utvrđeno je, između

ostalog, sljedeće:

Odredbom članka 4. Odluke  : 

Postojeće  građevine  moraju  se  priključiti  vodnu  građevinu  u  roku  od  12  mjeseci  od
obavijesti  Isporučitelja  usluge  o  završetku  izgradnje  sustava  javne  vodoopskrbe  odnosno  javne
odvodnje i stjecanju uvjeta za priključenje.

Odredbom članka 6. Odluke  :

Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno
javnu odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.

Zahtjev  za  priključenje  podnosi  vlasnik  građevine  odnosno  drugi  zakoniti  posjednik
građevine.

Zahtjev za priključenje podnosi se Isporučitelju usluga.

Odredbom članka 7. Odluke:

Uz zahtjev za priključenje prilaže se:

- preslika katastarskog plana za česticu koja se priključuje na sustav javne vodoopskrbe
  odnosno odvodnje,
- dokaz o vlasništvu ili dokaz o zakonitom posjedovanju nekretnine koja se priključuje,

- potvrda o kućnom broju za predmetnu građevinu,

- preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,

- građevinsku dozvolu za predmetnu zgradu.

Građevina izgrađena bez građevinske dozvole prema posebnom propisu, kao i građevina za
koju se vodi postupak obustave građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu, ne smije
se priključiti na komunalne vodne građevine.



Bespravno sagrađena zgrada, koja je u postupku ozakonjenja, može se privremeno priključiti
na komunalne vodne građevine ukoliko podnositelj zahtjeva dostavi dokaz da je u propisanomu
roku,  a  sukladno  odredbi  članka  10.  Zakona  o  postupanju  s  nezakonito  izgrađenim zgradama
(»Narodne  novine«,  broj  86/12),  podnio  zahtjev  nadležnom  tijelu  za  donošenje  rješenja  o
izvedenom stanju. 

Tako odobreni privremeni priključak može potrajati do okončanja postupka ozakonjenja i
donošenja rješenja o izvedenom stanju, kada postaje trajni priključak. U slučaju odbijanja zahtjeva
za ozakonjenje bespravno izgrađene zgrade privremeni priključak se ukida.

Ukoliko se, sukladno odredbi stavaka 2., 3. i 4. članka 7. ove Odluke, odobrava privremeno
priključenje  na  komunalne  vodne  građevine  Isporučitelj  vodnih  usluga  donijet  će  odluku  o
privremenom priključenju na komunalne vodne građevine u kojoj će, pored podataka iz stavka 3.
ovoga članka, navesti i rok na koji se priključak odobrava. 

Ukoliko  zahtjev  podnositelja  za  ozakonjenje  nezakonito  izgrađene  zgrade,  za  koju  je
odobren privremeni priključak, bude odbijen Isporučitelj vodnih usluga ukinut će odluku iz stavka
4. ove Odluke.

  Direktor

Asim Dizdar
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