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Na temelju članka 14. Općih uvjeta isporuke vodnih usluga direktor trgovačkog društva Usluga 
d.o.o., Bužimska 10, Gospić, OIB: 90077579259, donio je dana 25. rujna 2020. godine ovu 
 
 
 
 

ODLUKU 
o priključenju na komunalne vodne građevine za vlasnike poljoprivrednih zemljišta 

 
 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za podnošenje zahtjeva za priključenje na komunalne vodne 
građevine koji se odnose na vlasnike poljoprivrednih zemljišta.  
 

Članak 2. 
 

(1) Sukladno članku 14. Općih uvjeta isporuke vodnih usluga za priključenje na komunalne 
vodne građevine odnosno korištenje, odvajanje, premještanje ili rekonstrukciju priključka 
potrebno je podnijeti pisani zahtjev kod Isporučitelja. 
 
(2) Uz zahtjev je potrebno priložiti: 
(a) vlasnik poljoprivrednog zemljišta 

1. dokaz o pravu vlasništva (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 podnositelja zahtjeva ovjerenom kod javnog 
bilježnika kojom se preuzima odgovornost za pravne nedostatke i potvrđuje 
izvanknjižno vlasništvo nekretnine  

2. uvjerenje Hrvatske poljoprivredne agencije kojim se dokazuje da je vlasnik navedene 
čestice upisan u upisnik poljoprivrednih gospodarstava i da je čestica na kojoj se traži 
priključak u sustavu OPG-a 

3. pisanu suglasnost vlasnika nekretnine koja nije u vlasništvu podnositelja zahtjeva, 
ovjerenu kod javnog bilježnika ili Ugovor o zasnivanju prava služnosti, ako je potrebno 
izvesti komunalnu vodnu građevinu preko iste.  

 
(b) korisnik poljoprivrednog zemljišta 

1. uz gore navedeno i dokaz o pravu korištenja nekretnine 
2. pisano ovlaštenje ili pisanu suglasnost vlasnika nekretnine za podnošenje zahtjeva za 

priključenje 
 
 
 
 

Ur. broj: 576/2020 
Datum:  25.9.2020. 
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Članak 3. 

 
U slučaju kada Podnositelj zahtjeva za priključenje na komunalne vodne građevine podnese 
neuredan i/ili nepotpun zahtjev, Isporučitelj vodne usluge obavijestit će Podnositelja zahtjeva 
da u roku petnaest (15) dana od dana primitka poziva dopuni zahtjev. Ako podnositelj zahtjeva 
ne postupi po naputku, smatrat će se da je od zahtjeva odustao te će Isporučitelj vodne usluge 
izvršit povrat zaprimljenog zahtjeva i pripadajućih isprava.  
 

Članak 4. 
 

Na sva ostala pitanja u vezi priključenja na komunalne vodne građevine primjenjuju se Opći 
uvjeti isporuke vodnih usluga Ur.broj 300/2020 od 12.lipnja. 2020. god. 
 

Članak 5. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

 
 

Direktor 
Dario Radošević, dipl. ing. građ. 

 
 
 
 
Dostavljeno: 

1. Oglasna ploča 
2. Pismohrana 


