
                                         

 

Sukladno čl. 55. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) te članku 13. Odluke o priključenju na 

komunalne vodne građevine Grada Vukovara (Službeni vjesnik br. 1/14) od 03.03.2014.g., Vodovod 

grada Vukovara d.o.o. objavljuje: 

 
                                                                OBAVIJEST  
        O MOGUĆNOSTI PRIKLJUČENJA NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE 
 
 

U dijelu ulica Petri skela i Vučedol završena je izgradnja nove građevine javne odvodnje sanitarnih 

otpadnih voda čime su osigurani uvjeti za priključenje građevina/nekretnina na sustav javne odvodnje. 
 

Obavještavamo sve vlasnike ili druge zakonite posjednike građevina da su kao obveznici priključenja 

dužni podnijeti zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje, odnosno da su dužni priključiti svoje 

građevine na sustav javne odvodnje u roku od 6 mjeseci od dana objave na službenoj stranici Vodovoda 

grada Vukovara i dostave ove Obavijesti. 

 

Postupak priključenja 
 

Sukladno članku 5. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, postupak priključenja pokreće 

s podnošenjem Zahtjeva za priključenja prema Vodovodu grada Vukovara d.o.o. 

 

Obrazac Zahtjeva za priključenje (u privitku ove Obavijesti) dostupan je i na službenim stranicama 

društva www.vgv.hr ili se može preuzeti u uredu br. 6  Vodovoda grada Vukovara d.o.o. 

Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti: 

1. izvadak iz zemljišne knjige za nekretninu za koju se treba izvesti priključak odvodnje, ne 

stariji od 6 mjeseci,  

2. kopiju katastarskog plana za nekretninu za koju se treba izvesti priključak odvodnje, ne 

stariju od 6 mjeseci. 

Priključenje i nadzor nad izvedbom priključka obavlja Vodovod grada Vukovara d.o.o. 

Strogo je zabranjeno samovoljno priključivanje građevine na sustav javne odvodnje. 
 

Uvjete za priključenje na sustav javne odvodnje imaju objekti sa sljedećim kućnim brojevima: 

 

DIO  ULICE PETRI SKELA (kuć. brojevi 18A,20,22,26, 85,89,91,93,103,107, 117,119,123,125) 
DIO ULICE VUČEDOL (kuć. brojevi 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,30C,31,31A, 31B, 32, 33,33A,42,43,44, 
55,56,58, 59,60,61,62,64B,65,65A,65B)  
 

Za sve ostale informacije, obratite se na telefon 032-424-700 i 032-424-740. ili na web stranici: www.vgv. 

hr., (O nama, dokumenti i odluke,               Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga – 30.06.2017. 

godine i Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za grad Vukovar – na snazi od 11. ožujka 

2015. godine.) 

 

S poštovanjem,                                                                                                          

                                                                                                                    

VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. 

 

 

04. kolovoz 2020. god. 

Napomena: objavljeno na www.vgv.hr 

http://www.vgv.hr/
http://vgv.hr/mi/dokumenti_i_odluke/ostalo/Op%C4%87i%20i%20tehni%C4%8Dki%20uvjeti%20isporuke%20vodnih%20usluga-30.%2006.%202017.%20-%20pro%C4%8Di%C5%A1%C4%87eni%20tekst.pdf
http://vgv.hr/mi/dokumenti_i_odluke/odluke/Odluka%20o%20prikljucenju%20na%20komunalne%20vodne%20gradevine%20-%20Grad%20Vukovar.pdf

