MJESNO PODUZEĆE d.o.o.
Zamalin 22
22212 Tribunj
OIB:46549553492
MB:02271702
IBAN: HR4123400091110841551
email: mjesnopoduzecetribunj@gmail.com
web: www.tribunj.hr/mjesno-poduzece-d-o-o/

Ime i prezime / Naziv tvrtke ili obrta:

______________________________________________________

Adresa prebivališta / sjedišta:

______________________________________________________

mail:__________________________________

tel./mob.: ______________________

ZAHTJEV ZA KOMUNALNI VEZ U
OPĆINI TRIBUNJ
Redni broj zahtjeva
Registracijska oznaka plovila: ______________________________
(ostavlja se prazno, ako će se brod tek nabavljati)

(popunjava MP d.o.o.)

__________________
R.br.

Stavka

Opis / Uvjet
Manje od 5 godine

1

Prebivalište ili sjedište
(za tvrtke i obrte) na
području Općine Tribunj
(Koliko dugo imate
prebivalište ili sjedište
na području Općine
Tribunj?)

2

3

4

Od 5 do 10 godina
Od 10 do 20 godina
Preko 20 godina

Vlasnik stambenog
Ja i/ili moj supružnik/ca je vlasnik/ca
objekta na području
stambenog objekta
Općine Tribunj?
(u slučaju da nemate
prebivalište na području Nemam stambeni objekt na području
Općine Tribunj
Općine Tribunj)

Osobnost vlasnika
broda ili brodice?

Vrsta i namjena plovila

Vlasnik broda / brodice je fizička osoba
Vlasnik broda / brodice je pravna
osoba ili obrt
Brod / brodica koji obavlja djelatnost
gospodarskog ribolova djelatnost
malog obalnog ribolova te ribolovnog
turizma
Brodica
(za osobne potrebe)
Brodica (za najam, taxi i ostale
gospodarske djelatnosti)

Označiti istinit
navod sa

"X"

Ispunjava službenik
Mjesnog poduzeća

R.br.

5
1
6
7

Stavka

Opis / Uvjet

Označiti istinit
navod sa

"X"

Ispunjava službenik
Mjesnog poduzeća

Manje
odgradnja
5 godine
Drvena
Prebivalište
ili broda
sjedište
Način gradnje
/
(za tvrtke
i
obrte)
na
brodice
području Općine Tribunj Plastika i ostali materijali koji nisu drvo
(Koliko dugo imate
Podnositelj zahtjeva ima status
Hrvatski branitelj
prebivalište
ili sjedište
hrvatskog branitelja ili HRVI
na području Općine
Ne ispunjava niti jedan uvjet iz točke 1.
Tribunj?)
Dodatni
uvjeti
i 2.
Međuzbroj bodova

7

Udjel u vlasništvu broda
/ brodice
U sljedeću kućicu napišite koliki je udio
(Ukoliko se ne radi o
u suvlasništvu druge osobe (u
suvlasništvu sa
postotku). Drugim riječima, koliki
supružnikom ili
postotak nije u Vašem vlasništvu.
životnom partneru)

8

Broj komunalnih vezova
u trenutku podnošenja
zahtjeva

U sljedeću kućicu upišite koliko
komunalnih vezova trenutno imate

9

Više zahtjeva od osoba
koji su supružnici ili
životni partneri

U sljedeću kućicu upišite koliko
Zahtjeva je upućeno od osobe koja
Vam je supružnik ili životni partner.

10

Više zahtjeva s istog
U sljedeću kućicu upišite koliko
sjedišta pravne osobe ili Zahtjeva je upućeno od osoba s istog
obrta
sjedišta pravne osobe ili obrta

11

Više zahtjeva od iste
osobe (pravne ili
fizičke)

U sljedeću kućicu upišite jeste li
prethodno predali zahtjev za
komunalni vez za drugi brod / brodicu

12

Osoba ostvaruje ili će
prema Listi prioriteta
ostvarivati pravo na
više vezova

Popunjava Povjerenstvo

13

Broj godina na Listi
prioriteta

Popunjava Povjerenstvo

Ukupan broj bodova
Potpisom ovog zahtjeva dajem svoju suglasnost Mjesnom poduzeću d.o.o. iz Tribunja da moje osobne podatke
može koristiti i obrađivati u svrhu utvrđivanja prava na komunalni vez na području Općine Tribunj.
U Tribunju, dana ________________ 202__ godine.
Potpis podnositelja zahtjeva: _____________________

M.P.

