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VODOVOD PULA d.o.o.
za javnu vodoopskrbu

ZAHTJEV ZA PRIVREMENI PRIKLJUČAK 
VODE KAO PRIVREMENO RJEŠENJE 

OPSKRBE VODOM

 
(Podnositelj zahtjeva - Ime i prezime, naziv poduzeća, obrta)

OIB podnositelja:         U sustavu PDV-a: DA    NE 

Adresa stanovanja podnositelja zahtjeva: 

Mjesto:   Poštanski broj: 

Ulica i broj: 

tel./mobitel:   e-mail: 

U slučaju kad ima više vlasnika, treba priložiti Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika kojom se ovlašćuje 
jedan od vlasnika da zaključi Ugovor o izgradnji priključka, odnosno Ugovor o opskrbi vodom. Izjava treba 
sadržavati: ime i prezime, OIB, adresu prebivališta za fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke, MB i adresu 
sjedišta za pravne osobe.

Namjena građevine: 

Priključak na k.č.br.  k.o. 

Zahtjevu treba priložiti: 
1. Suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi 

katastarska čestica za privremeni priključak vode.
2. Izjavu kojom vlasnik k.č. na koju bi se smjestilo vodomjerno okno odobrava smještaj vodomjernog 

okna za potrebe predmetne k.č., ovjerena kod javnog bilježnika. (izjava se daje naknadno, po 
definiranju lokacije vodomjernog okna sa predstavnikom Vodovoda Pula d.o.o) 

3. U slučaju smještaja vodomjernog okna na k.č. u vlasništvu RH, izjavu vlasnika ovjerenu kod javnog  
bilježnika. (izjava se daje naknadno, po definiranju lokacije vodomjernog okna sa predstavnikom 
Vodovoda Pula d.o.o)

4. Tehničku dokumentaciju za priključak vode, ovjerenu od strane Vodovod Pula d.o.o.
 5.   Želim da Tehničku dokumentaciju za priključak vode izradi Vodovod Pula d.o.o.  

Vodovod Pula d.o.o.

Primljeno: 

Urudžbeni broj: 

ŠPP: 
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VODOVOD PULA d.o.o.
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NAPOMENE 
1. Prije priključenja tražitelj priključka dužan je dostaviti dokaz o rješenju imovinsko pravnih odnosa 

za lokaciju priključnog voda i vodomjernog okna – po definiranju lokacije vodomjernog okna od 
strane Vodovoda Pula d.o.o. 

2. Zahtjev vrijedi dvije godine od dana podnošenja.

GDPR 

VODODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu Pula, Radićeva br. 9. (u daljnjem tekstu: VODOVOD PULA d.o.o.) kao voditelj 
obrade osobnih podataka, s Vašim osobnim podacima na zahtjevu, koje koristi u svrhu obrade istog, odnosno za izvršenje usluge 
javne vodoopskrbe, postupat će sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i 
slobodnom kretanju takvih podataka, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br.42/2018) od 09.svibnja 2018, 
nacionalnim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera 
zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Potpisom ovog Zahtjeva, dajete 
odobrenje VODOVOD PULA d.o.o., da Vas kontaktira putem danih podataka/broj telefona/mobitela/e-mail adresa. Potpisom ovog 
Zahtjeva potvrđujete da ste upoznati s Izjavom o zaštiti osobnih podataka, koja je izrađena na temelju Opće uredbe Europske unije 
EU 2016/679, koja detaljno opisuje naše postupanje s Vašim osobnim podacima. Pronađite je i na http://www.vodovod-pula.hr

Potpis podnosioca zahtjeva:

Predano: 

Š.P.P.: 
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