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ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА 

ГРАДСКУ ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ 
 

 

 1.  Општи услови за прикључење:  
 

 

 2.    Процедура покретања захтева за прикључење  
 

 Захтев за прикључење на градски водовод (захтев бр. 1) 

 Захтев за прикључење на градску фекалну канализацију (захтев бр. 2) 

 Захтев за прикључење на градску атмосферску канализацију (захтев бр. 3) 

 Захтев за накнадно прикључење на градски водовод (захтев бр. 4) 

 Захтев за накнадно прикључење на градску фекалну канализацију (захтев бр. 5) 

 Захтев за евидентирање прикључка и регистрацију корисника градски водовод 
(захтев бр. 6) 

 Захтев за евидентирање прикључка и регистрацију корисника градска канализација 
(захтев бр. 7) 

 Уколико је завршена изградња или извршена купопродаја објекта, или је 
решењем о наслеђивању, уговором о поклону и сл. извршена промена у смислу 
власништва над прикључцима, неопходно је извршити пријаву - промену 
корисника комуналних услуга у ЈКП „Водовод и канализација“Пожаревац 
(захтев бр. 8) 
 

Захтеви се могу преузети са сајта www.vodovod012.rs или лично у шалтер сали ЈКП 
„Водовод и канализација“Пoжаревац у ул. Др. Воје Дулића бр.4 
 

 Објекат за који се тражи прикључак мора бити легално грађен или да је озакоњен 

 Испред парцеле на којој се налази објекат који се прикључује, мора постојати 
изграђена и евидентирана (картирана у РГЗ-у) градска водоводна и/или канализациона 
мрежа. 

 Захтеве за прикључење подноси искључиво власник будућег прикључка или 
овлашћено лице (уз захтев приложити овлашћење оверено код јавног 
бележника). 

 Захтеви се подносе писаним путем у ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац 



 

3. Потребна документација 
 

  Нови и постојећи објекти:  
 

 
 

 A.  Нови објекти:  
осим документације наведене у тачки А. потребно је приложити 

 

 Б. Легализовани/озакоњени објекти:  
осим документације наведене у тачки А. потребно је приложити и 

  Решење о озакоњењу издате од стране Градске управе Града Пожаревца.  
 

В. Привремени објекти  
осим документације наведене у тачки А. потребно је приложити и 

  Решење о постављењу објекта.  
 
 

                                             ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ 

 Копију плана парцеле (не старију од 6 месеци) /уколико се аплицира за захтев бр. 
1, захтев бр. 2, захтев бр. 3, захтев бр. 4 захтев бр. 5, захтев бр. 6, захтев бр. 7/ 

 Лист непокретности (не старији од 6 месеци), уколико се аплицира за захтев 
бр.1, захтев бр. 2, захтев бр. 3, захтев бр. 4 захтев бр. 5, захтев бр. 6, захтев бр.7 / 

 Сагласност свих сувласника на парцели оверену од стране надлежног органа (јавни 
бележник) 

 Пројекат унутрашњих инсталација водовода и канализације за објекат - на увид 
(осим код индивидуалних постојећих стамбених објеката за које није потребан 
пречник прикључка већи од DN32(1 col)), 

 Фотокопију личне карте и места пребивалишта подносиоца захтева (за 
ФИЗИЧКА ЛИЦА) 

 Извод из АПР ( који садржи ПИБ, матични број...) (за ПРАВНА ЛИЦА) 
 Доказ да ли је лице у систему ПДВ-а (за ПРАВНА ЛИЦА). 
 Потврда издата од стране ЈКП “Водовод и канализација“ Пожаревац да подносилац

захтева не дугује предузећу по било ком основу. 

 Решење о грађевинској дозволи и техничке услове издате од стране ЈКП 
„Водовод и канализација“ Пожаревац. 

Захтев се не сматра важећим уколико није уредно попуњен и ако је некомплетна 
документација 

 

Уколико се захтев подноси за прикључење на воду и канализацију, подносилац захтева 
прилаже само једну документацију. 

За једну парцелу могуће је изградити само један прикључак на градски водовод и 
канализацију. Уколико постоји потреба за другачијим решењем, неопходно је упутити 
писмени захтев ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац ради прибављања одобрења. 
 


