(ЗАХТЕВ БР. 3)
ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац, Др.Воје Дулића 2, тел./ факс 012/555-801, e-mail: office@ vоdovod012.rs

Захтев за прикључење на ГРАДСКУ АТМОСФЕРСКУ КАНАЛИЗАЦИЈУ
Молим да ми се изради пројектна документација (пројекат прикључка) и изврши прикључење на
ГРАДСКУ АТМОСФЕРСКУ КАНАЛИЗАЦИЈУ
у улици

бр.

насељено место/град

кат. парцела бр.

К.О.

адреса за доставу писмена:
број текућег рачуна (за правна лица):
Н А П О М Е Н А:
 Прикључење на градску инсталацију је могуће уколико објекат поседује валидну грађевинску дозволу или је уписан у
листу непокретности као легалан објекат.
 Није могуће прикључење на канализацију уколико објекат не поседује прикључак на градски водовод и фекалну
канализацију.

Уз захтев приложити следећу документацију:
1. Постојећи објекти:








2.

Копију плана парцеле, не старију од 6 месеци (РГЗ Катастар)
Лист непокретности, не старији од 6 месеци (РГЗ Катастар)
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...) и уколико су у систему ПДВ-а доказ да је лице у систему ПДВ-а (за
ПРАВНА ЛИЦА и ФИЗИЧКА ЛИЦА).
Потврда издата од стране ЈКП “Водовод и канализација“ Пожаревац да подносилац захтева не дугује предузећу по било
ком основу.

Нови објекти:


осим документације наведене у тачки 1. потребно је приложити и Грађевинску дозволу и техничке услове издате од
стране ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац.
Захтев за израду пројекта подноси искључиво инвеститор односно власник или овлашћено лице (уз захтев приложити
овлашћење оверено код надлежног органа).
Уколико се захтев подноси за прикључење на воду и канализацију, подносилац захтева прилаже само једну документацију.

ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ/ВЛАСНИКУ:

Име, очево име, презиме ( за ФИЗИЧКО ЛИЦЕ)
или назив предузећа (за ПРАВНО ЛИЦЕ)

Место, адреса /седишта фирме:

Матични број/ ЈМБГ:

Контакт телефон:
Потпис овлашћеног лица:
Печат правног лица:

ПИБ / Број личне карте:

