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                                                                       ВОДОВОДНИ  СПOJ 

за формирање документације прикључка ради прикључења објекта на грaдску вoдoвoдну мрeжу  

Адреса објекта: __________________________________________________________ бр.__________                      

катастарска парцела бр. __________      КО  ____________________  

Будући рaчун  зa утрoшaк вoдe дoстaвљати нa aдрeсу:        
                        ____________________________________________________________________ 

             број пројектованих прикључака: __________ (комада);  
             број пројектованих водомера:  главних__________ (комада) и  индивидуалних__________ (комада);  
Прилoг:  

1. копија издатих услова водовода; 

2. сва претходно прибављена мишљења са аспекта водовода-са аспекта санитарне заштите изворишта или 
катодне заштите челичних цевовода..; 

3. копија Решења о грађевинској дозволи; 

4. копија Решења о пријави радова; 

5. копија Решења МУП РС, Сектора за ванредне ситуације, у погледу предвиђених мера заштите од пожара – 

за усаглашеност пројектног решења са пројектованим хидротехничким решењем одговара пројектант. Уз 
захтев се доставља и извод из Пројекта спринклера, уколико постоји;    

6. спецификација површина објекта из Пројекта за грађ. дозволу-БРГП (надземна + подземна); 
7. Технички извештај – опис хидротехничког решења са хидрауличким прорачунима; 

8. графички прилози :  синхрон план из Пројекта за грађ. дозволу, ситуација, прва и све карактеристичне 
основе са аспекта пројектног решења, аксонометријска шема, детаљи-према упутству уз услове водовода; 

9.   подаци из личне карте (физичка лица), односно Решење/извод о упису и регистар привредних субјеката 

(правна лица); 
10. сва реалавантна усвојена пројектна документација (пројекат за извођење и пројекат изведеног објекта –

уличне мреже) уколико је предуслов за прикључење извођење дела уличне водоводне мреже. 
Сви графички прилози и технички извештај/опис треба да буду оверени лиценцним печатом пројектанта. 
Технички део документације прикључка је извод из Пројекта за извођење или пројекат прикључка, у складу са 
класификацијом објекта. 
Износи накнада за прикључење су на нивоу такси према спецификацији површина објекта и броју прикључака са 
потребним бројем водомера и не подразумевају трошкове свих припремних и грађевинских радова на терену на извођењу 
прикључка у надлежности подносиоца захтева, а уз надзор ЈКП "БВК" (сви радови на прикључењу су дефинисани 
пројектом, а обезбеђивање имовинско правног основа за њихово извођење је ван надлежности ЈКП "БВК"). Накнада за 
прикључак не обухвата ископ, изградњу водомерног шахта, набавку цевног материјала, фазонских комада, арматура и 
водомера. Такође, не обухвата трошкове геодетског снимања изведеног прикључка, који се доставља и ЈКП "БВК" по 
његовом извођењу и преузимању на одржавање издавањем потврде да је објекат прикључен на градску мрежу водовода. 

            ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ 

            ___________________________________________ 

           назив предузећа 

            ___________________________________________ 

       име, очево име, презиме (физичка лица) 
                  м.п.          ___________________________________________ 

                место, адреса 

           ___________________________________________ 

               матични број предузећа - (ЈМБГ) физичка лица          

        ПИБ предузећа ______________________________ 

            телефон ________________________________  


