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Захтев за САГЛАСНОСТ НА ПРОЈЕКАТ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

Молим да ми се изда сагласност на пројекат унутрашњих инсталација са прикључком на градску 

мрежу за објекат у улици_________________________________________________ у насељу  

_____________________________  у ________________________________________  

катастарска парцела бр. __________      КО  ____________________                                 

а према условима за пројектовање унутрашњих инсталација канализације бр _____________ 

у улици на коју је пројектован спој ____________________________ градска канализациона  
                                                                        (постоји - не постоји) 
мрежа. 

За објекат је __________________________________ канализациони спој до границе имања.     
                                  (остављен - није остављен) 
 

НАПОМЕНА : Инвеститор је обавезан да уплату по важећем ценовнику ЈКП „БВК“ за реализацију споја 
на постојећу градску мрежу изврши заједно са уплатом за сагласност, односно, пре извршења обавеза  
ЈКП „БВК“.  

Износ накнаде за прикључење је на нивоу таксе и не подразумева 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 граничног ревизионог силаза са заштитном каскадом и хоризонталном ревизијом и набавку 
цевног материјала. 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 канализације. 
          

                                                                                          ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ/ВЛАСНИКУ: 

 

      ___________________________________________   

                                                                                         назив предузећа (правна лица) 
 

      ___________________________________________ 

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

       ___________________________________________ 

                     место, адреса из личне карте 

 

                      мат.број (ЈМБГ) ______________________________ 

                                                                                                            ПИБ ______________________________ 

                                                                                     контакт телефон ______________________________ 

 

 

 


