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ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ – Служба техничке документације 
 

                           Текући рачун: 160-6789-79,  

     265-1100310003551-66, 170-30019841000-41, 
325-9500700032854-88 

  

265-1100310003551-66 

 

Захтев за издавање УСЛОВА КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
података за пројектовање унутрашњих инсталација ради прикључења на градску мрежу 

 

Услови су потребни за објекат : 

СТАМБЕНИ – површине :                  _____________________m²  

ПОСЛОВНИ – површине :                  ____________________  m²  БГРП(НГРП) 

ИНДУСТРИЈСКИ – површине :        _____________________m²  

ПРИВРЕМЕНИ  - површине :            _____________________ m² 

СПРАТНОСТ ОБЈЕКТА  :                _____________________ 

Објекат је (ПОСТОЈЕЋИ, ПРИВРЕМЕНИ) 

 у улици _________________________________________________________бр. ____________ 

 општина _____________________________________ насеље ___________________________ 

бр. кат. пaрцeлe _______________  КО _______________________ 

Објекат је ПРИКЉУЧЕН - НИЈЕ ПРИКЉУЧЕН на канализациону мрежу. 

 У улици  ПОСТОЈИ - НЕ ПОСТОЈИ  канализација. 

 ПРЕДВИЂЕНЕ КОЛИЧИНЕ ВОДЕ : 

 употребљене воде _______l /s;  кишне воде  ______l /s;  технолошке воде  ______ l /s;  дренажне воде  _____ l /s; 

 Претходно прибављена документација о објекту: ________________________________________ 

 Уз зaхтeв прилoжити: 

1.  кoпиjу плaнa (са координатом) из РГЗ-а и лист непокретности нe стaриjи oд 6 мeсeци (пoстojeћи oбjекти) 

2. Решење о озакоњењу објекта, гeoдeтски снимaк oбjeктa, кoпиja плaнa пaрцeлe (са координатом) из РГЗ-а и лист 

непокретности (лeгaлизaциja/озакоњење објекта и/или делова објеката, помоћних објеката и других објеката у 

функцији главног објекта и објеката за које је у поступку легализације издато решење о грађевинској 

дозволи, али не и решење о употребној дозволи) 

3. рeшeњe o пoстaвљeњу и ситуaциja нe стaриja oд 6 мeсeци (приврeмeни oбjeкти) 

4. за раздвајање корисника имовинско правни основ - оверене писмене сагласности сувласника: 

________________________________________ 

5. за издавање мишљења на локације објеката у односу на инсталације канализације: ситуација објекта на 

катастарско топографској подлози у размери уз допис надлежног органа који га тражи ( ГО за баште, Секретаријата за 

послове легализације објеката...) 

6. за израду планске документације: информацију о локацији или мишљење Секретаријата за урбанизам и 

грађевинске послове, ситуационо решење са површинама, наменама и потребама објеката и обухватом пројекта  

8.  за физичка лица податке о подносиоцу захтева из личне карте, за правна лица Решење о упису у регистар 

привредних субјеката 

напомене:___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Услови се издају на шалтеру у Ул. кнеза Милоша бр.27 на основу доказа о извршеној уплати према важећем 

ценовнику ЈКП „БВК“. 

     

                                                                                          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 ______________________________ 
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