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          ЗAХТEВ ЗA KАНАЛИЗАЦИОНИ СПOJ 

Мoлим дa ми сe изврши спajaњe сa грaдскoм канализационом мрeжoм у улици  

__________________________________________________________ бр__________  

 катастарска парцела бр. __________      КО  ____________________                                 

Рaчун  зa употребљену воду доставите нa aдрeсу 

_______________________________________________________________________ 

прилoг:  

            1. услови за пројектовање унутрашњих инсталација канализације, 

            2. копија плана парцеле са уцратаним објектом и копија листа непокретности са укњиженим објектом  

                (постојећи објекти),             

            3. Решење о озакоњењу и геодетски снимак објекта (објекти уписани у лист непокретности према  

               Закону о озакоњењу-са решењем о озакоњењу), 

            4. решење о постављењу објекта (привремени објекти), 

            5. сагласност на Главни пројекат канализације (решење), 

            6. копије свих графичких прилога из Главног пројекта оверених печатом ЈКП "БВК" 

                са бројем сагласности, 

            7. уговор са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда (за нове објекте са Главним  

                пројектом са грађ.дозволом у прелазном режиму) 

            8. копије фактура (услови, сагласност и спој), 

            9. приложити податке о подносиоцу захтева из личне карте (физичка лица), односно Решење о 

упису у регистар привредних субјеката (правна лица), 

           10. копије свих оверених писмених сагласности, уколико је хидротехничко решење захтевало  

                 претходно обезбеђивање имовинско правног основа. 

                         

НAПOМEНA : Уз наведену документацију подноси се онолико Формулара 3К колико има спојева. 
 

          

                                                                                          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 ______________________________ 

mailto:info@bvk.rs
http://www.bvk.rs/


ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

                                                     „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“                            Формулар 3К  

 

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 

Кнеза Милоша 27 

11000 Београд, Србија 

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762 

Контакт центар: 3 606 606 

e-mail: info@bvk.rs 

Датум:  

 

 

 

 
www.bvk.rs 

Служба техничке документације 

Кнеза Милоша 27, 11000 Београд 

Тел: 2065 018 

Факс: 3612 896 

e-mail:std@bvk.rs  

                                                          

ЗА 40103000 005/03

 
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 

 

 

mailto:info@bvk.rs
http://www.bvk.rs/

