
ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, Ослобођења 15, тел./ факс 013/319-524, 319-477, e-mail: office@ vodovodpa.rs 

            

         Захтев за накнадно прикључење на ГРАДСКИ ВОДОВОД    
(попунити читко штампаним словима) 

 

Молим да ми се изврши израда пројектне документације и изврши НАКНАДНA УГРАДЊА ВОДОМЕРА 

у постојећем водомерном шахту за објекат који се налази: 

  

у улици           бр.    
 

насељено место/град     кат. парцела бр.   К.О.    
 

водомерни шахт се налази у улици        бр.     
 

рачун за утрошену воду доставити на адресу:          
 

адреса за доставу писмена:            

 

Уз захтев приложити следећу документацију: 

1. Постојећи објекти: 
 Копију плана парцеле (не старију од 6 месеци), 

 Лист непокретности (не старији од 6 месеци), 

 Сагласност свих сувласника на парцелама кроз које пролази унутрашња инсталација и/или Сагласност свих 

сувласника на постојећем прикључку односно власника водомера, оверену од стране надлежног органа (јавни 

бележник), 

 Пројекат унутрашњих инсталација водовода и канализације за објекат - на увид (за ПРАВНА ЛИЦА), 

 Фотокопију личне карте и места пребивалишта подносиоца захтева (за ФИЗИЧКА ЛИЦА), 

 Извод из АПР ( који садржи ПИБ, матични број...). 

2. Нови објекти: 
 осим документације наведене у тачки 1. потребно је приложити и Решење о грађевинској дозволи и техничке 

услове издате од стране ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево. 

3. Објекти у легализацији / озакоњењу: 
 осим документације наведене у тачки 1.  потребно је приложити и Потврду о привременом прикључењу или 

Решење о озакоњењу издате од стране Градске управе Града Панчева. 

4. Привремени објекти 
 осим документације наведене у тачки 1. потребно је приложити и Решење о постављењу објекта. 

НАПОМЕНА: Захтев за израду пројекта подноси искључиво инвеститор односно власник  будућег прикључка водовода или 

овлашћено лице ( уз захтев приложити овлашћење оверено код надлежног органа). Уколико се захтев подноси за накнадно 

прикључење и на воду и на канализацију, Инвеститор 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:  ПИБ:   

       

               
Контакт телефон: 

               
Потпис овлашћеног лица: 

Печат правног лица: 
(ЗАХТЕВ БР. 4) 


