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ПРЕДМЕТ: Захтјев  за прикључак на        водоводну и/или       канализациону мрежу и/или       регистрацију корисника  
комуналних услуга у Јавни регистар корисника комуналних услуга, доставља се  
 

Поштовани, 
Овим путем Вам се обраћам са захтјевом за прикључак на водоводну и/или канализациону мрежу и/или регистрацију корисника 
комуналних услуга у Јавни регистар корисника комуналних услуга  за 
          индивидуални стамбени објекат;          хидрантски водомјер  

индивидуални пословни објекат;          јавна чесма 

вишепородични стамбени објекат;                остало________________________________________ 

вишепородични стамбено-пословни објекат        ______________________________________________ 

који се налази у улици у 

Ради испуњавања услова из члана 54. Одлуке о водоводу и канализацији на подручју општине Бијељина („Сл. гл. општине 
Бијељина“, број 11/12), Правилника о условима и начину прикључења грађевинских објеката и других некретнина на водоводну 
и канализациону мрежу број НО-1004-6/13 од 26. априла 2013. године, Правилника о регистрацији корисника комуналних услуга 
водоснабдијевања и одвођења отпадних вода на подручју Града Бијељина број НО-1004-7/13 од 26. априла 2013. године., 
добровољно Вам достављам сљедећа документа а како слиједи1: 
 

1. увид у личну карту заинтересованог лица (и пуномоћника заинтересованог лица а уколико поступак покреће 
привредно друштво обавезно се врши увид у личну карту директора односно другог овлашћеног лица); 

2. доказ о легалности објекта који се водоснабдијева (нпр. грађевинска дозвола, употребна дозвола, увјерење да је 
објекат саграђен прије првог аерофотограметријског снимка или сагласност на привремено прикључење на водоводну 
мрежу), 

3. копија извода из земљишно-књижног улошка (у даљем тексту: з.к. извадак)  по правилу не старији од 12 мјесеци 
и/или други доказ о власништву односно праву коришћења парцеле односно објекта (нпр. уговор о закупу, уговор о 
поклону, рјешење о додјели парцеле односно објекта на коришћење и др.) из којег се види овлашћење подносиоца 
захтјева да легално користи парцелу односно објекат који се прикључује на водоводну мрежу; 

4. копија посједовног листа или листа непокретности не старији од 6 мјесеци; 
5. копија увјерења о кућном броју издато од стране надлежног органа Административне службе Града Бијељина уколико 

се увиђајем на терену не може утврдити кућни број; 
6. копија катастарског плана не старији од 6 мјесеци; 
7. копија увјерења о идентификацији или други доказ о идентификацији уколико је то потребно; 
8. копија рјешења надлежног градског органа којим се заинтересованом лицу дозвољава предузетничка дјелатност;  
9. копија јединственог идентификационог броја (ЈИБ); 
10. копија увјерења о регистрацији ПДВ-а уколико је подносилац захтјева ПДВ обвезник односно овјерена изјава ако 

није ПДВ обвезник; 
11. копија рјешења надлежног суда о упису у судски регистар или актуелни извод из судског регистра не старији од 3 

(три) мјесеца; 
12. овјерена и потписана пуномоћ којом се пуномоћник овлашћује да у име и за рачун заинтересованог лица предузима 

правне радње и друге мјере у поступку прикључења и регистрације уколико се поступак регистрације води по захтјеву 
пуномоћника; 

13. по потреби и остала документа предвиђена Законом, Одлуком о водоводу, Правилницима и другим општим 
актима даваоца комуналне услуге;  

 

Такође, овим путем изјављујем да сам упознат и сагласан да лично измирим дуговања по корисничкој шифри број 
_________________ односно водомјеру број _______________________ те да уколико одмах а најкасније у року од 7 (седам) дана 
по телефонском позиву овлашћених радника Одјeљења за јавни регистар не закључим уговор о пружању комуналних услуга 
сматраће се да сам приједлог уговора одбио потписати – закључити. У прилог томе, додаје да сам упознат и сагласан да А.Д. 
„Водовод и канализација“ Бијељина може евидентирати моје личне податке у Јавни регистар корисника (нпр. ЈМБГ, л.к. број и 
друго) и да исте може по потреби користити у правном саобраћају без моје посебне сагласности и без временског ограничења. 
Дана, ___. ___. 20___. године                                                        

                                                 
1 Заокружити редне бројеве за она документа која се достављају; 

 
 

име, име оца и презиме / назив привредног друштва 
 

 
л.к. број и надлежни орган / ЈИБ привредног друштва 

 

 
мјесто, улица и број / сједиште привредног друштва 

 

 
контакт телефон 

 

А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА 
Служба за пројектовање и развој 

Служба за правне, кадровске и опште послове 
Одјељење за јавни регистар 

  

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА: 
 

____________________________ 
Л.К. број /ЈИБ:_________________ 
__________________ 


