
СЛУЖБА  РАЗВОЈ 

СЛУЖБА ЗА ИЗДАВАЊЕ  ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ  ПРИКЉУЧАКА 
НА ГРАДСКОЈ ВОДОВОДНОЈ И КАНАЛИЗАЦИОНОЈ МРЕЖИ РЈ 4.10 

-ПРОЦЕДУРА РАДА – 

  

Вођа пројекта "Израде нових прикључних мјеста" : 
          У оквиру службе Развој, ради службеник који је овлаштен и одговоран за издавање 
захтјева  и примање потребне техничке документације неопходне  за добијање  
водовоног/ канализационог прикључка . 
         Служба ради у скаду са важећим општинским одлукама и правилницима : 

1. Одлука о водоснабдјевању ( Сл.лист РЦГ- општински прописи 28/04) ; 
2. Одлука о одвођењу фекалних вода са подручја Општине Херцег Нови (Сл.лист РЦГ- 

општи- 

        нски прописи 34/04) ; 

1. Правилник о условима за пројектовање,изградњу и одржавање водоводног система ; 
2. Правилник о условима за изградњу, одржавање и коришћење фекалне канализације ; 

Након подношења захтјева од стране садашњег / будућег потрошача (уплата надокнаде за 
захтјев  
и завођења у дјеловодник –архива)службеник је обавезан да у року од 15 дана изиђе на терен 
,изда услове и писмено одговори на достављени захтјев. 

1.Захтјев за добијање пројектантских водоводних и канализационих услова  
За добијање одговора на овај  захтјев потребно је да се достави рјешење о локацији уз 
минимално техничке услове издате од стране Секретаријата за урбанизам и грађевинарство 
општине Херцег Нови или Министарства за економски развој Црне Горе уколико планирани 
објекат прелази преко  3000 m² . 
Подношењем овог захтјева подносилац захтјева добија писмени одговор и ситуацију терена са 
оријентационим уцртаним мјестом прикључења на градску водоводну мрежу и мјестом 
прикључења градском канализационом колектору .Уколико не постоји изграђена водоводна и 
канализациона инфраструктура подносиоцу захтјева се одговара да је потребно да се за 
тражену локацију изгради водоводна / канализациона мрежа у дужини сса ____ m,о свом 
трошку . 
На овај начин се подносиоцу захтјева прије израде главног пројекта саопштавају сви подаци 
везани за планрану изградњу .Будући да је у прошле двије године порастао број захтјева за 
локације на којима није изграђена водоводна и канализациона инфраструктура ,подносиоци 
захтјева су суочени са додатним трошковима око финансирања изградње истих . 

2. Захтјев за добијање катастра водоводних и канализационих инсталација . 
Овај захтјев се издаје када су у питању пресјецања тротоара или путева за полагање ПТТ или 
еле-ктро кабла(подношењем овог захтјева подносилац захтјева добија писмено обавјештење и 
ситуацију терена  за тражену ужу/ширу локацију са уцртаном водоводном и канализационом 
мрежом . 

  



3. Захтјев за раздвајање водомјера тј. водоводни инсталација .                            
Овај захтјев се издаје када подносилац захтјева  рјешава имовинска питања и треба да достави 
лист непокретности (не старији од 15 дана) у коме се види да је он власник/сувласник 
стамбеног објекта 
за који жели да се изврши раздвајање тј.уградња једног /или више водомјера за сваку 
стамбену јединицу,  уграђених у постојећем /проширеном водомјерном окну. 
Све до ступања на снагу  Одлуке о водоснабдјевању( Сл.лист РЦГ- општински прописи 28/04  
гдје се прецизира да је за сваку новоизграђену стамбену јединицу неопходно монтирати 
засебни водо-мјер ,стамбени објекти без обзира на своје габарите  / број власника / број 
мокрих чворова били су везани преко једног водомјера. Овакво рјешење је са собом доносило 
низ проблема међу власницима по питању утрошене количине воде . 
                      
4. Захтјев за водоводну сагласност . 
Водоводна сагласност је писани документ неопходан за добијање грађевинске дозволе.По 
испуње-ном захтјеву и достављеном на увид Главном пројекту који је предходно добијена 
сагласност од стране Секретаријата за урбанизам и грађевинарство Општине Херцег Нови или 
надлежног Министарства ,након прегледа пројекта ,а по хидрауличком прорачуну 
пројектанта издаје се водоводна сагласност. 
У њој су дати подаци са ког се цјевовода може добити тражена количина воде ,тј. пречник 
прикљу-чне цијеви ,број водомјера и услови по којима се полаже цијев и израђује водомјерно 
окно. 
Водоводна сасласност садржи и податке везане за градску канализацију ,а ако нема изграђене 
за стамбени објекат треба да се планира изградња обострано армиране водонепропусне 
септичке ја-ме,а све према важећој Одлуци о одвођењу фекалних вода са подручја Општине 
Херцег Нови (Сл.лист РЦГ-општински прописи 34/04 ). 

5. Захтјев за прикључење на градску водоводну мрежу. 

         
Након добијања грађевинске дозволе по предатом захтјеву излази се на терен и издају се 
услови  
прикључења на градску водоводну мрежу.Уколико нема изграђене секундарне мреже 
,подносилац захтјева је у обавези да изради до свог објекта водоводни прикључак . 

1. На мјесту прикључења треба израдити прикључно окно ,да се из прикључног окна до 
објекта положи цијев у рову ,да се изради водомјерно окно (Правилник о условима за 
пројектовање,изгра-дњу и одржавање водоводног система ). 

2. Служба за изградњу ,одржавање водоводне мреже је у обавези након уплаћеног радног 
налога да изврши прикључењена градску водоводну мрежу и да монтира централни 
водомјер ,а све према (Правилнику о условима за пројектовање,изградњу и одржавање 
водоводног система) . 

3. У току извођеља радова , овлаштени службеник је у обавези да врши кориснички 
надзор над овим радовима . 

1. 6. Захтјев за прикључење на градску водоводну /канализациону мрежу без 
грађевинске дозволе (привремени прикључак ) 

Подносиоцу захтјева за локације гдје није донешен ДУП или у ван урбаном подручју по 
предатом захтјеву са листом непокретности и потврдом из Урбанизма, излази се на терен и 
издају се услови прикључења на градску водоводну /канализациону мрежу. 
Технички услови и обавезе подносиоца захтјева су исте као и за објекте са грађевинском 
дозволом. 



1. 7.  Захтјев за прикључење на градску канализациону мрежу. 

Након добијања грађевинске дозволе по предатом захтјеву излази се на терен и издају се 
услови  
прикључења на градску канализациону мрежу.Уколико нема изграђене канализационе мреже 
,по-дносилац захтјева је у обавези да изради до свог објекта канализациони прикључак . 

1. На мјесту прикључења треба израдити ревизионо окно ,да се из ревизионог окна до 
објекта положи цијев у рову са потребним падом  ,а све према ''Правилнику о условима 
за изградњу, одр-жавање и коришћење фекалне канализације. 

2. У току извођеља радова ,службеник је у обавези да врши кориснички надзор над овим 
радовима .                   

                                   

   

7. Захтјев за примање извршених радова за прикључење на градску водоводну и 
канализациону мрежу 

1. Потврда о техничкој исправности извршених радова на градској водоводној и 
канализационој мрежи се издаје на основу пристиглог захтјева од стране подносиоца 
истог,а служи као пратећи трајни документ за издавање употребне дозволе/техничког 
пријема објекта од стране Општине. 

           Достављена документација везана за водоводни /канализациони 
прикључак/раздвајања/ 
технички пријем  се чува трајно у архиви Ј.П.''Водовод и канализација ''Херцег Нови . 

 


