
 

ЈКП „NAISSUS“ НИШ 

СЛУЖБА ИНФИРМАЦИЈА 

И РЕКЛАМАЦИЈА 

тел. 018/502 719, 502 737 

е-маил: reklamacije@naissus.co.rs 

Јавно комунално предузеће за воду и канализацију „Naissus“ Ниш,  Кнегиње Љубице 1/1, 18000 Ниш, Србија 

 
тел. 018/502 744, 502 650, факс 018/502 715, 502 612, е-маил: info@naissus.co.rs, web: www.naissus.co.rs 

 Фотокопија личне карте власника објекта 

 Решење о регистрацији из АПР 

 Оверена сагласност сувласника 

 Уговор о јемству 

 Меница (бланко соло) са меничним овлашћењем 

 Остало : ___________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Захтев примио : ________________________ 

Број ___________________ 
Датум__________________ 
 
Подаци о лицу које подноси захтев: 
 
Име и презиме ___________________________________________________________________ 
л.к.бр. / ЈМБГ  ___________________________________, издата од ПУ ____________________ 
 

З  А  Х  Т  Е  В 
за промену имена власника / корисника прикључка 

 
Дошло је до промене права својине / коришћења на објекту који се налази на адреси 
 
________________________________________________________________________________ 

(место, општина, улица, број) 
 
Предметни објекат се напаја водом преко водомера бр. _____________________, М. број 
потрошача _______________, и води се на купца ______________________________________. 
 
Нови власник / корисник објекта, који је прикључен на водоводну и канализациону мрежу је 
 
________________________________________________________________________________ 

(име и презиме физичког лица или назив / пословно име правног лица или предузетника) 
 
Адреса за доставу рачуна: _________________________________________________________. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Приложене копије докумената: 
 Уговор о купопродаји непокретности 

 Уговор о размени непокретности 

 Уговор о заједничкој изградњи (саинвестирању) 

 Уговор о поклону  

 Уговор о закупу 

 Уговор о давању објекта на коришћење 

 Статусни уговор привредног друштва 

 Уговор о расподели имовине за живота 

 Решење о наслеђивању (правноснажно) 

 Правноснажна пресуда 

 Судско поравнање 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Кратак опис поступка за промену имена власника / корисника прикључка: По пријему захтева ЈКП 

„Наиссус“ Ниш је у обавези да изврши очитавање водомера и фактурисање очитаног стања 

самосталног прикључка пре поступања по захтеву. Подносилац захтева који нема самостални 

прикључак (контролни водомер, процентуалац) је сагласан са очитаним стањем после предметног 

захтев за промену имена власника/корисника прикључка. 

 
 Контакт телефон:        Подносилац захтева 
________________________      __________________________ 
 


