Барање:
 ЕКСТЕРНО
 ИНТЕРНО

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПРИЛЕП

БАРАЊЕ
ЗА ПРОМЕНА НА ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ НА ПРИКЛУЧОКОТ

ПОДАТОЦИ КОИ ГИ ПОПОЛНУВА БАРАТЕЛОТ
Подносител на барањето:

_____________________________________ ЕМБГ:________________________

Адреса на барателот:

___________________________________________________________________

Телефон за контакт:

_________ /___________________

Шифра на корисник:

_____________________________

Мобилен: _________/_________________

 физичко лице  правен субјект

Барам промена на следните податоци на приклучокот:




Име на кое се води приклучокот
Адреса






Податоци за водомерот

Статус на приклучокот

Други податоци за приклучокот

(1) ПРОМЕНА НА ИМЕ НА КОЕ СЕ ВОДИ ПРИКЛУЧОКОТ
Промената на името се однесува на:

 сопственикот

 потрошувачот
(непосредниот корисник)

• Договор за купопродажба (основ
купопродажба) или
• Решение за наследство (основ
наследство)
• Договор со ВИК Прилеп
• Изјава за превземање на долг
• Документи за идентификација
(копии од важечки лични карти
или пасоши за странките на дог.)
• Имотен лист (доколку
катастарски е решено и е можно
негово издавање)

Потребна документација:

• Договор за изнајмување (основ
изнајмување) или
• Договор за користење (основ
близок род)
• Договор со ВИК Прилеп
• Изјава за превземање на долг
• Документи за идентификација
(копии од важечки лични карти
или пасоши за странките на дог.)

Постоечко име на кое се води приклучокот (сопственикот): _________________________________________
Промена - ново име на:

 сопственикот:

____________________________________________________

 потрошувачот:

____________________________________________________

(2) ПРОМЕНА НА АДРЕСА
Промена на адресата се однесува на:

 адреса на приклучокот

 адреса на сопственикот –
корисникот

Потребна документација за:

• Општински акт за промена на
адреса (основ законски промени)
• Документ за сопственост (основ
грешка во евиденција)
• Интерно барање ВИК Прилеп
(основ исправка на грешка на
податоци во системот)
• Договор со ВИК Прилеп

• Барање на сопственикот
• Изјава за превземање на долг
• Документи за идентификација
(копии од важечки лични карти,
пасоши, регистрација на
правниот субјект)
• Договор со ВИК Прилеп

Постоечка адреса:

_________________________________________________________________________

Нова адреса:

_________________________________________________________________________

(3) ПРОМЕНА НА СТАТУС НА ПРИКЛУЧОКОТ
Постоечки статус на приклучокот: __________________ Нов статус на приклучокот: __________________
Промената на статус на приклучокот:

 интерно генериран во ВИК

 екстерно барање на корисник

Потребна документација:

• Барања од оддели во ВИК
(наплата, одржување,
водомерна работилница, др.)
• Записници и/или потврди за
утврдена фактичка состојба

• Барање за нередовно
фактурирање
• Документ за идентификација
(копија од важечка лична карта
или пасош)
• Договор со ВИК Прилеп
• Записници и/или потврди за
утврдена фактичка состојба
(доколку има)

(4) ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИ ЗА ВОДОМЕР
Постоечки тип водомер ____________; сер.бр.: _____________; состојба: ________ m3; на ден ___/___/___г.
Промена на кој податок за водомерот?
Промената на податоци за водомер
се однесува на:
Потребна документација:

________________________________________________________

 состојбата на бројачот на

 промена на други податоци

водомерот

за водомерот

• Читачки листи (ВИК интерно)
• Записник за утврдена фактичка
состојба
• Документи за идентификација
(копија од важечка лична карта
или пасош)
• Договор со ВИК Прилеп
• Интерни барања од оддели во
ВИК (наплата, водомерна, др.)
• Сметки или фактури

• Потврда за замена
• Потврда за баждарење
• Согласност за замена
• Договор со ВИК Прилеп
• Интерни барања од оддели во
ВИК (наплата, водомерна, др.)
• Монтажа на водомер (каде нема)

(5) ПРОМЕНА НА ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРИКЛУЧОКОТ
Промена на кој податок за приклучокот? ________________________________________________________
________________________________________________________
Потребна документација:

• Интерни барања оддели во ВИК • Договор со ВИК
• Документи за идентификација
• Записници и/или потврди за
(лична карта, пасош, регистрац.)
утврдена фактичка состојба

Подносител на Барањето:

______________________

ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп

_____/____/_______год.

_________________________

Податоци кои ги пополнува ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп
Забелешки:

__________________________________________

СТАТУС НА БАРАЊЕТО:

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Поднесува: _________________ ____/____/____г.




ВРСКА – Барања и жалби број:

Комплетно
Не е комплетно, се затвора

_________________

Извршена е промена на податоците?

 ДА  НЕ

Потврдува на ден: ____/____/______год.
Координатор:

_________________________________

