Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
- Републичка дирекција за воде Број: 325-__ –____/ 20__ - 07
__._________ 20__.године
Београд, ул. Немањина бр. 22-26
Телефон и факс 011/311-6494
__________________________
__________________________
___________________
Предмет: Ваш захтев од __.__.20__.године
Поштовани,
У вези Вашег захтева, бр.___ од __.__.20__.године,
евидентираног у
писарници републичких органа под бројем 325 - __ - ____ / 20___ - 07 од
__.__.20__.године, којим тражите издавање водопривредних услова за
____________________________, обавештавамо Вас да је потребно допунити захтев, у
складу са чл.14. - 25. Закона о водама (''Сл. гласник РС'' бр.46/91, 53/93, 67/93, 48/94,
54/96 и 100/05) и Правилником о садржини техничке документације која се подноси у
поступку за добијање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе (''Сл.
гласник СРС'' бр.3/78).
Ради лакшег и ефикаснијег решавања по Вашем захтеву, у прилогу Вам
достављамо образац: ВУ са обележеном потребном документацијом, те Вас молимо да
доставите:
1. читко попуњени образац (тачке 1. и 2.) и
2. документацију обележену у обрасцу (тачке 3. и 4.);
на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка
дирекција за воде, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд.
Особа за контакт: _________________________________________ , телефон
011 / ______________________ .
Допуну документације доставити у року од 7 дана од дана пријема овог
дописа. Уколико се иста достави у наведеном року сматраће се да је предметни захтев
уредно поднет и решаваће се, у складу са: Законом о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01), Законом о водама и другим прописима .
С поштовањем,
Прилог:
-oбразац : ВУ
Доставити:
-наслову и
-aрхиви

ДИРЕКТОР

Александар Продановић, дипл.инж.
Информације на: www.minpolj.gov.rs / arhiva / vodoprivreda / vodoprivredna akta

Образац: ВУ
ЗАХТЕВ – ДОПУНА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ УСЛОВА
1.Општи подаци о инвеститору:
1.1.Назив инвеститора:______________________________________________________
__________________________________________________________________________
Адреса: улица__________________________________ број_________________
Насеље:______________________________ , поштански број _______________
1.2.Матични – лични број инвеститора:_________________________________________
1.3.Шифра основне делатности : ______________________________________________
1.4. Подаци о регистрацији привредног субјекта ( копија): ________________________
1.5. Подаци особе за контакт:
Име и презиме: ___________________________, функција __________________
Телефон: ____________, моб. тел: _____________ , факс:___________________
е– mail: _____________________________________________________________
2.Основни подаци о објекту – радовима (активностима):
2.1.Назив објекта – радова: __________________________________________________
2.2.Административни положај објекта - локације радова:
Катастарска општина:_________________________________________________
Насеље: ____________________________________________________________
Општина: ___________________________________________________________
Управни Округ: _____________________________________________________
2.3.Положај објекта – локације радова у односу на хидрографију:
Слив:_______________________________________________________________
Најближи водоток:____________________________________________________
3.Документација за објекат – радове (активности):
3.1.Овлашћење, пуномоћје инвеститора код подношења захтева од стране трећег лица;
3.2.Претходно издата водопривредна Акта (водопривредни услови, водопривредна
сагласност и водопривредна дозвола) , (копије);
3.3.Копија плана, издата од стране надлежне службе (оверена копија документа, не
старијег од 6 месеци);
3.4.Извод из листа непокретности, издат од стране надлежне службе (оверена копија
документа, не старијег од 6 месеци);
3.5.Доказ о решеним имовинско-правним односима (оверена копија);
3.6.Урбанистички план (или Акт о урбанистичким условим) , којим је дефинисан
објекат – радови (копија);
3.7.Мишљење надлежног Јавног водопривредног предузеће (ЈВП)
у поступку
издавања водопривредних услова (копија);
3.8.Мишљење Републичког хидрометеоролошког завода Србије (РХМЗ) – Београд у
поступку издавања водопривредних услова (копија);
3.9.Мишљење надлежног ЈКП –за водоснабдевање и испуштање отпадних вода у јавну
канализацију, у складу са прописом о санитарно-техничким условима за испуштање
отпадних вода у јавну канализацију, донетог од стране Скупштине општине и доказ о
положају објекта у односу на прописане зоне санитарне заштите изворишта (копија);
3.10.Докази о квалитету и количини вода које се захватају, на основу претходних
истраживања, спроведених током минимално једне хидролошке године, урађени од
стране овлашћених организација, (копије);

3.11.Услови издати од стране органа надлежног за пловне путеве ("Пловпут" –
Београд) у поступку издавања водопривредних услови за вађење материјала ( песка и
шљунка и другог материјала ) из речног корита и са обала водотока (копија);
3.12.Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за
пренамену земљишта у поступку издавања водопривредних услова за вађење
материјала ( песка и шљунка и другог материјала ) са обала водотока (копија);
4.Техничка документација:
4.1.Назив:__________________________________________________________________
4.2.Технички опис садржи основне податке о: намени, величини објекта, капацитету,
сировини која се користи, врсти технолошког поступка, финалном производу, о
начину водоснабдевања, прикупљању, одвођењу, пречишћавању, испуштању отпадних
вода и о реципјенту; опису процеса извођења радова; начину одлагања отпада, који
може утицати на водни режим; карактеристичним истраживањима (геолошким, хидрогеолошким, хидролошким, хидрауличким, морфолошким и другим); положају
бушотина и истраживању у квантитативном и квалитативном погледу режима вода ;
расположивим количинама и количинама материјала који се намерава вадити из
речног корита и обала водотока и другим елементима који су потребни за издавање
водопривредних услова;
4.3.Графички прилози: генерална ситуација, ситуација, основе, профили и остало;
4.4.По потреби, у појединим случајевима, инвеститор је у обавези да достави или
претходну студију или генерални пројекат или идејни пројекат;
4.5.Обавеза
инвеститора
је
да
достави
Основни
карактеристични
податак:___________________________________________________________________
4.6.Друге карактеристичне податке:____________________________________________
__________________________________________________________________________
4.7._______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Место и

датум

_________________ ,______2010.године М.П.

Потпис подносиоца захтева
_____________________________

Информације на: www.minpolj.gov.rs / arhiva / vodoprivreda / vodoprivredna akta

