ВОДОПРИВРЕДНИ АКТИ (ВОДОПРИВРЕДНИ УСЛОВИ, САГЛАСНОСТИ,
ДОЗВОЛЕ
И
ПОТВРДЕ
О
ИСПУЊЕНОСТИ
УСЛОВА
ИЗ
ВОДОПРИВРЕДНЕ САГЛАСНОСТИ )
На основу чл.14. – 25. Закона о водама (Сл. гласник РС, бр. 46/91) и
Правилника о садржини техничке документације која се подноси у поступку за
добијање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе (Сл. гласник СРС,
бр. 3/78) дефинисана надлежност и поступак за издавање водопривредних аката у
погледу различитих објеката и радњи.
Споменутим прописима водни режим је дефинисан водоприредним
основама и водопривредним условима, сагласностима, дозволама и потврдама о
испуњењу услова из водопривредне сагласности.
У наставку текста описан је поступак око издавања водопривредних аката.
-НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ АКАТА
Надлежни органи за издавање водопривредних аката су:
-Републички орган, Министарство пољопривреде, шумарства
водопривреде – Републичка дирекција за воде;
-Општински органи надлежни за послове водопривреде и
-Јавна водопривредна предузећа – «Србијаводе» и «Воде Војводине».

и

-НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ АКАТА
Републички орган је надлежан за следеће објекте и радње:
-Бране и акумулације (мале и високе бране, јаловишне и друге);
-системе за снабдевање водом (општинске, регионалне, међурегионалне и
друге):
-хидроелектаране, термолектране и руднике;
-захват и довођење воде за индустријске објекте из површинских и
подземних вода.
Индустријски објекти су: објекти за производњу и употребу нуклеарне
енергије, објекти за производњу и прераду нафте и гаса, објекти базне и хемијске
индустрије, црне и обојене металургије, објекти за производњу топлоте и енергије,
објекти за производњу, прераду и оплемењавање руда, објекти за прераду дрвета,
приузводње целулозе и папира, прерада прехрамбене призвода, прерада текстила,
коже и крзна, објекти за производњу минералних и синтететичких уља,
штампарски заводе (веће фирме), објекти за произвњу грађевинских материјала,
стакла и камена и други објекти и радови сличног значаја и категорије.
-индустријске објекте чије се отпадне воде испуштају у површинске,
подземне воде или јавну канализацију;
-постројења за пречишћавање и објекти за одвођење и спуштање отпадних
вода;
-магистралне, регионалне путеве, железнице и мостове на њима, аеродроме,
преводнице, луке и пристаништа;

-индустријске и комуналне депоније;
-уређење водотока и изградња заштитних водопривредних објеката,
-магистралне нафтоводе, гасоводе и продуктоводе;
-системе за одводњавање и наводњавање (сви системи за било које
површине);
-наводњавање пољопривредног земљишта отпадним водама;
-складиштење на обалаама материја које могу загадити воду и
-подземна и надземна складишта за нафту , њене деривате и друге опасне
материје.
Општински органи су надлежни за објекте и радње:
-сеоске водоводе;
-сађење дрвећа и сеча дрвећа у кориту за велику воду;
-промена катастарске културе земљишта на ерозивном подручју;
-објекте, изузев индустријских, чије се отпадне воде испуштају у јавну
канализацију, осим атмосферске воде које нису загађене и воде из домаћинстава и
-воденице и објекти на сплавовима.
Јавна водопривредна предузећа су надлежна за објекте и радње:
-Вађења песка и шљунка, камена и другог материјала из корита водотока,
спрудова, напуштених корита и са обала природних водотока, природних и
вештачких акумулација и на подручјима угроженом од ерозије;
-испирање акумулационих језера или чишћење наталожених наноса из
акумулационог језера;
-захват и довођење воде за објекте, изузев индустријских из површинских и
подземних вода;
Неиндустријски објекти су објекти који нису набројани у индустријске
објекте.
-објекте, изузев индустријских, чије се отпадне воде испуштају у
површинске и подземне воде;
-вештачко обогаћивање подземних издана;
-рибњаке;
-изградњу или затрпавање бушених и рени бунара и других бушотина за
потребе рударских и геолошких радова;
-остале објекте који могу привремено, повремено или трајно да проузрукују
промене у водном режиму или који може да утиче на водни режим.
-ПОСТУПАК У ВЕЗИ ИЗДАВАЊА ВОДОПРИВРЕДНИХ АКАТА
Водопривредни услови
Водопривреднe
документације.

условe инвеститор

прибавља ради израде техничке

Уз захтев за издавање водоприврдених услова ивеститор прилаже следећу
документацију:
-Основне податке о локацији, намени и величини објекта а по потреби и
претходне студије или идејна решења којима се ближе сагледава утицај објекта на
водни режим;
-мишљење територијалног надлежног Јавног водопривредног предузеће
(«Србијаводе» или «Воде Војводине») и
-мишљење републичког хидрометеоролошког завода.
Водопривредна сагласност
У поступку исходовања водопривредне саглсаности инвеститор уз захтев
подноси техничку документацију.
Орган
приликом спровођења поступка издавања водопривредне
сагласности проверава да ли је техничка документација урађена у складу са
водопривредним условима као и прописима из области водопривреде и других
прописа.
Водопривредна дозвола
После завршетка изградње објекта инвеститор прибавља водопривредну
дозволу. Уз захтев за издавање водопривредне дозволе инвеститор подноси
следећу документацију:
-Мишљење територијано надлежног Јавног водопривредног предузећа;
-записник надлежног републичког водопривредног инспектора о
испуњености услова из водопривредне сагласности;
-извештај комисије о извршеном техничком прегледу објекта;
-атест о постигнутом степену ефикасности уређаја за пречишћавање
отпадних вода, издат од надлежне организације - уколико је ова врста објекта
предмет исходовања водопривредне дозволе;
-доказ о установљавању безбедне зоне низводно од високе бране - уколико
је предмет исходовања водопривредне дозволе висока брана и
-техничка документација на основу које је објекат изграђен, са свим
изменама и допунама које су извршене у току градње као и извод из техничке
документације.
У поступку издавања водопривредних аката инвеститор плаћа и таксу на
име трошкова поступка.
Напомиње се да описани поступак издавања водопривредних аката
спроводи Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка
дирекција за воде
За све информације можете се обратити Републичкој дирекцији за воде,
Одељењу за управно-аналитичке послове на телефоне: 011/311-6494, 2013-369,
2013-336 и 2013-338 или лично на адресу Нови Београд, Булевар Уметности број 2.

