На основу члана 114. став 5. и члана 118. став 8. Закона о водама
(„Службени гласник РС”, број 30/10),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси
ПРАВИЛНИК
О САДРЖИНИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ
ВОДНИХ АКАТА И САДРЖИНИ МИШЉЕЊА У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА
ВОДНИХ УСЛОВА
Предмет уређивања
Члан 1.
Овим правилником прописује се садржина и образац захтева за
издавање водних аката, и то: водних услова, водне сагласности и водне дозволе,
као и садржина мишљења које јавно водопривредно предузеће и републичка
организација надлежна за хидрометеоролошке послове издаје у поступку
издавања водних услова.
Захтев за издавање водних услова
Члан 2.
Захтев за издавање водних услова садржи:
1) опште податке о подносиоцу захтева (пуно пословно име, седиште и
адреса, претежна делатност, матични број (МБ), порески идентификациони број
(ПИБ), јединствени матични број грађана (ЈМБГ), податке о контакт лицу
подносиоца захтева (име и презиме, функција, број телефона, број факса и
електронска адреса);
2) основне податке (административни и хидрографски подаци) о:
(1) објекту, односно радовима;
(2) планском документу, и то за:
- просторни план јединице локалне самоуправе и урбанистички
(генерални и регулациони) план,
- план газдовања шумама (основа газдовања шумама и програм
газдовања шумама);
3) место, датум, потпис и печат подносиоца захтева.
Члан 3.
Захтев за издавање водних услова за изградњу, односно реконструкцију
објеката и извођење радова, поред података из члана 2. овог правилника, садржи
и:
1) копију плана парцеле;
2) извод из листа непокретности;
3) информацију о локацији или локацијску дозволу издату у складу са
законом којим се уређује планирање и изградња;
4) мишљење јавног водопривредног предузећа;
5) мишљење републичке организације надлежне за хидрометеоролошке
послове;

6) мишљење министарства надлежног за послове туризма за објекте и
радове на територији бањског места;
7) технички опис објекта, односно радова;
8) графичке прилоге: генералну ситуацију, ситуацију, основе, профиле
и др;
9) раније издата водна акта у случају изградње новог објекта у саставу
постојећег или његове реконструкције;
10) доказ о решеним имовинско-правним односима;
11) претходну студију оправданости са генералним пројектом или
студију оправданости са идејним пројектом са извештајем ревизионе комисије о
стручној контроли.
Члан 4.
Захтев за издавање водних услова за израду планског документа
садржи, и то за израду:
1) просторног плана јединице локалне самоуправе и урбанистичког
(генерални и регулациони) плана:
(1) одлуку надлежног органа о изради планског документа,
(2) програм за израду планског документа,
(3) мишљење јавног водопривредног предузећа,
(4) мишљење
републичке
организације
надлежне
за
хидрометеоролошке послове,
(5) графичке прилоге,
(6) мишљење министарства надлежног за послове туризма за планска
документа за уређење простора на територији бањског места;
2) плана газдовања шумама:
(1) одлуку надлежног органа о изради планског документа,
(2) мишљење јавног водопривредног предузећа,
(3) мишљење
републичке
организације
надлежне
за
хидрометеоролошке послове,
(4) мишљење министарства надлежног за послове туризма за планове
газдовања шумама на територији бањског места.
Члан 5.
Захтев за издавање водних услова за изградњу, односно реконструкцију
објеката и извођење радова, поред података из члана 3. овог правилника, садржи
и:
1) за јавни водовод, регионални вишенаменски хидросистем и рибњак:
(1) елаборат или други документ овлашћеног правног лица о количини
воде која се захвата, израђен на основу претходних истраживања спроведених од
стране овлашћеног правног лица током најмање једне хидролошке године,
(2) елаборат или други документ овлашћеног правног лица о квалитету
воде која се захвата, израђен на основу претходних истраживања спроведених од
стране овлашћеног правног лица током најмање једне хидролошке године;
2) за индустријски и други објекат за који се захвата и доводи вода из
површинских и подземних вода, индустријски и други објекат чије се отпадне
воде испуштају у површинске воде, подземне воде или јавну канализацију,
постројење за пречишћавање отпадних вода и објекат за одвођење и испуштање
отпадних вода, индустријску и комуналну депонију, подземно и надземно
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складиште за нафту и њене деривате и друге хазардне и приоритетне супстанце,
као и за термоелектрану и рудник:
(1) услове јавног комуналног предузећа за прикључак на јавни водовод
или јавну канализацију,
(2) информација јавног комуналног предузећа о положају објекта у
односу на зоне санитарне заштите изворишта,
(3) елаборат или други документ овлашћеног правног лица о количини
воде која се захвата, израђен на основу претходних истраживања спроведених од
стране овлашћеног правног лица током најмање једне хидролошке године,
(4) елаборат или други документ овлашћеног правног лица о квалитету
воде која се захвата, израђен на основу претходних истраживања спроведених од
стране овлашћеног правног лица током барем једне хидролошке године;
3) за експлоатацију речних наноса:
(1) мишљење органа надлежног за пловидбу на унутрашњим пловним
путевима, када се експлоатација речних наноса врши на пловном путу,
(2) сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде, а за
територију аутономне покрајине сагласност надлежног органа аутономне
покрајине у случају експлоатације речних наноса са пољопривредног земљишта,
(3) акт надлежног органа о сагласности на студију о процени утицаја на
животну средину, односно акт надлежног органа којим утврђује да није потребна
процена утицаја на животну средину,
(4) контролни снимак локације за експлоатацију речних наноса
закључно са последњим даном извршене експлоатације (попречни профили и
ситуациони план у државном координатном систему), ако је вршена
експлоатација речних наноса на тој локацији.
Захтев за издавање водне сагласности
Члан 6.
Захтев за издавање водне сагласности садржи:
1) опште податке о подносиоцу захтева (пуно пословно име, седиште и
адреса, претежна делатност, матични број (МБ), порески идентификациони број
(ПИБ), јединствени матични број грађана (ЈМБГ), податке о контакт лицу
подносиоца захтева (име и презиме, функција, број телефона, број факса и
електронска адреса);
2) основне податке (административни, хидрографски и геодетски
подаци) о:
(1) објекту, односно радовима,
(2) планском документу, и то за:
- просторни план јединице локалне самоуправе и урбанистички
(генерални и регулациони) план,
- план газдовања шумама (основа газдовања шумама и програм
газдовања шумама);
3) место, датум, потпис и печат подносиоца захтева.
Члан 7.
Захтев за издавање водне сагласности за објекте и радове за које су
издати водни услови, садржи:
1) решење о издавању водних услова;
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2) локацијску дозволу издату у складу са законом којим се уређује
планирање и изградња;
3) главни пројекат са одговарајућом лиценцом за одговорног
пројектанта;
4) извод из главног пројекта који се односи на хидротехнички део и део
који се односи на објекте који утичу на водни режим;
5) извештај о техничкој контроли главног пројекта са одговарајућом
лиценцом за лице које је извршило техничку контролу тог пројекта;
Захтев за издавање водне сагласности за плански документ за уређење
простора и газдовање шумама за који су издати водни услови садржи, и то за
израду:
1) просторног плана јединице локалне самоуправе и урбанистичког
(генерални и регулациони) плана:
(1) решење о издавању водних услова,
(2) плански документ,
(3) извештај о стручној контроли планског документа;
2) плана газдовања шумама:
(1) решење о издавању водних услова,
(2) основу газдовања шумама или програм газдовања шумама.
Члан 8.
Захтев за издавање водне сагласности за објекте и радове, поред
података из члана 7. став 1. овог правилника, садржи и:
1) за брану са акумулацијом чија је намена водоснабдевање:
(1) решење министарства надлежног за послове здравља о одређивању
зона санитарне заштите изворишта;
2) за јавни водовод и регионални вишенаменски хидросистем:
(1) решење министарства надлежног за послове здравља о одређивању
зона санитарне заштите изворишта,
(2) решење министарства надлежног за послове геолошких
истраживања о утврђеним и разврстаним резервама подземних вода.
Члан 9.
Захтев за издавање водне сагласности за објекте и радове за које нису
издати водни услови садржи:
1) главни пројекат са одговарајућом лиценцом за одговорног
пројектанта;
2) извод из главног пројекта који се односи на хидротехнички део и део
који се односи на објекте који утичу на водни режим;
3) извештај о техничкој контроли главног пројекта са одговарајућом
лиценцом за лице које је извршило техничку контролу тог пројекта;
4) извештај комисије о стручној контроли генералног пројекта или
идејног пројекта;
5) копију плана парцеле;
6) извод из листа непокретности;
7) локацијску дозволу издату у складу са законом којим се уређује
планирање и изградња.
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Члан 10.
Захтев за издавање водне сагласности за објекте и радове, поред
података из члана 9. овог правилника, садржи и:
1) за брану са акумулацијом чија је намена водоснабдевање:
(1) решење министарства надлежног за послове здравља о одређивању
зона санитарне заштите изворишта;
2) за јавни водовод и регионални вишенаменски хидросистем:
(1) решење министарства надлежног за послове здравља о одређивању
зона санитарне заштите изворишта,
(2) решење министарства надлежног за послове геолошких
истраживања о утврђеним и разврстаним резервама подземних вода,
(3) услове јавног комуналног предузећа за прикључак на јавни водовод
или јавну канализацију,
(4) елаборат или други документ овлашћеног правног лица о количини
воде која се захвата, израђен на основу претходних истраживања спроведених од
стране овлашћеног правног лица током барем једне хидролошке године,
(5) елаборат или други документ овлашћеног правног лица о квалитету
воде која се захвата, израђен на основу претходних истраживања спроведених од
стране овлашћеног правног лица током барем једне хидролошке године;
3) за индустријски и други објекат за који се захвата и доводи вода из
површинских и подземних вода, индустријски и други објекат чије се отпадне
воде испуштају у површинске воде, подземне воде или јавну канализацију,
постројење за пречишћавање отпадних вода и објекат за одвођење и испуштање
отпадних вода, индустријску и комуналну депонију, за подземно и надземно
складиште за нафту и њене деривате и друге хазардне и приоритетне супстанце,
као и за термоелектрану или рудник:
(1) решење министарства надлежног за послове здравља о одређивању
зона санитарне заштите изворишта,
(2) решење министарства надлежног за послове геолошких
истраживања о утврђеним и разврстаним резервама подземних вода,
(3) услове јавног комуналног предузећа за прикључак на јавни водовод
или јавну канализацију,
(4) информација јавног комуналног предузећа о положају објекта у
односу на зоне санитарне заштите изворишта,
(5) елаборат или други документ овлашћеног правног лица о количини
воде која се захвата, израђен на основу претходних истраживања спроведених од
стране овлашћеног правног лица током барем једне хидролошке године,
(6) елаборат или други документ овлашћеног правног лица о квалитету
воде која се захвата, израђен на основу претходних истраживања спроведених од
стране овлашћеног правног лица током барем једне хидролошке године.
Захтев за издавање водне дозволе
Члан 11.
Захтев за издавање водне дозволе садржи:
1) опште податке о подносиоцу захтева (пуно пословно име, седиште и
адреса, претежна делатност, матични број (МБ), порески идентификациони број
(ПИБ), јединствени матични број грађана (ЈМБГ), податке о контакт лицу
подносиоца захтева (име и презиме, функција, број телефона, број факса и
електронска адреса);
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2) основне податке (административни, хидрографски и геодетски
подаци) о објекту, односно радовима;
3) место, датум, потпис и печат подносиоца захтева.
Члан 12.
Захтев за издавање водне дозволе за објекте и радове за које је издата
водна сагласност или водна дозвола, поред података из члана 11. овог правилника,
садржи и:
1) решење о издавању водне сагласности или водне дозволе;
2) извештај јавног водопривредног предузећа о испуњености услова из
водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе;
3) извештај комисије о извршеном техничком прегледу објекта;
4) главни пројекат или пројекат изведеног објекта;
5) извод из главног пројекта или пројекта изведеног објекта.
Члан 13.
Захтев за издавање водне дозволе за објекте за које је издата употребна
дозвола а није издата водна сагласност, поред података из члана 11. овог
правилника, садржи и:
1) употребну дозволу;
2) извештај јавног водопривредног предузећа о спремности објекта за
издавање водне дозволе;
3) главни пројекат или пројекат изведеног објекта;
4) извод из главног пројекта или пројекта изведеног објекта.
Члан 14.
Захтев за издавање водне дозволе за објекте и радове за које је издата
водна сагласност или водна дозвола и објекте за које је издата употребна дозвола
а није издата водна сагласност, поред података из чл. 12. и 13. овог правилника,
садржи и:
1) за брану са акумулацијом:
(1) елаборат за одређивање последица услед изненадног рушења брана
и о обавештавању и узбуњивању становништва на подручју угроженом
поплавним таласима,
(2) пројекат техничког осматрања са стручном контролом,
(3) годишњи извештај са анализом и закључцима о мерењима из
пројекта техничког осматрања са анализом и оценом стања овлашћеног правног
лица,
(4) атест уређаја (затварача, прелива, евакуационих органа и др.) за
регулацију протока на брани издат од овлашћеног правног лица,
(5) решење министарства надлежног за послове здравља о одређивању
зона санитарне заштите изворишта,
(6) правилник о начину коришћења објеката и уређаја бране са
акумулацијом;
2) за јавни водовод и регионални вишенаменски хидросистем:
(1) решење министарства надлежног за послове здравља о одређивању
зона санитарне заштите изворишта,
(2) решење министарства надлежног за послове геолошких
истраживања о утврђеним и разврстаним резервама подземних вода,
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(3) изјава одговорног лица подносиоца захтева о захваћеним
количинама вода на годишњем нивоу;
3) за индустријски и други објекат за који се захвата и доводи вода из
површинских и подземних вода, индустријски и други објекат чије се отпадне
воде испуштају у површинске воде, подземне воде или јавну канализацију,
постројење за пречишћавање отпадних вода и објекат за одвођење и испуштање
отпадних вода, индустријску и комуналну депонију, за подземно и надземно
складиште за нафту и њене деривате и друге хазардне и приоритетне супстанце,
као и за термоелектрану или рудник:
(1) решење министарства надлежног за послове здравља о одређивању
зона санитарне заштите изворишта,
(2) решење министарства надлежног за послове геолошких
истраживања о утврђеним и разврстаним резервама подземних вода,
(3) сагласност министарства надлежног за послове туризма за
коришћење вода са природним лековитим својством на територији бањског места,
(4) уговор или други документ да јавно комунално предузеће врши
услугу чишћења објекта за испуштање отпадних вода и услугу чишћења чврстог
отпада,
(5) извештај овлашћеног правног лица о испитивању квалитета вода
(захваћених и испуштених) из претходног периода,
(6) потврда овлашћеног правног лица о исправности објеката за
сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, укључујући и септичке
јаме,
(7) извештај овлашћеног правног лица о испитивању нивоа и квалитета
вода у пиезометрима, у зони складишних објеката,
(8) баждарне таблице издате од стране овлашћеног правног лица само
за објекте за складиштење;
4) за постројење пречишћавање отпадних вода и објекат за одвођење и
испуштање отпадних вода:
(1) извештај овлашћеног правног лица о испитивању количине и
квалитета испуштених вода из претходног периода,
(2) атест издат од овлашћеног правног лица о постигнутом степену
ефикасности рада уређаја за пречишћавање отпадних вода,
(3) потврда овлашћеног правног лица о исправности објеката за
сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода,
(4) изјава одговорног лица подносиоца захтева о испуштеним
количинама вода на годишњем нивоу,
(5) извештај овлашћеног правног лица о утицају објеката на воде у зони
објекта.
Обрасци захтева за издавање водних аката
Члан 15.
Захтев за издавање водних услова, водне сагласности и водне дозволе
подноси се на обрасцима, који су одштампани уз овај правилник и чине његов
саставни део, и то:
Образац О-1 Захтев за издавање водних услова за објекте, односно
радове;
Образац О-2 Захтев за издавање водних услова за планска документа;
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Образац О-3 Захтев за издавање водне сагласности за објекте,
односно радове за које су издати водни услови;
Образац О-4 Захтев за издавање водне сагласности за објекте,
односно радове за које нису издати водни услови;
Образац О-5 Захтев за издавање водне сагласности за планска
документа за која су издати водни услови;
Образац О-6 Захтев за издавање водне дозволе за објекте, односно
радове за која је издата водна сагласност или водна дозвола;
Образац О-7 Захтев за издавање водне дозволе за објекте, односно
радове за које је издата употребна дозвола а није издата водна сагласност.
Члан 16.
Акти који чине садржину захтева за издавање водних услова, водне
сагласности и водне дозволе не могу бити старији од две године рачунајући од
дана њиховог издавања до дана подношења захтева.
Садржина мишљења
Члан 17.
Мишљења републичке организације надлежне за хидрометеоролошке
послове и јавног водопривредног предузећа које је подносилац захтева дужан да
прибави у поступку издавања водних услова за објекте, радове и планска
документа садржи:
1) назив објекта, радова или планског документа;
2) хидрографске, хидролошке и метеоролошке податке;
3) податке о годишњем мониторингу за најближа водна тела;
4) друге карактеристичне податке за издавање водних услова.
Мишљење из става 1. овог члана доставља се на Обрасцу 1. и 2, који су
одштампани уз овај правилник и чини његов саставни део.
Завршнe одредбe
Члан 18.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о
садржини техничке документације која се подноси у поступку за добијање
водопривредне сагласности и водопривредне дозволе („Службени гласник СРС”,
број 3/78).
Члан 19.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-153/2010-07
У Београду, 5. октобра 2010. године

МИНИСТАР
др Саша Драгин
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Образац O-1
Захтев за издавање водних услова за објекте, односно радове

На основу члана 114. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС”,
број 30/10) подносимо
ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА ЗА ОБЈЕКТЕ, ОДНОСНО РАДОВЕ
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ
Пуно пословно име
Седиште и адреса
Претежна делатност
Матични број (МБ)
Порески идентификациони број (ПИБ)
Подаци о контакт лицу:
име и презиме
функција
број телефона
број факса
електронска адреса
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА
Пуно пословно име
Седиште и адреса
Претежна делатност
Матични број (МБ)
Оснивач (име и презиме)
Подаци о контакт лицу:
име и презиме
функција
број телефона
број факса
електронска адреса
ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Име и презиме
Адреса
Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)
Подаци о контакт лицу:
број телефона
број факса
електронска адреса

II. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ, ОДНОСНО РАДОВИМА
Назив објекта, односно радова
Административни подаци:
катастарска парцела
катастарска општина
насеље
општина
управни округ
Хидрографски подаци:
најближи водоток
слив
III. ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА
пуномоћје, ако се захтев подноси преко
пуномоћника

број:
датум:

доказ о уплаћеној административној такси,
у складу са законом

да

доказ о упису у одговарајући регистар за
правно лице и предузетника

број:
датум:

копијa плана парцеле

број:
датум:

извод из листа непокретности

број:
датум:

информација о локацији или локацијска
дозвола

број:
датум:

мишљење
предузећа

водопривредног

број:
датум:

мишљење
републичке
организације
надлежне за хидрометеоролошке послове

број:
датум:

јавног

да
____________________
____________________

мишљење министарства надлежног за
послове туризма за објекте и радове на број:
територији бањског места
датум:
технички опис објекта, односно радова

да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да

не
не
не

не

не

не

не

не

не
не

2

графичке прилоге: генералну ситуацију,
ситуацију, основе, профиле и др.

да

раније издата водна акта у случају
изградње новог објекта у саставу број:
постојећег или његове реконструкције
датум:
доказ о решеним имовинско-правним
односима
претходна студија оправданости са
генералним
пројектом
или
студија
оправданости са идејним пројектом
извештај ревизионе комисије о стручној
контроли

број:
датум:

да
____________________
____________________

не
не

да

не

да

не

да
____________________
____________________

не

IV. ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ
ВОДНИХ УСЛОВА
Назив објекта:
ЈАВНИ ВОДОВОД, РЕГИОНАЛНИ ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМ И
РИБЊАК
да
елаборат или други документ овлашћеног
правног лица о количини воде која се број: ____________________ не
захвата
датум: ____________________
да
елаборат или други документ овлашћеног
правног лица о квалитету воде која се број: ____________________ не
захвата
датум: ____________________
Назив објекта:
ИНДУСТРИЈСКИ И ДРУГИ ОБЈЕКАТ ЗА КОЈИ СЕ ЗАХВАТА И ДОВОДИ
ВОДА ИЗ ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА, ИНДУСТРИЈСКИ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ ЧИЈЕ СЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ ИСПУШТАЈУ У ПОВРШИНСКЕ
ВОДЕ, ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ ИЛИ ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ, ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ОБЈЕКАТ ЗА ОДВОЂЕЊЕ И
ИСПУШТАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА, ИНДУСТРИЈСКУ И КОМУНАЛНУ
ДЕПОНИЈУ, ПОДЗЕМНО И НАДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ЗА НАФТУ И ЊЕНЕ
ДЕРИВАТЕ И ДРУГЕ ХАЗАРДНЕ И ПРИОРИТЕТНЕ СУПСТАНЦЕ,
ТЕРМОЕЛЕКТРАНА И РУДНИК
да
услови јавног комуналног предузећа за број: ____________________
не
прикључак на јавни водовод
датум: ____________________
да
услови јавног комуналног предузећа за број: ____________________
не
прикључак на јавну канализацију
датум: ____________________
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информација јавног комуналног предузећа
о положају објекта у односу на зоне број:
санитарне заштите изворишта
датум:
елаборат или други документ овлашћеног
правног лица о количини воде која се број:
захвата
датум:
елаборат или други документ овлашћеног
правног лица о квалитету воде која се број:
захвата
датум:

да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________

не

не

не

Назив радова:
ЕКСПЛОАТАЦИЈA РЕЧНИХ НАНОСА
мишљење органа надлежног за пловидбу
да
на унутрашњим пловним путевима, када се број: ____________________
експлоатација речних наноса врши на
датум: ____________________
пловном путу
сагласност Министарства надлежног за
да
послове пољопривреде, а за територију број: ____________________
аутономне
покрајине
сагласност
____________________
надлежног органа аутономне покрајине у
случају експлоатације речних наноса са датум:
пољопривредног земљишта
акт надлежног органа о сагласности на
студију о процени утицаја на животну број:
средину, односно акт надлежног органа
којим утврђује да није потребна процена датум:
утицаја на животну средину
контролни
снимак
локације
за
експлоатацију речних наноса закључно са
последњим даном извршене експлоатације

да
____________________
____________________

да

не

не

не

не

Напомена: заокружити реч „да” или „не” у одговарајућем пољу.
Уколико се заокружи реч: „да” у одговарајућрм пољу за документ
који се прилаже уписати број и датум документа.
Место и датум:

Подносилац захтева
М. П.
име и презиме
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Образац О–2

Захтев за издавање водних услова за плански документ
На основу члана 114. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС”,
број 30/10) подносимо
ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА ЗА ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Пуно пословно име
Седиште и адреса
Претежна делатност
Матични број (МБ)
Порески идентификациони број (ПИБ)
Подаци о контакт лицу:
име и презиме
функција
број телефона
број факса
електронска адреса
II. ПОДАЦИ О ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТУ
Назив
Административни подаци:
- за просторни план јединице локалне
самоуправе и урбанистички (генерални и
регулациони) план:
катастарска општина
општина
управни округ
- за план газдовања шумама:
шумско подручје-национални парк
газдинска јединица
(назив, површина шума и необраслог
шумског земљишта, врста дрвећа)
катастарска општина
општина
Хидрографски подаци:
најближи водоток
слив

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА ЗА:
1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И
УРБАНИСТИЧКИ (ГЕНЕРАЛНИ И РЕГУЛАЦИОНИ) ПЛАН
пуномоћје, ако се захтев подноси преко
пуномоћника

број:
датум:

доказ о уплаћеној административној такси
доказ о упису у одговарајући регистар

број:
датум:

одлука надлежног
планског документа

број:
датум:

органа

о

изради

програм за израду планског документа

број:
датум:

мишљење
предузећа

водопривредног

број:
датум:

мишљење
републичке
организације
надлежне за хидрометеоролошке послове

број:
датум:

јавног

графички прилози
мишљење министарства надлежног за
послове туризма за планска документа за број:
уређење простора на територији бањског
датум:
места

да
____________________
____________________
да
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
да
____________________
____________________

не
не
не

не

не

не

не
не
не

2. ПЛАН ГАЗДОВАЊА ШУМАМА
пуномоћје, ако се захтев подноси преко
пуномоћника

број:
датум:

доказ о уплаћеној административној такси
доказ о упису у одговарајући регистар

број:
датум:

одлука надлежног
планског документа

број:
датум:

органа

о

изради

да
____________________
____________________
да
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________

не
не
не

не
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мишљење
предузећа

јавног

водопривредног

број:
датум:

мишљење
републичке
организације
надлежне за хидрометеоролошке послове

број:
датум:

мишљење министарства надлежног за
послове туризма за планове газдовања број:
шумама на територији бањског места
датум:

да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________

не

не

не

Напомена: заокружити реч „да” или „не” у одговарајућем пољу.
Уколико се заокружи реч: „да” у одговарајућрм пољу за документ
који се прилаже уписати број и датум документа.
Место и датум:

Подносилац захтева
М. П.
име и презиме
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Образац О-3
Захтев за издавање водне сагласности за објекте, односно радове
за које су издати водни услови
На основу члана 114. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС”, број

30/10) подносимо
ЗАХТЕВ

ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ОБЈЕКТЕ, ОДНОСНО РАДОВЕ
ЗА КОЈЕ СУ ИЗДАТИ ВОДНИ УСЛОВИ

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ
Пуно пословно име
Седиште и адреса
Претежна делатност
Матични број (МБ)
Порески идентификациони број (ПИБ)
Подаци о контакт лицу:
име и презиме
функција
број телефона
број факса
електронска адреса
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА
Пуно пословно име
Седиште и адреса
Претежна делатност
Матични број (МБ)
Оснивач (име и презиме)
Подаци о контакт лицу:
име и презиме
функција
број телефона
број факса
електронска адреса
ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Име и презиме
Адреса
Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)
Подаци о контакт лицу:
број телефона
број факса
електронска адреса

II. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ, ОДНОСНО РАДОВИМА
Назив објекта, односно радова
Административни подаци:
катастарска парцела
катастарска општина
насеље
општина
управни округ
Хидрографски подаци:
најближи водоток
слив
Геодетски подаци:
координатни систем
Gauss-Kriger –ове координате
за тачкасти објекат:
брана; попречна регулациона грађевина;
водозахват (бунар; бочни површински на
обали;
површински
преко
целог
водотока,...); црпна станица; резервоар;
испуст; постројење за припрему воде за
пиће; постројење за пречишћавање
отпадне воде и објекат за мониторинг
за линијски објекат:
насип; подужни речни објекат; регулисано
корито;
канал;
цевовод;
речно
пристаниште и бродска преводница
зоне и подручја:
зоне санитарне заштите, рудник и др.

X1

X1
X2
X1
X2
X3
X4
Xn

Y1

Почетна тачка
Y1
Крајња тачка
Y2
Преломне тачка
Y1
Y2
Y3
Y4
Yn

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ
пуномоћје, ако се захтев подноси преко
пуномоћника

број:
датум:

доказ о уплаћеној административној такси
доказ о упису у одговарајући регистар, ако
је подносилац захтева правно лице или број:
предузетник
датум:

да
____________________
____________________
да
да
____________________
____________________

не
не
не
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решење о издавању водних услова

број:
датум:

локацијска дозвола

број:
датум:

главни пројекат

назив:

одговарајућа
пројектанта

лиценца

за

одговорног

број:
датум:

извод из главног пројекта који се односи
на хидротехнички део и део који се односи
на објекте који утичу на водни режим
извештај о техничкој контроли главног
пројекта

да
____________________
____________________
да
____________________
____________________

да
____________________
____________________
да

број:
датум:

одговарајућа лиценца за лица које је
извршило техничку контролу главног број:
пројекта
датум:

да
____________________
____________________
да
____________________
____________________

не

не

не

не

не

не

IV. ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ
Назив објекта:
БРАНА СА АКУМУЛАЦИЈОМ ЧИЈА ЈЕ НАМЕНА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
да
решење министарства надлежног за
послове здравља о одређивању зона број: ____________________ не
санитарне заштите изворишта
датум: ____________________
Назив објекта:
ЈАВНИ ВОДОВОД И РЕГИОНАЛНИ ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМ
да
решење министарства надлежног за
послове здравља о одређивању зона број: ____________________ не
санитарне заштите изворишта
датум: ____________________
решење министарства надлежног за
да
послове геолошких истраживања о број: ____________________
не
утврђеним и разврстаним резервама
____________________
датум:
подземних вода
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Назив радова:
ЕКСПЛОАТАЦИЈA РЕЧНИХ НАНОСА
да
број: ____________________
пројекат експлоатације речних наноса
датум: ____________________
да
мишљење
јавног
водопривредног
предузећа на пројекат експлоатације број: ____________________
речних наноса
датум: ____________________
мишљење органа надлежног за пловидбу
да
на унутрашњим пловним путевима, када се број: ____________________
експлоатација речних наноса врши на
датум: ____________________
пловном путу
у случају експлоатације речних наноса са
пољопривредног земљишту, сагласност
Министарства надлежног за послове
да
пољопривреде, а за територију аутономне
покрајине сагласност надлежног органа
аутономне покрајине
доказ о праву својине, односно праву
коришћења водног земљишта, са кога се
да
врши експлоатација
копија плана парцеле
да
акт надлежног органа о сагласности на
студију о процени утицаја на животну
средину, односно акт надлежног органа
да
којим утврђује да није потребна процена
утицаја на животну средину

не

не

не

не

не
не
не

Напомена: заокружити реч „да” или „не” у одговарајућем пољу.
Уколико се заокружи реч: „да” у одговарајућрм пољу за документ
који се прилаже уписати број и датум документа.

Место и датум:

Подносилац захтева
М. П.
име и презиме
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Образац О-4
Захтев за издавање водне сагласности за објекте, односно радове
за које нису издати водни услови
На основу члана 114. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС”, број

30/10) подносимо
ЗАХТЕВ

ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ОБЈЕКТЕ, ОДНОСНО РАДОВЕ
ЗА КОЈЕ НИСУ ИЗДАТИ ВОДНИ УСЛОВИ

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ
Пуно пословно име
Седиште и адреса
Претежна делатност
Матични број (МБ)
Порески идентификациони број (ПИБ)
Подаци о контакт лицу:
име и презиме
функција
број телефона
број факса
електронска адреса
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА
Пуно пословно име
Седиште и адреса
Претежна делатност
Матични број (МБ)
Оснивач (име и презиме)
Подаци о контакт лицу:
име и презиме
функција
број телефона
број факса
електронска адреса
ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Име и презиме
Адреса
Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)
Подаци о контакт лицу:
број телефона
број факса
електронска адреса

II. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ, ОДНОСНО РАДОВИМА
Назив објекта, односно радова
Административни подаци:
катастарска парцела
катастарска општина
насеље
општина
управни округ
Хидрографски подаци:
најближи водоток
слив
Геодетски подаци:
координатни систем
Gauss-Kriger –ове координате
за тачкасти објекат:
брана; попречна регулациона грађевина;
водозахват (бунар; бочни површински на
обали;
површински
преко
целог
водотока,...); црпна станица; резервоар;
испуст; постројење за припрему воде за
пиће; постројење за пречишћавање
отпадне воде и објекат за мониторинг
за линијски објекат:
насип; подужни речни објекат; регулисано
корито;
канал;
цевовод;
речно
пристаниште и бродска преводница
зоне и подручја:
зоне санитарне заштите, рудник и др.

X1

X1
X2
X1
X2
X3
X4
Xn

Y1

Почетна тачка
Y1
Крајња тачка
Y2
Преломне тачка
Y1
Y2
Y3
Y4
Yn

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА
УЗ ЗАХТЕВ АКО НИСУ ИЗДАТИ ВОДНИ УСЛОВИ

број:
датум:

да
____________________
____________________

доказ о упису у одговарајући регистар, ако
је подносилац захтева правно лице или број:
предузетник
датум:

да
да
____________________
____________________

пуномоћје, ако се захтев подноси преко
пуномоћника
доказ о уплаћеној административној такси

не
не
не
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главни пројекат
одговарајућа
пројектанта

лиценца

назив:
за

одговорног

број:
датум:

извод из главног пројекта који се односи
на хидротехнички део и део који се односи
на објекте који утичу на водни режим
извештај о техничкој контроли главног
пројекта

да
____________________
____________________
да

број:
датум:

одговарајућа лиценца за лице које је
извршило техничку контролу главног број:
пројекта
датум:
извештај комисије о стручној контроли
генералног пројекта

број:
датум:

извештај комисије о стручној контроли
идејног пројекта

број:
датум:

копија плана парцеле

број:
датум:

извод из листа непокретности

број:
датум:

локацијска дозвола

број:
датум:

да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________

не

не

не

не

не

не

не

не

не

IV. ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ
Назив објекта:
БРАНА СА АКУМУЛАЦИЈОМ ЧИЈА ЈЕ НАМЕНА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
да
решење министарства надлежног за
послове здравља о одређивању зона број: ____________________ не
санитарне заштите изворишта
датум: ____________________
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Назив објекта:
ЈАВНИ ВОДОВОД И РЕГИОНАЛНИ ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМ
да
решење министарства надлежног за
послове здравља о одређивању зона број: ____________________ не
санитарне заштите изворишта
датум: ____________________
решење министарства надлежног за
да
послове геолошких истраживања о број: ____________________
не
утврђеним и разврстаним резервама
датум: ____________________
подземних вода
да
услове јавног комуналног предузећа за
број: ____________________ не
прикључак на јавни водовод
датум: ____________________
да
услове јавног комуналног предузећа за број: ____________________
не
прикључак на јавну канализацију
датум: ____________________
да
елаборат или други документ овлашћеног
правног лица о количини воде која се број: ____________________ не
захвата
датум: ____________________
да
елаборат или други документ овлашћеног
правног лица о квалитету воде која се број: ____________________ не
захвата
датум: ____________________
Назив објекта:
ИНДУСТРИЈСКИ И ДРУГИ ОБЈЕКАТ ЗА КОЈИ СЕ ЗАХВАТА И ДОВОДИ
ВОДА ИЗ ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА, ИНДУСТРИЈСКИ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ ЧИЈЕ СЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ ИСПУШТАЈУ У ПОВРШИНСКЕ
ВОДЕ, ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ ИЛИ ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ, ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ОБЈЕКАТ ЗА ОДВОЂЕЊЕ И
ИСПУШТАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА, ИНДУСТРИЈСКА И КОМУНАЛНА
ДЕПОНИЈА, ПОДЗЕМНО И НАДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ЗА НАФТУ И ЊЕНЕ
ДЕРИВАТЕ И ДРУГЕ ХАЗАРДНЕ И ПРИОРИТЕТНЕ СУПСТАНЦЕ,
ТЕРМОЕЛЕКТРАНА И РУДНИК
да
решење министарства надлежног за
послове здравља о одређивању зона број: ____________________ не
санитарне заштите изворишта
датум: ____________________
решење министарства надлежног за
да
послове геолошких истраживања о број: ____________________
не
утврђеним и разврстаним резервама
____________________
датум:
подземних вода
да
услове јавног комуналног предузећа за број: ____________________
не
прикључак на јавни водовод
датум: ____________________
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услове јавног комуналног предузећа за
прикључак на јавну канализацију

број:
датум:

информација јавног комуналног предузећа
о положају објекта у односу на зоне
санитарне заштите изворишта
елаборат или други документ овлашћеног
правног лица о количини воде која се број:
захвата
датум:
елаборат или други документ овлашћеног
правног лица о квалитету воде која се број:
захвата
датум:

да
____________________
____________________
да
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________

не

не

не

не

Напомена: заокружити реч „да” или „не” у одговарајућем пољу.
Уколико се заокружи реч: „да” у одговарајућрм пољу за документ
који се прилаже уписати број и датум документа.

Место и датум:

Подносилац захтева
М. П.
име и презиме
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Образац О-5
Захтев за издавање водне сагласности за плански документ
На основу члана 114. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС”, број

30/10) подносимо
ЗАХТЕВ

ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Пуно пословно име
Седиште и адреса
Претежна делатност
Матични број (МБ)
Порески идентификациони број (ПИБ)
Подаци о контакт лицу:
име и презиме
функција
број телефона
број факса
електронска адреса
II. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТУ
Назив
Административни подаци:
- за просторни план јединице локалне
самоуправе и урбанистички (генерални и
регулациони) план:
катастарска општина
општина
управни округ
- за план газдовања шумама
шумско подручје-национални парк
газдинска јединица
(назив, површина шума и необраслог
шумског земљишта, врста дрвећа)
катастарска општина
општина
Хидрографски подаци:
најближи водоток
слив

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ
ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА:
1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И
УРБАНИСТИЧКИ (ГЕНЕРАЛНИ И РЕГУЛАЦИОНИ) ПЛАН
пуномоћје, ако се захтев подноси преко
пуномоћника

број:
датум:

доказ о уплаћеној административној такси
доказ о упису у одговарајући регистар

број:
датум:

решење о издавању водних услова

број:
датум:

плански документ

број:
датум:

извештај о стручној контроли планског
документа

број:
датум:

да
____________________
____________________
да
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________

не
не
не

не

не

не

2. ПЛАН ГАЗДОВАЊА ШУМАМА
пуномоћје, ако се захтев подноси преко
пуномоћника

број:
датум:

доказ о уплаћеној административној такси
доказ о упису у одговарајући регистар

број:
датум:

решење о издавању водних услова

број:
датум:

основа газдовања шумама
програм газдовања шумама

да
____________________
____________________
да
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
да

не
не
не

не
не
не
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Напомена: заокружити реч „да” или „не” у одговарајућем пољу.
Уколико се заокружи реч: „да” у одговарајућрм пољу за документ
који се прилаже уписати број и датум документа.
Место и датум:

Подносилац захтева
М. П.
име и презиме
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Образац О-6
Захтев за издавање водне дозволе за објекте, односно радове
за које је издата водна сагласност или водна дозвола
На основу члана 114. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС”, број

30/10) подносимо
ЗАХТЕВ

ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБЈЕКТЕ, ОДНОСНО РАДОВЕ
ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ВОДНА САГЛАСНОСТ ИЛИ ВОДНА ДОЗВОЛА

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ
Пуно пословно име
Седиште и адреса
Претежна делатност
Матични број (МБ)
Порески идентификациони број (ПИБ)
Подаци о контакт лицу:
име и презиме
функција
број телефона
број факса
електронска адреса
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА
Пуно пословно име
Седиште и адреса
Претежна делатност
Матични број (МБ)
Оснивач (име и презиме)
Подаци о контакт лицу:
име и презиме
функција
број телефона
број факса
електронска адреса
ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Име и презиме
Адреса
Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)
Подаци о контакт лицу:
број телефона
број факса
електронска адреса

II. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ, ОДНОСНО РАДОВИМА
Назив објекта, односно радова
Административни подаци:
катастарска парцела
катастарска општина
насеље
општина
управни округ
Хидрографски подаци:
најближи водоток
слив
Геодетски подаци:
координатни систем
Gauss-Kriger –ове координате
за тачкасти објекат:
брана; попречна регулациона грађевина;
водозахват (бунар; бочни површински на
обали;
површински
преко
целог
водотока,...); црпна станица; резервоар;
испуст; постројење за припрему воде за
пиће; постројење за пречишћавање
отпадне воде и објекат за мониторинг
за линијски објекат:
насип; подужни речни објекат; регулисано
корито;
канал;
цевовод;
речно
пристаниште и бродска преводница
зоне и подручја:
зоне санитарне заштите, рудник и др.

X1

X1
X2
X1
X2
X3
X4
Xn

Y1

Почетна тачка
Y1
Крајња тачка
Y2
Преломне тачка
Y1
Y2
Y3
Y4
Yn

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ
пуномоћје, ако се захтев подноси преко
пуномоћника

број:
датум:

доказ о уплаћеној административној такси
доказ о упису у одговарајући регистар, ако
је подносилац захтева правно лице или број:
предузетник
датум:

да
____________________
____________________
да
да
____________________
____________________

не
не
не
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решење о издавању водне сагласности или
водне дозволе

број:
датум:

извештај јавног водопривредног предузећа
о испуњености услова из водних услова и
водне сагласности за издавање водне
дозволе

да

извештај комисије о извршеном техничком
прегледу објекта

број:
датум:

главни пројекат

назив:

пројекат изведеног објекта

назив

извод из главног пројекта
извод из пројекта изведеног објекта

да
____________________
____________________

да
____________________
____________________

да
да

не

не

не

не
не

IV. ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ
Назив објекта:
БРАНА СА АКУМУЛАЦИЈОМ
елаборат за одређивање последица услед
да
изненадног
рушења
брана
и
о број: ____________________
обавештавању
и
узбуњивању
датум: ____________________
становништва на подручју угроженом
поплавним таласима
пројекат техничког осматрања са стручном
да
контролом
годишњи извештај са анализом и
закључцима о мерењима из пројекта
да
техничког осматрања са анализом и
оценом стања овлашћеног правног лица
атест
уређаја
(затварача,
прелива,
да
евакуационих органа и др.) за регулацију број: ____________________
протока на брани издат од овлашћеног
датум: ____________________
правног лица
да
правилник о начину коришћења објеката и број: ____________________
уређаја бране са акумулацијом
датум: ____________________
да
решење министарства надлежног за
послове здравља о одређивању зона број: ____________________
санитарне заштите изворишта
датум: ____________________

не

не
не

не

не

не
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Назив објекта:
ЈАВНИ ВОДОВОД И РЕГИОНАЛНИ ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМ
да
решење министарства надлежног за
послове здравља о одређивању зона број: ____________________ не
санитарне заштите изворишта
датум: ____________________
решење министарства надлежног за
да
послове геолошких истраживања о број: ____________________
не
утврђеним и разврстаним резервама
датум: ____________________
подземних вода
изјава одговорног лица подносиоца
захтева о захваћеним количинама вода на
да
не
годишњем нивоу
Назив објекта:
ИНДУСТРИЈСКИ И ДРУГИ ОБЈЕКАТ ЗА КОЈИ СЕ ЗАХВАТА И ДОВОДИ
ВОДА ИЗ ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА, ИНДУСТРИЈСКИ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ ЧИЈЕ СЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ ИСПУШТАЈУ У ПОВРШИНСКЕ
ВОДЕ, ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ ИЛИ ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ, ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ОБЈЕКАТ ЗА ОДВОЂЕЊЕ И
ИСПУШТАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА, ИНДУСТРИЈСКУ И КОМУНАЛНУ
ДЕПОНИЈУ, ПОДЗЕМНО И НАДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ЗА НАФТУ И ЊЕНЕ
ДЕРИВАТЕ И ДРУГЕ ХАЗАРДНЕ И ПРИОРИТЕТНЕ СУПСТАНЦЕ,
ТЕРМОЕЛЕКТРАНА И РУДНИК
да
решење министарства надлежног за
послове здравља о одређивању зона број: ____________________ не
санитарне заштите изворишта
датум: ____________________
решење министарства надлежног за
да
послове геолошких истраживања о број: ____________________
не
утврђеним и разврстаним резервама
____________________
датум:
подземних вода
сагласност министарства надлежног за
да
послове туризма за коришћење вода са број: ____________________
не
природним лековитим својством на
датум: ____________________
територији бањског места
уговор или други документ да јавно
да
комунално
предузеће
врши
услугу број: ____________________
не
чишћења објеката за испуштање отпадних
датум: ____________________
вода и усллугу чишћења чврстог отпада
да
извештај овлашћеног правног лица о
испитивању квалитета вода (захваћених и број: ____________________ не
испуштених) из претходног периода
датум: ____________________
потврда овлашћеног правног лица о
да
исправности објеката за сакупљање, број: ____________________
не
одвођење и пречишћавање отпадних вода,
датум: ____________________
укључујући и септичке јаме
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извештај овлашћеног правног лица о
испитивању нивоа и квалитета вода у број:
пиезометрима, у зони складишних објеката датум:
баждарне таблице издате од стране
овлашћеног правног лица само за објекте број:
за складиштење
датум:

да
____________________
____________________
да
____________________
____________________

Назив објекта:
ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ОБЈЕКАТ ЗА
ОДВОЂЕЊЕ И ИСПУШТАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
да
извештај овлашћеног правног лица о
испитивању количине испуштених вода из број: ____________________
претходног периода
датум: ____________________
да
извештај овлашћеног правног лица о
испитивању квалитета испуштених вода из број: ____________________
претходног периода
датум: ____________________
да
атест издат од овлашћеног правног лица о
постигнутом степену ефикасности рада број: ____________________
уређаја за пречишћавање отпадних вода
датум: ____________________
потврда о исправности објеката за
да
сакупљање, одвођење и пречишћавање број: ____________________
отпадних вода издата од овлашћеног
датум: ____________________
правног лица
изјава одговорног лица подносиоца
захтева о испуштеним количинама вода на
да
годишњем нивоу
да
извештај овлашћеног правног лица о број: ____________________
утицају објеката на воде у зони објекта
датум: ____________________

не

не

не

не

не

не

не

не

Напомена: заокружити реч „да” или „не” у одговарајућем пољу.
Уколико се заокружи реч: „да” у одговарајућрм пољу за документ
који се прилаже уписати број и датум документа.

Место и датум:

Подносилац захтева
М. П.
име и презиме
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Образац О-7
Захтев за издавање водне дозволе за објекте, односно радове
за које је издата употребна дозвола а није издата водна сагласност
На основу члана 114. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС”, број

30/10) подносимо
ЗАХТЕВ

ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБЈЕКТЕ, ОДНОСНО РАДОВЕ ЗА КОЈЕ
ЈЕ ИЗДАТА УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА А НИЈЕ ИЗДАТА ВОДНА САГЛАСНОСТ

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ
Пуно пословно име
Седиште и адреса
Претежна делатност
Матични број (МБ)
Порески идентификациони број (ПИБ)
Подаци о контакт лицу:
име и презиме
функција
број телефона
број факса
електронска адреса
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА
Пуно пословно име
Седиште и адреса
Претежна делатност
Матични број (МБ)
Оснивач (име и презиме)
Подаци о контакт лицу:
име и презиме
функција
број телефона
број факса
електронска адреса
ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Име и презиме
Адреса
Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)
Подаци о контакт лицу:
број телефона
број факса
електронска адреса

II. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ, ОДНОСНО РАДОВИМА
Назив објекта, односно радова
Административни подаци:
катастарска парцела
катастарска општина
насеље
општина
управни округ
Хидрографски подаци:
најближи водоток
слив
Геодетски подаци:
координатни систем
Gauss-Kriger –ове координате
за тачкасти објекат:
брана; попречна регулациона грађевина;
водозахват (бунар; бочни површински на
обали;
површински
преко
целог
водотока,...); црпна станица; резервоар;
испуст; постројење за припрему воде за
пиће; постројење за пречишћавање
отпадне воде и објекат за мониторинг
за линијски објекат:
насип; подужни речни објекат; регулисано
корито;
канал;
цевовод;
речно
пристаниште и бродска преводница
зоне и подручја:
зоне санитарне заштите, рудник и др.

X1

X1
X2
X1
X2
X3
X4

Y1

Почетна тачка
Y1
Крајња тачка
Y2
Преломне тачка
Y1
Y2
Y3
Y4

Xn

Yn

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ

број:
датум:

да
____________________
____________________

доказ о упису у одговарајући регистар, ако
је подносилац захтева правно лице или број:
предузетник
датум:

да
да
____________________
____________________

пуномоћје, ако се захтев подноси преко
пуномоћника
доказ о уплаћеној административној такси

не
не
не
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употребна дозвола

број:
датум:

извештај јавног водопривредног предузећа
о спремности објекта за издавање водне
дозволе
главни пројекат

назив:

пројекат изведеног објекта

назив:

извод из главног пројекта
извод из пројекта изведеног објекта

да
____________________
____________________

не

да

не

да
да

не
не

IV. ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ
Назив објекта:
БРАНА СА АКУМУЛАЦИЈОМ
елаборат за одређивање последица услед
да
изненадног
рушења
брана
и
о број: ____________________
обавештавању
и
узбуњивању
____________________
становништва на подручју угроженом датум:
поплавним таласима
пројекат техничког осматрања са стручном
да
контролом
годишњи извештај са анализом и
закључцима о мерењима из пројекта
да
техничког осматрања са анализом и
оценом стања овлашћеног правног лица
атесте
уређаја (затварача, прелива,
да
евакуационих органа и др.) за регулацију број: ____________________
протока на брани издат од овлашћеног
датум: ____________________
правног лица
да
правилник о начину коришћења објеката и број: ____________________
уређаја бране са акумулацијом
датум: ____________________
да
решење министарства надлежног за
послове здравља о одређивању зона број: ____________________
санитарне заштите изворишта
датум: ____________________

не

не
не

не

не

не

Назив објекта:
ЈАВНИ ВОДОВОД И РЕГИОНАЛНИ ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМ
да
решење министарства надлежног за
послове здравља о одређивању зона број: ____________________ не
санитарне заштите изворишта
датум: ____________________
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решење министарства надлежног за
послове геолошких истраживања о број:
утврђеним и разврстаним резервама
датум:
подземних вода
изјава одговорног лица подносиоца
захтева о захваћеним количинама вода на
годишњем нивоу

да
____________________
____________________
да

не

не

Назив објекта:
ИНДУСТРИЈСКИ И ДРУГИ ОБЈЕКАТ ЗА КОЈИ СЕ ЗАХВАТА И ДОВОДИ
ВОДА ИЗ ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА, ИНДУСТРИЈСКИ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ ЧИЈЕ СЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ ИСПУШТАЈУ У ПОВРШИНСКЕ
ВОДЕ, ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ ИЛИ ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ, ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ОБЈЕКАТ ЗА ОДВОЂЕЊЕ И
ИСПУШТАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА, ИНДУСТРИЈСКУ И КОМУНАЛНУ
ДЕПОНИЈУ, ПОДЗЕМНО И НАДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ЗА НАФТУ И ЊЕНЕ
ДЕРИВАТЕ И ДРУГЕ ХАЗАРДНЕ И ПРИОРИТЕТНЕ СУПСТАНЦЕ,
ТЕРМОЕЛЕКТРАНА И РУДНИК
да
решење министарства надлежног за
послове здравља о одређивању зона број: ____________________ не
санитарне заштите изворишта
датум: ____________________
решење министарства надлежног за
да
послове геолошких истраживања о број: ____________________
не
утврђеним и разврстаним резервама
____________________
датум:
подземних вода
сагласност министарства надлежног за
да
послове туризма за коришћење вода са број: ____________________
не
природним лековитим својством на
датум: ____________________
територији бањског места
уговор или други документ да јавно
да
комунално
предузеће
врши
услугу број: ____________________
не
чишћења објеката за испуштање отпадних
датум: ____________________
вода и усллугу чишћења чврстог отпада
да
извештај овлашћеног правног лица о
испитивању квалитета вода (захваћених и број: ____________________ не
испуштених) из претходног периода
датум: ____________________
потврда овлашћеног правног лица о
да
исправности објеката за сакупљање, број: ____________________
не
одвођење и пречишћавање отпадних вода,
датум: ____________________
укључујући и септичке јаме
да
извештај овлашћеног правног лица о
испитивању нивоа и квалитета вода у број: ____________________ не
пиезометрима, у зони складишних објеката датум: ____________________
да
баждарне таблице издате од стране
овлашћеног правног лица само за објекте број: ____________________ не
за складиштење
датум: ____________________
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Назив објекта:
ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ОБЈЕКАТ ЗА
ОДВОЂЕЊЕ И ИСПУШТАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
да
извештај овлашћеног правног лица о
испитивању количине испуштених вода из број: ____________________
претходног периода
датум: ____________________
да
извештај овлашћеног правног лица о
испитивању квалитета испуштених вода из број: ____________________
претходног периода
датум: ____________________
да
атест издат од овлашћеног правног лица о
постигнутом степену ефикасности рада број: ____________________
уређаја за пречишћавање отпадних вода
датум: ____________________
потврда о исправности објеката за
да
сакупљање, одвођење и пречишћавање број: ____________________
отпадних вода издата од овлашћеног
датум: ____________________
правног лица
изјава одговорног лица подносиоца
захтева о испуштеним количинама вода на
да
годишњем нивоу
да
извештај овлашћеног правног лица о број: ____________________
утицају објеката на воде у зони објекта
датум: ____________________

не

не

не

не

не

не

Напомена: заокружити реч „да” или „не” у одговарајућем пољу.
Уколико се заокружи реч: „да” у одговарајућрм пољу за документ
који се прилаже уписати број и датум документа.

Место и датум:

Подносилац захтева
М. П.
име и презиме
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Образац 1.
Јавно водопривредно предузеће
„(назив)”
Број: ______________________
Датум: __________ 20__. година
На основу члана. 118. став 4. Закона о водама („Службени гласник РС”
број 30/10), решавајући по захтеву (навести назив и седиште подносиоца захтева)
за издавање водних услова за (предмет захтева), Јавно водопривредно предузеће
„(назив)”, издаје
МИШЉЕЊЕ
1. Општи подаци:
1.1. Назив:
- објекта
- радова
- планског документа
1.2. Хидрографски подаци:
најближи водоток - река, канал, акумулација
слив, подслив
водно подручје
водно тело:
број
идентификација
1.3. Хидролошки подаци за значајно измењена водна тела или вештачка водна
тела (за непоремећени и измењени режим - из техничке документације):
десетохиљадугодишња велика вода
Q 0,01 % =
m3/s
m3/s
хиљадугодишња велика вода
Q 0,1 % =
m3/s
двестогодишња велика вода
Q 0,5% =
m3/s
стогодишња велика вода
Q 1% =
m3/s
педесетогодишња велика вода
Q 2% =
m3/s
двадестпетогодишња велика вода
Q 4% =
m3/s
двадесетогодишња велика вода
Q 5% =
m3/s
средње воде
Q ср =
m3/s
минимални одрживи протицај
Q мин 95% =
површина слива
km2
време трајања минималног годишњег протока
дана
време трајања максималног годишњег протока
дана
карактеристичне коте у каналу, акумулацији
mnm
трајање ледостаја и ледохода
дана

1.4. Остали подаци:
Навести податке о:
- проносу наноса (вучени и суспендовани) и депоновању наноса на
сливу/подсливу;
- водним и другим објектима на водном земљишту;
- положају објекта у односу на водна тела подземних и површинских
вода (водоток, канал, акумулацију, и др.) и опис међусобног утицаја;
- положају објекта у односу на угрожена подручја (поплавно и ерозионо
подручје), зоне санитарне заштите изворишта и другу заштићену област,
мелиорационо подручје, водно земљиште, опис врсте подручја и међусобног
утицаја;
- положај објекта у односу на водна тела, односно изворишта која
служе за регионално снабдевање водом за пиће;
- геоморфологији (равничарски и планински), пошумљености;
- положају у односу на деонице (предметна деоница, узводна, низводна)
из Оперативног плана за воде I/II реда и/или унутрашње воде и спровођењу мера
и радова одбране од поплава;
- изграђености инфраструктуре у непосредној околини објекта, односно
радова (саобраћајна, железничка, водна, комунална, итд.);
- објектима других правних/физичких лица из окружења (захватање
вода, испуштање вода у исти реципијент, итд.) који могу бити од значаја за
издавање водних услова.
2. Подаци од значаја за издавање водних услова
Навести податке о:
- планираном објекту, односно радовима и утицају планираног објекта,
односно радова на уређење и коришћење вода, заштиту вода од загађивања и
уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода;
- могућем начину снабдевања водом, предвиђеном коришћењу воде,
врсти отпадних вода, начину сакупљања, пречишћавања и одвођења и
реципијенту за новопројектовани објекат;
- постојећем објекту уколико се ради о реконструкцији или изградњи
објекта у саставу постојећег и утицају постојећег и планираног објекта на уређење
и коришћење вода, заштиту вода од загађивања и уређење водотока и заштиту од
штетног дејства вода;
- начину снабдевања водом, водозахватним објектима, коришћењу
воде, врсти отпадних вода, начину сакупљања, пречишћавања и одвођења и
реципијенту за постојеће објекте уколико се ради о реконструкцији или изградњи
објеката у саставу постојећих;
- процени утицаја на режим вода у маловодном периоду у реци/каналу;
- процени потребе ограничиња захватања воде на проток од _____ m3/s;
- процени потребе ограничиња испуштених вода на проток од ___ m3/s;
процену утицаја на режим вода у погледу квалитета и квантитета вода у водотоку
(каналу, акумулацији, и др.) или на подземне воде;
- процени утицаја на режим вода у погледу квалитета и квантитета вода
у водотоку (каналу, акумулацији и др.) или на подземне воде;
- процени угрожености од поплава имовине правног лица и потреби
доношења оперативног плана.
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3. Други карактеристични подаци (ограничења, обавезе и др.)
Навести друге карактеристичне податке од значаја за издавање водних
услова.
На основу предње наведених података предлажемо да надлежни орган
водним условима одреди техничке и друге захтеве који морају да се испуне при
изградњи и реконструкцији објекта, изради планског документа и извођењу
других радова, и то:
(навести предложене техничке и друге захтеве који морају да се испуне
при изградњи и реконструкцији објекта, изради планског документа и извођењу
других радова).
ДИРЕКТОР
- подносиоцу захтева;
- архиви.
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Образац 2.
„Републички хидрометеоролошки завод”
Број: __________________
Датум: ______ 20__. година
На основу члана. 118. став 4. Закона о водама („Службени гласник РС”
број 30/10), решавајући по захтеву (навести назив и седиште подносиоца захтева)
за
издавање
водних
услова
за
(предмет
захтева),
„Републички
хидрометеоролошки завод”, издаје
МИШЉЕЊЕ
1. Општи подаци:
1.1. Назив:
- објекта
- радова
- планског документа
1.2. Хидрографски подаци:

најближи водоток - река, канал, акумулација
слив
водно подручје
водно тело:
број
идентификација
1.3. Хидролошки подаци:
десетохиљадугодишња велика вода
хиљадугодишња велика вода
двестогодишња велика вода
стогодишња велика вода
педесетогодишња велика вода
двадестпетогодишња велика вода
двадесетогодишња велика вода
средње воде
гарантовани протицај
површина слива
време трајања минималног годишњег протока
време трајања максималног годишњег протока
карактеристичне коте у каналу, акумулацији
трајање ледостаја и ледохода

Q 0,01 % =
Q 0,1 % =
Q 0,5% =
Q 1% =
Q 2% =
Q 4% =
Q 5% =
Q ср =
Q мин 95% =

m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
km2
дана
дана
mnm

дана

1.4. Метеоролошки подаци:
укупна количина падавина
средњи интезитет падавина
(дати табеларни приказ)
максималне забележене падавине

mm/год.
l/s/ km2
mm/год.

2. Подаци о годишњем мониторингу за најближа водна тела
- за површинске воде навести податке који се односе на: запремину,
водостаје и протицаје до степена значајног за еколошки и хемијски статус и
еколошки потенцијал, као и параметре еколошког и хемијског статуса и
еколошког потенцијала;
- за подземне воде навести податке који се односе на ниво и контролу
хемијског и квантитативног статуса.
3. Други карактеристични подаци (ограничења, обавезе и др.)
Навести друге карактеристичне податке од значаја за издавање водних
услова.
На основу предње наведених података предлажемо да надлежни орган
водним условима одреди техничке и друге захтеве који морају да се испуне при
изградњи и реконструкцији објекта, изради планског документа и извођењу
других радова, и то:
(навести предложене техничке и друге захтеве који морају да се испуне
при изградњи и реконструкцији објекта, изради планског документа и извођењу
других радова).

ДИРЕКТОР
- подносиоцу захтева;
- архиви.
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