Образац O-1
Захтев за издавање водних услова за објекте, односно радове
На основу члана 114. став 4. Закона о водама („Службени гласник РС” број
30/10, 93/12 и 101/16) 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

да
број:
датум:

не

Доказ о уплаћеној административној такси, у
складу са законом

да

не

Доказ о упису у одговарајући регистар за
правно лице и предузетника

Копијa плана парцеле

Извод из листа непокретности

Информација о локацији или локацијска
дозвола

Мишљење јавног водопривредног предузећа

Мишљење републичке организације надлежне
за хидрометеоролошке послове
Мишљење министарства надлежног за послове
туризма за објекте и радове на територији
бањског места
Технички опис објекта, односно радова

да
број:
датум:
да
број:
датум:
да
број:
датум:
да
број:
датум:
да
број:
датум:
да
број:
датум:
да
број:
датум:
да

не

не

не

не

не

не

не
не

Графичке прилоге: генералну ситуацију,
ситуацију, основе, профиле и др.
Раније издата водна акта у случају изградње
новог објекта у саставу постојећег или његове
реконструкције
Доказ о решеним имовинско-правним
односима
Претходна студија оправданости са
генералним пројектом или студија
оправданости са идејним пројектом
Извештај ревизионе комисије о стручној
контроли

да

не

да
број:
датум:

не

да

не

да

не

да
број:
датум:

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

да
број:
датум:
да

не
не

правног лица о количини воде која се захвата

Елаборат или други документ овлашћеног
правног лица о квалитету воде која се захвата

Назив радова:
ЕКСПЛОАТАЦИЈA РЕЧНИХ НАНОСА
мишљење органа надлежног за пловидбу на
унутрашњим пловним путевима, када се
експлоатација речних наноса врши на пловном
путу
Сагласност Министарства надлежног за
послове пољопривреде, а за територију
аутономне покрајине сагласност надлежног
органа аутономне покрајине у случају
експлоатације речних наноса са
пољопривредног земљишта
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
Контролни снимак локације за експлоатацију
речних наноса закључно са последњим даном
извршене експлоатације

број:
датум:
да
број:
датум:

не

да
број:

не

датум:
да
број:
не
датум:
да
број:
не
датум:

да

не

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

Подносилац захтева
М. П.
Име и презиме

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку
који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за
одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Таксе/накнаде:

Доказ о уплаћеној такси у износу од 830,00 динара, наплаћена је по
тарифном

броју

1.

и

9.

Закона

о

републичким

административним

таксама("Службени гласник Републике Србије", бр. 43/2003, 51/2003 -испр., 61/2005,
101/2005 – др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин.изн., 55/2012 усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин.изн., 65/2013 – др.закон, 57/2014 усклађени дин.изн., 45/2015 - усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени
дин.изн., 61/2017 - усклађени дин.изн. и 113/2017), на рачун број 840-742221843-57,

позив на број 97 16-092 сврха дознаке: „Републичка административна такса“.

