Образац О-3
Захтев за издавање водне сагласности за објекте, односно радове
за које су издати водни услови
На основу члана 114. став 4. 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

Почетна тачка
X1
Крајња тачка
X2
Преломне тачка
X1
X2
X3
X4
Xn

Y1

Y1
Y2
Y1
Y2
Y3
Y4
Yn

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ

Пуномоћје, ако се захтев подноси преко
пуномоћника
Доказ о уплаћеној административној такси
Доказ о упису у одговарајући регистар, ако је
подносилац захтева правно лице или
предузетник
Решење о издавању водних услова

Локацијска дозвола

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

Не
Не
Не

Не

Не

Главни пројекат

назив:

Одговарајућа лиценца за одговорног
пројектанта

да
број:
датум:

не

Извод из главног пројекта који се односи на
хидротехнички део и део који се односи на
објекте који утичу на водни режим

да

не

Извештај о техничкој контроли главног
пројекта
Одговарајућа лиценца за лица које је
извршило техничку контролу главног пројекта

да
број:
датум:
да
број:
датум:

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
број:
здравља о одређивању зона санитарне заштите
изворишта
датум:

Назив објекта:
ЈАВНИ ВОДОВОД И РЕГИОНАЛНИ ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМ
да
Решење министарства надлежног за послове
број:
здравља о одређивању зона санитарне заштите
изворишта
датум:
Решење министарства надлежног за послове
да

не

не
не

геолошких истраживања о утврђеним и
разврстаним резервама подземних вода

број:
датум:

Назив радова:
ЕКСПЛОАТАЦИЈA РЕЧНИХ НАНОСА
Пројекат експлоатације речних наноса

Мишљење јавног водопривредног предузећа
на пројекат експлоатације речних наноса
Мишљење органа надлежног за пловидбу на
унутрашњим пловним путевима, када се
експлоатација речних наноса врши на пловном
путу
У случају експлоатације речних наноса са
пољопривредног земљишту, сагласност
министарства надлежног за послове
пољопривреде, а за територију аутономне
покрајине сагласност надлежног органа
аутономне покрајине
Доказ о праву својине, односно праву
коришћења водног земљишта, са кога се врши
експлоатација
Копија плана парцеле
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

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

не

не

не

датум:

да

не

да

не

да

не

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“.

