
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 

Градска управа за привреду  

Нови Сад, Руменачка 110а 

Телефон: 021/6614-085, 6624-282                                                                                                                       

               Образац O-3 

 

На основу члана 114. став 4. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 

93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др. закон) подносимо 

 

 

ЗАХТЕВ 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ 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)  

Име и презиме законског заступника  

Подаци о контакт лицу:  

име и презиме  

функција  

број телефона  

адреса електронске поште  

 

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА 

Пуно пословно име  

Седиште и адреса  

Претежна делатност  

Име и презиме оснивача  

Јединствени матични број грађана 

предузетника 
 

Подаци о контакт лицу:  

име и презиме  

број телефона  

адреса електронске поште  

 

ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

Име и презиме  

Адреса  

Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)  

Подаци о контакт лицу:  

број телефона  

 

адреса електронске поште 
 



 

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 

X1 Y1 

за линијски објекат: 

насип; подужни речни објекат; регулисано 

корито; канал; цевовод; речно 

пристаниште и бродска преводница 

Почетна тачка 

X1 Y1 

Крајња тачка 

X2 Y2 

зоне и подручја: 

зоне санитарне заштите, рудник и др. 

Преломне тачка 

X1 Y1 

X2 Y2 

X3 Y3 

X4 Y4 

  

Xn Yn 

 

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА 

УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ 

 

пуномоћје, ако се захтев подноси преко 

пуномоћника 

да 

Не број: ____________________ 

датум: ____________________ 

доказ о уплаћеној административној такси да Не 

доказ о упису у одговарајући регистар, ако 

је подносилац захтева правно лице или 

предузетник 

да 

Не број: ____________________ 

датум: ____________________ 

 

 

 

 

 



решење о издавању водних услова 

да 

Не број: ____________________ 

датум: ____________________ 

локацијски услови 

да 

Не број: ____________________ 

датум: ____________________ 

Пројекат за грађевинску дозволу или 

пројекат за извођење радова или идејни 

пројекат или рударски пројекат 

назив: 

одговарајућа лиценца за одговорног 

пројектанта 

да 

не број: ____________________ 

датум: ____________________ 

извод из пројекта за грађевинску дозволу 

или пројекта за извођење радова или 

идејног пројекта или рударског 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 пројекта 

да 

не број: ____________________ 

датум: ____________________ 

одговарајућа лиценца за лица које је 

извршило техничку контролу пројекта  

да 

не број: ____________________ 

датум: ____________________ 

 

IV. ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ 

Назив објекта: 

БРАНА СА АКУМУЛАЦИЈОМ  

решење министарства надлежног за послове 

здравља о одређивању зона санитарне 

заштите изворишта  

да 

не број: ____________________ 

датум: ____________________ 

елаборат за одређивање последица услед 

изненадног рушења брана и о обавештавању 

и узбуњивању становништва на подручју 

угроженом поплавним таласом 

да 

не број: ____________________ 

датум: ____________________ 

пројекат техничког осматрања са стручном 

контролом 
да не 

елаборат о начину коришћења објеката и 

уређаја бране са акумулацијом 
да не 

  



Назив објекта, односно радова: 

ИНДУСТРИЈСКИ И ПРОИЗВОДНИ  ОБЈЕКАТ ЗА КОЈИ СЕ ЗАХВАТА И ДОВОДИ ВОДА 

ИЗ ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА, ИНДУСТРИЈСКИ И ПРОИЗВОДНИ  

ОБЈЕКАТ ЧИЈЕ СЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ ИСПУШТАЈУ У ПОВРШИНСКЕ 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, ДРЖАВНИ 

ПУТ И ЖЕЛЕЗНИЦА, ПРЕВОДНИЦА, ВОДНИ ПУТ, УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА,РУДНИК, 

ХИДРОЕЛЕКТРАНА, ТЕРМОЕЛЕКТРАНА, САЂЕЊЕ И СЕЧА ДРВЕЋА  

решење министарства надлежног за послове 

геолошких истраживања о утврђеним и 

разврстаним резервама подземних вода 

да 

не број: ____________________ 

датум: ____________________ 

 

Назив радова: 

ВАЂЕЊЕ РЕЧНИХ НАНОСА 

пројекат вађења речних наноса 

да 

не број: ____________________ 

датум: ____________________ 

мишљење органа надлежног за техничко 

одржавање водног пута на пројекат када се 

вађење речних наноса врши на водном путу 

да 

не број: ____________________ 

датум: ____________________ 

у случају вађења речних наноса са 

пољопривредног земљишту, сагласност 

министарства надлежног за послове 

пољопривреде, а за територију аутономне 

покрајине сагласност надлежног органа 

аутономне покрајине 

да не 

у случају вађења речних наноса са шумског 

земљишта, сагласност министарства 

надлежног за послове шумарства 

да не 

доказ о праву својине, односно праву 

коришћења или закупа водног земљишта са 

кога се врши вађење 

да не 

копија плана парцеле да  не 

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 не 

лиценца за обављање делатности вађења 

речних наноса 

да 

не број: ____________________ 

датум: ____________________ 

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 

   

 

  име и презиме 

 


