
Образац 2

 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:
десетохиљдугодишња велика вода Q 0.01% =                                                     m3/s
хиљдугодишња 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
двадесетпетогодишња велика вода   Q 4% =                                                     m3/s
двадесетогодишња велика вода   Q 5% =                                                     m3/s
средње воде   Q ср =                                                      m3/s
гарантовани протицај Q мин. 95% =                                                 m3/s
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

М И Ш Љ Е Њ Е 

  На основу члана 118. став 10. Закона о водама (“Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 

101/16), решавајући по захтеву _______________________________________ за издавање водних услова 

за _____________________________, Републички хидрометереолошки завод, издаје

Републички хидрометереолошки завод
Број: ____________________________

Датум: _______ 20____. година

(навести назив и седиште подносиоца захтева)

(предмет захтева)



1.4. Метереолошки подаци:
укупна количина падавина mm/год.
средњи интензитет падавина  
(дати табеларни приказ) l/s/km2

максималне забележене падавине mm/год.

  2. Подаци o годишњем мониторингу за најближа водна тела

  Навести податке о:
  ˗ 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 хемијској 
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).

- подносиоцу захтева;      ДИРЕКТОР
- архиви.      ___________________________
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