
Образац 4

 1. Општи подаци:

1.1. Административни подаци:
˗ општина/град
˗ насеље
1.2. Назив:
˗ објекта
˗  радова
˗  планског документа

1.3. Хидрографски подаци:
најближи водоток - река, канал, акумулација
слив, подслив
водно подручје
водно тело:

број
идентификација

1.4. Хидролошки подаци за значајно измењена водна тела или вештачка водна тела (за непоремећени и 
измењени режим - из техничке документације):

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
минимални одрживи 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

ИЗЕШТАЈ 
о испуњености услова из водних услова, водне сагласности или водне дозволе

  На основу члана 122. став 6. Закона о водама (“Службени гласник РС”, бр. 

30/10, 93/12, 101/16), решавајући по захтеву _______________________________________ за 

издавање воднe дозволе за _____________________________, Јавно водопривредно предузеће 

___________________, издаје

Jавно водопривредно предузеће „(назив)”
Број: ____________________________
Датум: _______ 20____. година

(навести назив и седиште подносиоца захтева)

(предмет захтева)

„(назив)”



1.5. Претходно издата водна акта и остала законска акта:
водна сагласност/дозвола
употребна дозвола
решење о разврстаним резервама подземних вода
решење о одређивању зона санитарне заштите

1.6. Основни подаци о објекту:
техничко-технолошки процес
капацитет производње
снабдевање водом
испуштање отпадних вода
заштита од великих вода

1.7. Подаци од значаја за издавање водне дозволе:
функционисање водних објеката
утицај активности субјекта на водни режим
испитивање квалитета воде за пиће и отпадних вода
мерење количина захваћених и испуштених 
отпадних вода
доказ о испуштању минималног одрживог протока
атест о постигнутом степену пречишћавања
атест за хидромашинску опрему
периодични извештај о утицају на водни режим

1.8. Други каратеристични подаци (ограничења, обавезе и др.)
Навести друге карактеристичне податке од значаја за издавање водне дозволе

  На основу сагледаног стања на терену и увидом у достављену документацију, 
стручна служба овог предузећа издаје позитивно мишљење и предлаже да надлежни орган 
изда водну дозволу за коришћење производних објеката, коришћење и испуштање отпадних 
вода (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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