
Образац О-2  
   

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА ЗА ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ  

На основу члана 114. став 2. Закона о водама ("Службени гласник РС", број 30/10) подносимо  

ЗАХТЕВ  
ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА ЗА ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ  

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА  

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     

II. ПОДАЦИ О ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТУ  

Назив     

Административни подаци:     

- за просторни план јединице локалне 
самоуправе и урбанистички 
(генерални и регулациони) план:  

   

катастарска општина     

општина     

управни округ     

- за план газдовања шумама:     

шумско подручје - национални парк     

газдинска јединица  

(назив, површина шума и необраслог 
шумског земљишта, врста дрвећа)  

   

катастарска општина     

општина     

Хидрографски подаци:     

најближи водоток     

слив     

 

  



III. ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА ЗА:  

1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И УРБАНИСТИЧКИ  
(ГЕНЕРАЛНИ И РЕГУЛАЦИОНИ) ПЛАН  

пуномоћје, ако се захтев подноси преко пуномоћника  

да  

не  број: ____________________ 
датум: ____________________  

доказ о уплаћеној административној такси  да  не  

доказ о упису у одговарајући регистар  

да  

не  број: ____________________ 
датум: ____________________  

одлука надлежног органа о изради планског документа  

да  

не  број: ____________________ 
датум: ____________________  

програм за израду планског документа  

да  

не  број: ____________________ 
датум: ____________________  

мишљење јавног водопривредног предузећа  

да  

не  број: ____________________ 
датум: ____________________  

мишљење републичке организације надлежне за 
хидрометеоролошке послове  

да  

не  број: ____________________ 
датум: ____________________  

графички прилози  да  не  

мишљење министарства надлежног за послове туризма за 
планска документа за уређење простора на територији 
бањског места  

да  

не  број: ____________________ 
датум: ____________________  

2. ПЛАН ГАЗДОВАЊА ШУМАМА  

пуномоћје, ако се захтев подноси преко пуномоћника  

да  

не  број: ____________________ 
датум: ____________________  

доказ о уплаћеној административној такси  да  не  

доказ о упису у одговарајући регистар  

да  

не  број: ____________________ 
датум: ____________________  

одлука надлежног органа о изради планског документа  

да  

не  број: ____________________ 
датум: ____________________  

мишљење јавног водопривредног предузећа  

да  

не  број: ____________________ 
датум: ____________________  

мишљење републичке организације надлежне за 
хидрометеоролошке послове  

да  

не  број: ____________________ 
датум: ____________________  

мишљење министарства надлежног за послове туризма за 
планове газдовања шумама на територији бањског места  

да  

не  број: ____________________ 
датум: ____________________  



  
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  
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