
Образац O-1 

 
 

ГРАД СОМБОР   

ГРАДСКАУПРАВА  

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Захтев за издавање водних услова за објекте, односно радове  

На основу члана 114. став 4. Закона о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 
101/2016 и 95/18) 

подносимо  

 

ЗАХТЕВ 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА ЗА ОБЈЕКТЕ, ОДНОСНО РАДОВЕ  

 

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

 

ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ 

 

Пуно пословно име   

Седиште   

Адреса   

Претежна делатност  

Матични број (МБ)  

Порески идентификациони број (ПИБ)   

Име и презиме законског заступника  

Подаци о контакт лицу:  

име и презиме  

функција  

број фиксног телефона  

адреса електронске поште  

   

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА 

 

Пуно пословно име  

Седиште   

Адреса   

Претежна делатност  

Име и презиме оснивача  

Јединствени матични број грађана 

предузетника  
 

Подаци о контакт лицу:  

име и презиме  



број фиксног телефона  

адреса електронске поште  

ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

 

Име и презиме  

Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)  

Адреса  

Број фиксног телефона  

Адреса електронске поште  

 

 

 

II. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ, ОДНОСНО РАДОВИМА 

 

Назив објекта, односно радова  

Административни подаци:  

број катастарске парцеле   

катастарска општина  

насеље  

општина  

управни округ  

Хидрографски подаци:  

најближи водоток  

слив  

водно  подручје  

 

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА  

 

пуномоћје, ако се захтев подноси преко 

пуномоћника 

да 

не број: ____________________ 

датум: ____________________ 

копијa плана парцеле 

да 

не број: ____________________ 

датум: ____________________ 

извод из листа непокретности 

да 

не број: ____________________ 

датум: ____________________ 

информација о локацији 

да 

не број: ____________________ 

датум: ____________________ 

идејно решење или студија изводљивости 

експлоатације лежишта минералне сировине 
да не 

хидролошка студија да не 

мишљење јавног водопривредног предузећа 

да 

не број: ____________________ 

датум: ____________________ 



мишљење републичке организације 

надлежне за хидрометеоролошке послове 

да 

не број: ____________________ 

датум: ____________________ 

мишљење органа управе надлежног за 

спровођење државног мониторинга 

квалитета вода 

да 

не број: ____________________ 

датум: ____________________ 

 

IV. ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ 

ВОДНИХ УСЛОВА 

 

Назив радова: 

ВАЂЕЊЕ  РЕЧНИХ НАНОСА 

мишљење органа надлежног за техничко 

одржавање водног пута, када се вађење 

речних наноса врши на водном путу 

да 

не број: ____________________ 

датум: ____________________ 

контролни снимак локације за вађење 

речних наноса закључно са последњим 

даном извршеног вађења 

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 
 

Напомена: 

 - На основу члана 103. Закона о општем управном поступку ("Сл. Гласник РС", бр. 18/2016) 

прописано је да:  

1. Орган је дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и 

обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни 

за одлучивање (члан 9. став (3) овог закона).  

2. 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 (члан 59. став (2) овог закона).  

3. У случају одлучивања по захтеву странке, потписивањем овог захтева странка је сагласна 

да орган у њено име и за њен рачун изврши увид, прибави и обради личне податке о 

чињеницама о којима се води службена евиденција (важи у случају када странка податке не 

прибавља сама) 


