
 
Табела 1. - Норматив 

ОПИС ОБЈЕКАТА ИЛИ РАДОВА 
(нови или реконструкција постојећих објеката и извођење радова који могу 

утицати на промену водног режима) 

Потребан број сати за обраду  
предмета по захтеву (час) 

Мишљење 
за 
издавање  
водних 
услова 

Сагласност 
за прелаз 

или 
коришћење 
земљишта 

Мишљење на 
пројекат 
експлоатациј
е речних 
наноса 

Извештај у 
поступку добијања 
водне дозволе или 
потврде 

1. Брана са акумулацијом 30 10 / 25 

2. Јавни водовод 

2.1 Мања насеља, индивидуални 
објекти, сеоска насеља 10 10 / 5 

2.2 Већа насеља 25 15 / 15 

2.3 Водозахвати, бунари, 
резервоари 

15 10 / 10 

2.4 Канали за водоснабдевање 10 10 / 5 

3. Регионални вишенаменски хидросистем 30 15 / 30 

4. Хидроелектране, термоелектране, нуклеарни објекти 30 15 / 25 

5. Индустријски и други објекат за који се захвата и доводи вода из површинских 
и подземних воде, као и индустријски и други објекат чије се отпадне воде 
испуштају у површинске, подземне воде или јавну канализацију 

15/20 10 / 15/20 

6. Постројења за пречишћавање 
отпадних вода и објекти за одвођење 
и испуштање отпадних вода 

6.1
. 

Типски уређаји и септичке јаме 
10 10-15 / 5-10 

6.2
. 

Системи за пречишћавање 
отпадних вода 20 10 / 15 

7. Магистрални и регионални пут, железнице и мостови на њима, аеродром 20 15 / 15 

8. Преводнице, луке, пловни пут, марине, пристаништа 15/20 15  15/20 

9. Индустријске и комуналне депоније 20 25 / 15-20 

10. Магистрални нафтоводи, гасоводи, продуктоводи, трафостанице, кабловски  
      вод испод корита реке за пренос електричне енергије, ТТ и оптички каблови 

20 20 / 15 

11. Системи за одводњавање 20 10 / 15 

12. Системи за наводњавање  20 10 / 15 

  
 



23. Рибњаци са пратећом    
      инфраструктуром 

23.1. Мањи 10 5 / 10 

23.2 Већи 15 10 / 10 

 
 
 

ОПИС ОБЈЕКАТА ИЛИ РАДОВА Потребан број сати за обраду  

ОПИС ОБЈЕКАТА ИЛИ РАДОВА 
(нови или реконструкција постојећих објеката, и извођење радова који могу 

утицати на промену водног режима) 

Потребан број сати за обраду  
предмета по захтеву (час) 

Мишљење 
за 
издавање  
водних 
услова 

Сагласност 
за прелаз или 

коришћење 
земљишта 

Мишљење на 
пројекат 
експлоатациј
е речних 
наноса 

Извештај у 
поступку добијања 
водне дозволе 
или потврде 

13. Систем за одвођење атмосферских вода насеља 10/15 10  5/15 

14. Подземно и надземно скалдиште за 
нафту и њене деривате и друге 
хазардне и приоритетне супстанце 

14.1. Подземна и надземна складишта 
нафте и нафтних деривата 20 20 / 15 

14.2. Бензинске и гасне станице 
(мање/веће) 

15/20 20 / 10 

15. Складиштење на обалама материја које могу загадити воду 35 20 / 30 

16. Израда просторних (просторни план јединице локалне самоуправе)  
      и урбанистичких (генерални и регулациони) планова  

15/20 / / / 

17. Планови газдовања шумама на водном земљишту 10 5 / 5 

18. Рударски истражни и експлоатациони радови и објекти 15/20 10 / 10/15 

19. Уређење водотока и изградња  заштитних водних објеката  
   (регулације, одбрамбени насипи, обалоутврде, осигурање обала, прагови, 
рампе  
   разних намена, антиерозионих радова и др.) 

20 10 / 15 

20. Испирање акумулационих језера или чишћење наталоженог наноса из 
акумулационих језера 20 15 / 15 

21. Експлоатација и депоновање на водном земљишту: речних наноса, камена и 
другог материјала из корита водотока, спрудова, речних алувиона и са обала 
природних водотока , природних и вештачких акумулација; тресет за 
хотикултуру; рекултивацију експлоатационог поља и непосредне околине, по 
завршеној експлоатацији 

20 20 15 / 

22. Вештачко обогаћивање природних издани 10-15 5 / 10 



(нови или реконструкција постојећих објеката, и извођење радова који могу 
утицати на промену водног режима) 

предмета по захтеву (час) 

Мишљење 
за 
издавање  
водних 
услова 

Сагласност за 
прелаз или 
коришћење 
земљишта 

Мишљење на 
пројекат 
експлоатације 
речних 
наноса 

Извештај у 
поступку добијања 
водне дозволе 
или потврде 

24. Изградња или затрпавање бушених и рени бунара и других бушотина за    
      потребе рударских и геолошких радова.  15 10 / 10 

25. Јавна скијалишта  10 5 / 10 

26. Јавни водовод у сеоском насељу (мањи, део села /већи, цело село) 10/15 5 / 10/15 

27. Сађење дрвећа и жбунастог биља и њихову сечу у кориту за велику воду и на 
обали 

10 15 / 5 

28. Промена катастарске културе земљишта на ерозионом подручју 15 / / 5 

29. Воденице и стамбени објекти на сплавовима 10 5 / 5 

30. Други објекти и радови који могу  
     привремено, повремено или трајно 
да  
     проузрокују промене у водном  
     режиму или на које може да утиче  
     водни режим. 

30.1 Укрштање објеката комуналне 
инфраструктуре (електро, ПТТ, 
водовода,канализације и др.) 

20 10-15 / 15 

30.2 Укрштање објеката 
саобраћајне 
инфраструктуре(жел. пруге, 
путеви) путем пропуста, 
мостова са природним и 
регулисаним водотоцима 

25 20 / 20 

30.3 Паралелно вођење 
инфраструкту-рних линијских 
објеката у зони природних и 
регулисаних 
водотока,акумулација и других 
водопривредних објеката 

25-30 20 / 25 

30.4 Објекти на води(сплавови-
ресторани), разни мањи 
објекти (ТС и сли.). 

10-15 10 / 10 

31. Привремени објекти (штандови, панои, билборди и други монтажни објекти) и 
манифестације 

5 3 / / 

32. Учешће у изради планске документације (просторни и урбанистички план (УТ 
услови)) која је изузета из чл.46.став 4. Закон о планирању и изградњи 15 / / / 



(„Сл.гл.РС“, бр.72/09) 

33. Потврда важења услова из  предходно издатих мишљења 5-10 / / / 

 
 
 
 
 
 
Табела 2.-Коефицијент сложености(Ксл) 

 
Ред. 
број 

Карактеристике 
и врсте  објеката 

и радова по 
захтеву 

Број објеката по 
захтеву зависно 
од основног 
норматива 

Дестинација 
 

(км) 

Коефицијент 
сложености 

(Ксл) 
 

Учешће 
подручног 
предузећа  

(Кпп) 

1 основни 1 до  30км 1 0,20 

даље од 30км 1.2 0,40 

2 сложени 2 до  30км 1.1 0,30 

даље од 30км 1.3 0,45 

3 сложени 3 до  30км 1.2 0,35 

даље од 30км 1.4 0,50 

4 посебни веће од 3 до  30км 1.3 0,45 

даље од 30км 1.5 0,55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     



 

 


