
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

КАКО ДОБИТИ 
ВОДНУ 
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ШТА ЈЕ ВОДНА ДОЗВОЛА? 

Рјешење о водној дозволи је управни акт којим 
се утврђује намјена, начин и услови за 
искоришћавање вода, режим рада објеката и 
постројења, начин и услови испуштања отпадних 
вода, начин и услов одлагања чврстог и течног 
отпада и други услови. 

Прије подношења захтјева за рјешење о 
одобрењу за употребу објекта, а уколико је 
претходно издата водна сагласност, инвеститор је 
дужан прибавити рјешење о водној дозволи.  

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА 

Образац захтјева је доступан на шалтеру 4. Инфо-
пулта, канцеларији број 41 или на:   
https://www.euprava.opstina-novigrad.com/stambeno/ 

Уз захтјев за издавање рјешења о водној 
сагласности потребно је приложити: 

1. Копија катастарског плана,  
2. Копија рјешења о регистрацији,  
3. Водну сагласност,  
4. Рјешење о одобрењу за грађење или 

одобрење за употребу (за постојећи објекат),  
5. Локацијске услове (на увид), 
6. Главни пројекат (на увид), 
7. Пореска картица (оригинал),  
8. Доказ о уплати 2 + 50 КМ таксе (оригинал). 

У случају када странку у поступку заступа 
пуномоћник, уз захтјев је потребно приложити и 
пуномоћ. 

 

ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ 

Рјешењем о водној дозволи се утврђује да су 
испуњени услови одређени водном сагласношћу. 

Водна дозвола се доноси у року од 30 дана од 
дана када захтјев буде у потпуности 
комплетиран. 

 

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ ЈОШ И... 
 
Право на коришћење и употребу вода или 
испуштање отпадних вода, стечено на основу 
водне дозволе не може с епреносити на другог 
корисника. 

Водна дозвола се издаје на одређено вријеме. 

Непосредно прије истека рока важења утврђеног 
у рјешењу о водној дозволи, корисник одобрења 
је дужан затражити продужење важности истог, 
јер ће у противном, право стечено на основу 
водне дозволе престати. 

 

 

 

 

 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове 

Петра Кочића 2, 79220 Нови Град 

Телефон: +387 52 720-467 

Е-mail: urbanizam@opstina-novigrad.com  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НОВИ ГРАД 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

 
Петра Кочића бр. 2, 79220 Нови Град  

● телефон: +387 52 720 900 ● факс: +387 52 720 901 
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