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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.
Захтјев за издавање водне дозволе предаје се у
канцеларију 19 на протокол или путем поште, са
потребним документима.

Водна дозвола доноси се у року од 8 дана од дана
када захтјев буде у потпуности комплетиран.
Клаузулу правоснажности на рјешење странка добија
код службеног лица у канцеларији 19 истеком рока
од 15 дана од дана пријема рјешења.

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ ЈОШ И....
Право на коришћење или употребу вода или
испуштање отпадних вода, стечено на основу водне
дозволе не може се преносити на другог корисника.
Водна дозвола издаје се на одређено вријеме.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА
Образац за подношење захтјева се може добити у
холу испред канцеларије 16 и на web site-u
(www.banjaluka.rs.ba) те у канцеларији 19, а уз
исти потребно је приложити:






водну сагласност;
рјешење о одобрењу за грађење или
одобрење за употребу(за постојећи објекат);
локацијске услове (на увид);
главни пројекат (на увид);
градску административну таксу.

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

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

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 по основу водне дозволе
престати.

