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ПРЕДГОВОР  

 

ВОДА је есенцијална за живот. Право на приступ здравој пијаћој води, заштиту и 

унапређење животне средине представља једно од основних људских права зајамчено 

Уставом Републике Србије и Декларацијом Уједињених нација.  

Главни негативни утицаји на воде обухватају климатске промене, коришћење и 

пренамена земљишта, привредне делатности као што су производња енергије, 

индустрија, пољопривреда и туризам, затим урбани развој и демографске промене. 

Притисци на воде из ових извора су загађујуће материје, прекомерно и нерационално 

коришћење вода, појаве екстремних догађаја као што су поплаве, суше, олује итд, који 

могу да проузрокују велике економске штете, социјалне последице и значајно 

угрожавање водних екосистема у целини, еколошког и хемијског статуса вода и 

повећање ризика од несташице воде.  

Упоредо са повећањем популације и растом животног стандарда, количина 

расположивих резерви воде и приступ чистој пијаћој води прогресивно опада. Због тога 

је извесно да вода већ постаје предмет садашњих и будућих сукоба, како на локалном 

тако и на глобалном нивоу.  

Неопходно је применити мултидисциплинарни начин рада у неколико основних праваца 

који подразумевају превентивне и заштитне мере од загађења вода, одрживо 

коришћење вода,  ефикасно спровођење националног и међународног законодавства, 

јачање инспекцијских служби, образовање и подизање јавне свести кроз реализацију 

различитих еколошких програма и прекограничних пројеката као и пружање хитне 

финансијске и стручно-техничке помоћи најугроженијим подручјима. 

 

Гордана Грујић 
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УВОД 

Вода као најважнији природни ресурс за опстанак човечанства, обавезује нас на колективно 

рационално коришћење и заштиту од загађења да би се успоставили добри темељи одрживог 

развоја водних ресурса за будуће генерације. 

Ова публикација пружа опште информације о основним одликама водних ресурса Републике 

Србије, главним проблемима газдовања водама као и о законодавном и институционалном 

оквиру који представља основни предуслов за управљање водама. Дугорочна национална 

политика вода са јасно постављеним циљевима и приоритетима мора бити дефинисана 

стратешким планским документима о водама и практичним законским решењима са 

економског, социјалног и еколошког аспекта уз примену добре праксе и учешћa јавности.  

Публикација је намењена заинтересованој јавности ради информисања о анализи стања вода  и 

усаглашености националног законодавства у области вода са тековинама ЕУ као један од 

највиших утврђених националних приoритета.  
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ПОЛИТИКА ВОДА ЕУ 

Изричити захтеви грађана и еколошких организација у Европској унији за здравом животном 

средином, чистим рекама, језерима и приступом чистој пијаћој води довели су до успостављања 

нових оквира политике вода ЕУ. Новој политици вода ЕУ претходио је отворени консултативни 

процес са великим бројем заинтересованих учесника о реорганизацији дотадашњих активности 

које су се односиле првенствено на примену директива о пијаћој води и отпадним водама. Овај 

процес је резултирао усвајању Оквирнe директиве о водама (2000/60/EK) (даље у тексту: ОДВ) 

као основни оперативни законодавни оквир за достизање циљева у области заштите вода за 

будућа поколења. У остваривању ових циљева улога грађана је од пресудног значаја. 

Широким консезусом је изгласано да основни циљеви ОДВ обухвате заштиту свих вода 

(површинске и подземне воде, мешовите и обалне морске воде), достизање „доброг статуса" 

за све воде у одређеном временском року, управљање водама у оквиру речних сливова, 

„комбиновани приступ" граничних вредности емисија и стандарда квалитета, веће укључивање 

грађана и поједностављење нормативних аката. ОДВ је по први пут успоставила темеље да на 

свеобухватан начин одговори на све изазове у управљању водама. То подразумева и начин 

коришћења земљишта и управљања водама који утичу на квалитет и квантитет воде, 

координацију у погледу просторног планирања са суседним државама чланица и интеграцију у 

приоритетима који се финансирају. 

Скоро 60% територије ЕУ простире се у прекограничним речним сливовима што доводи до 

међусобног утицаја хидролошких циклуса, начина коришћења земљишта и климатских промена 

изван граница једне државе. Показало се да је управљање водама у оквиру слива, који 

представља природну географску и хидролошку основу, најбољи модел за јединствени систем 

управљања водама у односу на дотадашње управљање које је било унутар административних 

граница сваке појединачне државе ЕУ. Покренуте иницијативе од стране неколико држава 

чланица за припремом плана управљања сливовима Мезе, Шелде и Рајне служили су као пример 

добре праксе за усвајање оваквог приступа управљања водама на нивоу ЕУ који је додатно 

допринео јачању њихове прекограничне сарадње и дефинисању заједничког циља.  

Тековине ЕУ успешно су допринеле заштити и унапређењу водних ресурса у протекле три 

деценије. Значајно побољшање квалитета вода и приступ чистој води за пиће и купање 

обезбеђено је применом Оквирне директиве о водама (2000/60/ЕК) и директива које се односе 

на пијаћу воду и купање (98/83/EK; 2006/7/EK).  

Смањење емисија загађења од градских, индустријских и пољопривредних извора регулисано је 

предузимањем превентивних и заштитних мера квалитета подземних и површинских вода које 

прописују бројне директиве међу којима су најважније: Директива о заштити вода од загађења 

узрокованог нитратима из пољопривредних извора (91/676/EK),  Директива о загађењу вода 

проузрокованог испуштањем опасних материја (76/464/EK), Директива о заштити подземних 
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вода од загађења и погоршања квалитета (2006/118/EК), Директива о интегрисаној превенцији и 

контроли загађења (96/61/EK) итд. Управљање ризицима и заштита од штетног дејства вода  

спроводи се према Директиви о процени и управљању ризицима од поплава (2007/60/EK). 

У прилог кохерентној, свеобухватној и исплативој политици вода ЕУ, говоре извештаји Европске 

агенције за животну средину који се тичу вода за сваку државу појединачно, процене Европске 

комисије о плановима управљања речним сливовима држава чланица, који непобитно указују да 

су се еколошки циљеви за воде успостављених под окриљем Оквирне директиве о водама 

остварили до 2015. године за укупно 53% вода које припадају ЕУ.  

 

 

ПРИСТУП ЧИСТОЈ ПИЈАЋОЈ ВОДИ  КАО  ОСНОВНО ЉУДСКО ПРАВО 

Генерална Скупштина Уједињених нацијa је 2010.године усвајањем Резолуције 64/292, формално 

признала да је право на чисту пијаћу воду и хигијену једно од основних људских права, а следеће 

године Савет за људска права УН је усвајањем Резолуције 18/1 потврдио да право на воду и 

хигијену постаје део међународног права за  све државе чланице УН.  

У складу са тим, све државе имају међународну обавезу да развију одговарајуће правне 

инструменте и механизме за постепено увођење примене људских права која се односе на 

приступ здравој пијаћој води и хигијени кроз национално законодавство. Комитет УН за 

економска, социјална и културна права  је 2002. години дефинисао нормативни обим и садржај 

права на воду којим се тумачи неприкосновено право на здраву пијаћу воду као окосницa за 

доношење напред поменутих резолуција.  

Нормативни обим и садржај прописује да снабдевање водом за сваку особу мора бити довољно 

и континуирано за личну употребу и домаћинство, при чему је потребно обезбедити између 50 и 

100 литара воде по особи дневно за најосновније потребе и здравље. Вода која се користи за 

личну или кућну употребу мора бити безбедна, дакле без присуства микроорганизама, 

хемијских супстанци и радиолошких елемената који представљају основну опасност за здравље 

људи. Мере безбедности пијаће воде морају бити прописане националним стандардима за 

квалитет воде за пиће што пре свега подразумева да вода буде без боје, мириса и укуса. Све 

услуге воде морају бити прилагођене социо-економским и културним условима. Свако има 

право на услугу воде и хигијене у непосредној близини домаћинства, образовне институције, 

здравствене установе или на радном месту. Извориште воде мора бити у кругу од 1.000 метара 

од куће, а потребно време за њено узимање не би требало да прелази 30 минута. Трошкови 

воде не смеју да прелазе 3 одсто БДП-а. 
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ЗАКОНОДАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР У ОБЛАСТИ ВОДА 

Законодавни оквир 

Воде су природно богатство у својини Републике Србије. На нивоу Републике Србије доносе се 

сва документа којима се обезбеђује нормативни оквир за јединство водног система и спроводи 

међународна сарадња у области управљања водама. 

Законодавни оквир Републике Србије који уређује питања вода обухвата бројне правне 

законске и подзаконске акте у области вода и других сектора који се односе на ову област 

укључујући стратешка и планска документа којa дефинишу дугорочне циљеве и правце 

одрживог управљања водама на територији Републике Србије. 

Закон о водама (Сл. гласник РС, број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/2018) као основни правни акт у 

области вода који регулише правни статус вода, интегрално управљање водама, управљање 

водним објектима и водним земљиштем, начин финансирања водне делатности, надзор над 

спровођењем овог закона и друга значајна питања за одрживо управљање водама, 

традиционално важи за најважнији закон у сектору вода. Одредбе овог закона односе се на све 

површинске и подземне воде на територији Републике Србије, укључујући термалне и 

минералне воде (осим подземних вода из којих се могу добити корисне минералне сировине и 

геотермална енергија), затим на водотоке и припадајуће подземне воде који чине или пресецају 

државну границу Републике Србије као и на речни нанос који не садржи примесе других 

корисних минералних сировина.  

Усвајањем Закона о водама и 36 подзаконских аката који ближе регулишу питања заштите вода, 

уређење водотока и заштиту од штетног дејства воде, коришћење вода за различите намене, 

начин финансирања итд, уложен је напор у последњој деценији за постепеним усклађивањем са 

политиком вода ЕУ. Процес транспозиције директива ЕУ још увек није завршен, док је за пуну 

примену потребно још неколико година. 

Имајући у виду сложеност питања управљања водама и прописану секторску јурисдикцију у 

области вода, донети су други закони који такође регулишу друга везана питања у овој области 

међу којима су најважнији: 

Закон о заштити животне средине, Закон о процени утицаја на животну средину (Службени 

гласник РС, број 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16), Закон о интегрисаном спречавању и контроли 

загађивања животне средине (Службени гласник РС, број 25/15) и Закон о стратешкој процени 

утицаја на животну средину (Службени гласник РС, број 88/10) интегрално уређују систем 

заштите животне средине од загађења укључујући и питање вода као њен саставни део; 
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Закон о заштити природе (Службени гласник РС, број 88/10, 91/10 и 14/16) утврђује заштиту и 

очување природе, биолошке, геолошке и предеоне разноврсности имајући у виду јединство 

процеса у природи чија је значајна компонента вода; 

Закон о рударству и геолошким истраживањима (Службени гласник РС, број 101/15) између 

осталог уређује начин класификације ресурса и резерви минералних сировина и подземних 

вода и геотермалних ресурса; 

Закон о комуналним делатностима (Службени гласник РС, број 46/14 и 104/16) регулише област 

пречишћавања и дистрибуције воде за пиће и пречишћавања и одвођења атмосферских и 

отпадних вода, као комуналне делатности од општег интереса; 

Закон о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 101/16 и 47/18) садржи и одредбе о 

комуналним делатностима пречишћавања и дистрибуције воде за пиће и пречишћавања и 

одвођења атмосферских и отпадних вода, које су у надлежности локалне самоуправе; 

Закон о финансирању локалне самоуправе (Службени гласник РС, број 62/06, 93/12, 99/13, 125/14, 

95/15 и 83/16) утврђује приходе и дефинише надлежност локалне самоуправе у њиховом 

опредељењу и коришћењу; 

Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама (Службени гласник РС, број 121/12,18/15,96/15, 

92/16, 104/16,113/17 и 41/18) прописује услове и надлежности за обезбеђење сигурне пловидбе на 

унутрашњим водама, начин категоризације и одржавања пловних путева, услове коришћења 

обале и земљишта уз пловне путеве, изградњу лука, пристаништа и других објеката на водном 

путу; 

Закон о планирању и изградњи (Службени гласник РС, број 81/09, 64/10, 24/11,  145/14 и 65/17), 

регулише услове и начин уређења простора, уређивање и коришћење грађевинског земљишта и 

услове изградње објеката, укључујући и водне објекте и објекте који могу имати утицаја на воде; 

Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама (Службени гласник РС, број 15/16 и 104/16), 

који дефинише јавно-приватно партнерство (са или без елемената концесије) као дугорочну 

сарадњу између јавног и приватног партнера, ради обезбеђивања финансирања, изградње, 

реконструкције, управљања или одржавања инфраструктурних и других објеката од јавног 

значаја и пружања услуга од јавног значаја; 

Закон о утврђивању надлежности АП Војводине – „Омнибус закон” (Службени гласник РС, број 

67/12), којим је АП Војводина овлашћена да, као поверене послове у области водопривреде, 

доноси, спроводи и надзире редовне и ванредне мере одбране од спољних и унутрашњих вода 

у складу са усвојеним плановима АП Војводине и Републике Србије, управља водним ресурсима 

и вештачким и природним водотоцима на територији АП Војводине, доноси водопривредну 

основу за територију АП Војводине, у складу са водопривредном основом Републике Србије, 

оснива јавно предузеће за газдовање водама на територији АП Војводине и врши инспекцијски 

надзор у области водопривреде на територији АП Војводине; 
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Закон о јавним предузећима (Службени гласник РС, број 15/16) регулише рад јавних предузећа 

која обављају делатност од општег интереса које обухвата и управљање водама и комуналне 

делатности; 

Закон о јавном здрављу (Службени гласник РС, број 15/16), Закон о санитарном надзору 

(Службени гласник РС, број 125/04) и подзаконски акти који регулишу хигијенску исправност 

воде за пиће,  уређује остваривање јавног интереса које се односи на очување и унапређење 

здравља становништва, утицај параметара животне средине односно воде за пиће на јавно 

здравље; 

Закон о ванредним ситуацијама (Службени гласник РС, број 92/11 и 93/12) уређује деловање, 

проглашавање и управљање у ванредним ситуацијама, систем заштите и спасавања људи, 

материјалних и културних добара и животне средине од елементарних непогода (укључујући и 

поплаве, бујице, јаке кише, нагомилавање леда на водотоку), надлежности државних органа, 

аутономних покрајина, јединица локалне самоуправе и учешће полиције и Војске Србије у 

заштити и спасавању, као и права и дужности осталих субјеката у вези са ванредним 

ситуацијама;  

Закон о јавној својини (Службени гласник РС, број 72/11, 88/13), који се бави облицима и 

носиоцима права својине, што обухвата и водне ресурсе и водне објекте. Законом су 

дефинисана три облика својине:  1) право својине Републике Србије – државна својина,  2) право 

својине аутономне покрајине – покрајинска својина, и  3) право својине јединице локалне 

самоуправе – општинска, односно градска својина.   

И други закони као што су Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности (Службени 

гласник РС, број 88/10), Закон о шумама (Службени гласник РС, број 30/10, 93/12 и 89/15), Закон о 

пољопривредном земљишту (Службени гласник РС, број 62/06, 65/08, 41/09 и 112/15), Закон о 

енергетици (Службени гласник РС, број 145/14), Закон о заштити земљишта  (Службени 

гласник РС, број 112/15), Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда (Службени 

гласник РС, број 128/14), Закон о планском систему Републике Србије (Службени гласник РС, број 

30/2018), Закон о државној управи (Службени гласник РС, број 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 

47/2018 i 30/2018). 
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Институционални оквир 

Надлежност управљања водама Република Србија је успоставила преко Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде које представља 

матично министарство за ова питања. Главни задаци се односе на припрему нормативних аката, 

координацију израде стратешких и планских докумената за територију Републике Србије и 

давање сагласности на акта која доносе органи АП и главни град, обављање регулаторне 

функције у смислу лиценцирања предузећа за реализацију послова у сектору вода, спровођење 

међународне сарадње у области вода, вођење информационог система у области вода итд. У 

решавање ових питања укључена су и друга министарства, државне организације, агенције, 

органи аутономне покрајине, органи јединице локалне самоуправе и јавна водопривредна 

предузећа, научни институти и организације цивилног друштва. 

 

 

Шема 1: Институционални оквир у области управљања водама у Републици Србији 

 

В Л А Д А                         

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ЈВП Србијавпде                                                    

Министарствп ппљппривреде, шумарства  

и впдппривреде                                                                               

Републичка дирекција за впде

РХМЗ 

Министарствп за 

еврппске 

интеграције

Министарствп привреде

Министарствп 

грађевине, 

сапбраћаја и 

инфраструктуре

ЈВП Впде Впјвпдине

Научнп 

истраживачке 

прганизације,  

прганизације 

цивилнпг друштва 

Ппкрајински секретаријат за 

ппљппривреду, шумарствп и 

впдппривреду

Ппкрајински секретаријат за 

урбанизам и заштиту живптне 

средине 

Ппкрајински секретаријат за 

енергетику, грађевинарствп и 

сапбраћај 

Влада АП Впјвпдине

Министарствп 

државне управе и 

лпкалне сампуправе

Управни пкрузи и 

лпкалне 

сампуправе

Агенција за заштиту живптне 

средине

Завпд за заштиту прирпде 

ИЈЗС 'Др.М.Ј. Батут '        

ГЗЗЗ

Министарствп 

унутрашоих ппслпва                                   

Сектпр за ванредне 

ситуације

Министарствп 

рударства и 

енергетике

Министарствп 

здравља

Министарствп за 

заштиту живптне 

средине
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Делокруг рада државних организација и посебних организација која спроводе послове у 

области вода  према шеми 1 обухвата следеће: 

Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства /Републичка дирекција за воде – 

дефинисање политика водопривреде; вишенаменско коришћење вода; водоснабдевање изузев 

дистрибуције воде; заштита вода од загађења;  заштита од штетног дејства вода, спровођење 

мера заштите вода и планску рационализацију потрошње воде; уређење водних режима; 

праћење и одржавање режима вода који чине и пресецају границу Републике Србије; 

инспекцијски надзор у области водопривреде. 

Министарство за заштиту животне средине - систем заштите и унапређења животне 

средине; заштита националних паркова и заштићених подручја, инспекцијски надзор у свим 

областима заштите животне средине; спровођење Конвенције о учешћу јавности, доступности 

информација и праву на правну заштиту у области животне средине; заштита природе; 

климатске промене; прекогранично загађење воде; заштита вода од загађивања ради 

спречавање погоршања квалитета површинских и подземних вода; утврђивање услова заштите 

животне средине у планирању простора и изградњи објеката и процена утицаја на животну 

средину и стратешка процена утицаја на животну средину. 

Агенција за заштиту животне средине у оквиру Министарства за заштиту животне средине 

–развој, усклађивање и вођење националног информационог система заштите животне средине 

(праћење стања чинилаца животне средине кроз индикаторе животне средине укључујући 

квалитет подземних и површинских вода; регистар загађујућих материја и др.); спровођење 

државног мониторинга квалитета вода укључујући спровођење прописаних и усаглашених 

програма за контролу квалитета површинских вода и подземних вода прве издани; управљање 

националном лабораторијом; прикупљање и обједињавање података о животној средини, 

њихова обрада и израда извештаја о стању животне средине и спровођење политике заштите 

животне средине. 

Републички хидрометеоролошки завод - Референтна установа за израду и презентовање 

прогнозе времена, давање упозорења и најава за ванредне и опасне метеоролошке и 

хидролошке појаве;  картографски прикази мрежа хидролошких станица површинских вода и 

подземних вода прве (фреатске) издани и извештајних хидролошких станица; основни подаци о 

хидролошким станицама; актуелни подаци о кванитативном стању површинских вода и режиму 

подземних вода; прогнозе вода и ледених појава на рекама; информације о бази хидролошких 

података, објављивање хидролошких годишњака, стручна мишљења у поступку прибављања 

водопривредних услова. 

Министарство грађевине, саобраћаја и инфраструктуре - урбанизам; просторно планирање, 

односно организација, уређење и коришћење простора Републике Србије; утврђивање услова за 

изградњу објеката; комунална инфраструктура и комуналне делатности; инспекцијски надзор у 

области урбанизма, грађевине и инспекцијски надзор над објектима комуналне инфраструктуре 
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и обављањем комуналних делатности, стратегија развоја саобраћаја,  уређење и обезбеђење 

водног саобраћајног система итд. 

Министарство рударства и енергетике - енергетска политика; стратегија и политика развоја 

природних ресурса; истраживања која се односе на експлоатацију природних ресурса; 

обновљиви изворе енергије; заштита животне средине и климатске промене у области 

енергетике; израда програма истражних радова у области природних ресурса и обезбеђивање 

материјалних и других услова за реализацију тих програма; израда биланса резерви подземних 

вода.  

Министарство државне управе и локалне самоуправе - систем локалне самоуправе и 

територијалне аутономије; усмеравање и подршка јединицама локалне самоуправе у 

обезбеђивању законитости и ефикасности рада. 

Министарство унутрашњих послова / Сектор за ванредне ситуације - нормативне, управне, 

организационо-техничке, превентивне, оперативне, програмске, планске, информативне и 

друге природе, ради организовања и спровођења мера заштите и спасавања људи материјалних 

и културних добара и животне средине од елементарних непогода. 

Министарство за европске интеграције - координација, праћење и извештавање у вези са 

процесом придруживања и приступања Европској унији; координација приступних преговора са 

Европском унијом и рада тела основаних за потребе преговора; координација припреме 

стратешких докумената у вези са процесом приступања Европској унији; координација 

припреме и спровођења Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније; 

праћење и подстицање усклађивања прописа Републике Србије са прописима и стандардима 

Европске уније и обавештавање Европске уније и јавности о томе итд. 

Министарство здравља/Национални институт за јавно здравље ‘ Др. Милан Јовановић 

Батут‘/Градски заводи за јавно здравље - јавно снабдевање становништва хигијенски-

исправном водом за пиће и друге области одређеним законом; контрола санитарно-хигијенског 

стања објеката под санитарним надзором. 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду - опште смернице 

развоја и унапређења водопривредне основе, предлаже мере за спровођење програма и прати 

њихово остваривање; даје сагласност на висину накнада из области водопривреде; 

средњорочни програм унапређења рибарства на рибарским подручјима; уступа на коришћење 

рибарска подручја; одређује висину накнаде за коришћење рибарског подручја. 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине - послови покрајинске 

управе у области просторног и урбанистичког планирања; израђује, доноси и спроводи 

документа просторног развоја АП Војводине; регионалне просторне планове и просторне 

планове за посебне намене; предлаже мере и активности за њихове примене,  пружа стручну 

помоћ и обезбеђује средства за финансирање локалних самоуправа за израду просторне и 
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урбанистичке документације, контролише коришћење и заштиту природних ресурса и добара 

на територији АП Војводине; обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне 

средине (мониторинг); даје услове обезбеђење мера и услова заштите животне средине, 

доноси програм заштите животне средине за територију АП Војводине.  

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај прати стање у сектору 

енергетике и минералних сировина које се односи поред осталих и на геотермалне и минералне 

вода и свих видова обновљивих извора енергије и  израђује биланс;  предлаже део Програма за 

остварење Стратегије управљања минералним ресурсима; разматра и евидентира утврђене 

ресурсе и резерве минералних сировина и подземних вода, као и утврђене потенцијале 

геотермалних ресурса; прати развој комуналне инфраструктуре и комуналне делатности на 

територији АП Војводине; уређују питања од покрајинског значаја у речном саобраћају.  

 

Проблеми у надлежности вода  

Постојећа надлежност у области вода која се тиче контроле заштите вода од загађивања није 

јасно подељена према Закону о министарствима (Службени гласник РС, бр. 44/2014, 14/2015, 

54/2015, 96/2015 - др. закон и 62/2017) између Министарства за заштиту животне средине и 

Републичке дирекције за воде што актуелизује сукоб надлежности у инспекцијском надзору који 

се јавља и појединим случајевима у пракси. Оваква ситуација онемогућава решавање 

конкретних случајева загађења, ефикасност у раду инспекције и информисање јавности о начину 

покретања правних механизама у циљу решавања горућих еколошких проблема пред стварним 

надлежним институцијама. Осим тога, блага казнена политика говори у прилог постојећих 

проблема загађења водотока који су деценијама присутни (нпр. Топчидерска река).  

Према актуелним информаторима о раду која су донела оба државна органа, Министарство за 

заштиту животне средине своју надлежност у области инспекцијског надзора спроводи помоћу 

Сектора за надзор и предострожност кроз неколико одељења и то: у контроли прекограничног 

загађења вода и заштити вода од загађивања ради спречавања погоршања квалитета 

површинских и подземних вода, интегрисаног спречавања и контроле загађења животне 

средине, у контроли квалитета отпадних вода, у поступку оцене студије о процени утицаја на 

животну средину. Са друге стране, Републичка дирекција за воде обавља готове идентичне 

послове помоћу одељења водне инспекције путем непосредног надзора и то у области заштите 

вода од загађивања, контроле квалитета површинских и подземних вода итд. Осим тога, 

делокруг инспекцијских надлежности у области заштите животне средине и водне инспекције на 

републичком нивоу односно на нивоу аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе је 

такође остао непотпуно дефинисан, па из тог разлога у многим случајевима проблеми загађења 

остају још увек нерешени.  
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Преклапање у надлежности вода између Министарства за заштиту животне средине и 

Републичке дирекције за воде је присутно и у изради стратешких докумената и других планова и 

програма у области одрживог коришћења вода и заштите квалитета површинских и подземних 

вода, предузимању заштитних и превентивних мера и активности у циљу смањења загађења и 

спречавања даљег погоршања стања, као и заштите водних и приобалних екосистема ради 

достизања стандарда квалитета животне средине. 

Овакво преклапање по питању надлежности вода се рефлектује на појаве слабе интерсекторске 

сарадње између ресорних министарстава. Ово за последицу у већини случајева има асинхроно 

деловање појединачних сектора посебно у области финансирања одређених програма, мера и 

активности, затим мањкавост у доношењу нових закона али и неусаглашеност различитих 

нормативних аката, кашњење у изради нових и иновирању или ажурирању стратешких планских 

докумената који се тичу управљања вода, заштите воде од загађења и детаљног истраживања 

вода за потребе водоснадбевања који су од кључног значаја и интереса за друштвену заједницу. 

У прилог томе говоре и други горући проблеми који се тичу обједињене процедуре за потребе 

изградње хидроелектрана која није усагласила законе у области планирања и изградње, заштите 

животне средине, енергетике, вода и јавне својине. Овакво стање указује на изостанак јасно 

утврђене и координисане дугорочне политике у области управљања водама и њене практичне 

примене на националном нивоу. 
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ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА У ОБЛАСТИ ВОДА   

Вода представља стратешки природни ресурс који захтева рационално управљање. Кључна 

планска документа за управљање водама која се доносе сагласно начелима одрживог развоја су 

Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године, Планови 

управљања водама, као и други планови којима се реализују водопривредне делатности од 

општег јавног интереса (уређење водотока и заштита од штетног дејства вода, уређење и 

коришћење вода и заштита вода од загађивања). Приликом њихове израде неумитно је 

међусобно усаглашавање са другим секторским планским документима који се односе на 

одрживи развој, одрживо коришћење природних ресурса, животну средину, просторно 

планирање, енергетику, саобраћај како би се обезбедило очување животне средине приликом 

коришћења ресурса и постигао највећи ефекат инвестиционих улагања.  

Међу најважнијима је Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године, 

којим се утврђују дугорочне основе организације, уређења, коришћења и заштите простора 

Републике Србије, са посебним освртом на водне ресурсе. Овај Закон намеће одрживо и строго 

контролисано коришћење вода и њену заштиту од загађења и нерационалне приватизације. 

Посебан значај се придаје мултифункционалној улози површинским водама за потребе 

снабдевања аридних и безводних крајева, а подземне воде као јавно добро морају бити под 

посебном контролом, док остале реке, језера, мочваре и баре треба заштитити и користити 

према међународним стандардима. У остала национална стратешка документа се убрајају: 

Стратегија одрживог развоја (Службени гласник РС, број 55/05, 71/05-исправка и 101/07),  

Стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара  (Службени гласник РС, број 33 

/2012), Национални програм заштите животне средине до 2019.год., Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. године (Службени гласник РС, број 

85/14) која дефинише циљеве, приоритете и оквире политичких и институционалних реформи у 

области пољопривреде и руралног развоја; и Стратегија за апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију, (Службени гласник РС, број 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 

16/11) која треба да обезбеди основу за преговоре о приступању у вези са поглављем 27 итд. 

Усвојена Стратегија управљања водама на територији Републике Србије за период до 

2034.године (Службени гласник РС, бр. 3/17) дефинише дугорочну политику за спровођење 

реформе у области сектора вода прилагођену друштвено-економским условима и захтевима 

ЕУ. Такав документ обезбеђује системско унапређење обављања послова водопривредне 

делатности и континуирано јачање институционалних капацитета на националном, регионалном 

и локалном нивоу за интегрално и јединствено управљање водама. Међутим, Акциони План са 

мерама и активностима за спровођење Стратегије у пракси још увек није донет.  
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План за управљања водама за слив реке Дунав (даље у тексту План) представља кључни 

национални плански документ о начину јединственог управљања водама на територији 

Републике Србије који захтева мултидисциплинарни приступ у раду, интерсекторску сарадњу 

између свих надлежних државних организација, институција уз неизоставно информисање и 

учешће заинтересованих страна. Управљање водама се темељи на начелима одрживог развоја, 

целовитости, обезбеђивања заштите од штетног дејства вода, принципу „корисник плаћа” и 

„загађивач плаћа” и применом најбољих доступних техника. Основни циљ израде Плана за 

управљање водама је израда програма мера и радова који ће омогућити достизање циљева 

заштите животне средине за површинске и подземне воде и заштићена подручја сагласно 

националним законским прописима уз уважавање препорука директива ЕУ у области вода и 

других међународних споразума. План управљања водама се доноси у складу са усвојеном 

методологијом рада за период од шест година. Након усвајања Закона о водама 2010. Године, 

још увек није донет ниједан план управљања водама за територију Републике Србије. 

Наиме, План који је завршен 2014.године на основу важећег Закона о водама и подзаконских 

аката за период од шест година није нашао своју примену иако је његово усвајање било 

планирано још крајем 2016. године. Планом су утврђени стратешки и оперативни циљеви са 

приоритетним активностима и мерама за њихово остваривање на територији Републике Србије 

који су комплементарни са Стратегијом о управљању водама која је усвојена крајем 2016.године. 

Израда Плана је трајала неколико година. У складу са процедуром припреме и доношења 

планских докумената, усвојен је и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана управљања 

водама за слив реке Дунав на животну средину и спроведена јавна расправа. Разлози 

одустајања од усвајања Плана нису предочени јавности, већ је донета одлука о изради новог тзв. 

Плана за управљање водама у Републици Србији за период 2021-27. Израда елемената Плана о 

управљању водама започета је крајем 2016 године у складу са важећим Законом о водама.  

Према динамици израде, усвајање новог Плана се очекује најкасније до краја 2021. године.  

Подела вода  

Како све површинске воде немају исти значај за управљање водама, извршена је подела на воде 

I и воде II реда. Над водама I реда надлежност, првенствено у делу водне делатности којa се 

односи на уређење водотока и заштиту од поплава, има Република Србија, односно аутономна 

покрајина, док је за воде II реда задужена јединица локалне самоуправе. 

Воде I реда утврђује Влада и оне обухватају: 1) међудржавне водотоке; 2) водотоке који чине 

или пресецају државну границу; 3) водотоке који теку територијама две или више јединица 

локалне самоуправе;  4) водотоке на којима је изграђена висока брана са акумулацијом;  5) 

магистралне пловнеканале хидросистема Дунав-Тиса-Дунав 6) водотоке који имају сливну 

површину већу од 100 km2 или су значајни за коришћење вода, заштиту од вода или заштиту 

вода од загађивања. Све остале воде су воде II реда. (Стратегија управљања водама до 2034.г) 

Унутар простора територије Републике Србије дефинисано је пет водних подручја чије су 

границе утврђене на основу Одлуке о одређивању граница водног подручја (Службени гласник 
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РС, број 92/17) која представљају основне јединице за управљање водама, и то: Сава, Дунав, 

Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим. Обављање водних делатности је према Закону о водама 

дефинисано према водном подручју које је поверено јавним водопривредним предузећима 

‘Србијаводе’ и ‘Воде Војводине’ у складу са територијалном поделом надлежности. 

 

Планови уређења водотока и заштита од штетног дејства вода 

Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода обухвата израду и спровођење следећих 

планских докумената:  

 Прелиминарну процену ризика од поплава - Циљ израде прелиминарне процене ризика од 

поплава (први корак у изради планова управљања ризицима од поплава) је одређивање 

поплавних подручја са значајним ризиком од поплава и штетним последицама по 

здравље људи, животну средину, привредне активности и културно наслеђе. За 

територију Републике Србије прелиминарна процена је урађена у складу са Правилником 

о утврђивању методологије за израду прелиминарне процене ризика од поплава 

(Службени гласник РС бр. број 30/10)  при чему су коришћени подаци о топографији, 

хидрографији, начину коришћења земљишта, насељеним местима, границама водних 

подручја, мелиорационих подручја и сливова, административним границама. До сада је 

идентификовано преко 80 значајних поплава услед изливања из корита мањих 

водотокова, углавном на деоницама дуж којих не постоје изграђени системи заштите од 

поплава, али и на заштићеним деловима услед преливања или рушења заштитних 

објеката. На сваких 6 година се врши новелирање планова. 

 

 План управљања ризицима од поплава –План који се доноси за територију Републике 

Србије припрема надлежно Министарство, а планове за водна подручја припремају 

надлежна јавна водопривредна предузећа (ЈВП ‘Србијаводе’ и ЈВП ‘Воде Војводине’). 

План управљања ризицима од поплава израђује се на основу карата угрожености и 

карата ризика од поплава која се израђују за значајна поплавна подручја одређена 

прелиминарном проценом ризика од поплава, а у складу са Правилником о утврђивању 

методологије за израду карте угрожености и карте ризика од поплаваса методологијом  

(Службени гласник РС број 13/2017). 

Карте угрожености од поплава садрже податке о границама поплавног подручја за 

поплаве различитог повратног периода, о дубини или нивоу воде. Карте ризика од 

поплава садрже податке о могућим штетним последицама поплава на здравље људи, 

животну средину, културно наслеђе и привредне активности. Преиспитивање и по 

потреби новелирање врши се на сваких 6 година. 

 

 Општи и оперативни планови за одбрану од поплава – Општи план за одбрану од поплава 

за период од 2012. до 2018. године за воде I и II реда и за унутрашње воде  (Службени 
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гласник РС број 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11) обухвата институционално 

организовање и руковођење одбраном од поплава; превентивне мере у периоду 

наиласка великих вода; дужности, одговорности и овлашћења руководилаца одбране, 

институција и других субјеката надлежних за одбрану од поплава; фазе одбране од 

поплава и њихово проглашење/укидање. Оперативни план за одбрану од поплава за 

територију Републике Србије за воде I редa припремају јавна водопривредна предузећа у 

складу са општим планом на годишњем нивоу. У Оперативном плану за одбрану од 

поплава за 2017. годину је укључено укупно око 3.600 км насипа и других заштитних 

објеката, 53 бране са акумулацијама, 413 хидромелиорационих система у јавној својини 

са преко 25 хиљада километара каналске мреже и бројним црпним станицама. 

Оперативне планове за воде II реда доноси надлежни орган јединице локалне 

самоуправе на годишњем нивоу, у складу са општим планом и оперативним планом за 

воде I реда.  

 

 Спровођење редовне и ванредне одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и од 

нагомилавања леда – Одбране од поплава спроводе јавна водопривредна предузећа на 

водама I реда и на системима за одводњавање у јавној својини, а јединица локалне 

самоуправе на водама II реда, а  у складу са општим и оперативним плановима за 

одбрану од поплава. 

 

 Заштита од ерозије и бујица -  У циљу спречавања и отклањања штетног дејства ерозије и 

бујица спроводе се превентивне и заштитне антиерозионе мере, подижу се и одржавају 

водни објекти за заштиту од ерозије и бујица и изводе заштитни радови (биолошки и 

биотехнички). Карта ерозије за територију Републике Србије са границама ерозионог 

подручја и условима за његово коришћење има вишеструку примену у напред наведеним 

планским документима. 

 

Планови уређења и коришћења вода 

Уређење вода првенствено пружа бољу просторну и временску уједначеност водних ресурса. 

Програми уређења и коришћења вода се односе на снабдевање водом становништва и 

индустрије, наводњавање, хидроенергетику, пловидбу, узгој рибе, спорт, рекреацију и туризам, 

као и прихрањивање малих вода у циљу обезбеђења доброг стања акватичних и приобалних 

система и повећања количина вода у маловодном периоду. Изградњом система Дунав–Тиса–

Дунав регулисани су главни водопривредни проблеми Бачке и Баната. 

Водоснабдевање становништва пијаћом водом је један од највиших националних приоритета у 

области вода. Главни проблеми и узроци загађења изворишта пијаће воде у Србији су 

нетретиране отпадне воде. До сада још увек није донет дугорочни или средњорочни програм 

управљања водама са јасно дефинисаним циљевима и мерама у овој области, већ се на 
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годишњем нивоу према тренутним потребама утврђују програми за финансирање изградње и 

реконструкције водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе – 

водозахвати, постројења за припрему воде за пиће итд, и изградње и реконструкције водних 

објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода. Густина насељености, степен 

привредне активности и расположиви капацитети изворишта, губици у мрежи директно утичу на 

стање организованог водоснабдевања. 

 

 
    Слика 1. Проценат становника прикључених на јавни водовод по областима (2016) 

 

Проценат становника прикључених на јавни водовод у Републици Србији показује растући тренд 

у периоду 2000-2016. Организованим снабдевањем водом за пиће обухваћено је 65% 

становништва у 2000. години, а у периоду до 2016.години бележи се континуиран раст од 20,8% 

(Слика 1). Од укупно 85,8% становништва, највећи проценат је прикључен на јавни водовод у 

Београду и Војводини - Западнобачкој (99%), Севернобанатској (98%), Јужнобанатској (97%), 

Сремској (96,6%) и Јужнобачкој области (96,2%), а најмањи проценат је у Нишавској (50,3%), 

Топличкој (64,7%) и Пчињској области (69,6%) (Извор: СЕПА/Извештај о заштити животне 

средине, 2017). 
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Проблеми у организованом водоснабдевању се односе и на губитак воде у дистрибутивним 

мрежама који су далеко већи од прихватљивих. Неодговарајуће одржавање често има за 

последицу велике губитке у мрежи, који код појединих система износе и више од 30%, а у неким 

случајевима може доћи и до угрожавања квалитета воде. У 2016. години губици су достигли 

максималних 35,7%.  

У одређеним регионима  (делу Војводине, делу слива Велике Мораве, итд.) квалитет испоручене 

воде је незадовољавајући, а у неким подручјима постоје и проблеми по питању количина воде 

(Шумадија, југ Србије, итд.). Нека већа насеља у централној Србији још увек нису прикључена на 

систем јавног водоснабдевања. Такође, велики број мањих насеља у руралним подручјима још 

увек немају обезбеђено организовано снабдевање становништва водом. Извориште подземних 

вода данас представља главни извор снабдевања водом за пиће становништва, како за 

општинске центре, тако и за мања насеља. Из 157 изворишта различитих типова издани за јавно 

снабдевање водом општинских центара захвата се укупно 15 - 17 m3/s. 

Подаци Републичког Завода показују да коришћење (специфична потрошња) воде у 

домаћинству има повољан (опадајући) тренд у периоду 2007-2016. године. У 2016. години је 

просечна специфична потрошња воде износила 155,5 (л/корисник/дан), а минимална специфична 

потрошња воде је износила 139 (л/корисник/дан).  

Према расположивим статистичким подацима о експлоатацији подземних вода за потребе 

јавног водоснабдевања, индустријске и комерцијалне потребе и процењених количина које се 

експлоатишу код индивидуалног водоснабдевања сеоског становништва, груба процена је да се 

данас у Републици Србији захвата укупно око 600 милиона m3 годишње подземне воде, од чега 

се 430 милиона m3 захватају најчешће из алувијалних водоносних средина, док се 145 милиона 

м3 захвата са каптажа извора. 

Анализа квалитета воде за пиће која је обухватила 155 јавних водовода градских насеља у 

2016.години показује да је само 57,4% јавних водовода градских насеља испоручивало 

становништву физичко-хемијску и микробиолошко исправну воду за пиће. Утврђено је да су 

градска насеља на територији АП Војводине под највећим ризиком од испоручивања 

здравствене неисправне воде за пиће из јавних водовода, јер је установљено да 25,8 % водовода 

има физичко-хемијску неисправну воду (Слика 2), а 35,5% водовода има микробилошку 

неисправну воду за пиће (Слика 3) (Извор: Извештај о заштити животне средине, 2017).  
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Слика 2. Физичко-хемијска неисправност воде                                                      Слика 3. Микробиолошка неисправност воде за пиће 

за пиће јавних водовода градских насеља у 2016. Години                                  јавних водовода градских насеља у 2016. години 

 

 

Планови заштите вода од загађивања  

Заштита вода од загађења је најлошије уређена област у сектору вода у Републици Србији. 

Израда планских докумената за заштиту вода од загађења се базира на Закону о водама и 

Закону о заштити животне средине и пратећим подзаконским актима. У периоду 2007-

2016.године просечна количина загађених (непречишћених) отпадних вода на територији 

Републике Србије износила је 389 милиона (m3/год.), а удео у 2016. години износи (88%), што 

значи да је у 2016. години свега 12% отпадних вода пречишћено (Слика 4). Највећи проценат 

непречишћених отпадних вода (95-100%) је забележен у Нишавској, Златиборској, Браничевској, 

Београдској, Борској, Зајечарској и Сремској области, а најмањи у Подунавској (21,2%), 

Шумадијској (29,3%), Севернобачкој (33,6%), Колубарској (41,7%) и Севернобанатској области 

(43,2%) (Извор података: Републички завод за статистику). 
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 Слика 4. Непречишћене отпадне воде по областима у 2016. години 

 

Иако проценат становништва обухваћеног третманом за пречишћавање отпадних вода показује 

позитиван тренд у периоду 2007-2016. године за све три врсте третмана (примарни, секундарни 

и терцијарни), он је генерално и даље забрињавајуће низак. Наиме, подаци за 2016. годину 

указују да је свега 3,46% становништва прикључено на терцијарни третман као најсавршенији 

третман пречишћавања отпадних вода.  

Проценат становника прикључених на јавну канализацију је у 2000.години износио je 40,2% , а у 

2016.години је 61,3% (Слика 5), од чега је највећа покривеност у Београдској (86%), и Шумадијској 

(71,5%) области, a најмања покривеност је у Западнобачкој (29,4%) и Нишавској (33,2%) области. 

Око 40% становника користи септичке јаме, док око 7% користи суве системе и ненаменске 

инсталације за евакуацију отпадних вода, што представља посебну опасност по загађивање 

подземних вода (Извор података: Републички завод за статистику). 
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План заштите вода има за циљ смањење загађења и спречавања даљег погоршања стања вода, 

обезбеђења несметаног коришћења вода за различите намене, заштите водних и приобалних 

екосистема и постизања стандарда квалитета животне средине у складу са прописима ЕУ.  

Заштита вода од загађења је превасходно у функцији очувања живота и здравља људи. До сада 

још увек није усвојен План за заштиту вода на територији Републике Србије.  

 

 
                                Слика 5. Проценат становника прикључених на јавну канализацију  по областима (2016) 
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УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ У ИЗРАДИ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА У ОБЛАСТИ ВОДА 

Процес приступања Србије Европској унији, као један од највиших националних приритета, 

условљен је транспоновањем ЕУ директива у области вода у национално закондовство па тако и 

увођењем праксе учешћа јавности у складу са политиком вода Европске уније. Информисање 

јавности и подстицање активног учешћа свих потенцијалних заинтересованих страна у припреми 

планских докумената о водама су захтеви ЕУ Оквирне Директиве о водама чиме се доприноси 

спровођењу саме директиве.  

Покретање механизма учешћа јавности проналази своју оправданост у побољшању процеса 

доношења одлука, ефективном достизању циљева заштите животне средине у управљању 

водама и јачању јавне свести, лакшем прихватању планских докумената и доследној примени 

донетих закона. Одлуке о одговарајућим мерама ради остваривања дефинисаних циљева 

заштите животне средине донете уз пуно учешће јавности нужно се спроводе да би се 

успоставила равнотежа између интереса различитих група. У том процесу, социо-економске 

прилике представљају основу за балансирање супростављених интереса посебно узимајући у 

обзир оне групе које су највише угрожене. 

Развијање институционалног механизма за учешће заинтересованих страна и сарадње на свим 

нивоима управљања условљено је пружањем јавне информације и обезбеђивање 

транспарентности у раду планских докумената. Да би се испуниле обавезе ОДВ које се тичу 

информисања јавности и спровођења активног учешћа заинтересованих страна, план 

управљања водама мора бити јавно објављен у нацрту, а документација и подаци на основу 

којих се припрема плана и заснивају одлуке морају бити лако приступачни јавности. Што је већа 

транспарентност у раду приликом конципирања плана и дефинисања циљева, спровођења мера 

и активности, и извештавања о њиховом спровођењу, грађанима се олакшава да остваре свој 

утицај било кроз консултације или покретање законских механизама за притужбе ради 

достизања стандарда и циљева животне средине. То ће се рефлектовати на пуно спровођење 

закона од стране надлежних државних организација и већу бриге државе за управљањем 

водним ресурсима на одржив начин.  

Овакав процес доприноси испуњавању обавеза које проистичу из Архуске Конвенције УН, јер се 

Република Србија као њена пуноправна чланица обавезала да обезбеди свима приступ 

информацијама о животној средини, учешће јавности у процесу доношења одлука и приступ 

правди животне средине.  

Начин укључивања јавности у изради Плана управљања водама у Републици Србији регулисано је 

члановима 38 и 39 важећег Закона о водама (Сл.гласник РС бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 

95/2018) који обавезују надлежне организације да спроведу процес учешћа јавности у току 

припреме плана управљања водама. Обзиром да је овим одредбама омогућена пасивна улога 

јавности јер може да учествује само кроз достављање писаних коментара и то на крају израде 
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планског документа, доношење нових одредби у новом закону о водама којима би се 

прописало активно учешће јавности у изради плана од самог почетка намеће се као једино 

практично решење. Развијање оваквог процеса израде планских докумената усаглашено од 

свих заинтересованих страна ће повећавати легитимитет самог планског документа. Размена 

информација и укључивање заинтересовних страна у процес доношења одлука од самог 

почетка ће такође учинити имплементацију усвојених планова ефикаснијом (Г.Грујић и др., 2018). 

Наиме, важећи Закон о водама је члановима 142 и 143 предвидео институционално повезивање 

и јачање улоге јавности у процесу припреме и доношења планова кроз оснивање Националне 

конференције за воде. Сходно томе, ово тело чији је рад јаван, чине представници локалне 

самоуправе са водних подручја, представници корисника вода и удружења грађана. Његов 

делокруг рада је  између осталог дефинисао побољшање учешћа јавности  у процесу планирања, 

доношења одлуке и контроле њиховог спровођења. Ове одредбе нису нашле своју практичну 

примену од 2010.године када је нови Закон о водама први пут усвојен. 

Ипак, побољшано решење о учешћу јавности је донето 2018.године кроз Закон о планском 

систему (Службени гласник РС, број 30/2018)  помоћу чланова 35 и 36, и кроз Закон о изменама и 

допунама Закона о државној управи (Службени гласник РС, број 79/2005, 101/2007, 95/2010, 

99/2014, 47/2018 и 30/2018 - др. закон) који је члановима 76 и 77 прописао да су органи државне 

управе дужни да обезбеде услове за учешће јавности у току припреме нацрта закона, других 

прописа и аката при чему објављују и основне информације о планираним решењима који ће 

бити предложени. Такође, ови закони обавезују органе државне управе да спроведу 

консултације током припреме нацрта закона и израде планских докумената на начин којим се 

обезбеђује отворено и делотворно учешће јавности у том процесу. Овакво решење пружа 

правни основ да се нови Закон о водама, чија је припрема у току, унапреди у погледу одредби о 

учешћу јавности у области припреме планова о управљању вода и истовремено усагласи са 

препорукама Оквирне директиве о водама (2000/60/ЕК).   
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ВОДНИ  РЕСУРСИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Србија се налази у централном делу Балканског полуострва, заузимајући укупну површину од 

88.361 km2, са укупном дужином граница од 2.114,2 km.  

 

    

Слика 6. Основни географски региони Србије                                         Слика 7. Хидрографска мрежа Републике Србије 

 

Површинске воде 

Најважније веће реке на територији Републике Србије су Дунав, Сава, Тиса, Дрина и Колубара, 

Велика Морава (са притокама) које припадају Црноморском сливу, затим реке Лепенац, Пчиња 

и Драговиштица које се уливају у Егејско море  и Бели Дрим са Плавском реком који се улива у 

Јадранско море чине хидрографску прежу Републике Србије.  
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Сливу Црног мора, односно сливу Дунава припада највећи део територије Републике Србије 

(око 92% са територијом АП Косова и Метохије). Река Дунав, са површином слива од 801.463 км2 

и средњим протоком код ушћа у Црно море од око Q=6 500 м3/с   долази из Мађарске, у коју се 

улива неколико највећих притока: Тиса, Сава и Велика Моравa. Највећа лева притока Дунава је 

Тиса (157.186 км2), која је уједно и највећа притока Дунава по површини слива. Највећа десна 

притока Дунава (по дужини и средњим протоцима) јесте Сава, чија површина слива износи 

97.713 км2. Друга по величини десна притока Дунава је Велика Морава (38.207 км2), која настаје 

спајањем Јужне Мораве (15.696 км2) и Западне Мораве (15.754 км2). Највећа притока Саве је 

Дрина, која на дужини од 220 км представља границу између Босне и Херцеговине, Црне Горе и 

Републике Србије. Чињеница да воде које долазе са територија суседних држава учествују са 

92% на територији Србије, говори о неопходној заштити домицилних вода које учествују само са 

8%.  

 

 

Табела 1. Средои месечни прптицај важнијих речних тпкпва  у перипду 1950-2017 (Извпр: РХМЗС)  

 

На слици 8 и табели 1 је приказано да се у периоду 1957- 2017 формирао просечни месечни 

протицај домицилних вода (Велика Морава) у висини од 87.5-429 м3/с, а просечни месечни 

протицај међународних речних токова (Дунав, Сава, Тиса и Дрина) на територији Србије је 

износио од 127 м3/с  (Дрина) – 7410 м3/с  (Дунав)  (извор РХМЗС). 

 

 

 

 

 

јануар фебруар март април мај јули август септ. окт. нов. дец.

ДУНАВ  (Бездан) 1970 2110 2420 2810 2850 2720 2340 1930 1680 1740 1880

ДУНАВ (Богојево) 2370 2530 2890 3410 3500 3320 2870 2410 2120 2210 2320

ДУНАВ (Смедерево) 5150 5420 6390 7410 6870 5010 4080 3690 3730 4410 5040

САВА 1830 1870 2170 2440 2030 901 648 744 1050 1560 1920

ТИСА 746 856 1190 1440 1160 688 514 425 446 572 715

В. МОРАВА               

(Љубичев. мост) 
243 340 429 434 344 145 97 87.5 109 152 214

ДРИНА 380 393 460 568 507 177 127 137 214 370 434

Средњи месечни протицај (м3/с) у периоду од 1950-2017ВОДОТОЦИ
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         Слика 8.  Средњи месечни протицај важнијих речних токова у периоду 1950-2017  (Извор: РХМЗС) 

 

 

Табела 2. Апсолутни минимални и максимални протицаји (м3/с)  речних токова   на територији Србије                                                                         

у периоду 1950-2017 (Извор: РХМЗС) 

 

Апсолутни минимални и максимални протицаји (м3/с)  у периоду 1950-2017 износе за Дунав (742 – 

14820), Саву (214-6596), Тису (85-3720), Дрину (40-4450) и Велику Мораву (21.5-2689). 

 

 

 

Датум Датум

ДУНАВ 16.04.2006 03.10.1992

САВА 17.05.2014 19.09.1950

ТИСА 22.06.2006 30.09.1979

ВЕЛИКА МОРАВА 17.05.2014 02.09.1950

ДРИНА 02.12.2010 01.08.19904450 40

6596 214

3720 85

2689 21.5

Водотоци
Максимални и минимални протицај (м3/с) у периоду 1950 - 2017                             

Максимални Минимални

14820 742
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У Србији је подигнуто 28 великих вишенаменских акумулација запремина од преко 10 милиoна 

m3, од којих су за потребе водоснабдевања најважније изграђене на реци Власина, Грачаница, 

Грлишкој реци, затим Газиводе на Ибру, Врутци на Ђетињу, Барје на Ветерници, Бован на 

Моравици итд. Квалитет вода у појединим акумулацијама намењене за снабдевање водом 

становништва (Врутци, Гружа, Ћелије, Бован, итд.) углавном није у задовољавајуће, тако да је 

неопходно предузимање хитних санационих мера. Неке су биле погођене интензивним 

процесом еутрофикације који је угрозио квалитет воде (случај Врутци) због чега је практично 

обустављена даља употреба воде за пиће. Из тог разлога су предузете мере алтернативног 

водоснабдевања града Ужица из подземних извора (врело Сушице и др.). Хидроенергетски и 

пловидбени систем ‘Ђердап I’ и ‘Ђердап II’ на делу Дунава који се налази на граници између 

Србије и Румуније представља изванредан пример рационалног и трајног коришћења значајног 

хидроенергетског потенцијала за добијање ‘зелене’ енергије и обезбеђења услова пловидбе 

системом преводница као и система одбране од поплава. У укупној производњи електричне 

енергије у Србији овај ХЕ систем учествује са око 20%.   

Поред ових великих, изграђен је и већи број мањих вишенаменских акумулација. Према Закону 

о просторном плану Србије и другим регионалним и локалним планским документима 

предвиђено је да одређени број акумулација које су изграђене за потребе енергетике буду и у 

функцији водоснабдевања локалног становништва, што често у пракси није случај. 

Са друге стране, све је већи притисак на мале планинске водотокове широм Србије због 

изградње великог броја малих хидроелектрана у последњих 10 година, посебно у заштићеним 

подручјима. Наиме, енергетски потенцијал водотокова за изградњу малих хидроелектрана 

одређен је на територији Републике Србије на 856 локација према катастру малих 

хидроелектрана на територији СР Србије ван САП из 1987. године; и на 13 локација према 

катастру малих хидроелектрана у АП Војводини (‘Хидроинвест’ ДТД, 1989.г.).  

Изградња великог броја малих хидроелектрана има прогресивно девастирајући утицај на 

животну средину, без економско-социјалног исплативог упоришта за локалну заједницу, осим за 

самог инвеститора. Главни негативни ефекти ХЕ на животну средину је прекид континуитета 

течења воде, промена морфологије водотока, састава речног дна, измена карактеристика 

приобаља, уништавање вегетације и земљишта у приобалном појасу, угрожавање акватичног 

система реке односно опстанка и пресецање миграторних праваца ихтиофауне и других 

водених организама, нарушавање квалитета воде узводно и низводно од бране у периодима 

малих вода,  нарушавање квалитета и квантитета подземних вода,  појава буке која настаје као 

последица рада турбине, поремећен режим вода посебно када је у питању кумулативан утицај 

више малих ХЕ (на Јошаничкој реци преко 15 малих ХЕ) због чега може доћи до потпуног 

пресушивања малих водотокова, погоршање целокупног пејзажа итд. (Грујић & Ивановић, 2013). 

Након издавања дозвола и услова за градњу, инспекцијски надзор у највећем броју случајева у 

пракси потпуно изостаје у погледу контроле спровођења прописаних мера о превенцији и 

смањењу негативног утицаја ХЕ на животну средину и систематског праћења стања акумулација. 
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До данас је изграђено 90 малих ХЕ (или су у поступку изградње), од којих се 14 налази у 

заштићеним подручјима. Имајући у виду да су напред наведена документа о слободним 

локацијама на основу којих се покреће процедура изградње малих ХЕ, неоснована и временски 

потпуно превазиђена, потребно је хитно оценити досадашње резултате рада ХЕ са свим 

оствареним негативним утицајима на животну средину и социо-економске прилике у локалној 

заједници, спровести ревизију издатих дозвола, преиспитати енергетски потенцијал водотокова 

и оценити режим вода посебно у контексту утицаја климатских промена. Сходно томе, 

неопходно је усвојити нови плански документ према којем ће се значајно смањити број 

слободних локација за изградњу малих ХЕ и усвојити нову законску процедуру за издавање свих 

услова и дозвола уз примену строжијих критеријума, која ће бити усклађена са законима у 

области изградње, вода, енергетике, животне средине и јавне својине са посебним освртом на 

улогу јавности у одлучивању.  

 

Подземне воде 

На територији Републике Србије су на основу сложене геолошке грађе терена издвојене 

хидрогеолошке целине одређеног типа. Главне водоносне средине у области Динарида 

(Западна Србије) и Карпато-балканског лука (Источна Србија) представљене су масама 

карстификованих кречњака где се кретање подземних вода одвија кроз системе крашких 

канала и пукотина, а пражњење преко снажних крашких врела. У Вардарској зони се простиру 

подземне воде унутар стена пукотинске порозности изузетно сложеног геотектонског појаса 

које претежно припадају слабопропусним до практично непропусним срединама.  

У Панонском (Војводина) и Дакијском басену (североисточни делови Србије) и  депресијама 

унутар Српско-македонске масе (већински део обухвата слив Велике Мораве) су присутни 

водоносни хоризонти са интергрануларном порозности  (Геолошки атлас Србије 1:2000 000, M. 

Д. Димитријевић, Фонд за геолошка истраживања Србије & Геозавод, 2002). Карактеристична 

сложена геолошка грађа терена Србије условила је формирање значајних количина минералних 

и термалних вода.  

На слици 9  је издвојено 5 основних типова хидрогеолошких целина на којима су обележене 

акумулације које се формирају у стенама интергрануларне, карстне и  пукотинске порозности: 

1- подручје Бачке и Баната; 

2- подручје Срема, Мачве и Посаво – Тамнаве; 

3-  подручје југозападне Србије; подручје западне Србије; 

4-  подручје средишње Србије и 

5-  подручје источне Србије. 

Са аспекта захватања подземних вода од највећег су значаја акумулације у оквиру стенских маса 

са интергрануларним и карстним типом порозности. 
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                   Слика 9. Хидрогеолошке јединице на подручју Републике Србије 

                   Извор: Стратегија управљања водама до 2034.године 
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Минералне и термалне воде 

Геотермална рејонизација Панонског басена (до дубине 2500 м) показује да се Војводина, која 

се одликује најмањом дебљином Земљине коре на територији Србије и шире (25.5-29 км), убраја 

у најбогатија подручја по хидрогеотермалном потенцијалу у Европи. Према Геотермалном 

атласу Војводине (М.Мартиновић и сарадници, 2010) на ширем подручју Суботице и Купинова на 

дубини од 500 м је измерена просечна температура од 38.2 0C. Температуре на дубини од 1000 м 

варирају у распону од 57.5 до 73.50C на подручју Пригревице, док су температуре на дубини од 

2000 м бележиле вредности од 95 0C  (шире подручје Инђије) до 120 0C  (западно од Кањиже). 

 

 

                      Слика 10. Карта геотермских градијената (M.Мартиновић и сарад., Геотермални атлас Војводине,2010) 

 

Геотермски градијенти који се разликују по дубини (слика 10), показују да су највише просечне 

вредности геотермског градијента у Војводини утврђене на подручју северне Бачке, преко 0,062 
oC/m, а најниже на подручју југоисточног Баната, испод  0,046 oC/m. 
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Густина терестичног топлотног тока одређена је на основу просечног геотермског градијента и 

просечне топлотне проводљивости седимената на локацијама хидротермалних бушотина. 

Утврђено је да топлотни ток варира у распону од 83 до 111 мW/м2. Најниже вредности топлотног 

тока су на подручју јужног Баната (шира околина Уљме), а највише вредности на подручју 

Суботице.  

Укупна топлотна снага расположивих хидрогеотермалних ресурса из система који су радили 

током 2009. године износи 26 МWт (за 180 радних дана), а произведених количина термалних 

вода нешто мало мање од 6 MWt., што значи да је искоришћеност расположивих 

хидрогеотермалних ресурса из ових система износила 23%. Укупни потенцијални 

хидрогеотермалних ресурса износе 3,95 ЕЈ или 94x106 tEN , док  је просечна укупна годишња 

потрошња енергената у Србији у периоду 2005-2010 износила око 0,63 ЕЈ или приближно око 

15x106 tEN. Највеће могућности искоришћења термалних вода су оцењене на подручју Посавине, 

Срема и посебно Мачве где се резервоари темепературе од 80 0C налазе на дубинама од 400-

600 м чиме би се обезведила топлификација Богатића, Шапца, Сремске Митровице, Лознице 

итд. 

На подручју јужно од Саве и Дунава, налази се преко 160 природних извора термалних вода са 

укупном издашности од преко 4000 л/с, међу којима су најпознатији: Врањска бања (960C), 

Јошаничка бања  (780C), Сијаринска  (720C). Куршумлијска (680C), Новопазарска (540C) итд. На 

подручју Шумадије је пронађено преко 30 минералних извора на дубинама од макс 3000м међу 

којима се издаваја Буковичка бања, Горња Трепча, Брусница, Паланачки кисељак итд. Познате 

појаве ових  вода налазе се и у широј околини Београда,  Горњег Милановца, Чачка, Краљева, 

Крушевца и Врњачке бање. 
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МОНИТОРИНГ ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Главни извори загађења који врше притиске на квалитет вода и земљишта, могу се 

класификовати према просторном начину генерисања и испуштању загађујућих материја на (1) 

концентрисане (тачкасте) и (2) дифузне (расуте) изворе загађења. 

Концентрисани извори загађења се карактеришу испуштањем загађујућих материја у воде 

(реципијент) на тачно одређеном месту које је мерљиво са квалитативног и квантитативног 

аспекта. Домаћинства која су прикључена на канализацију као и индустријска постројења 

представљају најзначајније концентрисане изворе загађења.  

Дифузни извори загађења обухватају сва остала директна или индиректна испуштања 

загађујућих материја до водотока или земљишта која се даље просторно расејавају. У њих се 

убрајају домаћинстава која нису прикључена на канализацију, неадекватна обрада земљишта, 

сточни фонд, дивље комуналне депоније и друге људске активности. Дифузно загађење које у 

значајној мери утиче на квалитет површинских и подземних вода и земљишта данас представља 

велики проблем јер није обухваћено мерама системске контроле, па тако ни предузимањем 

заштитних или превентивних мера на подручјима у којима су воде и земљиште највише 

угрожени. 

 

 

Табела 3. Оквирни укупни притисци на воде од концентрисаних и расутих загађивача (т/год)  

Извор : Стратегија управљања водама до 2034.године 

 

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) је према законски утврђеном програму на  

годишњем нивоу спроводио више деценија мониторинг параметара квалитета и квантитета 

површинских вода и подземних вода „прве“ издани (осматрање подземних вода дубоких 

издани није било обухваћено).  

 

БПК5 Азот (ук.)  Фосфор (ук.) БПК5 Азот (ук.)  Фосфор (ук.)

Срем 3.076 1.92 393 1. 095 1.16 17

Сава 4.056 909 186 3.046 3.796 49

Морава 24.386 4180 861 5.485 8.022 106

Доњи Дунав 4.494 108 22 1.303 2.339 30

Београд 26.566 1.849 378 1.085 1.241 20

Бачка и Банат 13.551 3.054 624 5.148 7.121 96

Концентрисано Расуто

ЗАГАЂЕЊЕ
Водна подручја
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Од 2011. године, Агенција за заштиту животне средине је преузела надлежност у спровођењу 

мониторинга квалитета површинских и подземних вода (само прве односно фреатске издани) 

док РХМЗ спроводи мониторинг квантитета. Мониторинг речног наноса био је саставни део 

програма мониторинга површинских вода који је вршио РХМЗ, али од 2008. године ова 

активност се више не спроводи. Агенција за заштиту животне средине, у оквиру својих 

надлежности, врши на одабраним речним профилима и у акумулацијама, праћење квалитета 

седимента, једанпут годишње.  Положај мерних места у оквиру мреже, као и број и учесталост 

мерења параметара нису на свим водотоцима одговарајући. Осматрања на малим и средњим 

водотоцима су неравномерно и недовољно покривена, што се одражава и на комплетну и 

поуздану оцену стања квалитета површинских и подземних вода и статуса водних тела 

површинских и подземних вода.  

Оквирна директива о водама (2000/60/EC) успоставља оквир за:  

- заштиту свих вода (површинске воде, подземне воде, прекогранични водотоци, воде 

приобалног подручја) ради спречавања њиховог даљег погоршања;  

- постизање доброг статуса вода у складу са прописаним критеријумима о физичко-

хемијским, хидроморфолошким и биолошким параметрима; 

- промоцију заштите, унапређивања и одрживог коришћења водних ресурса засновано на 

дугорочној заштити водних ресурса; 

- јачање заштите и унапређења квалитета вода кроз примену специфичних мера за 

прогресивно смањење испуштања приоритетних супстанци и приоритетних хазардних 

супстанци у површинским водама; 

- прогресивно смањење загађења подземних вода и спречавања даљих загађења; 

- ублажавање ефеката поплава и суша; 

- укључивање јавности у процес информисања, консултација и доношења одлука. 

Услови за постепено успостављање мониторинга површинских и подземних вода у Републици 

Србији у складу са захтевима ОДВ стекли су се најпре 2010. године кроз усвајање Закона о 

водама и његових измена и допуна 2012. и 2016.године  као и серије подзаконских аката који 

ближе регулишу спровођење мониторинга вода, међу којима су најважнији: (1) Правилник о 

утврђивању водних тела површинских и подземних вода (Сл. гласник РС, број 96/2010) и Одлука 

о одређивању граница водних подручја (92/2017); (2) Правилник о референтним условима за 

типове површинских вода (Сл. гласник РС, број 67/2011); (3) Правилник о параметрима 

еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног 

статуса подземних вода (Сл. гласник РС, број 74/2011); (4) Уредба о граничним вредностима 

приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима 

за њихово достизање (Сл. гласник РС, број 24/2014); (5) Уредба о граничним вредностима 

загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово 

достизање  (Сл. гласник РС, број 50/12), (6) Уредба о утврђивању годишњег програма 

мониторинга статуса вода која се посебно доноси за сваку годину.   
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Резултати мониторинга о квалитету и квантитету водотока проналазе своју примену и у уређењу 

водотока и заштите од штетног дејства вода, укључујући и прогнозу ради спровођења одбране 

од поплава.  

Дакле, постепена имплементација ОДВ у пракси започиње од 2010.године кроз примену напред 

поменутих законских и подзаконских аката. У складу са тим, извршена је рационализација 

претходног система праћења квалитета и квантитета вода (који се примењивао у складу са 

прописима из ‘60 и ’80) и то путем делинеације водних тела површинских и подземних вода на 

којима је успостављена мониторинг мрежа. Анекс 5 ОДВ регулисао је успостављање три типа 

мониторинга (надзорни, оперативни и истраживачки), а сваки од њих  у складу са сврхом 

испитивања диктира успостављање одређеног распореда мерних места и испитивања 

параметара квалитета према утврђеној динамици узорковања.  

Надзорни мониторинг има за циљ да пружи комплетан преглед статуса површинских вода и 

обазбеђује информације о комплетном еколошком и хемијском статусу површинских вода и 

дугорочним трендовима на основу свих параметара квалитета који се барем једном испитују у 

току исте године. Оперативни мониторинг пружа детаљније информације о квалитету вода за 

сва водна тела која су под ризиком од испуњења циљева везаних за животну средину или за она 

водна тела за која не постоје потпуни подаци о анализама притисака и утицаја. Истраживачким 

мониторингом се прикупљају подаци који се не могу добити на основу испитивања из претходна 

два типа мониторинга, а тичу су загађења непознатог порекла, акцидената или специфичних 

хидро-геохемијских аномалија. 

У складу са рационализацијом мониторинга вода према ОДВ, извршена је и промена 

критеријума и начин оцењивања квалитета вода увођењем тзв. оцене статуса водних тела 

површинских и подземних вода. Сходно томе, водна тела представљају основне јединице на 

којима се мери статус вода. Према ОДВ, површинске воде се оцењују еколошким статусом у 

оквиру 5 класа: одличан, добар, умерен, слоб и лош. На вештачким водним телима и значајно 

измењеним водним телима мери се еколошки потенцијал у оквиру класе: добар и бољи, слаб и 

лош. 

Примарни циљ ОДВ је постизање доброг статуса вода. Дефиниција термина добар статус вода 

заснива се на добром еколошком (или еколошком потенцијалу) и хемијском статусу водних 

тела површинских вода и добром квантитативном и квалитативном (хемијском статусу) водних 

тела подземних вода. Један од кључних циљева ОДВ је да се потпуно заштити акватични 

екосистем односно спречи даље погоршање статуса и/или побољша његов статус. Степен 

успешног спровођења циљева ОДВ директно је пропорционалан промени ка добром статусу 

водних тела. 
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ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ 

На слици 11 је приказано 499 издвојених водних тела површинских вода, од којих су 342 

окарактерисана као природни водотоци, 16 као вештачка водна тела, док су остала 

прелиминарно оцењена као значајно измењена водна тела. ОДВ прави разлику између 

природних односно значајно измењених водних тела и вештачких водних тела. Значајно 

измењена водна тела су дефинисана као водна тела површинске воде чије су физичке промене 

настале као резултат људских активности при чему је дошло до промене њихових суштинских 

карактеристика. Вештачка водна тела површинске воде су створена људским активностима. У 

Републици Србији водна тела су утврђена на водотоцима и језерима на сливу Дунава и Егејског 

мора (подсливови Пчиње и Драговиштице). На територији АП Косово и Метохија водна тела 

површинских вода нису утврђена, осим на реци Ибар. 

 
       Слика 11.  Издвојена водна тела површинских вода сливних подручја која су већа од 100 км2 
       Извор: Стратегија управљања водама за територију Републике Србије до 2034. 
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На територији Републике Србије је утврђено 5 водних тела стајаћих вода (природна и вештачка 

језера): Палић и Лудашко језеро на водном подручју Бачка и Банат, Власинско језеро на водном 

подручју Морава, Сребрно језеро код Великог Градишта на водном подручју Доњи Дунав и 

Савско језеро у Београду. Делинеација водних тела је извршена на националним водотоцима са 

површином слива већом од 100 км2, и на свим значајним међудржавним водотоцима без обзира 

на површину слива. 

У овом поглављу је дата анализа мониторинга површинских вода за период 2015-2016 годину на 

основу објављеног Извештаја Агенције за заштиту животне средине РС и РХМЗС. Мониторинг 

површинских вода је организован у складу са Уредбама о утврђивању годишњег програма 

мониторинга статуса вода за 2015. и 2016. годину (Службени гласник РС број 46/2015 и Службени 

гласник РС број 36/2016).  

У погледу мониторинга квантитета површинских вода, РХМЗС спроводи у оквиру развијене 

мрежа хидролошких станица (Основна мрежа) на свим значајнијим водотоцима на територији 

Републике. Од рата 1999. године и доласка међународне мисије УН на Косово и Метохију, нису 

реализоване активности на већем делу територије ове покрајине. Од параметара се мери 

водостај, проток воде, температура воде и ледене појаве.  

У току 2015. године и 2016.године на територији Републике Србије, мерења квантитативног 

статуса на водотоцима су покривена основном мрежом коју чине 172. хидролошке станице, а на 

територији Косова и Метохије 2 станице. У 2015 години , на свих 172. станицe осматрани су 

водостаји, на 137 станицa мерени су протоци, а на 42. станицe мерене су температуре воде. У 

току 2016. године, осматрања су вршена на 168 хидролошких станица. На свих 168 станицa 

мерени су водостаји, на 131 станицa мерени су протоци, а на 45 станица мерене су температуре 

воде.  Резултати мерења водостаја, протока воде, температуре воде као и подаци о леденим 

појавама се могу наћи у хидролошким годишњацима које израђује и објављује РХМЗ на својој 

интернет страници. У овом поглављу дајемо приказ хидролошке анализе већих река. 
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Хидролошка анализа  

На територији Републике Србије, за анализу хидролошке ситуације у 2015. и 2016. години 

коришћени су подаци са хидролошких станица на свим већим рекама у Србији и то Дунаву, Тиси, 

Сави и Великој Морави које највеће количине воде добијају са различитих географских региона 

(Алпи и Централна Европа, Карпати и Балканско полуострво). 

Коришћени су подаци са хидролошких станица Бездан и Смедерево на Дунаву, Сента на Тиси, 

Сремска Митровица на Сави и Љубичевски мост на Великој Морави (слика 12). За хидролошку 

анализу су коришћени историјски подаци о протоцима за укупан период мерења закључно са 

2017. годином. 

 

 

Слика 12.  Графички приказ локација хидролошких станица на територији Републике Србије 

       Извор: РХМЗС 
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На основу упоредних хидрограма за реке Дунав, Тису , Саву  и Велику Мораву (слика 13), 

констатовано  је да је у току прве половине године забележено 5 већих пораста протока, када су 

се протоци кретали око средњих вишегодишњих протока. Према томе може се закључити да је 

прва половина 2015. године у хидролошком смислу била просечна, а друга половина маловодна, 

али не екстремно сушна. Просечни месечни протоци у периоду јул - септембар били су у домену 

малих вода, повратног периода од 5 до 20 година. 

 

 
         Слика 13. Месечни проток већих река (м3/с) на територији Србије током 2015.године                                                 

Извор: РХМЗС 

 

Према датим хидрограмима за Дунав, Тису, Саву и Велику Мораву на слици 14,  током јануара, 

марта, маја и новембра 2016. године забележена су 4 изражена пораста протока од којих је 

мартовски био најизраженији. Сходно томе, може се закључити да је 2016. година у 

хидролошком смислу била просечно водна година. Просечни месечни протоци у периоду јул - 

септембар били су у домену малих вода, повратног периода од 2 до 5 година. 
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    Слика 14. Месечни проток већих река (м3/с) на територији Србије током 2016.године  

    Извор: РХМЗС 

 

Мониторинг квалитета површинских вода у Републици Србији врши се на речним токовима и 

акумулацијама. Од укупно 499 водних тела површинских вода, за 78 водних тела је оцењен 

статус квалитета површинских вода у 2015.години, а за 71 водно тело је оцењен статус квалитета 

површинских вода у 2016.години. Према Уредби о утврђивању годишњег програма мониторинга 

статуса вода за 2015. и 2016. годину, мониторинг статуса површинских вода у 2015. години 

обухватио је 85 станица на водним телима водотока, а од тога 50 станица у оквиру надзорног и 

81 станица у оквиру оперативног мониторинга. У 2016. години спроведен је на укупно 74 станице 

од чега је број станица надзорног мониторинга (50) остао непромењен у односу на 2015. годину, 

док је уведено 16 нових станицa оперативног мониторинга. Мрежом станица надзорног 

мониторинга обухваћена су места са протоком који је значајан за цело појединачно водно 

подручје као целину (велике реке са површином слива већом од 2500 км2, велика језера и 

акумулације) и прекогранична водна тела. Оперативни мониторинг је спроведен на свим 

водним телима која су третирана као водна тела "под могућим ризиком" од недостизања 

циљева животне средине. На слици 15 и 16 дати су просторни прикази мрежа станица  надзорног 

и оперативног мониторинга за површинске воде за Републику Србију у 2015. и 2016.години.                                      
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                                  Слика 15. Мрежа станица за оперативни и надзорни мониторинг површинских вода у 2015.години 

                                  Извор: Агенција за заштиту животне средине Републике Србије 
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                            Слика 16.  Мрежа станица за оперативни и надзорни мониторинг површинских вода у 2016.години 

                            Извор: Агенција за заштиту животне средине Републике Србије 
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Оцена статуса квалитета површинских вода у периоду 2015-2016   

Према класификацији Анекса V ОДВ, еколошки статус је детерминисан квалитетом структуре и 

функционисања акватичних екосистема који припадају површинским водама (рекама, 

језерима).  Еколошки потенцијал је статус значајно измењеног водног тела (ЗИВТ) или 

вештачког водног тела (ВВТ) површинских вода. Еколошки статус и еколошки потенцијал за 

сваку категорију површинскe водe (реке, језера,мешовите и приобалне морске воде) и дати тип 

водног тела површинских вода одређују се на основу параметара разврстаних у следеће 

елементе квалитета:    

1) биолошке (фитопланктон, фитобентос, макрофите, макроинвертебрате и рибе);   

2) хемијске и физичко-хемијске који су од значаја за биолошке елементе (општи физичко-

хемијски елементи квалитета и специфичне неприоритетне супстанце које се испуштају у 

значајним количинама)  

3) хидроморфолошке који су од значаја за биолошке елементе.    

 

Оцена статуса површинске воде се коначно детерминише увек слабијим степеном од оног којим 

је одређен у оквиру граничних вредности хемијског статуса и еколошког статуса односно 

еколошког потенцијала. Досадашња испитивања биолошких елемената квалитета за оцену 

еколошког статуса/потенцијала водотока и акумулација у Србији која су рађена од стране 

Агенције за заштиту животне средине давала су оцену статуса/потенцијала на основу 

испитивања заједница фитопланктона, фитобентоса и макроинвертебрата, док испитивања 

заједница риба и макрофита нису била укључена. Такође од хидроморфолошких елемената 

квалитета који подржавају биолошке елементе испитивани су само хидролошки режим 

(водостај и протицај). 

 

 

Еколошки статус водних тела површиснких вода 

Резултати мониторинга који су приказани на сликама 17 и 18, показују да водна тела водотока са 

одличним еколошким статусом нису идентификована на територији Србије током периода 

мониторинг 2015-2016.  Добар еколошки статус констатован је за 5% водних тела у 2015. години и 

7% у 2016. години, док је 69% водних тела у 2015., односно 63% у 2016. години оцењено са 

умереним еколошким статусом /потенцијалом. Слаб еколошки статус/потенцијал утврђен је за 

24% водних тела у 2015. години и 26% водних тела у 2016. години. Потпуно нарушено стање 

водних тела са значајним променама састава и структуре животних заједница утврђено је на 2% 

водних тела у 2015. години и 4% водних тела у 2016. години, где главне компоненте релевантних 

биолошких заједница не постоје или се налазе у веома лошем еколошком статусу/потенцијалу.  
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Обзиром да не постоје поуздано тачно систематизавани комплетни подаци о тачкастим и 

дифузним изворима загађења у циљу анализе притисака на водна тела која су неопходна за 

дефинисање надзорног и оперативног мониторинга, Агенција за животну средину је 

комбиновала све постојеће податке да би било могуће оценити статус вода. У том смислу 

мониторинг програм је обезбедио условно свеобухватан преглед статуса вода сваког сливног 

подручја, како би се испунили критеријуми за класификацију водних тела и оцену еколошког и 

хемијског статуса површинских вода.  

 

 

                 
Слика 17. Екплпшки статус впдних тела                                         Слика 18. Екплпшки статус впдних тела  

ппвршинских впда у 2015.гпдини                                                          ппвршинских впда у 2016.гпдини                                                                              

Извпр: Агенција за заштиту живптне средине 
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Хемијски статус водних тела водотока 

За оцену коначног статуса водног тела, поред одређивања еколошког статуса потребно је 

одредити и оцену хемијског статуса. Хемијски статус се одређује у односу на граничне 

вредности приоритетних и приоритетних хазардних супстанци и граничне вредности других 

загађујућих супстанци у складу са Уредбом о граничним вредностима приоритетних и 

приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово 

достизање (Службени гласник РС, број 24/2014) која је донета према Директиви о еколошким 

стандардима квалитета (EQS) из 2008 . Оцена хемијског статуса водног тела се детерминише 

као „постигнут добар статус” у случају да није прекорачена ниједна прописана гранична 

вредност, или “није постигнут добар статус“ у случају да је прекорачена прописана гранична 

вредност барем једног параметра. 

За оцену хемијског статуса обавезно се уноси ниво поузданости на основу критеријума датих у 

Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима 

хемијског и квантитативног статуса подземних вода (Службени гласник РС, број 74/2011). 

Примена стандарда квалитета животне средине за добијене концентрације тешких метала 

обавезује разматрање природног (геохемијског) нивоа концентрација метала (уколико се 

разликују од вредности стандарда квалитета животне средине), затим тврдоће, pH, Еh, 

раствореног угљеника органског порекла и друге услове хидро-геохемијске средине који могу 

да утичу на мобилност елемента у води.  

На слици 19 je приказан хемијски статус за 2015.годину који је одређен за 78 водних тела 

површинских вода (водотока), од чега је добар хемијски статус утврђен код 87% водних тела. На 

13% водних тела није постигнут добар статус и то на следећим водотоцима: Велики Тимок, 

Јегричка, ДТД Канал код Бачког Петровца- Каравукова/ Бечеј-Богојево/ Нови Сад-Савино Село; 

Кикиндски канал; Колубара; Ибар код Рашке; Јужна Морава код Ристовца и Мојсиња. Разлог 

непостизања доброг хемијског статуса су повишене вредности раствореног никла (утврђене у 

првих 7 напред поменутих водотока) и повишене вредности раствореног олова (утврђене у 

последња 2 поменута водотока).  

На слици 20 су приказане оцене хемијског статуса на основу резултата мониторинга који је 

спроведен у 2016. години на 71 водном телу површинских вода (водотока). Добар хемијски 

статус је утврђен код 80% водних тела, а код 20% није постигнут добар статус. Разлог 

непостизања доброг статуса су повишене вредности раствореног никла које су измерене на 

следећим водотоцима: Млава, Пловни Бегеј, Моравица, Плазовић, Колубара, Ибар, Расина, 

Моравица, Велики Тимок  и концентрације флуорантена у водотоцима Црног Тимока, Поречка, 

Пек, доњем току Дрине, и Саве код Шапца и Млаве.  

Имајући у виду да је број спроведених испитивања био испод минималне квоте која је 

неопходна за оцену хемијског статуса,  и да је у оквиру тога коришћено између 60% и 90% 

индикативних хемијских параметара, може се закључити да је хемијски статус одређен са 

средњим нивоом поузданости.  
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Слика 19.  Хемијски статус водних тела водотока                     Слика 20.  Хемијски статус водних тела водотока  

                    у 2015.години                                                                               у 2016.години 

                                                                Извор: Агенција за заштиту животне средине РС 

 

Да би се поуздано и комплетно одредио хемијски статус вода, од значаја је да се утврди да ли су 

садржаји у води и земљишту природног (геохемијског) или антропогеног порекла. Познато је да 

се тешки метали налазе у земљишту услед распадања минерала који су саставни део стенске 

масе, за које је позната просечна концентрација у земљишту у стенама. Дакле, за одређивање 

степена загађења са квантитативног и квалитативног аспекта и његовог просторног распореда 

неопходно је спровести детаљна геохемијска истраживања за цело истражно подручје 

узимајући у обзир и податке о антропогеном загађењу из катастра загађивача. Услед поплавних 

таласа, или процесима ерозије и спирања земљишта тешки метали доспевају у површинске и 

подземне воде чије понашање односно мобилност диктирају хидро-геохемијски услови дате 

средине.    
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Еколошки потенцијал акумулација 

Усклађивањем Програма мониторинга статуса површинских вода од 2012. године, Агенција за 

заштиту животне средине је повећала учесталост испитивања, број испитиваних локалитета и 

број тачака узорковања по вертикалном профилу. Нова методологија испитивања биолошких и 

физичко-хемијских елемената квалитета која је у складу са ОДВ пружа боље сагледавање стања 

у акумулацијама.  

Према Уредбама о утврђивању годишњег програма мониторинга статуса вода за 2015. и 2016 

годину (Службени гласник РС, бр. 46/15; Службени гласник РС, бр. 36/16), оперативни мониторинг 

спроведен је у акумулацијама Нова Грошница, Брестовац (Бојник), Бресница и Придворица 

током 2015. године и Гараши и Букуља током 2016. Године. 

Према подацима Агенције за заштиту животне средине, који су коришћени за оцену статуса 

акумулација у 2015. и 2016. години, у акумулацији Букуља констатован је умерен еколошки 

потенцијал. Акумулације са слабим еколошким потенцијалом су Брестовац (Бојник), Бресница и 

Придворица. Еколошки потенцијал акумулације Гараши је оцењен као лош јер су констатоване 

велике промене структуре и функционалности фитопланктонске заједнице. Еколошки 

потенцијал акумулације Нова Грошница такође је оцењен као лош, обзиром да су установљене 

велике промене структуре и функционисања заједнице макроинвертебрата.  

Овакво стање акумулација је последица дугогодишњег негативног антропогеног утицаја. Ово се 

нарочито односи на акумулације у којима су констатовани процеси еутрофикације воде (појава 

алги) које је веома тешко искоренити. Узроци који доводе до угрожавања квалитета вода 

акумулација су прекомерна концентрација нутријената, органских материја, загађење које 

потиче из нетретираних комуналних и индустријских отпадних вода које рекама доспевају у 

акумулације, неконтролисане пољопривредне активности у близини акумулација међу којима се 

издваја прекомерна употреба вештачких ђубрива на обрадивим површинама, сточарска 

производња у близини акумулација, рекреативне активности на акумулацијама итд. Решавање 

овакве ситуације кроз примену заштитних мера изискује значајна материјална средства и научно 

истраживање са неизвесним коначним исходом.  Стога, примена превентивних мера кроз ојачан 

инспекцијски надзор и строжију казнену политику у комбинацији са програмима едукације  ће 

ефикасно заштити акумулација од загађења и процеса еутрофикације. 

 

Хемијски статус акумулација  

У току 2015. и 2016. године није забележено прекорачење просечних годишњих концентрација и 

законски прописане максимално дозвољене концентрације (МДК) приоритетних и 

приоритетних хазардних супстанци у води акумулација па је стога констатовано да су биле у 

оквиру  стандарда квалитета животне средине. 
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ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ 

Квантитет и квалитет подземних вода на територији Републике је изразито хетероген који 

директно зависи од типа геолошке средине у којој су ове акумулације настале, али и од режима 

површинских вода и климатских услова. Будући да су подземне воде повезане са површинским 

водама, оне заједно представљају укупни водни биланс. Подземне воде се јављају у стенама са 

различитом врстом порозности: 1) интергрануларна порозност (квартарне и неогене наслаге), 2) 

карстна порозност; 3) пукотинска порозност. Са аспекта издашности и захватања, од највећег 

значаја су акумулације које се формирају у стенама са интергрануларном порозности и стенама 

са карстном порозности. Акумулације подземних вода настале у стенама пукотинске стенске 

порозности због издашности која се креће од 1 до 3 l/s немају већи значај за јавно 

водоснабдевање. Највише воде захвата се из алувијалних (више од 40%), затим из карстних 

изворишта (нешто више од 20%).  

Водна тела подземних вода представљају основне јединице за управљање ресурсом подземних 

вода, праћење статуса и примену мера за достизање доброг статуса. У Републици Србији укупно 

је издвојено 153 водних тела подземних вода, од којих 152 припадају Дунавском (Црноморском) 

сливу, а једно Егејском сливу. Величина појединачних издвојених водних тела се креће од 35 км2 

до 2.643 км2. Од укупно 153 издвојених водних тела, 131 се воде ка национала водна тела, а 22 

као прекогранична водна тела. На слици 21 приказана су 153 издвојена водна тела подземних 

вода од којих је 21 водно тело издвојено у Бачкој и Банату, 5 у Срему, 9 у подручју Београда,  30 у 

доњем току Дунава, 54 у сливу Мораве и 33 у сливу Саве. Подземне воде се јављају у стенама са 

различитом врстом порозности: 1) интергрануларна порозност (квартарне и неогене наслаге); 2) 

карстна порозност; 3) пукотинска порозност.   

Оквирна директива о водама (2000/60/ЕК) и Директива о заштити подземних вода од загађења 

и погоршања квалитета (2006/118/ЕК) прописују успостављање надзорног и оперативног 

(истраживачког) мониторинга подземних вода, затим мониторинга заштићених подручја и 

критеријуме за постизање доброг квантитативног и квалитативног (хемијског) статуса водних 

тела подземних вода. Да би се остварио добар хемијски статус мора се спречити испуштање 

приоритетних материја и приоритетних хазардних материја у других загађујућих супстанци у 

подземне воде. Такође, мора се предупредити негативан утицај подземних вода на површинске 

воде које су међусобно повезане или подземних вода на терестрични екосистем са којим је у 

директној интеркацији, као и инфилтрациja сланих вода у подземне воде. Добар квантитативни 

статус је постигнут онда када се расположивост акумулације подземних вода не умањује због 

просечне годишње стопе експлоатације у неком дугорочном периоду.  
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У нашем законодавном оквиру, оцена квалитативног и квантитативног статуса водних тела 

подземних вода је прописана Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса 

површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода 

(Службени гласник РС број 74/2014) који је делимично усаглашен са одредбама напред 

поменутих директива ЕУ. 

 

 
                                    Слика 21. Издвојена водна тела подземних вода 

                                       Извор: Стратегија управљања водама за територију Републике Србије до 2034. 
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Мониторинг квантитета водних тела подземних вода 

Према Уредби о утврђивању годишњег програма мониторинга статуса вода за 2015. годину, 

мерења квантитативног статуса вршена су на 34 од укупно издвојених 153 воднa телa подземних 

вода. Мрежа осматрачких станица подземних вода од укупно 388 пијезометара покрила је 34 

водна тела у срединама са интергрануларном порозношћу, односно у изданима са слободним 

нивоом (прва фреатска) и нивоом под притиском (субартеска). На 261 пијезометру мерени су 

само нивои подземних вода, а на 127 је укључено и мерење температуре подземних вода. На 27 

пијезометaра констатовано је да су подаци непоуздани.  

Према Уредби о утврђивању годишњег програма мониторинга статуса вода за 2016. годину 

мерења квантитативног статуса вршена су на 29 водних телa подземних вода. Мерења су 

вршена на осматрачкој мрежи од 355 пијезометара хидролошких станица подземних вода у 

срединама са интергрануларном порозношћу, односно у изданима са слободним нивоом 

(првафреатска) и нивоом под притиском (субартеска). На 193 пијезометрa мерени су само 

нивои подземних вода, а на 149 нивои и температуре подземних вода. На 13 пијезометaра 

констатовано је да су добијени подаци непоуздани.  

Добијени резултати мониторинга квантитета не обезбеђују довољне податке за поуздану оцену 

квантитативног статуса водних тела подземних вода, па тако ни за рационално и ефикасно 

управљање овим водама. Отежавајућа околност за оцену квантитативног статуса водних тела је 

слабо развијена мониторинг мрежа. Постојећа мониторинг мрежа и програм нису усклађени са 

захтевима ОДВ. Због потпуног изостанка или недовољног броја осматрачких објеката 

(пијезометара) на неким водним телима или због њиховог просторно неравномерног 

распореда у оквиру самих водних тела, као и неусклађености са праћењем површинских вода 

није могуће поуздано одредити квантитативни статус водних тела подземних вода. Као што је 

напред наведено, постојећи мониторинг програм је обухватио само параметре који се односе 

на температуру и ниво подземних вода, док параметри о захватању подземних вода и 

издашности извора нису укључени.  На основу расположивих података није могуће дати тачну 

процену утицаја садашње експлоатације на промену квалитета и квантитета подземних вода. 

Према расположивим статистичким подацима о експлоатацији подземних вода за потребе 

јавног водоснабдевања, индустријске и комерцијалне потребе и процењених количина које се 

експлоатишу код индивидуалног водоснабдевања сеоског становништва,  груба процена је да 

се данас у Републици Србији захвата укупно око 600 милиона m3 годишње подземне воде, од 

чега се 430 милиона m3 захвата најчешће из алувијалних водоносних средина, док се 145 

милиона м3 захвата са каптажа извора. 
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Мониторинг квалитета водних тела подземних вода 

Испитивање квалитета подземних вода на територији Републике Србије спроводи се по 

Програму систематског испитивања Агенције за заштиту животне средине на укупно 27 водних 

тела помоћу 57 осматрачких станица и динамици која предвиђа једно узорковање годишње у 

пијезометрима у приобаљу великих река. Мониторинг мрежа пијезометара која покрива 

приобаље Мораве и Колубаре и подручје Мачве налази се на дубини од  6 до 15м, а у Војводини 

на дубинама од 7 до 44м. Садашњим програмом мониторинга нису предвиђени сви параметри 

осматрања на основу којих би се поуздано утврдило стање угрожености квалитета подземних 

вода. Мониторинг мрежа није формирана у складу са захтевима ЕУ директива. Анализа ризика 

водних тела тј. утицаја и притисака на водна тела подземних вода није званично усвојена, која је 

предуслов за успостављање мреже у складу са захтевима Оквирне директиве о водама и 

Директиве о подземним водама на подручјима која нису била покривена мрежом, и 

оптимизацију постојеће мониторинг мреже подземних вода. На основу досадашњих извештаја 

Агенције за заштиту животне средине, не постоје подаци о оцени хемијског статуса водних тела 

подземних вода за период 2015-2016.  

Када је у питању квалитет подземних вода, неопходно је детерминисати порекло загађења, 

односно да ли је квалитет вода нарушен од природног (геохемијског) или антропогеног 

фактора (последица људских активности). Хидро-геохемијски услови водоносних средина и 

састав стена у којима се формирају акумулације подземних вода, старост воде итд. диктирају 

природни хемизам подземних вода.  Једна од истакнутих природних геохемијских аномалија је 

детерминисана на подручју Војводине због изразито повишене концентрација арсена у 

подземним водама. 

Војводина се простире у северном делу Републике Србије на површини од 21.506 км2 са 

популацијом од преко два милиона становника који живе у урбаним и руралним подручјима. 

Главни градови су Нови Сад, Сомбор, Суботицa, Зрењанин, Кикиндa, Сремска Митровица и 

Панчевo. 

Подземне воде у Војводини представљају примарни извор снабдевања становништва водом за 

пиће путем централизованих водоводних система воде која се у градовима и већим општинама 

обезбеђује захватањем из другог и трећег водоносног слоја (70 - 250 м) (преко 85% укупне 

количине подземних вода на овом подручју) или захватањем из индивидуалних бунара из 

плитких издани (10м) (преосталих 15 % укупне количине) у сеоским насељима. Стога, подземне 

воде су од суштинског значаја за економски и друштвени развој овог целог региона. Наиме,  40% 

становништва Војводине (преко 600 000 становника) претежно из Бачке и Баната се суочава са 

проблемом у погледу снабдевања пијаћом водом због повећане вредности арсена у подземним 

водама које је природног (геохемијског) порекла услед сложених геолошких и хидрогеолошких 

карактеристика терена.  
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Низак Еh (<50 mV) , одсуство раствореног кисеоника, високе концентрације гвожђа, мангана и 

амонијум јона, благо повишен алкалитет (7.4-8.9), присуство органских материја и ниске 

концентрације сулфата (<5 mg/L) су показатељи хидро-геохемијских услова средине у којој су 

констатоване повишене концентрација арсена (Папић П. и сарадници, 2012). Утврђене вредности 

арсена у више стотина анализираних узорака у последњој деценији показују прекорачење 

законски прописане максимално дозвољене концентрације од 10 µg/l (МАK) према Правилнику 

о хигијенској исправности воде за пиће (Службени лист СРЈ лист СРЈ 42/98).  

 

 

             Слика 22. Просторна расподела концентрација арсена геохемијског порекла  у подземним водама  за потребе          

водоснабдевањa становништва Војводине  (J.Јосиповић, A.Соро, 2012) 

 

У већини узорака пијаће воде на подручју северне и јужне Бачке и северног Баната 

концентрације арсена се крећу од 50-110 µg/l, док у подручју средњег Баната концентрације 

арсена достижу вредности чак  и 217 µg/l (слика 22). Најугроженији градови су Суботица, 

Темерин, Зрењанин и Кикинда. На подручју Јужног Баната концентрације арсена су у опсегу 

МДК, осим у насељеним подручјима у приобаљу Дунава (део Панчева, Ковин, Дубовац) где 

износе од 10-50 μg/l. На подручју  Срема се уочава да је концентрација арсена у оквиру МДК 

осим на подручју западног Срема где у око 20% узорака концентрација арсена прекорачује  50 

µg/l. У односу на друге делове Војводине, може се закључити да је на већем делу подручја 

Срема квалитет воде значајно бољи. 
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На простору јужно од Саве и Дунава, квалитет подземних вода у алувионима великих река 

централне Србије одликује се релативно ниском минерализацијом, уз варијације вишег садржаја 

гвожђа и мангана. Повишене вредности електропроводљивости изнад 1.000 µS/cm могу се 

сматрати индикаторима антропогених утицаја. Подземне вода алувиона Ибра (са локација узв. 

од Рашке) су под претњом од загађења услед повремених појава фенола, тешких метала и 

нитрата, док су у алувиону Западне и Јужне Мораве забележене повишене концентрације 

нитрата и нитрита, са вредностима амонијум јона у оквиру законски прописаних граница. У 

алувиону Саве су констатоване повишене вредности хлорида и арсена. У алувиону Велике 

Мораве повишене концентрације нитрата су веома честе, а повремено и појаве нитрита (насеља 

Пожаревац, Лапово, Велика Плана, Жабари и Свилајнац).  Овакво стање указује на генерално 

лош  квалитет воде која се користи у системима јавног водоснабдевања у градовима и у већини 

насеља која користе индивидуалне плитке бунаре, као и на извориштима Гаревина, Жабари, 

Ливаде, Меминац и Кључ. Прву издан Мачве одликују повишене концентрације нитрата и 

хлорида.  

Према најновијим  подацима из извештаја Агенције за заштиту животне средине из 2017., 

прекорачење дозвољених концентрација нитрата (последица коришћења азотних ђубрива и 

фарми, стајског ђубрива и фекалног загађења) од 50 mg/l забележено је током мерења у 2016. 

години у приобаљу Велике Мораве на мерним местима Обреж-Ратаре (96,5 mg/l) и Лозовик-

Влашки До (85,9 mg/l), у сливу Сава-Босут у подручју Срема на мерном месту Шид (95,7 mg/l) и у 

Бачкој на мерном месту Његошево (104,7 mg/l). Генерално је констатовано погоршање 

квалитета подземне воде у погледу нитрата у периоду 2013-2016. година.  
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У ОБЛАСТИ ВОДА 

Мултилатерална сарадња  

Међународну сарадњу у области вода, Република Србија активно спроводи својим учешћем у 

конвенцијама Уједињених нација и мултилатералним споразумима који се односе на сливна 

подручја Дунава, Саве и Тисе. Конвенцију УН Економске комисије за Европу о заштити и 

коришћењу прекограничних водотока и међународних језера (Конвенција о водама) 

ратификовала је 2010.године и тиме постала њена стална чланица у спровођењу заштите 

међународних површинских и подземних вода путем превенције, контроле и еколошки 

прихватљивог управљања водама. Закон о потврђивању Конвенције УН Економске комисије за 

Европу о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту (Еспо Конвенција) је 

ступио на снагу у Србији 2016.године.  

Међународну конвенцију о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав Србије је 

ратификовала 2003.године, а своје учлањење у Међународној комисији за заштиту реке Дунав 

(ICPDR) је озваничила исте године чиме се обавезала на предузимање свих правних и техничких 

мера у циљу очувања и унапређења квалитета вода у сливу реке Дунав. Пловидба на реци Дунав 

која представља међународни пловни пут, одвија се у складу са Београдском конвенцијом о 

режиму пловидбе Дунавом, која је оквир за управљање пловидбом између држава чланица у 

сливу ове реке и јачање економских односа у регији. У оквиру ICPDR-a закључен је Меморандум 

о разумевању 2004. године, на основу којег се одвија међународна сарадња на сливу реке Тисе.   

Међународна сарадња на управљању водама на сливу реке Саве успостављена је потписивањем 

Оквирног споразума о сливу реке Саве који је уз Протокол о режиму пловидбе Србија 

ратификовала 2004.године. Чланством у Међународној комисији за слив реке Саве (ISRBC), која 

је почела је са својим радом 2006.године, Србија узима учешће у успостављању међународног 

режима пловидбе на реци Сави и њеним притокома, одрживог управљања водама и 

предузимање свих заштитних и превентивних мера од опасности од поплава и акцидентних 

ситуација од загађења.  Протокол о заштити од поплава уз Оквирни споразум о сливу реке Саве, 

Република Србија је ратификовала 2014. године.  

У погледу концептуалног приступа управљања водама према ОДВ, Република Србија учествује у 

припреми међународних планских докумената за сливна подручја Дунава, Тисе и Саве као део 

активности међународних комисија, од којих су усвојени следећи планови: План управљања 

водама слива Дунава (2009), Интегрални План управљања водама слива Тисе (2011), и План 

управљања сливом реке Саве (2014).   
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Билатерална сарадња 

Билатерална сарадња у сектору вода са државама у окружењу је од изузетног значаја за Србију, 

имајући у виду чињеницу да воде које долазе са територије суседних држава учествују са 92 % у 

укупном водном билансу.  

Наиме, билатерална сарадња Србије са суседним државама није на задовољавајућем нивоу 

имајући у виду да су неки билатерални споразуми превазиђени или прекинути, док неки нису ни 

били озваничени. Билатерална сарадња је била делимично актуелна са Румунијом на основу 

Споразума о хидротехничким питањима из 1955. и Букурештанске декларације из 1985, а са 

Мађарском на основу потписаног билатералног споразума из 1955. Преко 20 граничних мерних 

профила за квалитет воде на реци Дунав, Сава, Стари Бегеј, Тамиш итд говоре о значају 

прекограничне контроле међудржавних водотока. Међутим, оба билатерална споразума су 

временски потпуно превазиђена и неусаглашена са политиком вода ЕУ, а до потписивања нових 

још увек није дошло.  Билатерална сарадња са Бугарском је у прекиду још од 1982.године, док са 

Хрватском, Босном и Херцеговином, Црном Гором и Македонијом још увек није званично 

успостављена. Сарадња са Албанијом је у прекиду од 1986.године. 

Сарадња са суседним државама се реализује на мултилатералном нивоу у оквиру Конвенције УН 

и у оквиру рада Међународне комисије за заштиту реке Дунав и Међународне комисије за слив 

реке Саве. 
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УСАГЛАШАВАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ЗАКОНОДАВСТВА СА ПРАВНИМ ТЕКОВИНАМА 

ЕУ  У ОБЛАСТИ ВОДА 

Република Србија је 1. марта 2012.године добила статус кандидата за чланство у ЕУ,  а у 

септембру 2013.године је ступио на снагу Споразум о стабилизацији и придруживању између ЕУ 

и Србије. Током целог процеса евроинтеграција у протеклих 15-ак година започета je постепена 

транспозиција директива ЕУ у домаће законодавство у области вода и заштите животне 

средине. Доношењем Закона о водама 2010. године и пратећих подзаконских аката почиње 

процес делимичног усвајања одређених одредби ОДВ у складу са друштвено-економским 

условима у Републици Србији. Пуна транспозиција европског законодавства у сектору вода 

одвијаће се сукцесивно према динамици која се дефинише током приступних преговора са ЕУ 

који су званично започети 21. јануара 2014.  

У циљу развоја националног стратешког и законодавног оквира о управљању водама, 

дефинисане се активности даљег усклађивања са политиком вода ЕУ кроз национални програм 

за усвајање правних тековина ЕУ за период 2018-2021.  

Усвајањем Закона о водама  са  изменама и допунама (Службени гласник РС, бр. 30/10, 93/12 и 

101/16) и пратећих подзаконских аката, дошло је од делимичне усклађености са Оквирном 

директивом о водама (2000/60/ЕК) (даље у тексту ОДВ). Одлука о припреми новог Закона о 

водама је донета у септембру 2018.године. Његовим усвајањем, које је предвиђено до средине 

2019.године као и одговарајућих подзаконских аката до краја 2020. године, очекује се потпуна 

усаглашеност са ОДВ и пратећим директивама из области вода и заштите животне средине. 

Усклађивање националног законодавства са политиком вода ЕУ обухвата и  припрему мера и 

рокова за потпуно спровођење ‘ћерке’ директива ОДВ, као што су Директива о заштити 

подземних вода од загађења и погоршања квалитета (2006/118/ЕК), Директива о стандардима 

квалитета животне средине у области политике вода (2013/39/EК), и Директива о техничкима 

спецификацијама за хемијску анализу и мониторинг статуса воде (2009/90/EК) на основу којих 

се дефинишу критеријуми за праћење стања вода у складу са чланом 8 Оквирне директиве о 

водама. 

Да би се постигла пуна транспозиција ОДВ у национално законодавство и њена практична 

примена, неопходно је и потпуно усклађивање са директивама из области заштите животне 

средине као што је Директива о стаништима (92/43/ЕК), Директива о дивљим птицама 

(2009/147/ЕК), Директива о процени утицаја на животну средину (2011/92/ЕК), Директива о 

стратешкој процени утицаја на животну средину (2001/42/ЕК) и Директива о индустријским 

емисијама (2010/75/ЕК). 

У циљу припреме вишегодишњег инвестиционог и финансијског плана за постепену практичну 

примену директива ЕУ у области вода, предвиђена је израда тзв. специфичних планова 
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имплементације директива ЕУ (даље у тексту ДСИП) и то за Оквирну директиву о водама 

(2000/60/ЕК), Директиву о третману комуналних отпадних вода(91/271/EEC), Директиву о 

квалитету воде намењене људској употреби (98/83/ЕК) и за Директиву о заштити вода од 

загађења узрокованог нитратима из пољопривредних извора (91/676/EК). Ови планови би 

требало да обезбеде постепено увођење директива у периоду од 2018-2021. 

Према донетом национални програму за усвајање правних тековина ЕУ за период 2018-2021,  

планиране се следеће мере и рокови у оквиру ДСИП у циљу постизања пуне усклађености за 

сваку од напред поменутих директива: 

Оквирна директива о водама (2000/60/ЕК) 

 Усвајање Плана управљања водама на територији Републике Србије за период 2021-2027 

(до краја 2021. године); 

 Формирање цене воде и спровођење захтева за накнаду трошкова (до краја 2019. 

године); 

 Успостављање  мониторинг мреже и дефинисање комплетног програма мониторинга за 

водна тела површинских и подземних вода до 2020. године (изузев за одређене 

заштићене области, за које ће рок бити продужен до 2022. године) у складу са ОДВ, 

Директивом о стандардима квалитета животне средине у области вода, Директивом о 

заштити подземних вода од загађења и погоршања квалитета; 

 Оцена хемијског и квантитативног статуса водних тела подземних вода; 

 Оцена еколошког и хемијског статуса водних тела површинских вода која нису била 

предмет процене у досадашњем периоду; 

 Развој система за анализу дугорочног тренда и методологије за формирање јединствене 

базе података за инвентар емисија и испуштања приоритетних и приоритетних хазардних 

супстанци као и система за извештавање; 

 Успостављање стандарда квалитета за подземне воде (до  2021. године); 

 Пуна имплементација Директиве о техничкима спецификацијама за  хемијску анализу и 

мониторинг статуса воде (2009/90/EК), која се иначе већ делом примењује, ће се додатно 

осигурати усвајањем Правилника о техничким захтевима са спецификацијама за хемијске 

анализе и анализе потребне за мониторинг вода; 

 Имплементација Директиве о успостављању оквира за деловање заједнице у области 

поморске политике животне средине (2008/56/EК) ће се испунити кроз спровођење 

Оквирне директиве о водама и међународну сарадњу у сливу реке Дунав у раду  

Међународне комисије за заштиту реке Дунав. 
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Директива о третману комуналних отпадних вода (91/271/EК)   

 Увођење правног основа за одређивање осетљивих подручја; 

 Израда Националне стратегије за управљање муљем са планом имплементације;  

 Увођење правног основа за реформисање јавних комуналних предузећа;  

 Побољшање процедуре за добијање дозвола и лиценци за скупљање и третман 

отпадних вода. 

Директива о квалитету воде намењене људској употреби (98/83/EК) 

 Усвајање Правилника о здравственој исправности воде за пиће;  

 Унапређење система за наплату трошкова постепеним повећањем цене воде за пиће у 

складу са принципом приступачности (до краја 2020. године).  

Директива о заштити вода од загађења узрокованог нитратима из пољопривредних извора 

(91/676/EК) 

 Усвајање подзаконског акта о одређивању рањивих подручја и њихових граница (до краја 

2019. године);  

 Усвање Акционих програма за одређена рањива подручја (до краја 2021. године).  

 Усвајање Правила добре пољопривредне праксе (до краја 2019. године); 

 Укључивање пољопривредних стручних служби на локалном нивоу у процес обуке 

пољопривредника у циљу ефикасног спровођења Правила добре пољопривредне праксе 

у рањивим подручјима на нитрате, и мера утврђених Акционим програмима (до краја 

2019. године). 

У периоду до 2021.године, планиране су активности и мере на усаглашености националних 

прописа са следећим ЕУ директивама: 

- Пуна усаглашеност са Директивом о процени и управљању ризицима од поплава 

(2007/60/EК) се бити постигнута кроз спровођење активности на новелирању Прелиминарне 

процене ризика од поплава,  изради карата угрожености и карата ризика од поплава и након 

тога на изради Плана управљања ризицима од поплава; 

- Транспозиција Директиве о управљању квалитетом воде за купање (2006/7/EК) у националне 

прописе је планирана кроз усвајање Правилника о квалитету воде за купање до краја 2020. 
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КЉУЧНЕ ПРЕПОРУКE за унапређење управљања водама Републике Србије 

Имајући у виду водни режим у Србији који се убраја у најнеповољнији у Европи, увођење 

политике одрживог управљања водама представља императив за будуће генерације. То 

подразумева предузимање следећих мера од стране ресорних министарстава и локалне 

самоуправе: 

 Потпуно усклађивање националног законодавства са  директивама ЕУ;  

 Увођење приступа управљања водама у оквиру речних сливова као најбољи модел 

јединственог система управљања водама; 

 Унапређење мониторинг мреже и мониторинг програма за квалитет и квантитет 

подземних и површинских вода у складу са ОДВ (2000/60/EK)  и другим пратећим 

директивама ЕУ; 

 Успостављање савременог информационог система за површинске и подземне воде, који 

би омогућио слободан приступ подацима о загађењу ( из дифузног и тачкастог извора), 

квалитета и квантитета вода, коришћења и заштите вода и њиховог повезивања у 

јединствени водопривредни систем;  

 Обезбедити постројења за пречишћавање воде за пиће за угрожено становништво; 

 Истражити и рационализовати искоришћење хидрогеотермалне енергије, минералних и 

термалних вода; 

 Усвојити нови плански документ о смањеном броју локација и нову процедуру за 

издавање дозвола и услова за изградњу малих ХЕ  усаглашену са свим прописима у 

области вода, планирања и изградње, заштите животне средине, енергетике и јавне 

својине; 

 Јасно разграничити законску надлежност у области вода између ресорних министарства, 

других органа државне управе и локалне самоуправе;  

 Ојачати инспекцијске службе и пооштрити казнену политику; 

 Унапредити механизам учешћа јавности у управљању водама кроз законодавни оквир о 

водама према Оквирној директиви о водама (2000/60/EK); 

 Израдити плански документ о управљању водама; 

 Израдити плански документ о заштити вода од загађења; 

 Ојачати међународне односе у области међудржавних вода,  и обновити билатералне 

споразуме са суседним државама. 
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