
На осно ву чла на 31. став 1. За ко на о во да ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) и чла на 45. став 1. За ко-
на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

С Т РА Т Е  Г И  Ј У

упра вља ња во да ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је  
до 2034. го ди не

I. УВОД НИ ДЕО

Ана ли зе и ис тра жи ва ња за из ра ду Стра те ги је упра вља ња во-
да ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је до 2034. го ди не (у да љем 
тек сту: Стра те ги ја) ура ђе не су на осно ву За ко на о во да ма („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 30/10 и 93/12) и под за кон ских ака та. Стра-
те ги ја пред ста вља план ски до ку мент ко јим се утвр ђу ју ду го роч ни 
прав ци упра вља ња во да ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. Стра-
те шки и план ски до ку мент пре ма прет ход ном За ко ну о во да ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 46/91) би ла је Уред ба о утвр ђи ва-
њу Во до при вред не осно ве Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 11/02  – у да љем тек сту: Во до при вред на осно ва Ре пу бли-
ке Ср би је), ко ја је, пре ма чла ну 9. тог за ко на, пред ста вља ла „ду-
го роч ни план за одр жа ва ње и раз вој вод ног ре жи ма на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је на јед ном или ви ше вод них под руч ја или де лу 
вод ног под руч ја”. Пре ма то ме, до но ше њем Стра те ги је обез бе ђу је 
се кон ти ну и тет у ду го роч ном пла ни ра њу функ ци о ни са ња сек то-
ра во да, на прин ци пу одр жи вог раз во ја, од но сно, оба вља ње вод не 
де лат но сти у ње ним основ ним обла сти ма (уре ђе ње и ко ри шће ње 
во да, за шти та во да од за га ђи ва ња и уре ђе ње во до то ка и за шти та од 
штет ног деј ства во да), као и оста ли нео п ход ни по сло ви и ак тив но-
сти за функ ци о ни са ње и раз вој (фи нан си ра ње, мо ни то ринг и др.). 
Стра те ги јом се обез бе ђу је и за до во ља ва ње ин те ре са об ве зни ка  – 
ко ри сни ка упра вља ња во да ма. 

С об зи ром на ка рак тер и зна чај, Стра те ги ја и оста ла стра те-
шка до ку мен та и про гра ми на ни воу Ре пу бли ке Ср би је (у обла сти 
про стор ног пла ни ра ња, одр жи вог раз во ја, одр жи вог ко ри шће ња 

при род них ре сур са и до ба ра, за шти те жи вот не сре ди не, као и мно-
гих дру гих обла сти) мо ра ју би ти ме ђу соб но уса гла ше ни. У по-
ступ ку до но ше ња Стра те ги је оба ве зна је из ра да стра те шке про це-
не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, у скла ду са про пи си ма ко ји ма се 
уре ђу је за шти та жи вот не сре ди не (члан 37. За ко на о во да ма). 

Стра те ги ја је до ку мент на осно ву ко јег ће се спро во ди ти ре-
фор ме сек то ра во да, ка ко би се до сти гли по треб ни стан дар ди у 
упра вља њу во да ма, укљу чу ју ћи и ор га ни за ци о но при ла го ђа ва ње 
и си стем ско ја ча ње струч них и ин сти ту ци о нал них ка па ци те та на 
на ци о нал ном, ре ги о нал ном и ло кал ном ни воу. Стра те шка опре де-
ље ња и ци ље ви утвр ђе ни овим до ку мен том пред ста вља ју основ за 
из ра ду Пла на упра вља ња во да ма за слив ре ке Ду нав на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је и пла но ва упра вља ња во да ма на вод ним под руч-
ји ма, укљу чу ју ћи и аспект фи нан си ра ња. Исто вре ме но, окви ри по-
ста вље ни овом стра те ги јом мо ра ју се ува жа ва ти при из ра ди стра-
те ги ја и пла но ва про стор ног уре ђе ња, за шти те жи вот не сре ди не и 
дру гих обла сти ко је за ви се од во да или има ју ути ца ја на во де.

Ис тра жи ва ња по треб на за из ра ду Стра те ги је ура ђе на су у 
скла ду са са др жа јем про пи са ним чла ном 30. За ко на о во да ма и, 
пре све га, об у хва та ју:

1) оце ну по сто је ћег ста ња упра вља ња во да ма;
2) ци ље ве и смер ни це за упра вља ње во да ма;
3) про јек ци ју раз во ја упра вља ња во да ма;
4) ме ре за оства ри ва ње утвр ђе них ци ље ва упра вља ња во да ма.
Ана ли за ма и про јек ци јом раз во ја об у хва ћен је пе ри од до 

2034. го ди не. У овом пе ри о ду се оче ку је зна чај но уна пре ђе ње ста-
ња у сек то ру во да у од но су на по сто је ће. Ово уна пре ђе ње ће се 
од ви ја ти у скла ду са дру штве ним и еко ном ским мо гућ но сти ма др-
жа ве, а уз ува жа ва ње стан дар да Европ ске Уни је (у да љем тек сту: 
ЕУ) у обла сти во да. По ла зе ћи од оце не по сто је ћег ста ња, мо же се 
за кљу чи ти да пе ри од до 2034. го ди не ни је до во љан за до сти за ње 
свих стан дар да ко ји ва же за зе мље чла ни це ЕУ. Нај ве ћи сте пен 
ускла ђе но сти оче ку је се у де лу вод не де лат но сти ко ји се од но-
си на ко ри шће ње во де за људ ску по тро шњу, док ће за до сти за ње 
про пи са них стан дар да у де лу ко ји се од но си на за шти ту во да од 
за га ђи ва ња би ти по тре бан пе ри од ду жи од по сма тра ног овим до-
ку мен том.

Раз ма тра ни пе ри од је ве о ма дуг пе ри од са аспек та пред ви-
ђа ња дру штве но-по ли тич ких, еко ном ских, фи скал них и оста лих 
усло ва по сло ва ња и за овај пе ри од на др жав ном ни воу не по сто је 
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оквир не про јек ци је. Ме ђу тим, с об зи ром на чи ње ни цу да вод ни 
си сте ми има ју ве о ма дуг век тра ја ња и да се мо ра ју ду го роч но 
пла ни ра ти нео п ход но је раз ма тра ти ова ко дуг пе ри од. Ма кро е ко-
ном ске про јек ци је ко је се од но се на раст бру то дру штве ног про-
из во да и раст ин ве сти ци ја у Ре пу бли ци Ср би ји, а ко је су основ за 
пла ни ра ње раз во ја, по сто је за пе ри од од де сет го ди на. За то су у 
овом до ку мен ту ак тив но сти ко је тре ба ре а ли зо ва ти у де се то го ди-
шњем пе ри о ду да те на де таљ ни јем, а за ка сни ји план ски пе ри од на 
оп штем ни воу.

Ис тра жи ва ња и ана ли зе за из ра ду Стра те ги је из вр ше ни су 
у Ин сти ту ту за во до при вре ду „Ја ро слав Чер ни” (у да љем тек сту: 
ИЈЧ), уз уче шће струч ња ка из дру гих ин сти ту ци ја, као и број них 
по је ди на ца. Ко ри шће не су све ре ле вант не под ло ге, план ска и нор-
ма тив на до ку мен та ци ја, сту ди је, као и стра те шка и дру га до ку мен-
та од зна ча ја за упра вља ње во да ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср-
би је, а у не до стат ку ва лид них под ло га и до ку ме на та, вр ше не су 
екс перт ске про це не. Пе ри од об ра де ни је је дин ствен за све ана ли-
зи ра не па ра ме тре и у функ ци ји је њи хо вог ка рак те ра. По след ња 
го ди на об у хва ће на ана ли за ма је 2012. го ди на, али су у Стра те ги ју 
укљу че ни и но ви ји по да ци и са зна ња ко ји су од по себ ног зна ча ја 
за овај до ку мент.

У оквиру Стратегије АП Косово и Метохија1 третирана је са-
мо у деловима који се односе на природне карактеристике, однос-
но у областима за које су постојали подаци из ранијег периода.

II. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА УПРАВЉАЊА ВОДАМА

Општи подаци у овом поглављу дати су на бази Во до при вред-
не основе Републике Србије, осим ако то није посебно напоме ну-
то. Поред тога, приликом израде овог поглавља коришћени су по-
да ци који се прикупљају у надлежним институцијама Републике 
Ср би је: Републичком хидрометеоролошком заводу (у даљем текс-
ту: РХМЗ), Агенцији за заштиту животне средине, Заводу за заш-
ти ту природе, Заводу за заштиту здравља и Републичком заводу за 
ста тис ти ку (у даљем тексту: РЗС).

2.1. Оцена стања водних ресурса и водног режима  
у Републици Србији

2.1.1. Природни чиниоци

a )  Географски  положа ј  и  реље ф

Територија Републике Србије налази се, приближно, између 
41° 53' и 46° 11' северне географске ширине и 18°49' и 23°00' источ-
не географске дужине. На овом простору, површине око 88.509 km2, 
срећу се разнолики типови рељефа, почевши од пространих равни-
ца на северу, преко брдовитих предела пресечених долинама река 
идући на југ, до планинских области у западним, јужним и источним 
ободним деловима.

Са јужне стране територију Републике Србије окружује појас 
планина чија висина опада идући од запада према истоку: Шара 
(2.764 mнм), Скопска Црна Гора (1.651 mнм) и Широка плани-
на (1.352 mнм). На западу су обронци Проклетија са Ђеравицом 
(2.656 mнм), Мокра гора (1.344 mнм), Камена глава (1.463 mнм), 
Златар (1.627 mнм), Златибор (1.496 mнм), Тара (1.391 mнм), 
Повлен (1.346 mнм) и Јагодња (940 mнм), док су на истоку плани-
не Дукат (1.829 mнм), Чемерник (1.638 mнм) и Стара планина, са 
врхом Миџор (2.169 mнм).

Главне одлике рељефа Републике Србијe, са основним ад-
министративним поделама, приказане су на Карти 1  – Географски 
положај.
 – – – – – – – – – – – – – – –
1 АП Ко со во и Ме то хи ја је ауто ном на по кра ји на у са ста ву Ре пу бли ке Ср би је и на 

осно ву Ре зо лу ци је Са ве та без бед но сти УН 1244 од 10. ју на 1999. го ди не на ла зи 
се под при вре ме ном упра вом УН.

б )  Климат ско-метеоролошке  карактеристике

Највећи део територије Републике Србије припада клими 
умереног појаса. Југозападни део налази се на граници средозем-
не климе и континенталне климе. Планински венци који окружују 
ово подручје су испресецани речним долинама које условљавају 
модификацију климе, како средоземне (са запада), тако и конти-
ненталне (са севера и истока). 

На северу и у централним низијским деловима у Републици 
Србији вла да уме ре но кон ти нен тал на кли ма, са то плим ле ти ма и 
хлад ним зи ма ма и го ди шњим про сеч ним ко ле ба њем тем пе ра ту ре 
од пре ко 22 °C (ја ну ар –ју ли). На сред њим и ви со ким пла ни на ма је 
за сту пље на пла нин ска кли ма.

Основ не кли мат ске ка рак те ри сти ке (тем пе ра ту ре и ре ла тив на 
вла жност ва зду ха, па да ви не и ис па ра ва ње) су при ка за не на осно-
ву ре зул та та ме ре ња РХМЗ-а, од но сно ком пле ти ра них вре мен ских 
се ри ја ме сеч них ме те о ро ло шких по да та ка за пе ри од од 1946. до 
2006. го ди не. 

Тем пе ра ту ра ва зду ха

Про стор ни рас по ред про сеч них ви ше го ди шњих вред но сти 
тем пе ра ту ра ва зду ха на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је при ка зан јe 
на Сли ци 1.

На се ве ру Ре пу бли ке Ср би је сред ње го ди шње тем пе ра ту ре 
ва зду ха се кре ћу од 10,8 °C до 11,5 °C, а у ни зиј ским де ло ви ма 
цен трал ног и ју жног де ла Ре пу бли ке Ср би је од 10,0 °C до 12,1 °C. 
У брд ским и пла нин ским ре ги о ни ма се ја вља ју ни же тем пе ра ту-
ре. Сред ње го ди шње тем пе ра ту ре опа да ју ли не ар но са по ве ћа њем 
над мор ске ви си не, уз вер ти кал ни гра ди јент од  –0,6 °C/100 m. 

На кли ма то ло шким ста ни ца ма у Ре пу бли ци Ср би ји ре ги стро-
ва не су сле де ће нај ни же тем пе ра ту ре ва зду ха: Сје ни ца  –38,0 °C, 
Не го тин  –33,2 °C, Сме де рев ска Па лан ка и Вр шац  –32,6 °C, Кра-
ље во  –31,7 °C, Вла си на  –31,2 °C, Ја ша То мић  –31,0 °C, Жа гу би ца 
 –30,8 °C, По же га и Рим ски Шан че ви  –30,7 °C, Ле ско вац  –30,5°C, 
Ба бу шни ца, Кру ше вац и Ша бац  –30,0 °C итд. Ап со лут но мак си-
мал не тем пе ра ту ре ва зду ха ре ги стро ва не су на сле де ћим ста ни ца-
ма: Ја го ди на 43,0 °C, Ћу при ја, Про ку пље и За је чар 42,7 °C, Ниш и 
Вла со тин це 42,5 °C, Кру ше вац 42,4 °C, Сме де рев ска Па лан ка 42,1 
°C, Ди ми тров град, Кња же вац, Ле ско вац и Не го тин 42,0 °C итд.

Па да ви не

Ре жим па да ви на је ве о ма хе те ро ген по про сто ру. Ви си на 
го ди шњих па да ви на се кре ће од око 500 mm на се ве ру до пре ко 
1.000 mm у пла нин ским ре ги о ни ма, док про сеч на ви си на па да ви-
на у Ре пу бли ци Ср би ји из но си око 730 mm/год. Ко ли чи ну па да-
ви на ис под 800 mm има ју сви ни жи де ло ви, док се са по ве ћа њем 
над мор ске ви си не по ве ћа ва ју и го ди шње су ме па да ви на, са вер ти-
кал ним гра ди јен том од 25 mm/100 m до 40 mm/100 m. 

Про стор ни рас по ред су ма па да ви на при ка зан је на Сли ци 2. 
При ме ћу је се ге не рал на тен ден ци ја сма ње ња ви си не па да ви на од 
за па да ка ис то ку. Нај ма ње го ди шње ко ли чи не па да ви на су ре ги-
стро ва не у под сли во ви ма ре ка Ју жне и Ве ли ке Мо ра ве, као и на 
те ри то ри ји АП Вој во ди не. 

Го то во на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је нај ви ше ки ше 
пад не у пе ри о ду мај –ју ли, а нај ма ње у пе ри о ду ја ну ар –март. Ге-
не рал но се мо же кон ста то ва ти да је ме сец са нај ве ћом ко ли чи ном 
па да ви на јун, а са нај ма њом фе бру ар и март.

По ред про сеч них ме сеч них и го ди шњих вред но сти су ма па-
да ви на, зна чај не су и екс трем не днев не и го ди шње ко ли чи не па да-
ви на, ко је су ре ги стро ва не на сле де ћим ста ни ца ма: 

1) ап со лут но мак си мал не днев не ко ли чи не: Ра ков Дол 220 mm, 
Не го тин 211,1 mm, Вр шац 189,7 mm, Ла за ре вац 173,6 mm, Вај ска 
162,4 mm и Ја бу ко вац 162,3 mm;

2) мак си мал не го ди шње су ме па да ви на: Кр ња ча 1.884,7 mm, 
Плеш 1.641,5 mm, Бре жђе 1.585,1 mm, Лу ко во 1.569,5 mm и По ћу-
та 1.506,5 mm.
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Слика 1. Про сеч не ви ше го ди шње вред но сти тем пе ра ту ра ва зду ха (Из вор: по да ци РХМЗ-а)
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Слика 2. Пр осе чне в иш ег од ишње с уме п ад ав ина (И звор: п од аци РХМЗ-а)
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в)  По  вр  шин  ске  во де

Хи дро граф ска мре жа и по де ла во да

Сли во ви и под сли во ви

Са те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је во де гра ви ти ра ју ка три мо-
ра: Цр ном мо ру (ре ке ду нав ског сли ва), Ја дран ском мо ру (Дрим и 
Плав ска ре ка) и Егеј ском мо ру (Ле пе нац, Пчи ња и Дра го ви шти ца). 

Сли ву Цр ног мо ра, од но сно сли ву Ду на ва при па да нај ве ћи 
део те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је (око 92% са, од но сно око 98% 
без те ри то ри је АП Ко со ва и Ме то хи је). Ре ка Ду нав, са по вр ши ном 
сли ва од око 801.463 km2 и сред њим про то ком код ушћа у Цр но 
мо ре од око 6.500 m3/s, по ве ли чи ни је 24. ре ка на све ту, а дру га у 
Евро пи. Из ви ре у Не мач кој, а ули ва се у Цр но мо ре у по гра нич ној 
обла сти Ру му ни је и Укра ји не. На те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је до-
ти че из Ма ђар ске, а са ње из ла зи по сле ушћа Ти мо ка, на тро ме ђи 
са Ру му ни јом и Бу гар ском. На те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је у Ду-
нав се ули ва не ко ли ко вр ло зна чај них при то ка: Ти са, Са ва и Ве ли-
ка Моравa, као и ви ше ма лих.

Ју жну гра ни цу Цр но мор ског сли ва чи ни раз во ђе пре ма сли ву 
Егеј ског мо ра, од ко јег се на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је на ла зе 
де ло ви сли ва Вар да ра (Пчи ња, Ле пе нац) и Стру ме (Дра го ви шти ца), 
као и Ја дран ског мо ра  – слив Дри ма (Бе ли Дрим, Плав ска ре ка).

Нај ве ћа ле ва при то ка Ду на ва је Ти са (по вр ши на сли ва око 
157.186 km2, у Ре пу бли ци Ср би ји око 10.856 km2), ко ја је ујед но и нај-
ве ћа при то ка Ду на ва по укуп ној по вр ши ни сли ва. На те ри то ри ју Ре-
пу бли ке Ср би је ула зи из Ма ђар ске, код ба нат ског се ла Ђа ле, а ули ва 
се у Ду нав код Слан ка ме на. Ве ће ле ве при то ке Ду на ва су и Та миш, 
ка нал ДТД и Не ра. Нај ве ћа при то ка Ти се у АП Вој во ди ни је Бе геј. 

Са ва је нај ве ћа де сна при то ка Ду на ва (по ду жи ни и вод но сти), 
ко ја се у Ду нав ули ва код Бе о гра да. По вр ши на ње ног слив ног под-
руч ја из но си око 97.713 km2 (у Ре пу бли ци Ср би ји око 15.147 km2). 
Дуж то ка кроз Ре пу бли ку Ср би ју Са ва при ма зна чај не при то ке: 
Дри ну, Бо сут и Ко лу ба ру. 

Нај ве ћа при то ка Са ве је Дри на, укуп не по вр ши не сли ва око 
20.320 km2, ко ја на ду жи ни од 220 km пред ста вља гра ни цу из ме ђу 
Бо сне и Хер це го ви не и Ре пу бли ке Ср би је. У Са ву се ули ва код се-
ла Цр на Ба ра у Ре пу бли ци Ср би ји. 

Лим је нај ве ћа де сна при то ка Дри не. На те ри то ри ју Ре пу бли-
ке Ср би је ула зи из Цр не Го ре код Би је лог По ља, а на пу шта је код 
При бо ја, од ла зе ћи у Бо сну и Хер це го ви ну, на чи јој се те ри то ри је 
ули ва у Дри ну. 

Нај ни звод ни ја зна чај ни ја при то ка Са ве је Ко лу ба ра, ко ја на-
ста је спа ја њем Об ни це и Ја бла ни це уз вод но од Ва ље ва, а ули ва се 
у Са ву код Обре нов ца.

Дру га по ве ли чи ни де сна при то ка Ду на ва у Ре пу бли ци Ср би-
ји је Ве ли ка Мо ра ва (око 38.207 km2), чи ји је нај ве ћи део сли ва на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, а де ло ви и на те ри то ри ји Цр не Го-
ре и Бу гар ске. Низ вод но од са ста ва Ју жне Мо ра ве (по вр ши на сли-
ва око 15.696 km2) и За пад не Мо ра ве (по вр ши на сли ва око 15.754 
km2) код Ста ла ћа, Ве ли ка Мо ра ва при ма при то ке: Лу го мир, Ле пе-
ни цу, Ја се ни цу, Ре са ву и Је за ву.

Ју жна Мо ра ва на ста је спа ја њем Би нач ке Мо ра ве и Мо ра ви це, 
код Бу ја нов ца. Нај зна чај ни ја при то ка Ју жне Мо ра ве је Ни ша ва, ко-
ја до ла зи из су сед не Бу гар ске. Уз вод но од Ни ша ве у Ју жну Мо ра ву 
се ули ва ју Ве тер ни ца, Ја бла ни ца, Пу ста ре ка и То пли ца.

За пад на Мо ра ва на ста је спа ја њем Мо ра ви це и Ђе ти ње. Нај-
зна чај ни је при то ке За пад не Мо ра ве су Ибар, Ра си на и Че мер ни ца.

Ве ће де сне при то ке Ду на ва низ вод но од Ве ли ке Мо ра ве су: 
Мла ва, Пек, По реч ка ре ка и, нај зна чај ни ја, Ти мок. Ти мок на ста-
је спа ја њем Бе лог Ти мо ка и Цр ног Ти мо ка код За је ча ра и од се ла 
Бре го ва до ушћа у Ду нав (у ду жи ни од око 15,5 km) је по гра нич на 
ре ка из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Бу гар ске.

Са те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је у прав цу Ја дран ског мо ра оти-
чу Бе ли Дрим (по вр ши на сли ва на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је 
4.283 km2) и Плав ска ре ка (по вр ши на сли ва на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је 399 km2), ко ја дре ни ра за пад не па ди не Ша ре и оти че у Ал ба-
ни ју. Нај зна чај ни је де сне при то ке Бе лог Дри ма су: Пећ ка Би стри ца, 
Де чан ска Би стри ца и Ере ник, а ле ве Кли на и При зрен ска Би стри ца.

Сли ву Егеј ског мо ра при па да ју три ре ке, чи ја је укуп на слив на 
по вр ши на на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је ма ња од 2.000 km2: Ле пе-
нац (око 681 km2), ле ва при то ка Вар да ра, Пчи ња (око 516 km2), ко ја 
та ко ђе оти че у Ма ке до ни ју и Дра го ви шти ца (по вр ши не сли ва у Ре-
пу бли ци Ср би ји 691 km2), ко ја се ули ва у ре ку Стру му у Бу гар ској. 

Те ри то ри ја Ре пу бли ке Ср би је пред ста вља је дин ствен вод ни 
про стор за упра вља ње во да ма (члан 26. За ко на о во да ма) и об у-
хва та де ло ве сли во ва Цр ног, Егеј ског и Ја дран ског мо ра, од но сно 
де ло ве сли во ва и под сли во ва во до то ка ко ји њи ма при па да ју. Гра-
ни це под сли во ва на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је ван ауто ном них 
по кра ји на су утвр ђе не од го ва ра ју ћим под за кон ским ак том и при ка-
за не на Кар ти 2  – Гра ни це под сли во ва ван ауто ном них по кра ји на.

По де ла во да

Ка ко све по вр шин ске во де не ма ју исте зна чај за упра вља ње 
во да ма, из вр ше на је по де ла на во де I и во де II ре да. Над во да ма 
I ре да над ле жност, пр вен стве но у де лу вод не де лат но сти којa се 
од но си на уре ђе ње во до то ка и за шти ту од по пла ва, има Ре пу бли-
ка Ср би ја, од но сно ауто ном на по кра ји на, док је за во де II ре да за-
ду же на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. Во де I ре да (Кар та 1  – Ге о-
граф ски по ло жај) утвр ђу је Вла да и оне об у хва та ју:

1) ме ђу др жав не во до то ке;
2) во до то ке ко ји чи не или пре се ца ју др жав ну гра ни цу;
3) во до то ке ко ји те ку те ри то ри ја ма две или ви ше је ди ни ца 

ло кал не са мо у пра ве; 
4) во до то ке на ко ји ма је из гра ђе на ви со ка бра на са аку му ла ци јом; 
5) ма ги страл не плов не ка на ле хи дро си сте ма Ду нав –Ти са –

Ду нав (у да љем тек сту: ХС ДТД);
6) во до то ке ко ји има ју слив ну по вр ши ну ве ћу од 100 km2 или 

су зна чај ни за ко ри шће ње во да, за шти ту од во да или за шти ту во да 
од за га ђи ва ња.

Све оста ле во де су во де II ре да.

Основ ни по ка за те љи ре жи ма по вр шин ских во да

Ре жим по вр шин ских во да на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је 
пред ста вљен је основ ним по ка за те љи ма ре жи ма во да  – про сеч-
ним, ма лим и ве ли ким во да ма, на ба зи осма тра ња и ме ре ња РХМЗ 
на про фи ли ма во до мер них ста ни ца у пе ри о ду 1946 –2006. го ди не. 
Из бор пе ри о да за ана ли зу хи дро ло шких по да та ка из вр шен је на 
ба зи ци клич но сти2 рас по ло жи вих се ри ја сред њих го ди шњих про-
ти ца ја на зва нич ним во до мер ним ста ни ца ма у Ре пу бли ци Ср би ји. 
Ана ли зом ци клич но сти утвр ђе но је да пе ри од 1946 –2006. го ди не 
об у хва та је дан (код ве ћих ре ка), од но сно два (код ма њих ре ка) пу-
на пе ри о да ма кро ци клич но сти, па се мо же сма тра ти ста ти стич ки 
ме ро дав ним пе ри о дом за об ра ду хи дро ло шких по да та ка ко ји ма се 
де фи ни ше ре жим по вр шин ских во да.

Про сеч ни про ти ца ји

У Та бе ли 1. при ка за ни су сред њи ме сеч ни и сред њи ви ше-
го ди шњи про ти ца ји за кључ не про фи ле во до мер них ста ни ца. На 
осно ву про сеч них ви ше го ди шњих вред но сти сред њих го ди шњих 
про ти ца ја за пе ри од 1946 –2006. го ди не ура ђе на је кар та изо ли ни ја 
мо ду ла оти ца ја и при ка за на је на Сли ци 3.
 – – – – – – – – – – – – – – –
2 Ци клич ност под ра зу ме ва за ко ни тост сме њи ва ња вла жних и су шних го ди на, при 

че му је дан ци клус об у хва та је дан вла жан и је дан су шни пе ри од.

Табела 1. Про сеч ни сред њи ме сеч ни и го ди шњи про ти ца ји (пе ри од 1946 –2006. го ди не), у m3/s
Ре ка Ста ни ца Јан. Феб. Мар. Апр. Мај Јун Јул Авг. Сеп. Окт. Нов. Дец. Год.

Ду нав Без дан 1948 2115 2432 2893 2839 2870 2774 2357 1858 1615 1674 1837 2268
Ду нав В. Гра ди ште 5253 5481 6499 7939 7237 6244 5361 4306 3652 3611 4279 5095 5413
Ти са Сен та /Но ви Бе чеј 722 834 1182 1479 1182 879 709 522 428 438 559 697 802
Са ва С. Ми тро ви ца 1819 1847 2104 2466 2005 1412 938 650 709 1020 1553 1893 1535

Дри на Ко злук/Ра даљ 381 395 469 620 567 350 199 137 145 241 390 472 364
Лим При бој 92,8 97,2 116,6 167,4 159,5 90,4 51,0 37,1 40,9 61,1 95,8 113,2 93,6
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Ре ка Ста ни ца Јан. Феб. Мар. Апр. Мај Јун Јул Авг. Сеп. Окт. Нов. Дец. Год.
Ко лу ба ра Дра же вац 24,51 37,57 43,7 34,89 28,44 21,80 14,00 9,50 7,82 10,21 14,06 21,37 22,32

Ве ли ка Мо ра ва Љу би чев ски Мост 248,1 342,3 413,7 428,6 335,2 242,1 149,5 96,1 86,4 108,8 147,1 208,4 233,9
За пад на Мо ра ва Ја си ка 110,0 149,1 182,1 181,7 146,4 103,2 67,39 45,67 44,07 54,44 77,55 101,2 105,3
Ју жна Мо ра ва Мој си ње 104,2 145,8 178,5 180,6 135,9 94,40 48,76 29,87 28,28 38,24 54,60 82,98 93,52

Ибар Ри ба ри ћи/Батраге 7,94 10,54 15,21 20,63 17,21 9,17 5,42 3,374 3,86 5,55 8,034 10,94 9,83
Ни ша ва Ниш 28,94 40,26 51,32 55,81 43,89 32,17 17,31 11,09 10,42 13,07 17,20 25,16 28,89

Ве ли ки Ти мок Там нич 25,34 41,40 60,44 62,27 39,88 23,96 10,24 6,11 5,91 8,62 14,98 23,61 26,90
Пчи ња Бар ба це 3,54 4,43 6,17 7,00 5,39 3,78 2,30 1,45 1,46 1,97 2,58 3,34 3,62

(Из вор: по да ци РХМЗ-а)

Ма ле и ве ли ке во де

Ра чун ске вред но сти го ди шњих ми ни мал них про ти ца ја 95% ве ро ват но ће по ја ве (на ба зи по да та ка за пе ри од 1946 –2006.го ди не) при-
ка за не су у Та бе ли 2. за 58 ре пре зен та тив них про фи ла на ре ка ма у Ре пу бли ци Ср би ји. Ма ле во де ра чу на те су на осно ву осмо тре них 
ни зо ва, ко ји у се би са др же ути цај ан тро по ге ног фак то ра  – за хва та ња во да за раз ли чи та ко ри шће ња, од во ђе ња во да у дру ге сли во ве за 
раз ли чи те по тре бе, итд. Код по је ди них ма њих во до то ка, овај ути цај мо же би ти зна ча јан.

Ра чун ске ве ли ке во де сто го ди шњег по врат ног пе ри о да, од ре ђе не на ба зи по да та ка за пе ри од 1946 –2006. го ди не, та ко ђе су при ка за не 
у Та бе ли 2, за исте реч не про фи ле.

Слика 3. М од ули от иц аја (И звор: п од аци РХМЗ-а)
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Табела 2.  Ми ни мал ни го ди шњи про ти ца ји 95% ве ро ват но ће по ја ве, про сеч ни ви ше го ди шњи и мак си мал ни го ди шњи про ти ца ји 1%  

ве ро ват но ће
Ред ни 
број Ре ка Хи дро ло шка ста ни ца F

(km2)
Q95%

(m3/s)
Qsr god
(m3/s)

Q1%
(m3/s)

1. Дри на Ба ји на Ба шта 14.797 53,50 331,00 6.594
2. Лим Бро да ре во 2.762 10,70 71,90 1.047
3. Лим При је по ље 3.160 12,00 77,50 1.167
4. Ду нав Без дан 210.250 952,00 2.268,0 8.356
5. Ду нав Бо го је во 251.593 1.257,00 2.777,0 9.275
6. Ду нав Сме де ре во 525.820 1.976,00 5.264,0 15.323
7. Ти са Сен та 141.715 135,00 802,00 4.222
8. Са ва Срем ска Ми тро ви ца 87966 273,00 1.535,0 6.706
9. Ибар Ра шка 6.268 5,41 40,73 1.171
10. Ибар Ушће 6.883 7,72 46,58 1.260
11. Ибар Ло пат ни ца Ла кат 7.818 10,50 56,72 1.368
12. Сту де ни ца Ушће 540 1,74 7,11 229
13. Ло пат ни ца Бо гу то вац 155 0,16 1,94 128
14. Ју жна Мо ра ва Мој си ње 15.390 11,30 93,52 2.131
15. Ју жна Мо ра ва Кор вин град 9.396 4,72 56,11 1.903
16. Ју жна Мо ра ва Гр де ли ца 3.782 1,78 24,68 687
17. Ју жна Мо ра ва Вла ди чин Хан 3.242 1,14 18,82 657
18. Лу жни ца Сво ђе 318 0,34 2,75 298
19. Вла си на Сво ђе 350 0,78 3,75 331
20. Вла си на Вла со тин це 879 1,40 7,84 680
21. Ју жна Мо ра ва Врањ ски При бој 2.775 0,60 12,89 709
22. Гра дац Де гу рић 159 0,35 2,77 189
23. Ја бла ни ца Се дла ре 140 0,06 1,52 220
24. Об ни ца Бе ло По ље 185 0,04 1,75 210
25. Ко лу ба ра Ва ље во 340 0,18 3,57 295
26. Риб ни ца Па штрић/Ми о ни ца 104 0,05 1,23 473
27. Љиг Бо го ва ђа 679 0,12 4,43 270
28. Ко лу ба ра Бе ли Брод 1.896 1,28 15,78 621
29. Ви со чи ца Ви соч ка Ржа на 139 0,36 5,44 244
30. Ни ша ва Ниш 3.870 3,98 28,89 946
31. Ку тин ска Ра ди ки на Ба ра 205 0,09 1,29 150
32. Ви со чи ца Бра ји ћев ци 227 0,00 1,62 169
33. Тр го ви шки Тимок Гор ња Ка ме ни ца / Штр бац / До ња Ка ме ни ца 331 0,21 3,23 218
34. Бе ли Ти мок Кња же вац 1.242 0,51 7,93 383
35. Бе ли Ти мок Вра тар ни ца 1.771 0,58 9,74 406
36. Цр ни Ти мок За је чар/Гам зи град 1.199 0,56 10,75 402
37. То пли ца Пе пе ље вац 986 0,55 7,10 478
38. То пли ца До ље вац 2.083 0,81 10,34 721
39. Ко са ни ца Ви со ка 370 0,06 2,14 302
40. То пли ца Про ку пље 1.774 0,67 9,65 663
41. Ве ли ка Мо ра ва Вар ва рин 31.548 29,20 206,50 3.040
42. Ве ли ка Мо ра ва Ба гр дан 33.446 31,50 217,90 3.079
43. Ве ли ка Мо ра ва Љу би чев ски Мост 37.320 34,80 233,90 2.738
44. Лу го мир Ја го ди на/Ма јур 427 0,05 1,78 440
45. Ре са ва Ма на стир Ма на си ја 388 0,36 3,66 356
46. Ја се ни ца До ња Ша тор ња 83,60 0,04 0,62 181
47. За пад на Мо ра ва Гу гаљ ски мост/ Кра тов ска Сте на 2.688 3,70 31,77 820
48. За пад на Мо ра ва Кра ље во/Ми ло чај 4.658 4,58 43,00 1.234
49. За пад на Мо ра ва Ја си ка 14.721 16,40 105,30 1.844
50. Ђе ти ња Ста па ри 332 0,44 3,48 320
51. Мо ра ви ца Ива њи ца 475 0,66 6,65 311
52. Мо ра ви ца Ари ље 831 1,38 10,52 436
53. Ве ли ки Рзав Ари ље 564 0,92 7,91 306
54. Скра пеж По же га 630 0,40 4,97 556
55. Ра си на Брус 213 0,23 2,40 169
56. Ра си на Би во ље 958 0,71 7,62 430
57. За пад на Мо ра ва Тр сте ник 13.902 15,40 103,50 1.784
58. Ди чи на Бр ђа ни 208 0,10 1,55 238

Из вор: по да ци РХМЗ-а

Уну тар го ди шњи ре жим про ти ца ја

Ре жим про ти ца ја на ре ка ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је је про стор но и вре мен ски ве о ма хе те ро ген.
На ве ћем де лу те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је у зим ском пе ри о ду снег се на из ме нич но аку му ли ше и то пи, а у усло ви ма по ви ше них 

тем пе ра ту ра се ја вља ју ки шне па да ви не, на ро чи то у ни жим кра је ви ма. У про лећ ном пе ри о ду оти цај во де се ја вља због ки ша и то пље ња 
сне га аку му ли са ног у пла нин ским ре ги о ни ма. По ме ну ти про це си де тер ми ни шу оти цај во де у то ку го ди не, та ко да ре ке на овом про сто ру 
ве ћи ном при па да ју ки шно-сне жном ре жи му (Мо ра ва, Ко лу ба ра, Ти мок). 
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Ду нав је на ула зу у на шу зе мљу нај вод ни ји у пе ри о ду април-јун, а нај су шни ји у пе ри о ду ок то бар –но вем бар. На из ла зу из на ше зе-
мље Ду нав је нај вод ни ји у пе ри о ду април –мај, а нај су шни ји у пе ри о ду сеп тем бар –ок то бар, што је по сле ди ца уну тар го ди шњег ка рак те ра 
глав них при то ка ко је се ули ва ју у Ду нав на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. Ако се по сма тра ју се зо не, Ду нав је на из ла ску из Ре пу бли ке 
Ср би је нај бо га ти ји во дом у про ле ће, а нај си ро ма шни ји то ком је се ни.

Са ва има углав ном сне жно-ки шни ре жим са обил ним во да ма у про ле ће, услед то пље ња сне га и про лећ них ки ша, са из ра же ним 
ми ни му мом у ав гу сту и сеп тем бру и ја ко не у јед на че ним (по вре ме ну по ја ве и ве ли чи ни) је се њим мак си му мом. Слич на си ту а ци ја је и са 
Дри ном. 

Ти са је нај бо га ти ја во дом у апри лу, а нај си ро ма шни ја у пе ри о ду сеп тем бар –ок то бар. 
Код ре ка у цен трал ном и ис точ ном де лу Ре пу бли ке Ср би је ка рак те ри стич но је да нај ве ћа ко ли чи на во де отек не у пе ри о ду фе бру ар –мај, 

да су ве о ма ма ли про то ци у лет њим ме се ци ма (ав густ –сеп тем бар) и да је се њи мак си му ми мо гу пот пу но да из о ста ну (ки шно-сне жни тип). 
Ве ли ка, Ју жна и За пад на Мо ра ва, Ко лу ба ра, Ти мок, Ни ша ва, Пчи ња и Дра го ви шти ца су нај вод ни је у мар ту и апри лу, а нај су шни је 

у пе ри о ду ав густ –сеп тем бар. При том се вре ме по ја ве по ме ра иду ћи од за па да ка ис то ку, па је на За пад ној Мо ра ви и Ко лу ба ри вод ни ји 
март, а на Ју жној Мо ра ви, Ни ша ви и Ти мо ку април. 

Вод на те ла по вр шин ских во да

У ци љу пла ни ра ња ме ра за очу ва ње или до сти за ње до брог ста ту са по вр шин ских во да утвр ђу ју се вод на те ла по вр шин ских во да, 
ко ја пред ста вља ју ја сно од ре ђе не еле мен те по вр шин ских во да, при бли жно ујед на че них ка рак те ри сти ка.

У Ре пу бли ци Ср би ји вод на те ла су утвр ђе на на во до то ци ма и је зе ри ма на сли ву Ду на ва и Егеј ског мо ра (под сли во ви Пчи ње и Дра-
го ви шти це). На те ри то ри ји АП Ко со во и Ме то хи ја вод на те ла по вр шин ских во да ни су утвр ђе на, осим на ре ци Ибар.

Вод на те ла су утвр ђе на на во до то ци ма са по вр ши ном сли ва ве ћом од 100 km2 и на свим зна чај ним ме ђу др жав ним во до то ци ма, без 
об зи ра на по вр ши ну сли ва. Укуп но је утвр ђе но 499 вод них те ла, од че га 492 на сли ву Ду на ва. За сту пље ност вод них те ла по вод ним под-
руч ји ма при ка за на је на Сли ци 4, уз на по ме ну да не ка вод на те ла не при па да ју са мо јед ном вод ном под руч ју. 

С об зи ром на при род не од ли ке под руч ја и во до то ка (ве ли чи на сли ва, над мор ска ви си на, ге о ло шки са став те ре на и гра ну ло ме триј-
ски са став дна), вод на те ла на во до то ци ма раз вр ста на су у 38 ти по ва, об је ди ње них у се дам гру па ти по ва. Од укуп ног бро ја вод них те ла 
по вр шин ских во да, го то во 70% (342) је ока рак те ри са но као при род ни во до ток („ре ка”), 16 су ве штач ка вод на те ла, док је оста так 28% 
(141), с об зи ром на зна чај не хи дро мор фо ло шке про ме не, пре ли ми нар но оце њен као зна чај но из ме ње но вод но те ло.

Слика 4. З аст упљ еност во дних т ела на в од от оц има, по во дним по дру чј има (И звор п од ат ака: Пр ави лник о утв рђ ив ању во дних т ела п ов-
рши нских и по дзе мних в ода („Сл ужб ени гл асник РС”, број 96/10)

Те ри то ри ја Ре пу бли ке Ср би је је си ро ма шна при род ним је зе ри ма. У Ре пу бли ци Ср би ји је утвр ђе но пет вод них те ла ста ја ћих во да 
(при род на и ве штач ка је зе ра): Па лић и Лу да шко је зе ро на вод ном под руч ју Бач ка и Ба нат, Вла син ско је зе ро на вод ном под руч ју Мо ра ва, 
Сре бр но је зе ро код Ве ли ког Гра ди шта на вод ном под руч ју До њи Ду нав и Сав ско је зе ро у Бе о гра ду.

Гра ни це вод них те ла на во до то ци ма и вод на те ла на је зе ри ма при ка за ни су на Кар ти 3  – Вод на те ла по вр шин ских во да.

г )  Под  зем  не  во де

Аку му ла ци је под зем них во да фор ми ра ју се и ег зи сти ра ју за ви сно од ге о ло шке гра ђе те ре на. При том је кван ти тет и ква ли тет ових 
во да ве о ма хе те ро ген и за ви си од ти па сре ди не у окви ру ко је је ре сурс фор ми ран, као и од ре жи ма по вр шин ских во да и кли мат ских усло-
ва. Ути цај ко ри шће ња под зем них во да на њи хов кван ти та тив ни ста тус за ви си од акви фе ра и ве ли чи не при хра њи ва ња. Мо же би ти зна ча-
јан (ве о ма спо ро при хра њи ва ње и на дек спло а та ци ја) до прак тич но за не мар љив (екс пло а та ци је под зем них во да у сре ди на ма ко је има ју 
ди рек тан кон такт са по вр шин ским во да ма). 

С об зи ром на по ве за ност са по вр шин ским во да ма, под зем не во де пред ста вља ју део укуп них вод них ре сур са и та ко се мо ра ју тре ти-
ра ти у окви ру раз ма тра ња вод ног би лан са.

Ге о ло шка гра ђа

Ге о ло шку гра ђу те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је од ли ку је из ра зи та ком плек сност, ка ко по пи та њу ли то фа ци јал них, та ко и по пи та њу 
тек тон ских ка рак те ри сти ка. У гра ђи те ре на уче ству ју маг мат ске, се ди мент не и ме та морф не сте не, ства ра не у пе ри о ду од пре кам бри ју ма 
па све до са вре ме них хо ло цен ских де по на та. Сло же ност ге о ло шке гра ђе и струк тур ног скло па се од ра жа ва и на сло же ност хи дро ге о ло-
шких ка рак те ри сти ка те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је. На ова ко сло же ном под руч ју мо гу ће је из дво ји ти не ко ли ко хи дро ге о ло шких це ли на, 
ко је се од ли ку ју ка рак те ри стич ним ге о ло шким са ста вом и спе ци фич ним хи дро ге о ло шким ка рак те ри сти ка ма. У том сми слу, из дво је не су 
сле де ће хи дро ге о ло шке је ди ни це (Сли ка 5):

1) под руч је Бач ке и Ба на та;
2) под руч је Сре ма, Ма чве и По са во-Там на ве;
3) под руч је ју го за пад не Ср би је;
4) под руч је за пад не Ср би је;
5) под руч је сре ди шње Ср би је;
6) под руч је ис точ не Ср би је.



18. јануар 2017. Број 3 11

Слика 5. Хи дро ге о ло шке је ди ни це на под руч ју Ре пу бли ке Ср би је (Из вор: до пу ње на кар та из Во до при вред не осно ве Ре пу бли ке Ср би је)

Аку му ла ци је под зем них во да на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је се ја вља ју у окви ру стен ских ма са са раз ли чи том вр стом по ро зно сти:
1) ин тер гра ну лар на по ро зност (квар тар не и нео ге не на сла ге);
2) карст на по ро зност;
3) пу ко тин ска по ро зност.
Са аспек та за хва та ња под зем них во да од нај ве ћег су зна ча ја аку му ла ци је у окви ру стен ских ма са са ин тер гра ну лар ним и карст ним 

ти пом по ро зно сти.

Сте не са ин тер гра ну лар ним ти пом по ро зно сти

На под руч ју Бач ке и Ба на та нај зна чај ни је сре ди не са аспек та за хва та ња под зем них во да су пред ста вље не ста ри је квар тар ним-еопле-
и сто цен ским и сред ње пле и сто цен ским пе ско ви то-шљун ко ви тим се ди мен ти ма. Ове на сла ге има ју кон ти ну ал но рас про стра ње ње на под-
руч ју го то во це лог Па нон ског ба се на. У це ли ни, по ли ци клич не реч не и реч но-је зер ске на сла ге пред ста вља ју основ ни во до но сни ком-
плекс на под руч ју АП Вој во ди не. Пре ко на сла га основ ног во до но сног ком плек са ис та ло же ни су мла ђе квар тар ни се ди мен ти, пе ско ви, 
ме сти мич но пе ско ви ти шљун ко ви на под руч ју алу ви јал не рав ни Ду на ва, до њем то ку Ти се и ве ћем де лу за пад не Бач ке, у окви ру ко јих 
ег зи сти ра та ко зва на „пр ва” из дан, док су на оста лом де лу ис та ло же ни але ври ти и але врит ске гли не (Сли ка 6). Ду би на за ле га ња на сла га 
основ ног во до но сног ком плек са се кре ће у ра спо ну од 10 m у при о ба љу Ду на ва, где им је де бљи на око 25 m, па до ис под 100 m на под-
руч ју се ве ро и сточ ног Ба на та, где је де бљи на око 125 m. 
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Слика 6. Х идр ог е ол ошки пр есек на по дру чју Ба чке и Б ан ата (пр авац з апад –и сток) (И звор: Ко нце пци јско р еш ење сна бд ев ања в одом  
АП Во јв од ине)

На под руч ју ју жног, а на ро чи то ју го за пад ног Сре ма, на ла зе 
се аку му ла ци је под зем них во да фор ми ра не у окви ру пе ско ви то-
шљун ко ви тих на сла га квар та ра, ко је се ко ри сте за по тре бе јав ног 
во до снаб де ва ња. У во до но сним сре ди на ма мла ђег квар та ра фор-
ми ра на је сло бод на „пр ва” из дан, ко ја је у хи дру лич кој ве зи са Са-
вом. Де бљи на мла ђе квар тар них на сла га се кре ће у ра спо ну од 15 
до 50 m. У по ли ци клич ним реч но-је зер ским пе ско ви то-шљун ко ви-
тим на сла га ма ста ри јег квар та ра (основ ни во до но сни ком плекс), 
де бљи не 15 до 50 m, фор ми ра не су 2 –3 су бар те ске  – ар те ске из да-
ни, раз дво је не про слој ци ма по лу про пу сних але ври та. 

На под руч ју Ма чве основ на сре ди на је пред ста вље на пе ско-
ви то-шљун ко ви тим на сла га ма мла ђег и ста ри јег квар та ра ко је су 
прак тич но на це лом те ре ну ди рект но по ве за не, од но сно, у окви ру 
ових на сла га ег зи сти ра је дин стве на из дан. Нај ве ћа де бљи на ових 
на сла га је дуж то ка Дри не од Ба до ви на ца и Пр ња во ра до Цр не Ба-
ре и Рав ња и из но си од 50 до 75 m, док је у оста лом де лу Ма чве 
из ме ђу 20 и 40 m. 

На под руч ју По са во –Там на ве во до но сне сре ди не су не у-
јед на че не де бљи не и про сти ра ња, а нај зна чај ни је рас про стра ње-
ње има ју на де лу Под го рич ке аде и низ вод но од Остру жни це, до 
ушћа Са ве у Ду нав. Во до но сне сре ди не пли о цен ске ста ро сти има-
ју кон ти ну ал но рас про стра ње ње на под руч ју Сре ма, Ма чве и По-
са во –Там на ве. Во до но сне сре ди не пли о це на пред ста вље не су са 
2 –3 сло ја сит но зр ног до сред ње зр ног пе ска (под ре ђе но шљун ка), 
ме ђу соб но раз дво је них сло је ви ма по лу про пу сних до не про пу сних 
але ври та и гли на. У окви ру ових на сла га фор ми ра не су су бар те ске 
до ар те ске аку му ла ци је под зем них во да, ко је се ко ри сте за јав но 
во до снаб де ва ње.

На под руч ју ју го за пад не Ср би је нај зна чај ни је алу ви јал не во-
до но сне сре ди не ве за не су за пе ско ви то-шљун ко ви те на сла ге Бе-
лог Дри ма и ње го вих при то ка Пећ ке и Де чан ске Би стри це. Алу ви-
он Бе лог Дри ма се од ли ку је не јед на ком де бљи ном и про мен љи вим 
фил тра ци о ним од ли ка ма, алу ви он Пећ ке Би стри це има ве ли ку 
де бљи ну и не што ма њу про пу сност, док су алу ви јал не на сла ге 
Де чан ске Би стри це нај скром ни јих ка рак те ри сти ка са аспек та из-
да шно сти. Нео ге ни се ди мен ти су за сту пље ни у окви ру Сје нич ко –
Шта ваљ ског ба се на и Ме то хиј ске ко тли не и ге не рал но их од ли ку је 
ни ска про вод ност и ни ска из да шност.

На под руч ју За пад не Ср би је квар та не алу ви јал не на сла ге су 
за сту пље не у на но си ма Дри не (сек тор Ба ји на Ба шта –Ло зни ца), 
Ко лу ба ре, За пад не Мо ра ве (из ме ђу Чач ка и Тр сте ни ка). Од на ве-
де них алу ви јал них на сла га од нај ве ћег зна ча ја су се ди мен ти Дри-
не у зо ни Ло знич ког по ља. Алу ви јал не на сла ге Ко лу ба ре, За пад не 
Мо ра ве и Ибра су ма ње де бљи не и сла би јих фил тра ци о них ка рак-
те ри сти ка, од но сно из да шно сти. Нео ге не на сла ге су де по но ва не у 
не ко ли ко ба се на (Ва љев ски, Ча чан ско –Кра ље вач ки, Ко сов ски, По-
ду јев ски и Дре нич ки), али су ве о ма скром них фил тра ци о них ка-
рак те ри сти ка и ма ле из да шно сти.

На под руч ју сре ди шње Ср би је нај зна чај ни је квар тар не во до-
но сне сре ди не ве за не су за алу ви јал не на но се Ду на ва, Ве ли ке Мо-
ра ве, де ла За пад не Мо ра ве и Ју жне Мо ра ве. Аку му ла ци ја под зем них 
во да, фор ми ра на у окви ру алу ви јал них се ди ме на та Ве ли ке Мо ра ве, 

пред ста вља основ ни ре сурс за снаб де ва ње во дом на овом под руч-
ју. Де бљи на пе ско ви то-шљун ко ви тих се ди ме на та Ве ли ке Мо ра ве 
се кре ће у ра спо ну од 4 –8 m у под руч ју Ста ла ћа, па до око 60 m 
у под руч ју Го до мин ског ри та. Ду нав ски алу ви он на сек то ру Ко сто-
лац  – Ве ли ко Гра ди ште има де бљи ну у про се ку око 15 –30 m, док 
ју жно мо рав ски има де бљи ну 5 –10 m, ло кал но и 40 m. Нај зна чај ни је 
аку му ла ци је под зем них во да у окви ру нео ге них на сла га ве за не су 
за пе ско ви те се ди мен те у Ле ско вач ком и Ја го ди нач ко –Па ра ћин ском 
нео ге ном ба се ну, где се ко ри сте за по тре бе јав ног во до снаб де ва ња.

У ис точ ној Ср би ји нај зна чај ни је квар тар не на сла ге пред ста-
вље не су алу ви јал ним на но си ма Ни ша ве и алу ви јал ним се ди мен-
ти ма у окви ру Кња же вач ко-Ми ни ћев ског ба се на. Ге не рал но, ове 
на сла ге се од ли ку ју ре ла тив но до бром про пу сно шћу али ма лом 
де бљи ном, та ко да се не мо гу за хва та ти зна чај ни је ко ли чи не под-
зем них во да. Нео ге не на сла ге се ја вља ју у окви ру не ко ли ко нео-
ге них ба се на (Кња же вач ко-Ми ни ћев ски, За је чар ска ко тли на, Не-
го тин ска ни зи ја и Свр љи шки ба сен), ко је ге не рал но ка рак те ри ше 
сла ба про пу сност и ма ла из да шност.

Сте не са карст ним ти пом по ро зно сти

Нај зна чај ни ји карст ни во до но сни ци за сту пље ни су на под-
руч ју ју го за пад не, за пад не и ис точ не Ср би је. 

На под руч ју ју го за пад не Ср би је пред ста вље ни су кар бо нат-
ним на сла га ма сред њег и гор њег три ја са, чи ја је ка рак те ри сти ка 
ве ли ка де бљи на и знат но рас про стра ње ње, ко је је у ју жном де лу 
под руч ја го то во кон ти ну ал но од Пе штер ске ви со рав ни до Ме то-
хиј ске ко тли не, и ин тен зив на кар сти фи ка ци ја до знат них ду би на. 

На под руч ју за пад не Ср би је зна чај ни је креч њач ке ма се се ја-
вља ју ју жно од Ва ље ва и пред ста вље не су тзв. „ле лић ким” кар-
стом, из гра ђе ним од сред ње и гор ње три ја ских креч ња ка у окви-
ру ко јих је фор ми ра на аку му ла ци ја под зем них во да. Ова из дан се 
пра зни пре ко вре ла Па кље и Пет ни це и Гра дач ких вре ла. 

Глав на хи дро ге о ло шка ка рак те ри сти ка под руч ја ис точ не Ср-
би је је сва ка ко зна чај но при су ство ма са ис пу ца лих и кар сти фи ко ва-
них креч ња ка гор њо јур ске и до њо кред не ста ро сти, чи ја се де бљи на 
кре ће у ра спо ну од 50  – 500 m. У окви ру ових стен ских ма са фор ми-
ра не су зна чај не аку му ла ци је под зем них во да (ре ги стро ва но пре ко 
70 са ми ни мал ним протoком од 10 l/s и 16 са про то ком пре ко 100 
l/s), ко је се пра зне пре ко број них карст них вре ла чи ја из да шност ја-
ко ва ри ра у то ку го ди не. Нај зна чај ни ја карст на вре ла на овом под-
руч ју су Љу бе ра ђа, вре ло Мла ве, Кру пањ ско вре ло, Ра до ван ско вре-
ло, Бе ља вин ска вре ла, Кру пац, Бе ло па ла нач ко вре ло и дру га.

Сте не са пу ко тин ским ти пом по ро зно сти

Сте не са пу ко тин ским ти пом по ро зно сти има ју зна чај но рас-
про стра ње ње, на ро чи то на под руч ју за пад не и ју го и сточ не Ср би је, 
али, због из у зет но скром них фил тра ци о них ка рак те ри сти ка, ни-
су од ве ћег зна ча ја за јав но во до снаб де ва ње, осим ло кал но (из да-
шност ис под 1 l/s, рет ко до и пре ко 3 l/s).
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Вод на те ла под зем них во да

Вод на те ла под зем них во да пред ста вља ју основ не је ди ни це 
за упра вља ње ре сур сом под зем них во да, пра ће ње ста ту са и при-
ме ну ме ра за до сти за ње до брог ста ту са под зем них во да. У Ре пу-
бли ци Ср би ји укуп но су из дво је на 153 вод на те ла под зем них во да, 
од ко јих 152 при па да ју Ду нав ском (Цр но мор ском) сли ву, а јед но 
Егеј ском сли ву. Ве ли чи на по је ди нач них из дво је них вод них те ла се 
кре ће у ра спо ну од 35 km2 до 2.643 km2. Гра фич ки при каз из дво-
је них вод них те ла под зем них во да дат је на Кар ти 4  – Вод на те ла 
под зем них во да

Број из дво је них вод них те ла по вод ним под руч ји ма дат је на 
Сли ци 7.

Слика 7. Број вод них те ла по вод ним под руч ји ма (Из вор по да та ка: 
Пра вил ник о утвр ђи ва њу вод них те ла по вр шин ских и под зем них 

во да)

Од укуп ног бро ја из дво је них вод них те ла под зем них во да 
131 су на ци о нал на, док су 22 иден ти фи ко ва на као пре ко гра нич на. 
Пре ко гра нич на су са Ма ђар ском (шест вод них те ла), Ру му ни јом 
(шест вод них те ла), Хр ват ском (три вод на те ла), Цр ном Го ром (два 
вод на те ла), Бо сном и Хер це го ви ном (два вод на те ла) и Бу гар ском 
(три вод на те ла). Би ла те рал но је уса гла ше но са мо шест вод них те-
ла са Ма ђар ском, што је осно ва да ље са рад ње у обла сти упра вља-
ња за јед нич ким ре сур сом. 

Ми не рал не и тер мо ми не рал не во де

По се бан вид под зем них во да су под зем не во де са по ви ше ним 
са др жа јем ми не ра ла, оли го е ле ме на та и/или по ви ше ном тем пе ра-
ту ром. На зи ва ју се ми не рал не, тер мал не и тер мо ми не рал не во де. 

Сло же на ге о ло шка гра ђа и по вољ ни хи дро ге о ло шки усло ви 
ство ри ли су на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је зна чај но бо гат ство у ми-
не рал ним и тер мо ми не рал ним во да ма. По гу сти ни по ја ва и ра зно вр-
сно сти у фи зич ким и хе миј ским од ли ка ма тих во да Ре пу бли ка Ср би ја 
се мо же убро ји ти у нај бо га ти је про сто ре на европ ском кон ти нен ту. 

У Ре пу бли ци Ср би ји ре ги стро ва но је бли зу 1.200 по ја ва ових 
во да; у АП Вој во ди ни го то во ис кљу чи во бу шо ти на, а ју жно од Са-
ве и Ду на ва пре те жно из во ра. 

Укуп на из да шност из во ра са тем пе ра ту ром пре ко 20 ºC, за 
део ре пу блич ке те ри то ри је ван по кра ји не, из но си око 1.800 l/s 
(пре ко 155.000 m3/дан), што пред ста вља енер ги ју од 3x1015 J/год. 
Овом тре ба до да ти и то плот ни по тен ци јал AП Војводинa ко ји се 
оце њу је на 120.000 –200.000 МЈ/h. Из у зет но ви со ком тем пе ра ту-
ром се из два ја ју ло кал но сти Врањ ске Ба ње (94,1 ºC на из во ри ма, 
111 ºC на усти ма бу шо ти не), Јо ша нич ка Ба ња 77,2 ºC (са мо и злив), 
бу шо ти не у Бо га ти ћу 75,5 ºC, Си ри јан ска Ба ња 72,2 ºC као и пре ко 
де сет ло кал но сти у АП Вој во ди ни са тем пе ра ту ром во де на из ла-
ску из бу шо ти не од 60 ºC до 82 ºC.

Ко ри шће ње тер мал них и тер мо ми не рал них во да

У за ви сно сти од фи зич ки и хе миј ских ка рак те ри сти ка, ми не-
рал не и тер мо ми не рал не во де се мо гу ко ри сти ти:

1) за по тре бе бал не о ло ги је;
2) за фла ши ра ње;
3) за енер гет ске по тре бе;
4) за до би ја ње ко ри сних ком по нен ти.

Ко ри шће ње во де за по тре бе бал не о ло ги је

Ба ње у хи дро ге о ло шком, ге о тер мал ном, од но сно, хи дро ге-
о тер мал ном сми слу пред ста вља ју ло ка ли те те у ко ји ма се вр ши 

екс пло а та ци ја по ја ва тер мал них и тер мо ми не рал них во да и њи хо-
во ко ри шће ње у ци љу ле че ња или опо рав ка, али и очу ва ња здра вог 
ор га ни зма за бал не о ло шке свр хе. Де таљ ни ји при каз дат је у по гла-
вљу Уре ђе ње и ко ри шће ње во да  – Спорт, ре кре а ци ја и ту ри зам.

Ко ри шће ње ми не рал них во да за фла ши ра ње

Ме ђу број ним ре ги стро ва ним по ја ва ма ми не рал них во да са-
мо ма ли део се ко ри сти у ин ду стриј ској про из вод њи за фла ши ра-
ње. За фла ши ра ње се по ред чи сто ми не рал них во да (угљо ки се ле 
ми не рал не во де) ко ри сте и ма ло ми не ра ли зо ва не под зем не во де 
као сто не во де. 

По тро шња ми не рал не во де у Ре пу бли ци Ср би ји из но си око 
70 ли та ра по ста нов ни ку го ди шње, док је у Евро пи тај про сек око 
150 ли та ра по ста нов ни ку го ди шње. У од но су на за хва ће ну ко ли-
чи ну под зем них во да за јав но во до снаб де ва ње и ин ду стри ју (око 
500 ми ли о на m3 го ди шње), екс пло а та ци ја ми не рал них во да за 
фла ши ра ње пред ста вља не знат ни део укуп них ре зер ви овог об но-
вљи вог ми не рал ног ре сур са и из но си, пре ма по да ци ма Аген ци је 
за за шти ту жи вот не сре ди не, ма ње од 0,1% укуп но за хва ће них ко-
ли чи на на го ди шњем ни воу.

Уз стро го по што ва ње за кон ских нор ми у ис тра жи ва њу, ис ко-
ри шћа ва њу, а на ро чи то за шти ти ми не рал них во да, овај при род ни 
ре сурс мо гао би по ста ти стра те шки ре сурс за из воз на свет ско тр-
жи ште.

Ко ри шће ње тер мо ми не рал них во да за енер гет ске по тре бе

Нај ве ћи ге о тер мал ни по тен ци јал има ју под зем не во де у Ма-
чви, од ре ђе ним де ло ви ма АП Вој во ди не, по обо ду Ко па о ни ка и 
око ли ни мно го број них ба ња Ре пу бли ке Ср би је.

У по гле ду енер гет ског по тен ци ја ла, тер мо ми не рал не во де 
мо гу на ћи при ме ну у сле де ћим при вред ним гра на ма:

1) у по љо при вре ди за за гре ва ње ста кле ни ка;
2) у ин ду стри ји за за гре ва ње од ре ђе них еле ме на та у тех но ло-

шком про це су про из вод ње, пра ње то плом во дом и сл.;
3) у ко му нал ној енер ге ти ци за то пли фи ка ци ју ур ба них сре-

ди на;
4) у елек тро е нер ге ти ци за до би ја ње елек трич не енер ги је (ге-

о тер мал не елек тра не) и др.

д )  Ост а  ли  при  род  ни  чи  ни  о  ци

Зе мљи ште

Ка рак те ри сти ке зе мљи шта усло вље не су ве ћим бро јем при-
род них фак то ра, као што су фи зич ко-хе миј ске осо би не, ге о ло шка 
под ло га, хи дро ге о ло шки и хи дро граф ски усло ви, оро гра фи ја, кли-
ма, ве ге та ци ја, при су ство ма кро и ми кро ор га ни за ма. Фор ми ра ње 
зе мљи шта, укљу чу ју ћи и ње го во об на вља ње, из у зет но je спор 
про цес, па се зе мљи ште мо же сма тра ти де ли мич но об но вљи вим 
ре сур сом. 

Струк ту ра зе мљи шног по кри ва ча

Оп шта по де ла зе мљи шта у Ре пу бли ци Ср би ји за сно ва на је на 
ка рак те ру ње го вог при род ног вла же ња, од но сно, на вод но-фи зич-
ким свој стви ма зе мљи шта, што пред ста вља не са мо од го ва ра ју ћи, 
већ и на мен ски при ступ у ре гу ли са њу вод ног ре жи ма са аспек та 
при ме не хи дро и агро ме ли о ра тив них ме ра, као и про це не по год-
но сти зе мљи шта за на вод ња ва ње.

Зе мљи ште на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је мо же се кла си-
фи ко ва ти у три ве ли ке гру пе (на ве де не по вр ши не не об у хва та ју те-
ри то ри ју АП Ко со во и Ме то хи ја):

1) ауто морф на зе мљи шта  – 6.222.350 ha (80%); 
2) хи дро морф на зе мљи шта  – 1.445.555 ha (19%);
3) ха ло морф на зе мљи шта  – 79.360 ha (1%).
Ауто морф на зе мљи шта  – ка рак те ри ше вла же ње ис кљу чи во 

па да ви на ма, где је пер ко ла ци ја во де кроз пре сек зе мљи шта сло-
бод на, без ду гог за др жа ва ња су ви шне во де. Ме ђу тим, у са ста ву 
овог зе мљи шта има под је ди ни ца (на ро чи то на вод ном под руч ју 
Мо ра ва, за тим Са ва, а де ли мич но и Бач ка и Ба нат) ко је су, услед 
де гра да ци је, по при ми ле из ве сна не га тив на свој ства ко ја тре ба хи-
дро и агро ме ли о ра тив ним ме ра ма убла жи ти и/или от кло ни ти.
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Хи дро морф на зе мљи шта  – ка рак те ри ше по вре ме но или трај но пре вла жи ва ње под ути ца јем по вр шин ских и под зем них во да у по-
је ди нач ном и/или ком би но ва ном де ло ва њу, а до пун ско вла же ње узро ко ва но је по плав ним во да ма. Ова су зе мљи шта ло ци ра на на ни жим 
ко та ма те ре на, у де пре си ја ма ле сних, је зер ских и реч них те ра са, на ро чи то у до ли на ма ве ли ких ре ка (Ду нав, Ти са, Са ва, Мо ра ва и њи хо ве 
при то ке).

Ха ло морф на зе мљи шта  – сла ти не су зе мљи шта ко ја су обра зо ва на под до ми нант ним ути ца јем ла ко рас твор љи вих со ли. По ред ти-
пич них пред став ни ка сла ти на, штет ним про це си ма са ли ни за ци је и ал ка ли за ци је из ло же ни су у раз ли чи том сте пе ну и не ки дру ги ти по ви, 
пре те жно те шка зе мљи шта хи дро морф ног, па и ауто морф ног ка рак те ра. Ова гру па зе мљи шта је ре ла тив но ма ло за сту пље на, али је ве о ма 
зна чај на за вод на под руч ја Бач ка и Ба нат, До њи Ду нав и Срем и за од вод ња ва ње и за на вод ња ва ње. 

У Та бе ли 3. и на Сли ци 8. при ка за на је за сту пље ност сва три ти па зе мљи шта по вод ним под руч ји ма, без АП Ко со ва и Ме то хи је.

Табела 3.  По де ла и про стор на за сту пље ност ти по ва зе мљи шта у Ре пу бли ци Ср би ји

Вод но под руч је 
Зе мљи ште (hа)

Ауто морф на Хи дро морф на Ха ло морф на Укуп но
Ба нат и Бач ка 1.228.016 468150 77.383 1.773.549
Бе о град 203.656 121.028 0 324.684
До њи Ду нав 964.049 106.546 0 1.070.595
Мо ра ва 2.853.942 327.660 0 3.181.602
Са ва 686.827 332.952 0 1.019.779
Срем 285.860 89.219 1.977 377.056
УКУП НО у Ре пу бли ци Ср би ји 6.222.350 1.445.555 79.360 7.747.265

Из вор по да та ка: до ку мен та ци о на ба за ИЈЧ и Во до при вред на осно ва Ре пу бли ке Ср би је

Слика 8. Пе до ло шка кар та (Из вор: до ку мен та ци о на ба за ИЈЧ)
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По год ност зе мљи шта за на вод ња ва ње

Ка ко од ка рак те ри сти ка зе мљи шта за ви си ефе кат на вод ња ва ња, са аспек та по год но сти за на вод ња ва ње мо гу се из дво ји ти сле де ће 
под гру пе-кла се:

1) I кла са  – ду бо ка зе мљи шта по год на за на вод ња ва ње без огра ни че ња, уз си сте мат ску пе ри о дич ну кон тро лу кван ти те та и ква ли те та 
ири га ци о не во де и ре жи ма под зем не во де „пр ве” из да ни;

2) II кла са  – ду бо ка и сред ње ду бо ка зе мљи шта по год на за на вод ња ва ње уз од ре ђе ну опре зност, због де гра да ци о них про це са под 
чи јим ути ца ји ма су би ла у про шло сти;

3) IIа кла са  – сред ње ду бо ка зе мљи шта по год на за на вод ња ва ње уз од ре ђе ну опре зност/услов но по год на (до лин ска зе мљи шта са 
при сут ном про мен љи во шћу у мор фо ло шком, фи зич ком, вод но-фи зич ком и хе миј ском по гле ду);

4) III кла са  – зе мљи шта услов но по год на за на вод ња ва ње, ко је ка рак те ри ше гли но вит ме ха нич ки са став, зна ци хи дро мор фи зма, за-
ба ре ност, са ли ни тет и ал кал ност;

5) IIIа кла са  – ду бо ка зе мљи шта (пре те жно хи дро морф на), што зах те ва прет ход но од го ва ра ју ће од вод ња ва ње и ду бин ско рас тре са-
ње не по вољ них сло је ва;

6) IIIб кла са  – сред ње ду бо ка зе мљи шта, што зах те ва од го ва ра ју ће од вод ња ва ње, при ме ну ма њих ко ли чи на фи зич ких и хе миј ских 
сред ста ва за по прав ку зе мљи шта и дру ге ме ре ком плек сних ме ли о ра ци ја;

7) IIIв кла са  – ду бо ка, сред ње ду бо ка до плит ка зе мљи шта (пре те жно хи дро морф на и ха ло морф на), што зах те ва од го ва ра ју ће од вод-
ња ва ње и при ме ну зна чај них ко ли чи на фи зич ких и хе миј ских сред ста ва за по прав ку зе мљи шта.

Зе мљи ште I и II кла се до ми нант но је на се вер ном де лу, а зе мљи ште IIа кла се пре те жно је за сту пље но у цен трал ном и ју жном де лу 
Ре пу бли ке Ср би је.

Зе мљи ште IIIа и IIIб кла се рав но мер но је за сту пље но на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке, док IIIв кла са по кри ва ду же де ло ве Под рињ-
ско-ко лу бар ског под руч ја и це ло куп ну те ри то ри ју гор њег под руч ја Мо ра ве.

У Та бе ли 4. при ка за не су по вр ши не по год не за на вод ња ва ње, по вод ним под руч ји ма. 

Табела 4. За сту пље ност по вр ши на са аспек та по год но сти за на вод ња ва ње, у hа

Класа земљишта
Вод на под руч ја

Укуп но
Бач ка и Ба нат Срем Бе о град Са ва Мо ра ва До њи Ду нав

I 444.749 98.633 14.414 1.470 23.000 51.224 633.490
II 706.622 105.560 36.249 7.553 2.636 23.471 883.091
IIa 14.685 1.176 32.690 48.352 221.160 63.990 382.053
IIIa 241.488 42.101 78.600 18.109 278.784 129.181 788.263
IIIб 285.080 92.405 105.841 43.600 413.220 90.618 1.030.764
IIIв 79.122 21.718 38.463 269.692 179.600 150.245 738.840
Непогодна 1.803 14.463 18.427 631.003 2.063.202 561.866 3.290.764
УКУПНО 1.773.549 377.056 324.684 1.019.779 3.181.602 1.070.595 7.747.265

Извор података: ИЈЧ

Пре ма Та бе ли 4, без огра ни че ња или уз од ре ђе ну опре зност мо же се на вод ња ва ти око 1,9 ми ли о на hа, од че га око 70% на те ри то-
ри ји АП Вој во ди не. Услов но по год на зе мљи шта за на вод ња ва ње, уз зна чај на прет ход на ула га ња, за хва та ју још око 2,6 ми ли о на hа, што 
за јед но са прет ход ним кла са ма чи ни ско ро 4,5 ми ли о на hа.

Дре на жне ка рак те ри сти ке зе мљи шта

Раз вр ста ва ње зе мљи шта са аспек та дре на жних ка рак те ри сти ка је из вр ше но у пет дре на жних кла са (у ше стој су зе мљи шта ван кла-
се), при че му I дре на жну кла су ка рак те ри ше вр ло ве ли ка угро же ност су ви шним во да ма и вр ло сла ба дре на жна спо соб ност, II дре на жну 
кла су ве ли ка угро же ност и сла ба дре на жна спо соб ност, док је код III дре на жне кла се угро же ност уме ре на, а дре на жна спо соб ност не до-
вољ на. На зе мљи шти ма I до III дре на жне кла се од вод ња ва ње пред ста вља по треб ну ак тив ност, за по бољ ша ње ка рак те ри сти ка зе мљи шта 
за по љо при вред ну про из вод њу. На зе мљи шти ма IV дре на жне кла се по љо при вред на про из вод ња се од ви ја без ве ћих по те шко ћа, уко ли ко 
се не вр ши на вод ња ва ње, док је у су прот ном и на овим по вр ши на ма по треб на из град ња си сте ма за од вод ња ва ње. 

За сту пље ност дре на жних кла са по вод ним под руч ји ма да та је у Та бе ли 5.

Табела 5. При каз дре на жних кла са по вод ним под руч ји ма, у hа

Дре на жна кла са
Вод на под руч ја

Бач ка и Ба нат Срем Бе о град Са ва Мо ра ва До њи Ду нав Укуп но
I 339.383 42.851 51.056 277.333 94.172 29.700 834.495
II 205.280 47.232 31.133 6.313 334.016 112.270 736.244
III 78.802 39.950 102.875 71.528 432.684 220.149 945.988
Укуп. I до III 623.465 130.033 185.064 355.174 860.872 362.119 2.516.727
IV 672.975 148.310 103.835 26.159 213.000 125.242 1.289.521
V 475.306 88.277 18.464 1.420 5.400 22.303 611.170
Ван кла се 1.803 10.436 17.321 637.026 2.102.330 560.931 3.329.847
УКУП НО 1.773.549 377.056 324.684 1.019.779 3.181.602 1.070.595 7.747.265

Из вор по да та ка: ИЈЧ

Ко ри шће ње зе мљи шта

По ред при род них усло ва и про це са, на ка рак те ри сти ке зе мљи шта и ње го ву де гра да ци ју зна чај но ути чу стал ни при ти сци људ ских 
ак тив но сти, укљу чу ју ћи: раз вој на се ља, ин фра струк тур них си сте ма, екс трак ци ја и ко ри шће ње ре сур са, по љо при вре да, шу мар ство, ко ри-
шће ње хе ми ка ли ја, итд. Број не на ме не зе мљи шта за ви се од во де, и то: на вод ња ва ње, хи дро е лек тра не, ур ба ни раз вој, итд. Са дру ге стра-
не, на чин ко ри шће ња зе мљи шта мо же ути ца ти на ква ли тет во да и вод не то ко ве, та ко да се при пла ни ра њу про ме не на ме не зе мљи шта 
мо ра узе ти у об зир ути цај на вод не ре сур се.
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Основ на струк ту ра по кри ве но сти зе мљи шта пре ма „Co ri ne Land Co ver 2006” (у да љем тек сту: CO RI NE 2006) при ка за на је у Та бе ли 
6, при че му је за сту пље ност по је ди них ка те го ри ја сле де ћа:

1) по љо при вред но зе мљи ште 57%;
2) шум ско зе мљи ште 38%;
3) ур ба не по вр ши не 4%;
4) во де и вла жна под руч ја 1%.

Табела 6. Кар та ко ри шће ња зе мљи шта (без по да та ка за АП Ко со во и Ме то хи ја)

Р. бр. Ка те го ри је
Вод на под руч ја (ha)

Бач ка и Ба нат Бе о град До њи Ду нав Мо ра ва Са ва Срем Укуп но
1.1. Ур ба не по вр ши не 79.935 31.845 19.193 58.399 14.866 17.314 221.552
1.2. Ин ду стриј ске и тран спорт не је ди ни це 476 4.897 969 4.637 1.205 1.767 13.951
1.3. Руд ни ци, од ла га ли шта от па да и гра ди ли шта 1.019 3.226 4.050 1.229 1.083 377 10.984
1.4. Ве штач ка не по љо при вред на под руч ја 1.632 2.148 153 1.000 454 297 5.684
2.1. Ора ни це 1.291.335 90.190 90.059 239.329 74.611 231.193 2.016.716
2.2. Стал ни (ви ше го ди шњи усе ви) 7.248 3.089 2.561 4.332 139 2.205 19.575
2.3. Па шња ци 55.288 2.364 13.515 60.291 23.336 2.104 156.897
2.4. Хе те ро ге не по љо при вред не по вр ши не 119.320 132.905 395.024 1.120.810 430.010 37.469 2.235.539
3.1. Шу ме 63.719 37.168 438.711 1.334.080 329.616 71.062 2.274.357
3.2. Жбу на сте биљ не за јед ни це 83.163 7.907 88.195 330.228 130.148 8.411 648.051
3.3. Отво рен про стор са ма ло или без ве ге та ци је 9 32 1.239 15.131 3.681 6 20.099
4.1. Коп не на вла жна под руч ја 17.003 1.310 954 804 731 1.661 22.461
5.1. Коп не не во де 36.207 6.944 15.132 9.293 6.211 8.027 81.814

УКУП НО 1.756.355 324.024 1.069.755 3.179.563 1.016.090 381.894 7.727.682

Из вор: CO RI NE 2006
Еро зи о ни и бу јич ни про це си

Еро зи ја зе мљи шта и по ја ва бу ји ца су две уза јам но по ве за не при род не по ја ве ко је, сва ка на свој на чин, на но се огром не ште те свим 
обла сти ма жи во та и при вред них де лат но сти у Ре пу бли ци Ср би ји. Еро зи о ни про це си су ду го трај ни, са ви дљи вим про ме на ма у ин тер ва лу 
од јед не до не ко ли ко де се ти на го ди на, док бу ји ца на ста не и про ђе у ре ла тив но крат ком вре ме ну.

Ин тен зи тет и по вр шин ска рас про стра ње ност по је ди них ви до ва еро зи је пра ти се и про у ча ва на на шим про сто ри ма већ де це ни ја ма, 
али не и кон ти ну и ра но. Пре ма кла си фи ка ци ји еро зи о них про це са (у Ре пу бли ци Ср би ји је до са да ко ри шће на ме то да „по тен ци ја ла еро-
зи је”) еро зи ја је гру пи са на у пет ка те го ри ја ин тен зи те та  – од вр ло сла бе до екс це сив не. За сту пље ност по је ди них ка те го ри ја еро зи је за 
по је ди не сли во ве при ка за на је на Сли ци 9, док је кар та еро зи је на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је при ка за на на Сли ци 10. Кар та је пре у зе та 
из Во до при вред не осно ве Ре пу бли ке Ср би је и у њу су уне те из ме не са мо на по вр ши на ма на ко ји ма је по сле 1993. го ди не би ло ан ти е ро-
зи о них ра до ва. Ме ђу тим, но ве ла ци ја кар те за це лу те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је ни је из вр ше на.

Кар та еро зи је је ва жан до ку мент, јер ја сно иден ти фи ку је по вр ши не ко је, са аспек та угро же но сти од еро зи је, пред ста вља ју еро зи о на 
и по тен ци јал но еро зи о на под руч ја, за ко ја се де фи ни шу огра ни че ња и усло ви ко ри шће ња, про пи су ју пре вен тив не ме ре и при о ри тет но 
из во де по треб ни про ти ве ро зи о ни ра до ви, из че га про ис ти че зна чај по се до ва ња ажур не кар те.

Слика 9. Пр оце нт уа лна з аст упљ еност ер оз ије, по к ат ег ор иј ама (И звор: В од опр ивре дна осн ова Р еп убл ике С рб ије)
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Из кар те еро зи је се мо же ви де ти да су на се вер ном, рав ни чар ском под руч ју Ре пу бли ке Ср би је нај за сту пље ни је вр ло сла ба и сла-

ба еро зи ја (сред ња знат но ма ње), док су у цен трал ном и ју жном де лу Ре пу бли ке Ср би је еро зи о ни про це си знат но ве ћег ин тен зи те та, са 
из ра же ним под руч ји ма ја ке и екс це сив не еро зи је. На овом про сто ру вр ло сла ба еро зи ја се ја вља са мо у рав ни чар ским зо на ма, у реч ним 
до ли на ма.

Слика 10. Ка рта ер оз ије Р еп убл ике С рб ије  
(И звор: д оп уњ ена ка рта из В од опр ивре дне осн ове Р еп убл ике С рб ије)
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Ми не рал не си ро ви не

Ра зно вр сни ге о ло шки, тек тон ски и ме та ло ге нет ски про це си 
до ве ли су до обра зо ва ња ве ли ког бро ја ле жи шта ме та лич них, не-
ме тал нич ких и енер гет ских ми не рал них си ро ви на3. Њи хо ва екс-
пло а та ци ја је у ма њој или ве ћој ме ри у ко ли зи ји са сек то ром во да.

Ме та лич не ми не рал не си ро ви не по ја вљу ју се у не ко ли ко зо-
на са сво јим спе ци фич но сти ма, ка ко у по гле ду на стан ка, та ко и у 
од но су на вр сте и ко ли чи не ру да. У ис точ ној Ср би ји нај по зна ти-
ја је „Ти моч ка зо на”, са ду гом тра ди ци јом у екс пло а та ци ји и пре-
ра ди ме та лич них си ро ви на, са нај зна чај ни јим ле жи шти ма ба кра у 
ре јо ну Бо ра и Мај дан пе ка, као и зла та и вол фра ма код Бла го је вог 
Ка ме на. У овој зо ни ак тив но је не ко ли ко мо дер них руд ни ка и то: 
Мај дан пек, Ју жни и Се вер ни ре вир, Кри вељ –Це ро во, Бор ска ре-
ка и Бре зо ник (Бор), где је у при ме ни по вр шин ска екс пло а та ци ја. 
Зна чај не руд не ре зер ве кон цен три са не су у ре ви ру Бор ска ре ка и 
јед ним де лом се екс пло а ти шу под зем ним пу тем. Ис тра жи ва ња су 
по ка за ла да по сто ји пер спек ти ва екс пло а та ци је ру да у овом и окол-
ним руд ним ре јо ни ма, ка ко ру да ба кра и зла та, вол фра ма, та ко и 
оста лих пра те ћих ме та ла (мо либ ден, гер ма ни јум, се лен, пла ти на). 

У цен трал ној Ср би ји на ла зе се ле жи шта оло ва и цин ка са 
пра те ћим ме та ли ма (нај зна чај ни ји Руд ник на Руд ни ку, а од ма њег 
зна ча ја Ба бе на Ко сма ју, Цр ве ни Брег и Шу пља Сте на на Ава ли) и 
ком плек сна ле жи шта гво жђа и ба кра са пра те ћим ме та ли ма, ве за-
на за гра ни то ид ни ма сив Ко па о ни ка (Су ва Ру да, Су во Ру ди ште). 

У за пад ној Ср би ји на ла зе се ле жи шта ан ти мо на, оло ва и цин-
ка. Ан ти мон ска ле жи шта За ја ча, Сто ли це, Бра си на, Бо ри на, као и 
оло во-цин ко во ле жи ште Ве ли ки Мај дан код Љу бо ви је не до вољ но 
се екс пло а ти шу. 

У ју жној Ср би ји при сут не су ру де оло ва, цин ка, мо либ де на 
у Мач ка тич ком ле жи шту, олов но-цин ко вих ру да у ле жи шту Грот, 
као и зла та у ле жи шту Ле це. На под руч ју АП КиМ на ла зе се зна-
чај на ле жи шта оло ва и цин ка, као и хро ма, ни кла и дру гих ме та-
лич них ми не ра ла.

Екс пло а та ци ја ме та ла од ра жа ва се на ква ли тет во де кроз по-
ја ча ну ми не ра ли за ци ју пре ко дре на жних во да руд ног те ла и пре ко 
екс пло а та ци о ног про це са, али је нај ве ћи сте пен деј ства пре ко да-
ље об ра де ми не рал них ру да од при мар не до ме та лур шке об ра де 
ру да и да ље фи нал не об ра де ме та ла, при ко јој се ства ра ју от пад не 
во де не по вољ ног са ста ва и штет не и опа сне ма те ри је ко је се не кад 
не а де кват но де по ну ју. По ред то га, деј ство ру дар ства ма ни фе сту је 
се и кроз по ја чан сте пен еро зи је пре ко де по ни ја ја ло ви не ко ја, деј-
ством ат мос фер ских ути ца ја, до спе ва у во до то ке. 

Не ме та лич не ми не рал не си ро ви не на ла зе се у не ко ли ко ка-
рак те ри стич них екс пло а та ци о них зо на, би ло да се ра ди о од ре ђе-
ној вр сти ми не рал них си ро ви на или о ре ги о нал ној кон цен тра ци ји 
ра зно род них ру да.

Од тра ди ци о нал них не ме та ла у Ре пу бли ци Ср би ји су при-
сут на зна чај на ле жи шта азбе ста (Стра га ри, Кор ла це), маг не зи та 
(Брeзак, Зла ти бор, Бе ли Ка мен), фос фа та (Ли си на –Бо си ле град), 
флу о ри та (Рав на ја –Кру пањ), гип са (Гру жа), ба ри та (Ис точ на Ср-
би ја), бор них ми не ра ла (Ба ље вац на Ибру, Ло знич ко по ље), зе о-
ли та (Зла то коп код Вра ња, Фру шка Го ра и Игрош код Бру са) итд.

Екс пло а та ци ја ми не ра ла ко ји се ко ри сте као гра ђе вин ски ма-
те ри ја ли или за про из вод њу гра ђе вин ских ма те ри ја ла је ве о ма ра-
ши ре на. 

Ле жи шта ква ли тет ног креч ња ка као тех нич ког ка ме на при-
сут на су ши ром Ре пу бли ке Ср би је, а у екс пло а та ци ји су: Би стри ца 
и Сур дук, Је лен До, Не при ча ва, се ло Ба, Љиг, Слав ко ви ца, Ба то чи-
на, Ра шка и дру га. Јед на од нај по зна ти јих си ро ви на за про из вод њу 
гра ђе вин ских ма те ри ја ла су це мент ни ла пор ци, чи ја се ле жи шта 
екс пло а ти шу у Бе о чи ну, Ко сје ри ћу, По пов цу, а код Вла ди чи ног 
Ха на де фи ни са не су би лан сне ре зер ве. 

Ле жи шта ва тро стал них и ке ра мич ких гли на у шу ма диј ској 
зо ни су број на (Ру дов ци, Кру шик, Вр би ца, Плоч ник, Сла ти на и 
др.), ка о лин ске гли не се екс пло а ти шу код Аран ђе лов ца и Ру до-
ва ца, док бен то нит ских гли на има на ви ше ло ка ли те та (Врд ник, 
Вла со тин це и др.). Опе кар ске гли не се ко ри сте на мно гим ло ка ли-
те ти ма, на ро чи то на те ри то ри ји АП Вој во ди не, где пред ста вља ју 
си ро вин ску ба зу за ве ће или ма ње ци гла не. 
 – – – – – – – – – – – – – – –
3 За кон о Про стор ном пла ну Ре пу бли ке Ср би је од 2010. до 2020. го ди не („Слу жбе-

ни гла сник РС”, број 88/10  – у да љем тек сту: Про стор ни план Ре пу бли ке Ср би је).

Екс пло а та ци ја не ме та ла је ве о ма раз ви је на (на ро чи то ко ри-
шће ње гра ђе вин ског ма те ри ја ла) и мо же се ре ћи да, уз пра вил ну 
екс пло а та ци ју и ре а ли за ци ју од го ва ра ју ћих за штит них ме ра, не ма 
по себ них не га тив них ефе ка та на ква ли тет во да.

Енер гет ске си ро ви не раз ма тра не су у Стра те ги ји раз во ја 
енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је до 2025. го ди не са про јек ци ја ма до 
2030. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 101/15). Ре зер ве ква-
ли тет них енер ге на та, као што су наф та и гас, сим бо лич не су и чи-
не ма ње од 1% у укуп ним би лан сним ре зер ва ма Ре пу бли ке Ср би је, 
док пре о ста лих 99% енер гет ских ре зер ви чи не раз не вр сте угља, у 
ко ји ма до ми ни ра лиг нит (са уче шћем од пре ко 95% у укуп ним би-
лан сним ре зер ва ма). Ово се по себ но од но си на лиг нит ко ји се екс-
пло а ти ше у руд ни ци ма са по вр шин ском екс пло а та ци јом. Екс пло а-
та бил не ре зер ве лиг ни та (8.880 ми ли о на то на), по рен та бил но сти 
се де ле на кла су би лан сних ре зер ви рен те бил них за екс пло а та ци ју 
(7.464 ми ли о на то на) и кла су ван би лан сних ре зер ви ко је у овом 
тре нут ку ни су рен та бил не за екс пло а та ци ју (1.416 ми ли о на то на). 
Ге о граф ски по сма тра но, у Ко лу бар ском ба се ну на ла зи се 14%, у 
Ко сто лач ком 3,3%, док Сје нич ки и Ко вин ски ба сен са др же 2,7% 
ових ре зер ви. Да ле ко нај ве ћи део ре зер ви лиг ни та (пре ко 76%) 
на ла зи се у Ко сов ско –Ме то хиј ском ба се ну. Нај зна чај ни је ре зер ве 
лиг ни та ко је се да нас екс пло а ти шу у окви ру Елек тро при вре де Ср-
би је на ла зе се у Ко лу бар ском и Ко сто лач ком ба зе ну.

Дис про пор ци је из ме ђу ге о ло шких и екс пло а та ци о них ре зер-
ви угља, наф те и при род ног га са, при ка за не су у Та бе ли 7.

Табела 7.  Ге о ло шке ре зер ве фо сил них го ри ва у Ре пу бли ци Ср би ји 
(Mten*)

Енер гет ски ре сурс Би лан сне и ван би лан сне ре зер ве Укуп не ге о ло шке ре зер ве 
Ка ме ни угаљ 2,77 4,02
Мр ки угаљ 37,7 45,17
Мр ко лиг нит ски угаљ 134,25 193
Лиг нит 1.583 (780**) 3.698
Наф та 10,14 50
При род ни гас 3,37 50
Уљ ни шр киљ ци - 398***

*ми ли о ни то на екви ва лент не наф те
** Без АП Ко со во и Ме то хи ја
*** Ке ро ген  – ор ган ски део уљ них шкри ља ца

Из вор:  Стра те ги ји раз во ја енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је до 2025. 
го ди не са про јек ци ја ма до 2030. го ди не

При по вр шин ској екс пло а та ци ји лиг ни та до ла зи до зна чај них 
ути ца ја на ре жим под зем них во да, што мо же да угро зи ло кал на из-
во ри шта у бли зи ни отво ре них ко по ва. За то је оба ве за ин ве сти то ра 
ових ра до ва да обез бе де аде кват но ре ше ње снаб де ва ња во дом свих 
по тро ша ча на угро же ним про сто ри ма.

Основ не ка рак те ри сти ке ста ња ре сур са и ре зер ви наф те и 
при род ног га са у Ре пу бли ци Ср би ји су ма ли обим кон вен ци о нал-
них ре сур са и би лан сних ре зер ви, ре ла тив но ви сок сте пен ис тра-
же но сти и огра ни че ност ис тра жног под руч ја. Код ве ћи не ле жи шта 
наф те и при род ног га са оства рен је ре ла тив но ви сок ко е фи ци јент 
ис ко ри шће ња, што је узро ко ва ло пад про из вод ње. При ме ном но-
вих тех но ло ги ја и ин тер вен ци ја на бу шо ти на ма, пад про из вод ње 
је при вре ме но за у ста вљен. Про из вод ња си ро ве наф те и при род ног 
га са се оства ру је са мо из Па нон ског ба се на. Пре о ста ле би лан сне 
ре зер ве си ро ве наф те у Ре пу бли ци Ср би ји на кра ју 2010. го ди не 
из но си ле су око 10,14 ми ли о на то на, од но сно 4,23 ми ли јар де m3 
при род ног га са. Ове ре зер ве су ни ског екс пло а та бил ног ква ли те-
та, што зах те ва при ме ну но вих тех но ло ги ја раз ра де и про из вод ње. 

Ри зик од за га ђе ња зе мљи шта, а ти ме и под зем них во да, по сто ји 
на ис тра жним и екс пло а та ци о ним нафт ним бу шо ти на ма, дуж тра се 
наф то во да и на скла ди шти ма наф те. Нео п ход но је пред у зе ти ме ре, 
као што су ли кви да ци ја не ак тив них бу шо ти на, са на ци ја кон та ми ни-
ра них ло ка ци ја, вра ћа ње зе мљи шта пр во бит ној на ме ни, из град ња 
не про пу сних тан ква на ис под ре зер во а ра наф те и де ри ва та наф те.

Ре зер ве уљ них шкри ља ца у Ре пу бли ци Ср би ји утвр ђе не су у 
сле де ћим ба се ни ма: Алек си нач ки, Врањ ски, Се нон ски тек тон ски 
ров, Ва љев ско-ми о нич ки, За пад но-мо рав ски, Кру ше вач ки, Ба бу-
шнич ки, Ко са нич ки, Ни шки и Ле вач ки. Осим Алек си нач ког, оста-
ли ба се ни ни су до вољ но ис тра же ни, а укуп не про це ње не ре зер ве 
у по бро ја ним ба се ни ма су око 4,8 ми ли јар ди то на шкриљ ца, од но-
сно око 400 ми ли о на то на ке ро ге на.
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Слика 11. Ми не рал не си ро ви не (Из вор: Про стор ни план Ре пу бли ке Ср би је)

Би о ди вер зи тет

Оп шта ка рак те ри сти ка би о ло шке ра зно вр сно сти у Ре пу бли ци Ср би ји је ве ли ки ге не тич ки, спе циј ски и еко си стем ски ди вер зи тет, 
али су би о ло шки ре сур си, ка ко по тен ци јал ни, та ко и они ко ји се у ве ћој или ма њој ме ри ко ри сте, ре ла тив но огра ни че них ка па ци те та, од-
но сно, би о ло шка ра зно вр сност је по ква ли те ту бо га та, а по кван ти те ту си ро ма шна. 

Бал кан ско по лу о стр во пред ста вља јед но од 25 свет ских цен та ра би о ди вер зи те та. Иако те ри то ри ја Ре пу бли ке Ср би је за у зи ма са мо 
1,9% европ ског кон ти нен та, на ње ном про сто ру је за сту пље на ве ћи на еко си сте ма Евро пе:

1) 39% ва ску лар не фло ре Евро пе;
2) 51% фа у не ри ба Евро пе;
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3) 49% фа у не гми за ва ца и во до зе ма ца Евро пе;
4) 74% фа у не пти ца Евро пе;
5) 67% фа у не си са ра Евро пе.
У Ре пу бли ци Ср би ји је зва нич но ре ги стро ва но око 44.200 

так со на (вр ста и под вр ста). Са кон ста то ва них 3.662 так со на ва-
ску лар них би ља ка у ран гу вр сте и под вр сте (39% укуп не европ ске 
фло ре), Ре пу бли ка Ср би ја се свр ста ва у гру пу зе ма ља са нај ве ћим 
фло ри стич ким ди вер зи те том у Евро пи. На те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је ре ги стро ва но је и опи са но 625 вр ста гљи ва (Мacromicetа) и 
586 вр ста ли ша је ва, при че му се про це њу је да је број вр ста гљи ва 
мно го ве ћи. Од 178 вр ста ко је се на ла зе на европ ској Цр ве ној ли-
сти, у Ре пу бли ци Ср би ји су за сту пље не 42 вр сте, од но сно 23,6%. 
До са да је ре ги стро ва но из ме ђу 98 и 110 вр ста ри ба и ко ло у ста. 
Укуп но 13 вр ста је пред ло же но за Цр ве ну ли сту кич ме ња ка Ре пу-
бли ке Ср би је, а ре ги стро ва но је и 19 так со на од ме ђу на род ног зна-
ча ја. Те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је на ста њу ју 21 вр ста во до зе ма ца 
и 25 вр ста гми за ва ца и око 20 под вр ста. Број вр ста пти ца свих ка-
те го ри ја (гне зда ри це, вр сте ко је зи му ју у Ре пу бли ци Ср би ји, оне 
ко је се ре ги стру ју при се о би, по тен ци јал но при сут не) кре ће се око 
360, а ме ђу на род но зна чај них је 343. До са да су ре ги стро ва не 94 
вр сте си са ра, од но сно 50,51% укуп не те ри о фа у не Евро пе. Од тог 
бро ја, 68 вр ста се на ла зи на Пре ли ми нар ној Цр ве ној ли сти кич ме-
ња ка Ре пу бли ке Ср би је, а 16 на европ ској Цр ве ној ли сти.

За шти та рет ких и угро же них вр ста, као и њи хо вих ста ни шта, 
пред ста вља на чин за за у ста вља ње сто пе опа да ња би о ло шке ра зно-
вр сно сти у Ре пу бли ци Ср би ји. Прав но је ре гу ли са на За ко ном о за-
шти ти при ро де („Слу жбе ни гла сник РС”, број 14/16) и под за кон-
ским ак ти ма ко ја уре ђу ју ову област.

По ред на ци о нал ног за ко но дав ства, при спро во ђе њу ме ра за-
шти те и очу ва ња би о ди вер зи те та при ме њу ју се и ме ђу на род не 
кон вен ци је, ко је је пот пи са ла и на ша зе мља, и то:

1) Кон вен ци ја о би о ди вер зи те ту  – За кон о по твр ђи ва њу Кон-
вен ци је о би о ло шкој ра зно вр сно сти („Слу жбе ни лист СРЈ  – Ме ђу-
на род ни уго во ри”, број 11/01);

2) Рам сар ска кон вен ци ја  – Уред ба о ра ти фи ка ци ји Кон вен ци-
је о мо чва ра ма ко је су од ме ђу на род ног зна ча ја, по себ но као пре-
би ва ли ште пти ца мо чва ри ца („Слу жбе ни лист СФРЈ  – Ме ђу на род-
ни уго во ри”, број 9/77);

3) CI TES кон вен ци ја  – За кон о по твр ђи ва њу Кон вен ци је о 
ме ђу на род ном про ме ту угро же них вр ста ди вље фло ре и фа у не 
(„Слу жбе ни лист СРЈ  – Ме ђу на род ни уго во ри”, број 11/01);

4) Берн ска кон вен ци ја  – За кон о по твр ђи ва њу Кон вен ци је о 
очу ва њу европ ске ди вље фло ре и фа у не и при род них ста ни шта 
(„Слу жбе ни гла сник РС  – Ме ђу на род ни уго во ри”, број 102/07);

5) Бон ска кон вен ци ја  – За кон о по твр ђи ва њу Кон вен ци је о 
очу ва њу ми гра тор них вр ста ди вљих жи во ти ња („Слу жбе ни гла-
сник РС  – Ме ђу на род ни уго во ри”, број 102/07).

Основ ни про бле ми за очу ва ње и за шти ту би о ди вер зи те та 
су: не при др жа ва ње про пи са них ре жи ма и ме ра за шти те биљ ног 
и жи во тињ ског све та, пре де ла и ге о ло шког на сле ђа, пр вен стве но 
због не ра ци о нал ног ко ри шће ња при род них ре сур са, сла ба по кри-
ве ност план ском и ур ба ни стич ком до ку мен та ци јом и из ра же на 
про тив прав на из град ња обје ка та у за шти ће ним под руч ји ма, не до-
вољ на ула га ња др жа ве у очу ва ње и одр жи ви раз вој нај ре пре зен-
та тив ни јих под руч ја и кључ них вр ста би о ди вер зи те та Ре пу бли ке 
Ср би је, дра стич но ме ња ње усло ва ста ни шта, фраг мен та ци ја и/
или уни шта ва ње при род них еко си сте ма услед раз ли чи тих об ли ка 
ан тро по ге ног ути ца ја, про ме на на ме не шум ског и по љо при вред-
ног зе мљи шта, иле гал но и/или не струч но са ку пља ње по је ди них 
ко мер ци јал них вр ста (пе чур ке, ле ко ви то би ље, итд.), не до вољ но 
спро во ђе ње про пи са од стра не над ле жних ин спек циј ских слу жби, 
не до вољ на по др шка за др жа ње еко ном ски не ис пла ти вих при ми-
тив них ра са, вр ста, сор ти и со је ва до ма ћих жи во ти ња и га је них 
би ља ка у ам би јен ту стал не мо дер ни за ци је ра сног и сорт ног са ста-
ва, што до во ди до сма ње ња ра зно вр сно сти ге не тич ког ма те ри ја ла 
у по љо при вре ди под при ти ском тр жи шта.

Стра те ги јом би о ло шке ра зно вр сно сти Ре пу бли ке Ср би је за 
пе ри од од 2011. до 2018. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
13/11), у ко јој су усво је ни ме ђу на род ни прин ци пи за ову област, 
утвр ђе ни су на ци о нал ни ци ље ви за очу ва ње би о ло шке ра зно вр-
сно сти у Ре пу бли ци Ср би ји.

Алох то не вр сте чи је уно ше ње и/или ши ре ње пред ста вља 
прет њу аутох то ном би о ди вер зи те ту на зи ва мо ин ва зив ним. Оне су 
је дан од нај зна чај ни јих узро ка сма ње ња гло бал ног би о ди вер зи те та, 

од мах по сле уни шта ва ња ста ни шта. Због то га је од зна ча ја да се де-
фи ни шу век то ри уно са и по год на ре ци пи јент ска под руч ја. 

Во де ни еко си сте ми у Ре пу бли ци Ср би ји, а на ро чи то они ко ји 
се на ла зе у се вер ном де лу зе мље, под ви со ким су ути ца јем би о ло-
шких ин ва зи ја. Са ма ре ка Ду нав је део ју жног ин ва зи о ног ко ри до-
ра Евро пе, што област чи ни из у зет но бит ном за пра ће ње, де фи ни-
са ње про гра ма су зби ја ња и су зби ја ње аква тич них ин ва зи ја. Ви сок 
ни во би о ло шких ин ва зи ја у во де ним еко си сте ми ма већ је по твр ђен 
 – ин ва зив не вр сте за бе ле же не су ме ђу во де ним биљ ка ма, бес кич-
ме ња ци ма и кич ме ња ци ма. 

Мо гу се из дво ји ти сле де ћи век то ри ин тро дук ци је алох то них 
вр ста у во де не еко си сте ме у Ре пу бли ци Ср би ји: спон та но ши ре ње 
услед кли мат ских про ме на, ми кро кли мат ских про ме на и про ме на 
ка рак те ри сти ка ста ни шта, не а де кват но по ри бља ва ње, не а де кват на 
би о ма ни пу ла ци ја, зо о хо ри ја, брод ски са о бра ћај, са о бра ћај ма њих 
плов них обје ка та, аква ри сти ка и тран спорт са га је ним биљ ка ма.

За шти та при ро де

У ста ту су за шти ће них под руч ја на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је про гла ше но је 460 при род них до ба ра, пет на ци о нал них 
пар ко ва, 17 пар ко ва при ро де, 20 пре де ла из у зет них од ли ка, 68 ре-
зер ва та при ро де  – стро гих и спе ци јал них, 309 спо ме ни ка при ро де 
(бо та нич ко-ден дро ло шких, ге о мор фо ло шких, ге о ло шких и хи дро-
ло шких) и три за шти ће на ста ни шта, са основ ним ци љем да се очу-
ва ју, уна пре де и одр жи во ко ри сте обе леж ја и вред но сти биљ ног 
и жи во тињ ског све та, ге о на сле ђа и пеј са жа тих про сто ра, као и 
38 под руч ја са ин те грал ним кул тур но-исто риј ским и при род ним 
вред но сти ма, од но сно при род ни про сто ри/ам би јен ти не по крет-
них кул тур них до ба ра. У ста ту су стро го за шти ће них ди вљих вр-
ста би ља ка, жи во ти ња и гљи ва про гла ше но је укуп но 1759 вр ста, 
и то: 1032 вр ста жи во ти ња, 75 вр ста гљи ва, 627 вр ста би ља ка и 
25 вр сти ал ги, док је у ста ту су за шти ће них ди вљих вр ста би ља ка, 
жи во ти ња и гљи ва про гла ше но укуп но 854 вр ста, и то: 258 вр ста 
жи во ти ња, 37 вр ста гљи ва и 559 вр ста би ља ка.

Укуп на по вр ши на за шти ће них под руч ја из но си 583.183 ha, 
што чи ни 6,6% те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је и свр ста ва је у европ-
ске зе мље са ре ла тив но ма лим уде лом про сто ра под за шти том 
при род ног на сле ђа у по вр ши ни др жав не те ри то ри је. На за шти-
ће ним под руч ји ма уста но вље ни су ре жи ми за шти те I сте пе на на 
19.465 ha, што чи ни 0,0023% те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је (3,89% 
за шти ће них по вр ши на), II сте пе на на 88.537 ha, од но сно 0,010% 
те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је (15,16% за шти ће них по вр ши на), док 
се под ре жи мом за шти те III сте пе на на ла зи ви ше од 80% по вр ши-
не за шти ће них под руч ја. Са на ве де ним ре жи ми ма за шти те, за шти-
ће на под руч ја не пред ста вља ју пот пу но огра ни че ње при вред ног 
раз во ја на на ци о нал ном и ре ги о нал ном ни воу.

Ме ђу на род ни ста тус за шти те сте кло је де сет под руч ја упи са-
них у Ли сту мо чва ра од ме ђу на род ног зна ча ја на осно ву Кон вен-
ци је о мо чва ра ма ко је су од ме ђу на род ног зна ча ја, на ро чи то као 
ста ни шта пти ца мо чва ри ца (Рам сар ска кон вен ци ја), укуп не по вр-
ши не 63.919 ha и јед но под руч је упи са но у Ли сту ре зер ва та би-
ос фе ре на осно ву про гра ма UNE SCO Чо век и би ос фе ра (Man and 
Bi osp he re  – Mab), укуп не по вр ши не 53.800 ha. На осно ву од го ва-
ра ју ћих ме ђу на род них про гра ма, на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је 
утвр ђе на су 42 ме ђу на род но зна чај на под руч ја за пти це (Im por tant 
Bird Are as  – IBA), 61 ме ђу на род но зна чај но биљ но под руч је (Im-
por tant Plant Are as  – IPA) и 40 зна чај них под руч ја днев них леп ти ра 
Евро пе (Pri me But terfly Are as in Euro pe  – PBA). EME RALD мре-
жом, на осно ву Кон вен ци је о за шти ти европ ске ди вље фло ре и фа-
у не и при род них ста ни шта (Берн ска кон вен ци ја), об у хва ће но је 61 
под руч је укуп не по вр ши не 1.019.270 ha, од но сно око 11,5% те ри-
то ри је Ре пу бли ке Ср би је.

Уред бом о еко ло шкој мре жи („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
102/10), утвр ђе на је Еко ло шка мре жа у Ре пу бли ци Ср би ји, ра ди 
очу ва ња би о ло шке и пре де о не ра зно вр сно сти, од но сно ти по ва ста-
ни шта од по себ ног зна ча ја за очу ва ње, об на вља ња и/или уна пре-
ђе ња на ру ше них ста ни шта и очу ва ње од ре ђе них вр ста. Еко ло шку 
мре жу чи не: еко ло шки зна чај на под руч ја, еко ло шки ко ри до ри, 
за штит на зо на та мо где је по треб на да шти ти еко ло шки зна чај на 
под руч ја и еко ло шке ко ри до ре од мо гу ћих штет них спољ них ути-
ца ја. Еко ло шки зна чај них под руч ја има 101 у укуп ној по вр ши ни 
од 1.849.201,77 ha.
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Раз вој Европ ске мре же NA TU RA 2000, озна чен је као је дан 

од при о ри те та у сек то ру за шти те при ро де. Упра вља ње NA TU RA 
2000 под руч ји ма ће има ти зна тан ути цај на ко ри шће ње и упра вља-
ње вод ним ре сур си ма.

По ла зе ћи од прет ход ног, ура ђе на је кар та (Сли ка 12) на ко-
јој су при ка за не обла сти на ме ње не за шти ти ста ни шта или вр ста, 
где је би тан еле ме нат њи хо ве за шти те одр жа ва ње или по бољ ша ње 
ста ту са во да. 

Слика 12. За шти ће на под руч ја (Из вор: до ку мен та ци о на ба за ИЈЧ)
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2.1.2. Дру штве ни и еко ном ски чи ни о ци

а )  Д е  мо  граф  ски  по  ка  за те  љи

Ста нов ни штво

Пре ма ре зул та ти ма по пи са из 2011. го ди не којe је об ја вио РЗС, у Ре пу бли ци Ср би ји жи ви 7.186.862 ста нов ни ка4 (Сли ка 13), или 92 
ста нов ни ка на km². Ре пу бли ка Ср би ја се убра ја у сред ње на се ље не европ ске зе мље.

Слика 13. Број ст ано вн ика по р ег и он има у 2002. и 2011. г од ини (И звор: РЗС)

Tоком по след ње де це ни је за Ре пу бли ку Ср би ју је би ла ка рак те ри стич на по пу ла ци о на ре гре си ја, од но сно сма ње ње укуп ног бро ја 
ста нов ни ка, пад на та ли те та, по раст ни воа мор та ли те та, кон цен тра ци ја ста нов ни штва у ур ба ним сре ди на ма и пра жње ње ру рал них под-
руч ја, као и из ра зи то де мо граф ско ста ре ње ста нов ни штва. По сма тра ју ћи ме ђу по пи сну ди на ми ку, број ста нов ни ка Ре пу бли ке Ср би је се 
у пе ри о ду 1991 –2002. го ди не сма њио за 78.836, од но сно 7.166 ста нов ни ка го ди шње или по про сеч ној го ди шњој сто пи од  –1,0‰. Де по-
пу ла ци ја је на ста вље на и по сле 2002. још ин тен зив ни јом ди на ми ком. На осно ву по ме ну тих ре зул та та по пи са из 2011. го ди не, број ста-
нов ни ка у Ре пу бли ци Ср би ји је ма њи за 311.139 (од но сно за 4%) у од но су на 2002. го ди ну. Основ ни раз ло зи сма ње ња бро ја ста нов ни ка 
су, по ред не га тив ног при род ног при ра шта ја и исе ља ва ња у ино стран ство и бој кот по пи са у три оп шти не на ју гу Ре пу бли ке Ср би је. Из-
ра зи ти де по пу ла ци о ни тренд ка рак те ри сти чан је, пре све га, за не раз ви је не и при гра нич не оп шти не и во ди ка пот пу ном де мо граф ском 
пра жње њу тих под руч ја.

Број ста нов ни ка по вод ним под руч ји ма при ка зан је на Сли ци 14.

Слика 14. Број ста нов ни ка по вод ним под руч ји ма пре ма по пи су из 2011. го ди не (Из вор: РЗС)

На се ља

На те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је 2011. го ди не еви ден ти ра но је 4.710 на се ље них ме ста  – на се ља5, што је за три на се ља ви ше не го 
при прет ход ном по пи су. Про се чан број ста нов ни ка по на се љу из но си око 1.530. Нај ве ћи број на се ља је са ма ње од 2.000 ста нов ни ка (око 
90%) и у њи ма жи ви 1,8 ми ли о на ста нов ни ка (око 25% од укуп ног бро ја), док је уче шће бро ја ста нов ни ка у на се љи ма ве ћим од 100.000 
око 20% (Та бе ла 8). Ми гра ци о ни про це си за бе ле же ни су из на се ља ма њих од 10.000 ста нов ни ка. Сте пен ур ба ни зо ва но сти ве ли ког бро ја 
на се ља, од но сно, ни во дру штве ног и ко му нал ног стан дар да ве ћег де ла ста нов ни штва ни је за до во ља ва ју ћи.
 – – – – – – – – – – – – – – –
4  По да ци у овом по гла вљу не об у хва та ју те ри то ри ју АП Ко со во и Ме то хи ја, јер ни је об у хва ће на по пи сом из 2011. 
5 На се ље но ме сто је део те ри то ри је оп шти не ко је има из гра ђе не објек те за ста но ва ње и при вре ђи ва ње, основ ну ко му нал ну ин фра струк ту ру и дру ге објек те за за до во ље ње 

по тре ба ста нов ни ка ко ји су ту стал но на ста ње ни.
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Де мо граф ски по да ци пред ста вља ју основ за пла ни ра ње раз во ја дру штва, укљу чу ју ћи и сек тор во да, ра ди утвр ђи ва ња по тре ба у 

во ди и сте пе на при кљу че но сти ста нов ни штва на си стем јав ног во до снаб де ва ња и си стем са ку пља ња, од во ђе ња и пре чи шћа ва ња ко му-
нал них от пад них во да, пла ни ра ња и ди мен зи о ни са ња ових си сте ма, као и дру гих обје ка та и си сте ма као сег мен та упра вља ња во да ма.

Табела 8. На се ља и ста нов ни штво из ме ђу два по пи са
По пис 2002. го ди не По пис 2011. го ди не Уче шће у укуп ном бро ју ста нов ни ка

%Ве ли чи на насеља Број насеља Број становника Број насеља Број становника 2011/2002.
%

< 2.000 4.208 2.012.385 4.261 1.835.149 91,2 25,5
2.000-10.000 405 1.587.428 358 1.445.375 91,1 20,1
10.000-50.000 68 1.406.701 66 1.459.508 103,8 20,3
50.000-100.000 17 1.115.777 16 1.047.512 93,9 14,6

>100.000 9 1.375.710 9 1.399.318 101,8 19,5
Република Србија 4.707 7.498.001 4.710 7.186.862 95,8 100,0

>2.000 499 5.485.616 449 5.351.713 97,6 74,5

Извор: РЗС

б)  Еко  ном ски  чи  ни  о  ци

Бру то до ма ћи про из вод

Бру то до ма ћи про из вод (БДП)6, ко ји пред ста вља нај ва жни ји ма кро е ко ном ски агре гат јед не на ци о нал не еко но ми је и ин ди ка тор ње-
не про дук тив но сти и ефи ка сно сти у про из вод њи про из во да и услу га нео п ход них за раз ли чи те ви до ве по тро шње, нај бо љи је по ка за тељ 
круп них про ме на у еко но ми ји Ре пу бли ке Ср би је у про те клим го ди на ма (Та бе ла 9). На и ме, на кон ви со ких сто па при вред ног ра ста у пе-
ри о ду 2001 –2008. го ди не (про сеч на сто па ра ста 4,95%) до шло је, већ у дру гој по ло ви ни 2008. го ди не, до пре ло ма еко ном ских трен до ва 
у Ре пу бли ци Ср би ји, као по сле ди ца пре ли ва ња не га тив них ефе ка та гло бал не фи нан сиј ске и еко ном ске кри зе на при вре ду и фи нан си је 
Ре пу бли ке Ср би је. Кри за је до ве ла до успо ра ва ња, а за тим и опа да ња при вред не ак тив но сти и спољ но тр го вин ске раз ме не, што је би ло 
усло вље но па дом ино стра не и до ма ће тра жње и сма ње њем ка пи тал них при ли ва из ино стран ства, због опре зно сти ин ве сти то ра и по гор-
ша ња усло ва на свет ским фи нан сиј ским тр жи шти ма.

Табела 9. По ка за те љи кре та ња БДП-а у пе ри о ду 2008 –2012. го ди на

Р. бр. На зив ин ди ка то ра
Из нос

Јед. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
1. Бруто домаћи производ БДП млрд РСД 2.661 2.720 2.882 3.209 3.349
2. Бруто домаћи производ БДП мил. € 32.668 28.957 27.968 31.472 29.601
3. БДП по становнику годишње €/год 4.445 3.955 3.836 4.351 4.112
4. БДП реални раст % 3,8 -3.5 1,0 1,6 -1,5
5. Кретање индустријске производње % 1,1 -12,1 0,0 2,5 -2,2

Извор: Народна банка Србије и РЗС

Ре це си о ни та лас је нај ви ше по го дио ин ду стриј ску про из вод њу у Ре пу бли ци Ср би ји, та ко да је ком пле тан раст ин ду стри је у пе ри о ду 
2001 –2008. го ди не био по ни штен у кри зној 2009. го ди ни, ка да је за бе ле жен пад од -12,1% (Сли ка 15). Број за по сле них у овој де лат но сти 
је при том пре по ло вљен.

Слика 15. Ст опе кр ет ања БДП-а и и нд устри јске пр ои зво дње у п ер и оду 2008 –2012. г од ине (И звор: Н аро дна ба нка С рб ије и РЗС)

У ве ћи ни сек то ра при вре де и по сле 2009. го ди не је на ста вљен пад ак тив но сти (нај ве ћи у гра ђе ви нар ству), осим у сек то ру по љо при-
вре де и сек то ру услу га.7 Сек тор услу га има нај ве ће уче шће у струк ту ри бру то до ма ћег про из во да у 2012. го ди ни (Сли ка 16).
 – – – – – – – – – – – – – – –
6 Збир до да тих вред но сти по де лат но сти ма и укуп них по ре за на про из во де, ума њен за из нос суб вен ци ја на про из во де и за из нос услу га фи нан сиј ског по сре до ва ња, на ни воу 

укуп не еко но ми је.
7 Укљу че не услу ге тр го ви не на ве ли ко и ма ло, са о бра ћа ја и скла ди ште ња, ту ри стич ке, фи нан сиј ске, услу ге оси гу ра ња, др жав не упра ве и со ци јал не и здрав стве не за шти те, 

бан ке, итд.).
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Слика 16. Уче шће по је ди них де лат но сти у струк ту ри БДП-а (Из вор: РЗС)

У 2012. го ди ни пра ћен је до при нос по је ди них ре ги о на у ства ра њу БДП-а (Ре ги о нал ни БДП). Ре ги о на ли за ци ја БДП-а ба зи ра на је на 
прин ци пу ди стри бу ци је до да те вред но сти еко ном ских су бје ка та пре ма ме сту ра да, тј. ло кал ним је ди ни ца ма где се до да та вред ност ре ал-
но ства ра, а не пре ма се ди шту еко ном ског су бјек та8. 

Ре пу бли ку Ср би ју ка рак те ри ше не у рав но те жен ре ги о нал ни раз вој (Сли ка 17). Нео п хо дан рав но мер ни ји ре ги о нал ни раз вој зах те ва 
пред у зи ма ње од го ва ра ју ћих ме ра у обла сти раз во ја ин фра струк ту ре, ме ра под сти ца ја за ства ра ње при ма мљи вог при вред ног ам би јен та (ин-
ду стриј ске зо не и по слов ни ин ку ба то ри, по вољ ни кре ди ти и сл.) и оспо со бља ва ње људ ских ре сур са за им пле мен та ци ју раз вој них про је ка та. 

Слика 17. Уче шће по је ди них ре ги о на у ства ра њу БДП-а у 2012. го ди ни (Из вор: РЗС)

Оста ли при вред ни по ка за те љи

Ди на ми ка и струк ту ра при вред ног ра ста у пе ри о ду до 2012. го ди не ни су би ли аде кват ни да би Ре пу бли ка Ср би ја ство ри ла но ве ком-
па ра тив не пред но сти у ме ђу на род ној раз ме ни (Та бе ла 10).

Табела 10. Ма кро е ко ном ски ин ди ка то ри
Ред ни
број На зив ин ди ка то ра

Из нос
Јед. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

1. Дефицит робне размене мил. € -9.049 -5.543 -5.729 -5.809 -5.587
2. Стране директне нето инвестиције мил. € 1.824 1.373 860 1.827 232
3. Инвестиционо рацио % БДП 21,9 16,6 17,1 18,3 14,6
4. Раст потрошачких цена, 

годишњи просек % 8,6 8,4 6,5 11,0 7,5

5. Број запослених, просек хиљ. 1.999 1.889 1.796 1.746 1.725,0
6. Стопа незапослености - 14,4 16,9 19,2 23,0 23,9
7. Нето зараде, просек периода РСД 32.746 31.733 34.142 37.976 41.377
8. Реални раст нето зарада - 3,9 0,2 0,7 0,2 1,0

Извор: Народна банка Србије и РЗС

Сек то ри ко ји про из во де раз мен љи ва до бра (по љо при вре да, пре ра ђи вач ка ин ду стри ја) има ли су раст ис под про се ка, док су во де ћи 
сек то ри услу га (тр го ви на, ин фор ми са ње и ко му ни ка ци је и фи нан сиј ске де лат но сти) за бе ле жи ли нат про сеч не сто пе ра ста. За по ме ну ти 
пе ри од ка рак те ри стич но је сма ње ње уче шћа пре ра ђи вач ке ин ду стри је и раз мен љи вих до ба ра у ства ра њу БДП-а, док је сек тор услу га 
по стао глав ни ге не ра тор при вред ног ра ста. Не раз ви је ност сек то ра раз мен љи вих до ба ра ути ца ла је и на бр жи раст уво за од из во за, па је 
ка рак те ри сти ка по сма тра ног пе ри о да и ви со ка уво зна за ви сност и ни ско уче шће из во за у БДП (око 25%). Ин ве сти ци је ни су обез бе ди ле 
раст из во за раз мен љи вих до ба ра ко ји би до при нео сма њи ва њу ино стра ног ду га. Те ку ћа ин ве сти ци о на ак тив ност, у од но су на раз вој не 
по тре бе и по ред до не кле по бољ ша ног ма кро е ко ном ског ам би јен та и да ље је на ни ском ни воу. Вред ност стра них ди рект них не то ин ве-
сти ци ја и ин ве сти ци о ни ра цио су у стал ном па ду. Исто вре ме но, јав ни дуг Ре пу бли ке Ср би је је ве о ма ви сок и по ка зу је тренд ра ста. На 
кра ју 2012. го ди не уку пан спољ ни дуг др жа ве, пре ма по да ци ма На род не бан ке Ср би је, из но сио је 25,7 ми ли јар ди € (Сли ка 18).
 – – – – – – – – – – – – – – –
8 Прин цип ре ги о нал них ра чу на је од по себ ног зна ча ја, на ро чи то ка да се има у ви ду да ве ли ки еко ном ски си сте ми, ко ји пред ста вља ју око сни цу срп ске еко но ми је (укљу чу-

ју ћи и јав на пред у зе ћа и др жав не ор га не и ин сти ту ци је), по пра ви лу има ју ши ро ку ге о граф ску дис пер зи ју ор га ни за ци о них је ди ни ца (по го на, по слов них је ди ни ца и сл.), 
од ко јих сва ка пред ста вља зна ча јан цен тар еко ном ске ак тив но сти на те ри то ри ји оп шти не и ре ги о на на ко јој се на ла зи (По шта Ср би је, НИС, Ми ни стар ство уну тра шњих 
по сло ва, ве ли ки тр го вин ски лан ци и сл.).



18. јануар 2017. Број 3 25

Слика 18. Кр ет ање спо љног д уга Р еп убл ике С рб ије у п ер и оду 2002 –2012. г од ине (И звор: Н аро дна ба нка С рб ије и РЗС)

Ове про ме не су се од ра жа ва ле и на сек тор во да. У по след њих де се так го ди на ула га ња у сек тор во да су зна чај но сма ње на, ка ко у 
одр жа ва ње по сто је ћих ин фра струк тур них обје ка та, та ко и у из град њу но вих ка па ци те та. У Та бе ли 11. при ка за ни су по да ци о укуп ним 
ин ве сти ци ја ма у Ре пу бли ци Ср би ји и ин ве сти ци ја ма у де лат ност снаб де ва ња во дом и са ку пља ња, од во ђе ња и пре чи шћа ва ња от пад них 
во да (ка на ли са ње на се ља), из ко јих се мо же ви де ти да је уче шће ин ве сти ци ја у овој де лат но сти у укуп ним ин ве сти ци ја ма ве о ма ни ско и 
по ка зу је тренд сма ње ња. За ин ве сти ци о не ак тив но сти у све обла сти сек то ра во да у прет ход не три го ди не про сеч но је на го ди шњем ни-
воу из два ја но 120 –150 ми ли јар ди €, што је знат но ни же од по тре ба. Одр жа ва ње обје ка та и си сте ма у јав ној сво ји ни би ло је не до вољ но и 
без по што ва ња од го ва ра ју ћих стан дар да, што се од ра зи ло на ста ње у сек то ру во да.

Табела 11. Укуп не ин ве сти ци је и ин ве сти ци је у снаб де ва ње во дом и ка на ли са ње на се ља9

Ин ве сти ци је
Укуп но у 000 РСД Укуп но у 000 €10

2010. 2011. 2012. 2010. 2011. 2012.
Укуп но у Ре пу бли ци Ср би ји 425.400.001 493.100.031 608.508.303 4.128.370 4.836.685 4.358.703
Бе о град ски ре ги он 210.458.922 236.662.136 220.957.429 2.042.436 2.321.355 1.953.129
АП Вој во ди на 100.024.608 124.208.129 150.389.309 970,707 1.218.324 1.329.350
Ре ги он Шу ма ди је и За пад не Ср би је 63.607.782 70.519.047 157.225.029 617,293 691.702 1.389.773
Ре ги он Ју жне и Ис точ не Ср би је 42.280.261 52.759.235 67.503.873 410,316 517.501 596.693
Не рас по ре ђе но 9.028.428 8.951.484 12.432.663 87,618 87.803 109.897
Де лат ност: снаб де ва ње во дом и ка на ли са ње на се ља 13.144.166 12.062.500 12.387.606 127.560 118.318 109.499
Бе о град ски ре ги он 2.456.819 5.259.278 4.200.907 23,843 51.587 37.133
АП Вој во ди на 2.339.545 3.781.136 4.280.080 22,705 37.088 37.833
Ре ги он Шу ма ди је и За пад не Ср би је 4.258.793 1.887.473 1.567.806 41,330 18.514 13.858
Ре ги он Ју жне и Ис точ не Ср би је 735.503 1.105.109 2.338.369 7,138 10.840 20.670
Не рас по ре ђе но 3.353.506 29.504 444 32,545 289 4
% уче шћа де лат но сти у укуп ним ин ве сти ци ја ма 3,09 2,45 2,04
Бе о град ски ре ги он 1,17 2,22 2,79
АП Вој во ди на 2,34 3,04 2,85
Ре ги он Шу ма ди је и За пад не Ср би је 6,70 2,68 1,00
Ре ги он Ју жне и Ис точ не Ср би је 1,74 2,09 3,46

Из вор: РЗС: Оп шти не и ре ги о ни у Ре пу бли ци Ср би ји 
 – – – – – – – – – – – – – – –
9 Ин ве сти ци је у де лат ност снаб де ва ња во дом и ка на ли са ње на се ља уче ству ју у укуп ним ин ве сти ци ја ма сек то ра во да са 85% до 90%. Оста ло су ин ве сти ци је у за шти ту од 

штет ног деј ства во да и у хи дро ме ли о ра ци је.
10 На род на бан ка Ср би је: про се чан курс у ди на ри ма: 2010. го ди не 1 € =103,0431; 2011. 1€ =101,9502; 2012. 1€ =113,1277.

Дру штве но и еко ном ско ста ње у прет ход ном пе ри о ду ка рак-
те ри ше:

1) сма ње ње укуп ног бро ја ста нов ни ка, кон цен тра ци ја ста-
нов ни штва у ур ба ним сре ди на ма и из ра зи то де мо граф ско ста ре ње 
ста нов ни штва;

2) ни зак ни во БДП-а и про се чан тренд па да по сле 2008. го-
ди не, та ко да је у 2012. го ди ни за 30% ни жи11 у од но су на 1989. 
го ди ну (по след ња го ди на пред тран зи ци ју);

3) пад ин ду стриј ске про из вод ње, ко ји је бр жи од па да БДП-а, 
та ко да сек тор услу га по ста је глав ни ге не ра тор при вред ног ра ста;

4) ни зак ни во ин ве сти ци о не ак тив но сти, на ро чи то у од но су 
на раз вој не по тре бе и стал ни пад ин ве сти ци о ног ра циа;

5) ве о ма ви сок јав ни дуг Ре пу бли ке Ср би је, ко ји и да ље по ка-
зу је тренд ра ста.
 – – – – – – – – – – – – – – –
11 Дру ге др жа ве у тран зи ци ји су у истом пе ри о ду по ве ћа ле свој БДП у про се ку за 

пре ко 40%.

Опи са ни по ка за те љи дру штве но еко ном ског ста ња Ре пу бли-
ке Ср би је не по сред но ути чу на све обла сти сек то ра во да, за чи је се 
функ ци о ни са ње и раз вој обез бе ђу је и из два ја све ма ње сред ста ва. 
На и ме, одр жа ва ње обје ка та и си сте ма у јав ној сво ји ни оба вља се 
без ува жа ва ња од го ва ра ју ћих стан дар да и са огра ни че ним сред стви-
ма, а ин ве сти ци о не ак тив но сти, по ред но ми нал ног сма ње ња из го-
ди не у го ди ну, бе ле же и све ма ње уче шће у укуп ним др жав ним ин-
ве сти ци ја ма. То зна чи да се о раз во ју вод не де лат но сти ни је во ди ло 
ра чу на и сва ула га ња у ову област би ла су знат но ни жа од по тре ба.

2.2. По сто је ће ста ње вод них обје ка та и си сте ма

2.2.1. Ста ње по обла сти ма вод не де лат но сти

a )  Уре  ђе  ње  и  ко  ри  шће  ње  во да

Ова област вод не де лат но сти укљу чу је уре ђе ње во да и ко ри-
шће ње во да за раз не на ме не (снаб де ва ње во дом ста нов ни штва и 
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ин ду стри је, на вод ња ва ње, хи дро е нер ге ти ку, пло вид бу, уз гој ри бе, 
спорт, ре кре а ци ју и ту ри зам), као и опле ме њи ва ње ма лих во да у 
ци љу обез бе ђе ња до брог ста ња аква тич них и при о бал них си сте ма 
и по ве ћа ња ко ли чи на во да у ма ло вод ном пе ри о ду.

Уре ђе њем во да пр вен стве но се обез бе ђу је бо ља про стор на 
и вре мен ска ујед на че ност вод них ре сур са и ства ра ју се основ ни 
пред у сло ви за за до во ља ва ње раз ли чи тих и ком плек сних по тре ба 
за во дом у про сто ру и вре ме ну. Ово се по сти же ком плек сним хи-
дро си сте ми ма, ре ги о нал ним и/или ви ше на мен ским, ко ји се, због 
свог зна ча ја, при ка зу ју у по себ ном по гла вљу.

Снаб де ва ње ста нов ни штва во дом за пи ће

Иако је снаб де ва ње во дом уну тар по себ них це ли на (утвр ђе ни 
гра до ви, дво ро ви, вер ски објек ти) на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је 
би ло при сут но још у да ле кој про шло сти, са вре ме ни во до во ди се 
ја вља ју тек кра јем де вет на е стог ве ка. Ме ђу тим, њи хов раз вој ни је 
био ин тен зи ван, та ко да је пред по че так Дру гог свет ског ра та јав не 
во до во де, по ред Бе о гра да, има ло још са мо 17 на се ља. 

Ин тен зив ни ји раз вој снаб де ва ња во дом за по чео је сре ди-
ном два де се тог ве ка, при че му је по се бан зна чај имао до ку ме нат 
Осно ве ду го роч ног снаб де ва ња во дом ста нов ни штва и ин ду стри-
је на те ри то ри ји Со ци ја ли стич ке Ре пу бли ке Ср би је ван те ри то ри ја 
ауто ном них по кра ји на, из 1977. го ди не. Ме ђу тим, при ре а ли за ци ји 
овог до ку мен та до шло је до зна чај них од сту па ња, јер се, уме сто 
при ме не ком плек сних ре ше ња, про блем снаб де ва ња во дом ре ша-
вао до ми нант но пу тем тзв. пре ла зних ре ше ња. 

Број ко ри сни ка об у хва ће них си сте мом јав ног во до снаб де ва ња 
се вре ме ном по ве ћа вао, а ра сла је и спе ци фич на по тро шња у гра-
до ви ма, са око 100 l по ко ри сни ку на дан 1950. годинe, пре ко 390 
l/кор/дан 1981. го ди не, до 460 l/кор/дан 1991. го ди не12 (пре те жно 
због ин ду стриј ског раз во ја). У но ви јем пе ри о ду, ме ђу тим, због ре-
ду ко ва не при вред не ак тив но сти спе ци фич на по тро шња је сма ње на 
на око 320 l/кор/дан. Што се об у хва ће но сти ста нов ни штва ор га ни-
зо ва ним во до снаб де ва њем ти че, мо же се кон ста то ва ти да је у но ви-
јем пе ри о ду (од 1991. го ди не до да нас) у Ре пу бли ци Ср би ји (без АП 
Ко со ва и Ме то хи је) про це нат ста нов ни штва при кљу че ног на си сте-
ме јав ног во до снаб де ва ња око 81% ста нов ни штва (та бе ле 12 и 13). 
При том је овај про це нат нај ма њи у цен трал ној Ср би ји (71%), док је 
знат но ве ћи у Бе о гра ду (92%) и у АП Вој во ди ни (91%). Про це њу је 
се да је ста нов ни штво об у хва ће но си сте ми ма пре те жно кон цен три-
са но у ма њем бро ју на се ља (не што ви ше од тре ћи не укуп ног бро ја 
на се ља) ве ће гу сти не на се ље но сти. 

На по ми ње се да се око 70% ста нов ни штва Ре пу бли ке Ср би је 
снаб де ва во дом из ре сур са под зем них во да.
 – – – – – – – – – – – – – – –
12 По да ци пре у зе ти из Во до при вред не осно ве Ре пу бли ке Ср би је.

Табела 12.  При кљу че ност ста нов ни штва на си сте ме јав ног  
во до снаб де ва ња 2012. го ди не, по окру зи ма

Ред ни
број Округ Број ста нов ни ка (БС), број ко ри сни ка (БК) 

и ко е фи ци јент при кљу че но сти (КП)
БС БК КП

1. Се вер но бач ки 186.906 164.674 0,88
2. Сред ње ба нат ски 187.667 173.200 0,92
3. Се вер но ба нат ски 147.770 134.673 0,91
4. Ју жно ба нат ски 293.730 250.719 0,85
5. За пад но бач ки 188.087 171.806 0,91
6. Ју жно бач ки 615.371 577.460 0,94
7. Срем ски 312.278 279.935 0,90

Укуп но АП Вој во ди на (∑1÷7) 1.931.809 1.752.267 0,91
8. Град Бе о град 1.659.440 1.518.877 0,92
9. Ма чван ски 298.931 196.767 0,66
10. Ко лу бар ски 174.513 131.641 0,75
11. По ду нав ски 199.395 137.417 0,69
12. Бра ни чев ски 183.625 123.992 0,68
13. Шу ма диј ски 293.308 258.800 0,888
14. По мо рав ски 214.536 140.266 0,65
15. Бор ски 124.992 86.958 0,70
16. За је чар ски 119.967 103.282 0,86
17. Зла ти бор ски 286.549 193.642 0,68
18. Мо ра вич ки 212.603 170.797 0,80
19. Ра шки 309.258 238.304 0,77
20. Ра син ски 241.999 180.937 0,75
21. Ни шав ски 376.319 183.098 0,49

Ред ни
број Округ Број ста нов ни ка (БС), број ко ри сни ка (БК) 

и ко е фи ци јент при кљу че но сти (КП)
22. То плич ки 91.754 53.335 0,58
23. Пи рот ски 92.479 72.795 0,79
24. Ја бла нич ки 216.304 155.850 0,72
25. Пчињ ски 159.081 135.701 0,85

Укуп но цен трал на Ср би ја 
(∑ 9÷25)

3.595.613 2.563.582 0,71

УКУП НО Ре пу бли ка Ср би ја 
без АП Ко со во и Ме то хи ја 7.186.862 5.834.726 0,81

Из вор: РЗС

Табела 13.  При кљу че ност ста нов ни штва на си сте ме јав ног  
во до снаб де ва ња 2012. го ди не, по вод ним под руч ји ма

Ред ни
број Вод на под руч ја Број ста нов ни ка, број ко ри сни ка 

и ко е фи ци јент при кљу че но сти
БС БК КП

1. Бач ка и Ба нат 1.595.055 1.458.279 0,91
2. Бе о град 1.659.440 1.518.877 0,92
3. До њи Ду нав 448.307 318.360 0,71
4. Мо ра ва 2.540.618 1.839.755 0,72
5. Са ва 606.688 405.467 0,67
6. Срем 336.754 293.988 0,87

УКУП НО Ре пу бли ка Ср би ја без АП Ко-
со во и Ме то хи ја 7.186.862 5.834.726 0,81

Из вор: РЗС

За хва ће не ко ли чи не, тип из во ри шта во де за пи ће и спе ци фич на 
по тро шња во де

По чет ком XXI ве ка у Ре пу бли ци Ср би ји без АП Ко со во и Ме-
то хи ја про сеч но го ди шње за хва та ње за си сте ме јав ног во до снаб-
де ва ња из но си ло је око 23 m3/s во де (око 730 ми ли о на m3/год). Ко-
ли чи на се по сте пе но сма њи ва ла, због не по вољ них де мо граф ских 
кре та ња, по ве ћа не ра ци о нал но сти си сте ма у не ким ве ћим гра до ви-
ма, као и због ма ње при вред не ак тив но сти, та ко да је 2012. го ди не 
за ове на ме не за хва ће но око 21,6 m3/s, од но сно око 680 ми ли о на m3/
год. У та бе ла ма 14. и 15. при ка за не су за 2012. го ди ну за хва ће не ко-
ли чи не во де по окру зи ма и вод ним под руч ји ма и ти по ви из во ри шта.

Мно го за сту пље ни је из во ри ште снаб де ва ња во дом за пи ће 
ста нов ни штва су под зем не во де, ка ко за оп штин ске цен тре, та ко 
и за ма ња на се ља. Из 157 из во ри шта раз ли чи тих ти по ва из да ни 
за јав но снаб де ва ње во дом оп штин ских цен та ра за хва та се укуп но 
15 –17m3/s. Нај ви ше во де за хва та се из алу ви јал них (ви ше од 40%), 
за тим из карст них (не што ви ше од 20%) из во ри шта, док су пу-
ко тин ске из да ни нај ма ње ко ри шће но из во ри ште под зем них во да 
(Сли ка 19) и Кар та ак тив них из во ри шта за јав но во до снаб де ва ње.

Табела 14.  За хва ће не ко ли чи не во де и из во ри шта јав ног  
во до снаб де ва ња, по окру зи ма

Округ

Захваћенa во да
2012. године

Тип из во ри шта во де за 
пи ће у %

l/s 106

m3/god
По вр шин ске 

во де
Под зем не

воде
1. Се вер но бач ки 332 10,48 0 100
2. Сред ње ба нат ски 426 13,43 0 100
3. Се вер но ба нат ски 302 9,52 0 100
4. Ју жно ба нат ски 758 23,92 0 100
5. За пад но бач ки 381 12,02 0 100
6. Ју жно бач ки 1.612 50,83 0 100
7. Срем ски 807 25,44 0 100
Укуп но АП Вој во ди на (Σ1÷7) 4.618 145,63 0 100
8. Град Бе о град 7.146 225,35 45 55
9. Ма чван ски 724 22,85 0 100
10. Ко лу бар ски 468 14,77 45 55
11. По ду нав ски 475 14,98 0 100
12. Бра ни чев ски 430 13,56 0 100
13. Шу ма диј ски 851 26,85 71 29
14. По мо рав ски 510 16,09 0 100
15. Бор ски 462 14,57 17 83
16. За је чар ски 520 16,40 42 58
17. Зла ти бор ски 1.149 36,22 51 49
18. Мо ра вич ки 259 8,17 83 17
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Округ

Захваћенa во да
2012. године

Тип из во ри шта во де за 
пи ће у %

l/s 106

m3/god
По вр шин ске 

во де
Под зем не

воде
19. Ра шки 965 30,45 45 55
20 Ра син ски 538 16,96 66 34
21. Ни шав ски 1.310 41,31 5 95
22. То плич ки 97 3,07 48 52
23. Пи рот ски 263 8,30 0 100
24. Ја бла нич ки 374 11,80 22 78
25. Пчињ ски 442 13,94 69 31
Укуп но цен трал на Ср би ја (Σ9÷25) 9.839 310,27 35 65
УКУП НО Ре пу бли ка Ср би ја без 
АП Ко со во и Ме то хи ја 21.602 681,25 31 69

Из вор: РЗС

Табела 15.  За хва ће не ко ли чи не во де и из во ри шта јав ног  
во до снаб де ва ња, по вод ним под руч ји ма

Водно подручје Захваћенa во да
2012. година

Тип из во ри шта во де за 
пи ће у%

l/s 106

m3/god
По вр шин ске 

во де
Под зем не

воде
1. Бач ка и Ба нат 3.785 119,36 0 100
2. Бе о град 7.146 225,35 45 55
3. До њи Ду нав 1.379 43,48 17 83
4. Мо ра ва 7.026 221,61 41 59
5. Са ва 1.433 45,18 19 81
6. Срем 833 26,27 0 100
УКУП НО Ре пу бли ка Ср би ја без 
АП Ко со во и Ме то хи ја 21.602 681,25

31 69

Из вор: РЗС

Слика 19. За сту пље ност ти по ва из да ни у снаб де ва њу во дом оп штин ских цен та ра (Из вор: РЗС и ИЈЧ)

По да ци РЗС (о за хва ће ној во ди и ко ри сни ци ма јав ног во до снаб де ва ња) по ка зу ју да је хе те ро ге ност вред но сти спе ци фич не по тро-
шње зна чај на уну тар Ре пу бли ке Ср би је , као и уну тар по је ди них окру га, што про ис ти че из чи ње ни це да не ма ју сви цен три исти ни во 
при вред ног раз во ја, као и ста ње ко му нал не ин фра струк ту ре (си сте ми не ком плет ни, мре жа не до вољ но одр жа ва на што за по сле ди цу има 
ве ли ке гу бит ке и сл.). Ако се по сма тра ју ве ће про стор не це ли не, мо же се ре ћи да АП Вој во ди на има нај ма њу про сеч ну по тро шњу (око 
230 l/кoр/дан), у цен трал ној Ср би ји ова вред ност из но си око 330l/кoр/дан и не што је ве ћа од про сеч не за Ре пу бли ку Ср би ју (око 320 l/
кoр/дан), док град Бе о град има нај ве ћу спе ци фич ну по тро шњу (око 400 l/кoр/дан).

Трет ман во де за пи ће код ре ги о нал них и ло кал них во до вод них си сте ма

Во де на из во ри шти ма ре ги о нал них во до вод них си сте ма ве ћи ном се тре ти ра ју сло же ни јим тех но ло шким по ступ ци ма. Из у зе так 
пред ста вља из во ри ште Све та Пет ка, за снаб де ва ње во дом Па ра ћи на и Ћу при је, као и не ко ли ко ма њих си сте ма, на ко ји ма се вр ши са мо 
хло ри са ње во де. У Та бе ли 16. дат је, по окру зи ма, ком пле тан при каз ре ги о нал них во до при вред них си сте ма (у да љем тек сту: РВС) и ло-
кал них си сте ма, са на зна ком да ли у окви ру њих по сто ји трет ман во де за пи ће13. 

Ге не рал но, рад по стро је ња за при пре му во де за пи ће мо же се оце ни ти као за до во ља ва ју ћи, ма да се по вре ме но ја вља ју про бле ми у 
функ ци о ни са њу не ких по стро је ња.
 – – – – – – – – – – – – – – –
13 Озна ка „Не” сто ји код те ри то ри јал них је ди ни ца за чи је во до вод не си сте ме, осим дез ин фек ци је, не ма дру гих трет ма на во де и за њих се не да је ка па ци тет, док је код по стро-

је ња са сло же ни јим трет ма ном во де на ве ден ка па ци тет. 

Табела 16. Уку пан ка па ци тет по стро је ња за трет ман во де за пи ће, по окру зи ма

Округ

Ре ги о нал ни (ме ђу оп штин ски)
системи

Ло кал ни (оп штин ски и 
се о ски) си сте ми

Оп шти не ко је има ју по стро је ња
Ка па ци тет l/s РВС По сто ји 

трет ман
Ка па ци тет

l/s
По сто ји 
трет ман

1. Севернобачки 0 Не 400 Да Суботица, Бачка Топола
2. Средњебанатски 0 Не 0 Не
3. Севернобанатски 0 Не 0 Не
4. Јужнобанатски 0 Не 875 Да Ковин, Опово, Панчево
5. Западнобачки 0 Не 375 Да Апатин, Сомбор, Оџаци
6. Јужнобачки 1.500 Новог Сада Да 460 Да Б. Паланка, Бечеј, Беочин, Врбас, Нови Сад, Тител

7. Сремски 250 Рума-Ириг Да 500 Да Рег: Рума, Ириг;
Лок: Сремска Митровица

Укупно АП Војводина 1.750 2.610

8. Град Београд 11.000 БВК Да 1.025 Да Рег: БВК
Лок: Обреновац, Лазаревац

9. Мачвански 0 Не 207 Да Крупањ, Шабац
10. Колубарски 0 Не 858 Да Ваљево, Лајковац, Љиг
11. Подунавски 0 Не 490 Да Смедерево, Смедеревска Паланка
12. Браничевски 0 Не 80 Да Петровац
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Округ

Ре ги о нал ни (ме ђу оп штин ски)
системи

Ло кал ни (оп штин ски и 
се о ски) си сте ми

Оп шти не ко је има ју по стро је ња
Ка па ци тет l/s РВС По сто ји 

трет ман
Ка па ци тет

l/s
По сто ји 
трет ман

13. Шумадијски 1.450 Крагујевца Да 510 Да Рег: Баточина, Крагујевац; Лок: Аранђеловац, Топола
14. Поморавски 0 Не 250 Да Јагодина
15. Борски 0 Не 160 Да Мајданпек
16. Зајечарски 0 Не 675 Да Зајечар, Сокобања

17. Златиборски 1.200 Рзав Да 1.220 Да Рег: Рзав;
Лок: Прибој, Пријепоље, Ужице, Чајетина

18. Моравички 0 Не 120 Да Горњи Милановац, Ивањица
19. Рашки 0 Не 610 Да Врњачка Бања, Нови Пазар, Рашка

20. Расински 650 Расина Да 80 Да Рег: Александровац, Крушевац;
Лок: Александровац

21. Нишавски 300 Бован Да 600 Да Рег:Алексинац;
Лок: Ниш

22. Топлички 0 Не 150 Да Блаце, Прокупље
23. Пиротски 0 Не 0 Не
24. Јабланички 0 Не 200 Да Власотинце, Лебане, Медвеђа
25. Пчињски 0 Не 765 Да Владичин Хан, Врање, Сурдулица
Укупно централна Србија (Σ9÷25) 3.600 6.975
УКУПНО Република Србија без АП Косово 
и Метохија 16.350 10.610

Извор: ИЈЧ

Ква ли тет во да за пи ће

По ка за те љи (фи зич ко-хе миј ски и ми кро би о ло шки) ко ји се од но се на кон тро лу ква ли те та во де за пи ће на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср-
би је пре у зе ти су из Здрав стве но-ста ти стич ких го ди шња ка Ре пу бли ке Ср би је, ко је пу бли ку је Ин сти тут за јав но здра вље Ср би је „Др Ми-
лан Јо ва но вић Ба тут”. При каз је дат по окру зи ма (Та бе ла 17), а од но си се на 2008, 2010. и 2012. го ди ну.

Табела 17. Фи зич ко-хе миј ска и ми кро би о ло шка ис прав ност во де на кон тро ли са ним јав ним во до вод ним си сте ми ма 

Округ

Број јав них во до вод них си сте ма (ЈВС)

контролисаних без неисправности* са физичко-хемијском 
неисправности

са микробиолошком 
неисправности са обе неисправности

2008. 2010. 2012. 2008. 2010. 2012. 2008. 2010. 2012. 2008. 2010. 2012. 2008. 2010. 2012.
1. Севернобачки 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3
2. Западнобачки 4 4 4 0 0 0 1 0 1 0 2 0 3 2 3
3. Јужнобачки 11 11 11 4 2 3 1 3 2 0 0 1 6 6 5
4. Севернобанатски 6 6 6 0 0 0 1 2 1 0 0 0 5 4 5
5. Средњебанатски 5 5 5 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 5 4
6. Јужнобанатски 8 8 8 3 0 1 0 1 0 1 2 2 4 5 5
7. Сремски 6 5 5 3 2 2 2 0 2 0 0 0 1 3 1

Укупно АП Војводина 43 42 42 10 5 6 7 6 7 1 4 3 25 27 26
8. Мачвански 8 8 8 3 5 8 0 0 0 4 2 0 1 1 0
9. Колубарски 7 6 6 6 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Подунавски 4 3 4 3 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11. Браничевски 8 8 8 7 6 6 1 1 1 0 0 0 0 1 1
12. Шумадијски 7 7 7 2 3 2 4 2 3 1 1 2 0 1 0
13. Поморавски 6 6 6 4 4 6 0 0 0 2 2 0 0 0 0
14. Борски 5 5 5 3 3 3 0 1 2 1 0 0 1 1 0
15. Зајечарски 4 4 4 4 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
16. Златиборски 11 11 11 4 7 1 0 0 0 6 2 10 1 2 0
17. Моравички 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Рашки 5 5 5 4 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0
19. Расински 6 6 6 2 3 4 2 1 1 1 1 0 1 1 1
20. Нишавски 6 6 6 4 2 4 1 1 2 1 2 0 0 1 0
21. Топлички 4 4 4 2 4 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1
22. Пиротски 4 4 4 4 1 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
23. Пчињски 7 7 7 6 6 6 0 0 0 1 1 1 0 0 0
24. Јабланички 10 10 10 6 7 7 2 1 1 1 0 2 1 2 0

Централна Србија 106 106 104 68 70 73 13 9 11 20 15 18 5 10 3
25. Град Београд 7 7 7 1 0 2 0 0 0 3 2 1 3 5 4

Република Србија без  
АП Косово и Метохија 156 156 154** 79 75 81 20 15 18 24 21 22 33 42 33

*  ма ње од 5% ми кро би о ло шки и ма ње од 20% фи зич ко-хе миј ски не ис прав них узо ра ка
** 59.900 узо ра ка во де за пи ће ис пи та но на фи зич ко-хе миј ску ис прав ност  – не ис прав но 13,9%

Из вор: Ин сти тут за јав но здра вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут”
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Фи зич ко-хе миј ска и ми кро би о ло шка не ис прав ност во де за 

пи ће ни је за бе ле же на на око 50% кон тро ли са них цен трал них во-
до вод них си сте ма, при че му је ис прав них си сте ма нај ви ше би ло 
на под руч ју цен трал не Ср би је (65 –70%). По вре ме на не ис прав ност 
за бе ле же на је на не ким узор ци ма у си сте ми ма у АП Вој во ди ни и 
Бе о гра ду. 

На про сто ру АП Вој во ди не фи зич ко-хе миј ска не ис прав ност 
узо ра ка ве за на је пре вас ход но за при род не ка рак те ри сти ке под зем-
не во де, док су за цен трал ну Ср би ју од сту па ња че сто ве за на за са-
др жај ни тра та. 

Оце на ста ња

Ста ње во до снаб де ва ња се раз ли ку је по под руч ји ма, ка ко у 
по гле ду из гра ђе но сти ин фра струк ту ре и сте пе на об у хва ће но сти 
ста нов ни штва, та ко и у по гле ду по у зда но сти во до снаб де ва ња (по 
вре ме ну, ко ли чи ни и ква ли те ту). Ово је усло вље но раз ли чи том 
гу сти ном на се ље но сти, сте пе ном при вред не ак тив но сти и рас по-
ло жи вим ка па ци те ти ма из во ри шта, гу би ци ма у мре жи и дру гим 
фак то ри ма.

Про це нат при кљу че но сти ста нов ни штва на јав не си сте ме во-
до снаб де ва ња ра стао је кроз вре ме и у Ре пу бли ци Ср би ји без АП 
Ко со во и Ме то хи ја 2002. го ди не био је око 76%, а да нас је ве ћи 
од 80%. При су тан је да љи тренд по ве ћа ња при кљу че но сти, зна чај-
ним де лом као по сле ди ца ми гра ци је из се ла у град. Нај ве ћи про-
це нат при кљу че но сти (пре ко 90%) је у АП Вој во ди ни и Бе о гра ду, 
што го во ри у при лог до број из гра ђе но сти во до вод не ин фра струк-
ту ре на овим, али и на дру гим про сто ри ма. Ме ђу тим, чи ње ни ца 
је да у цен трал ној Ср би ји по сто је и не ка ве ћа на се ља ко ја не ма ју 
си сте ме јав ног во до снаб де ва ња.

Ста ње из гра ђе не ин фра струк ту ре раз ли ку је се по си сте ми ма 
и у нај ве ћој ме ри за ви си од ста ро сти и одр жа ва ња обје ка та. Нео-
д го ва ра ју ће одр жа ва ње че сто има за по сле ди цу ве ли ке гу бит ке у 
мре жи, ко ји код по је ди них си сте ма из но се и ви ше од 30%, а мо же 
до ћи и до угро жа ва ње ква ли те та во де.

По пи та њу ква ли те та во де по сто је три гру пе про бле ма:
1) нео д го ва ра ју ћи ква ли тет во де за пи ће  – при су тан је у ве ли-

ком де лу АП Вој во ди не (по себ но у Бач кој и Ба на ту), По мо ра вља, 
де ло ви ма Шу ма ди је и број ним ма њим оп шти на ма; 

2) на дек спло а та ци ја под зем не во де  – при сут на пр вен стве но у 
АП Вој во ди ни; 

3) не до вољ на за шти ће ност из во ри шта (при сут на на мно гим 
из во ри шти ма у зе мљи).

Про блем нео д го ва ра ју ћег ква ли те та во де је при сут ни ји у ма-
њим сре ди на ма, док је у ве ћим гра до ви ма у во до вод ним си сте-
ми ма ква ли тет углав ном уну тар гра ни ца мак си мал не до зво ље не 
кон цен тра ци је (у да љем тек сту: МДК). Трен до ви у по гор ша њу 
ква ли те та во де, ге не рал но, ни су уоче ни. Про блем не а де кват не за-
шти ће но сти из во ри шта ја вља се не за ви сно од ве ли чи не си сте ма. 

Зна ча јан про блем у овом сег мен ту пред ста вља и не а де кват-
на це на во де, ко ја је на не ким под руч ји ма ма ња од тро шко ва ра да 
си сте ма, а сте пен на пла те је, осим код ве ћих си сте ма, не до во љан.

Про блем пред ста вља ју не ле гал но бу ше ни бу на ри пре те жно 
у ру рал ним и су бур ба ним про сто ри ма, ко ји су из гра ђи ва ни нај че-
шће за по тре бе ин ди ви ду ал ног снаб де ва ња до ма ћин ста ва во дом за 
пи ће.

По ред на ве де ног, мо ра се ука за ти на раз ли чи ту ор га ни зо ва-
ност ко му нал них слу жби на ни воу ло кал не са мо у пра ве, јер је чест 
слу чај да се у њи хо вој над ле жно сти на ла зе, по ред јав ног снаб де-
ва ња ста нов ни штва и дру гих ко ри сни ка во дом за пи ће, и дру ге 
ко му нал не де лат но сти. То у из ве сној ме ри ути че на ефи ка сност 
њи хо вог ра да. Не до ста так од го ва ра ју ћег ка дра та ко ђе је про блем 
у аде кват ном оба вља њу во до снаб де ва ња у окви ру по је ди них во до-
вод них си сте ма.

Снаб де ва ње во дом ин ду стри је

У дру гој по ло ви ни XX ве ка до шло је до ин тен зив не ин ду-
стри ја ли за ци је у чи та вој Ју го сла ви ји (па и у Ре пу бли ци Ср би ји), 

од но сно, до зна чај ног по ра ста уде ла ин ду стри је у укуп ном дру-
штве ном про из во ду. Успо ра ва ње ра ста ове при вред не гра не за-
по че ло је осам де се тих го ди на про шлог ве ка, да би по чет ком де-
ве де се тих го ди на, због рас па да зе мље и спољ них санк ци ја, и 
ин ду стриј ска про из вод ња до жи ве ла до дат не по тре се. Уки да њем 
спољ них санк ци ја си ту а ци ја се по чет ком овог ве ка до не кле по пра-
ви ла, али, у про це су дру штве не тран сфор ма ци је и про ме не вла-
снич ких од но са, раз во ју ин ду стриј ске про из вод ње ни је по све ће на 
од го ва ра ју ћа па жња. 

Ду го го ди шња не кон ку рент ност ин ду стри је (про сеч на сто па 
ра ста фи зич ког оби ма ин ду стриј ске про из вод ње у пе ри о ду 2001 –
2008. го ди не из но си ла је 2,2% за укуп ну ин ду стри ју и 2,0% за 
пре ра ђи вач ку ин ду стри ју), уз не по вољ ни је усло ве по сло ва ња иза-
зва не гло бал ним ре це си о ним кре та њи ма, до ве ла је у 2009. го ди ни 
ин ду стри ју Ре пу бли ке Ср би је на ни во од око 45% про из вод ње из 
1990. го ди не. 

Ко ри шће ње во де је у ди рект ној ко ре ла ци ји са фи зич ким оби-
мом ин ду стриј ске про из вод ње. Та ко се 2008. го ди не за по тре бе 
ин ду стри је ко ри сти ло око 136 ми ли о на m3 во де (Та бе ла 18), што 
пред ста вља зна чај но сма ње ње у од но су на прет ход ни пе ри од и ја-
сно ре флек ту је укуп но сма ње ње ин ду стриј ске про из вод ње, по го-
то ву у обла сти пре ра ђи вач ке ин ду стри је. При том је ви ше од 16% 
укуп но за хва ће них ко ли чи на во де би ло из јав ног во до во да, док су 
соп стве ни во до за хва ти би ли пре те жно ори јен ти са ни на по вр шин-
ске во де. Ка сни је су се за хва ће не ко ли чи не во де за ин ду стри ју сма-
њи ва ле, та ко да су 2012. го ди не на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је 
из но си ле око 90 ми ли о на m3 (из јав ног во до во да око 17 ми ли о на m3, 
од но сно око 19%, а из под зем них во да око 27 ми ли о на m3, од но сно 
око 30%, док је ви ше од по ло ви не за хва ће них по вр шин ских во да).

Табела 18.  За хва ће не ко ли чи не во де за ин ду стри ју на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је, у 103 m3

Из во ри ште Го ди не
2008. 2010. 2012.

Јав ни во до вод 22.360 15.826 17.326
Соп стве ни 
водозахват

под зем не во де 31.324 28.374 26.993
по вр шин ске во де 82.017 64.744 45.106

УКУП НО 135.701 108.944 89.425

Из вор: РЗС Еко-бил тен

За вод но под руч је Бач ка и Ба нат и вод но под руч је Срем по-
да ци По кра јин ског се кре та ри ја та за енер ге ти ку и ми не рал не си ро-
ви не о ста њу ре зер ви под зем них во да (2010. го ди на) по ка зу ју да је 
у про це су ове ре или је ове ри ло ела бо ра те о ре зер ва ма под зем них 
во да за соп стве не по тре бе 50 при вред них су бје ка та. На осно ву по-
да та ка о ове ре ним ре зер ва ма, на овом про сто ру за хва та се укуп но 
до 700 l/s, из раз ли чи тих во до но сних сло је ва (Та бе ла 19). 

Табела 19. Укуп но за хва та ње под зем них во да за по тре бе при вре де
Вод но 
под руч је

Екс пло а та ци ја (l/s)
I из дан ОВК14 Нео ген Креч ња ци Пу ко тин ски ∑

Бач ка и Ба нат 178,7 242,5 206,28 0 1 628,48
Срем 0 54,8 30,08 21 0 105,88
УКУП НО 178,7 297,3 236,36 21 1 734,36

Из вор:  По кра јин ски се кре та ри јат за енер ге ти ку и ми не рал не  
си ро ви не

Про це њу је се да је и на оста лим вод ним под руч ји ма укуп но 
за хва та ње под зем них во да за по тре бе при вред них су бје ка та (пи ва-
ре, ин ду стри ја, про из вод ња хра не и др.) не пре ла зи на пред на ве де-
ну вред ност.

У тер мо е лек тра на ма во да се ко ри сти за хла ђе ње (ре цир ку ла-
ци јом и про точ но) и за пре нос то плот не енер ги је, а по вр шин ска 
во да је основ но из во ри ште за тех но ло шку во ду тер мо е лек тра на 
(Та бе ла 20).
 – – – – – – – – – – – – – – –
14 Oсновни во до но сни ком плекс  – пе ско ви то-шљун ко ви те на сла ге еопле и сто цен-

ских и ста ри је пле и сто цен ских се ди ме на та.
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Табела 20. По тро шња во де за рад тер мо е лек тра на и тер мо е лек тра на  – то пла на

Тер мо е лек тра на Сна га на пра гу укуп но
(МW) Си стем за хла ђе ње

Kоличинa ко ри шће не во де
(103 m3/год) Из вор рас хлад не во де река/акумулација

површинске подземне
Огранак Термоелектране „Никола Тесла”

ТЕ Никола Тесла А 1.482 п 1.005.034 879 Сава
ТЕ Никола Тесла Б 1.160 п 1.055.858 479 Сава
ТЕ Колубара А 238 п 5.840 Колубара
ТЕ Морава 100 п 88.145 52 Вел. Морава

Огранак Термоелектране Костолац
ТЕ Костолац А 281 п 355.560 Дунав
ТЕ Костолац Б 579 п 560.479 1.104 Дунав

Огранак Панонске електране
ТЕ-ТО Нови Сад 208 п 18.701 Дунав
ТЕ-ТО Зрењанин 100 р 905 Бегеј
Сремска Митровица 45 п 675 Сава

си стем хла ђе ња: п  – про точ ни; р  – ре цир ку ла ци о ни

Из вор: мо ди фи ко ва на та бе ла из Во до при вред не осно ве Ре пу бли ке Ср би је

Оце на ста ња

Стаг на ци ја и пад ин ду стриј ске про из вод ње (и дру гих при вред них ак тив но сти) од ра зи ли су се и на ко ри шће ње вод них ре сур са. Ово 
илу стру је по да так да је за хва ће на ко ли чи на во де за по тре бе ин ду стри је 2012. го ди не би ла за тре ћи ну ма ња не го 2008. го ди не. По вољ на 
окол ност је да се за ове на ме не ко ри сти ви ше од 80% во де из соп стве них во до за хва та, са ве ћом за сту пље но шћу по вр шин ских во да.

Та ко ђе тре ба ука за ти на чи ње ни цу да по да ци ко је пу бли ку је РЗС ни су увек ком плет ни, с об зи ром на то да по је ди ни ло кал ни во до-
за хва ти ни су ре ги стро ва ни, док не ки при вред ни су бјек ти не ис пу ња ва ју за ко ном про пи са ну оба ве зу си сте мат ског ре ги стро ва ња за хва-
ће них ко ли чи на во де у то ку екс пло а та ци је и до ста вља ња по да та ка о ме ре њи ма над ле жним ин сти ту ци ја ма. Та ко ђе, не ма ни ефи ка сне 
кон тро ле за хва та ња во де од стра не над ле жних ин сти ту ци ја, што би тре ба ло у на ред ном пе ри о ду ис пра ви ти.

На вод ња ва ње

На вод ња ва ње као ме ли о ра тив на ме ра би ла је по зна та још у сред њем ве ку и то пр вен стве но у ју жним кра је ви ма Ре пу бли ке Ср би је. 
То су би ли ин ди ви ду ал ни си сте ми са тра ди ци о нал ним на чи ни ма на вод ња ва ња, пр вен стве но по вр тлар ских кул ту ра и не што ма ње во ћар-
ских и ра тар ских усе ва. Пр ви ве ћи си сте ми за на вод ња ва ње из гра ђе ни су три де се тих го ди на два де се тог ве ка, а зна чај ни ји раз вој на вод-
ња ва ња на стао је у дру гој по ло ви ни XX ве ка, на ро чи то по сле из град ње ХС ДТД. Еко ном ски про бле ми у но ви јем пе ри о ду усло ви ли су 
стаг на ци ју у го то во свим обла сти ма при вре де, укљу чу ју ћи и по љо при вре ду, па са мим тим и у обла сти на вод ња ва ња.

По сто је ћи си сте ми за на вод ња ва ње

На те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је (без АП Ко со ва и Ме то хи је) по вр ши не по год не за на вод ња ва ње без огра ни че ња и по год не за на-
вод ња ва ње уз опрез за хва та ју по вр ши ну од око 1,9 ми ли о на hа. С дру ге стра не, хи дро си сте ми за на вод ња ва ње у јав ној сво ји ни из гра ђе ни 
су на по вр ши ни од око 105.500 ha15, што је ма ње од 6% од зе мљи шта ко је има по вољ не ка рак те ри сти ке за на вод ња ва ње. Ме ђу тим, због 
не а де кват ног одр жа ва ња и не бри ге вла сни ка и ко ри сни ка, у функ ци ји су си сте ми на знат но ма њем про сто ру. Про це њу је се да је на вод-
ња ва њем об у хва ће но ма ње од 40% ових по вр ши на (Та бе ла 21). Нај ве ћи си сте ми су на под руч ју АП Вој во ди не (пре све га, у Бач кој и Ба-
на ту  – око 75%), што је усло вље но ква ли тет ним по љо при вред ним зе мљи штем и зна чај ним ко ли чи на ма тран зит них во да (Ду нав, Ти са и 
Са ва) на овом про сто ру. 

Пре ма по да ци ма ди стри бу те ра опремe за на вод ња ва ње, по ред на ве де них по вр ши на, на вод ња ва се још 45.000 ha (Та бе ла 21), ин ди-
ви ду ал ним си сте ми ма у при ват ном вла сни штву и уз до ми нант ну при ме ну ти фо на и си сте ма кап по кап, али о њи ма не по сто ји пот пу на 
еви ден ци ја у РЗС. 

Табела 21. На вод ња ва не по вр ши не у јав ној и при ват ној сво ји ни

Ред ни
број На зив вод ног под руч ја

По вр ши на (hа)
Укупно у функцији

системи у јавној својини*
системи у приватном власништву**

техн. заокружени техн. незаокружени
1. Бачка и Банат 29.028 10.136 6.055 45.219
2. Срем 1.134 1.853 1.112 4.099
3. Београд 1.912 2.435 1.095 5.442
4. Сава 5.000 5.076 2.538 12.614
5. Морава 3.840 6.000 2.400 12.240
6. Доњи Дунав нема података 4.500 1.800 6.300

УКУПНО 40.914 30.000 15.000 85.914
* по да ци јав них во до при вред них пред у зе ћа ** по да ци ди стри бу те ра опре ме

Из вор: ЈВП и ИЈЧ, ре фе рент на го ди на 2012. Го ди на

На оглед ним до бри ма у по љо при вред ним шко ла ма под тех нич ки за о кру же ним си сте ми ма на ла зи се око 2.000 ha, док ло кал но, око 
окућ ни ца, има на око 10.000 hа тех нич ки не за о кру же них си сте ма, та ко да се под из гра ђе ним си сте ми ма у јав ном и при ват ном вла сни-
штву на ла зи око 145.000 hа, док је не ким об ли ком на вод ња ва ња об у хва ће но укуп но око 100.000 ha по љо при вред них по вр ши на. 

По да ци РЗС по ка зу ју да су, у пе ри о ду 2009 –2012. го ди не, на вод ња ва њем би ле об у хва ће не по љо при вред не по вр ши не из ме ђу 25 и 53 
хи ља де ha (Та бе ла 22), у јав ном и при ват ном вла сни штву. При том тре ба има ти у ви ду да на по тре бу за на вод ња ва њем ути чу објек тив ни 
(за до во ља ва ју ћи вре мен ски и про стор ни рас по ред па да ви на) и су бјек тив ни раз ло зи, па је то раз лог за раз ли чи те при ка за не вред но сти. 
Нај ви ше на вод ња ва них по вр ши на би ло је у АП Вој во ди ни око 38.000 hа, на те ри то ри ји Бе о гра да око 4.000 hа, у Шу ма ди ји и За пад ној 
Ср би ји 300 hа и у Ју жној и Ис точ ној Ср би ји око 11.000 hа.
 – – – – – – – – – – – – – – –
15 Из вор: јав на во до при вред на пред у зе ћа и ИЈЧ, ре фе рент на го ди на 2012. го ди на.
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Табела 22. На вод ња ва не по вр ши не у Ре пу бли ци Ср би ји, по ре ги о ни ма

Го ди на
На вод ња ва не по вр ши не по ре ги о ни ма (hа)

Укуп но
Бе о град АП Вој во ди на Шу ма ди ја и За пад на Ср би ја Ју жна и Ис точ на Ср би ја

2009. 2.618 26.713 324 921 30.576
2010. 1.583 14.972 329 8.244 25.128
2011. 2.520 20.516 289 10.850 34.175
2012. 4.165 37.835 300 10.686 52.986

Из вор: РЗС

Пре ма истом из во ру, до ми нан тан на чин на вод ња ва ња у це лој Ре пу бли ци Ср би ји је ве штач ка ки ша (на око 85% на вод ња ва них по-
вр ши на), док се си сте ми „кап по кап” (све за сту пље ни ји за по вр тлар ство и во ћар ство) ко ри сте на нај ма њем про сто ру (око 5% по љо при-
вред них по вр ши на). На око 10% по вр ши на ко ри сте се оста ли ти по ви на вод ња ва ња. 

Нор ме на вод ња ва ња

Нор ме на вод ња ва ња се кре ћу у вр ло ши ро ким гра ни ца ма. Та мо где се по вре ме но вр ши на вод ња ва ње (у слу ча ју оце не да је усев 
угро жен, што је нај че шће), нор ма се кре ће од 800 до 1.200 m3/hа го ди шње, док су на оста лим си сте ми ма нор ме у ра спо ну од 1.000 до 
2.500 m3/hа го ди шње (из у зет но пре ко 3.000 m3/hа го ди шње). 

Пре те жан број си сте ма за на вод ња ва ње про јек то ван је и из гра ђен са хи дро мо ду лом на вод ња ва ња 0,5 l/s по hа. Ме ђу тим, нор ме на-
вод ња ва ња у то ку ко ри шће ња си сте ма нај че шће не од го ва ра ју про јек то ва ним, а из у зе так су ду го го ди шњи за са ди (са око 3.250 –3.600 m3/
hа го ди шње), ко ји се пре те жно на вод ња ва ју си сте ми ма „кап по кап”. 

Из во ри шта и за хва ће не ко ли чи не во де за на вод ња ва ње

У Та бе ли 23. дат је при каз ко ли чи на во де ко је се, по вод ним под руч ји ма, ко ри сте за на вод ња ва ње око 86 хи ља да ha по љо при вред-
них по вр ши на у др жав ном и при ват ном вла сни штву (Та бе ла 21).

Табела 23. За хва ће не ко ли чи не во де

Ред ни
број На зив вод ног под руч ја

За хва ће не ко ли чи не во де (m3/год)
Системи у јавној својини Системи у приватном власништву Укупно захваћене количине 

технички заокружени технички незаокружени
1. Бачка и Банат 52.250.400 18.244.800 5.449.500 75.944.700
2. Срем 2.041.200 3.335.400 1.000.620 6.377.220
3. Београд 3.441.600 4.383.000 985.500 8.810.100
4. Сава 9.000.000 9.136.800 2.284.200 20.421.000
5. Морава 6.912.000 10.800.000 2.160.000 19.872.000
6. Доњи Дунав нема података 8.100.000 1.620.000 9.720.000

УКУПНО 73.645.200 54.000.000 13.499.820 141.145.020

Извор: ЈВП и ИЈЧ

Про це на је да се за на вод ња ва ње ко ри сти пре те жно (око 90%) по вр шин ска во да и то ди рект ним за хва та њем из реч них то ко ва, ре ги-
о нал них хи дро си сте ма, аку му ла ци ја и ка нал ске мре же. Из во ри шта под зем них во да за на вод ња ва ње су нај че шће бу на ри у окви ру „пр ве” 
из да ни16. 

Оце на ста ња

По ла зе ћи од чи ње ни це да се са мо под ора ни ца ма на ла зи ско ро два ми ли о на ha, мо же се за кљу чи ти да су си сте ми ма за на вод ња ва ње 
за хва ће не из у зет но ма ле по вр ши не (у при ват ном и јав ном сек то ру око 7% од по вр ши на под ора ни ца ма). Ме ђу тим, ни из гра ђе ни си сте ми 
се не ко ри сте до вољ но, због не а де кват ног одр жа ва ња, не ис пу ње но сти про јек том утвр ђе них пер фор ман си и сл. Та ко ђе, из о ста нак ме ра 
арон да ци је, укруп ња ва ња по се да, ко ма са ци је, али и не до вољ на укљу че ност ко ри сни ка си сте ма у про це се ко ји се од но се на еко но ми ју 
по љо при вре де, ути ца ли су на еко но мич ност при ме не на вод ња ва ња у окви ру по сто је ћих си сте ма и на раз вој но вих си сте ма.

Та ко ђе тре ба на гла си ти да ни РЗС, као ре пу блич ка ин сти ту ци ја над ле жна за при ку пља ње и ана ли зу по да та ка у свим ре ле вант ним 
обла сти ма, укљу чу ју ћи и ову област, не рас по ла же ком плет ним по да ци ма о на вод ња ва ним по вр ши на ма и ко ли чи на ма во де ко је се ко ри сте. 
Та ко се, при ме ра ра ди, у зва нич ној еви ден ци ји РЗС још увек не на ла зе сви мо дер ни си сте ми за на вод ња ва ње ко је су по след њих го ди на из-
гра ди ли круп ни при ват ни зе мљо по сед ни ци у во ћар ској и по вр тлар ској про из вод њи, као и број ни си сте ми ма њих при ват них про из во ђа ча. 

Хи дро е нер ге ти ка

Па ра лел но са по ја вом хи дро е лек тра на у мно гим др жа ва ма раз ви је ног све та, по чет ком два де се тог ве ка, пр ве хи дро е лек тра не ја вља-
ју се и код нас. Елек трич на енер ги ја про из ве де на у овим хи дро е лек тра на ма слу жи ла је углав ном за осве тља ва ње на се ља и за по тре бе 
ло кал не ин ду стри је. Ове хи дро е лек тра не би ле су ма њих сна га и по ди за не су не по сред но уз по тро ша че, јер се елек тро е нер ги ја ни је мо гла 
ла ко пре но си ти на ве ћа ра сто ја ња. У дру гој по ло ви ни XX ве ка на сту пи ло је ин тен зив ни је ко ри шће ње хи дро по тен ци ја ла и из град ња ве-
ћих хи дро е лек тра на.

Пре ма енер гет ском би лан су Ре пу бли ке Ср би је за 2015. го ди ну, укуп на сна га ве ли ких хи дро е лек тра на на пра гу по стро је ња из но си ла 
је 2.940 MW, а сна га ма лих хи дро е лек тра на 52,5 MW, што укуп но чи ни око 30% укуп но ин ста ли са них елек тро е нер гет ских про из вод них 
ка па ци те та Ре пу бли ке Ср би је. Пре ма истом из во ру, пла ни ра на про из вод ња хи дро е лек тра на је од ре ђе на на 9.236 GWh/год, док у струк ту-
ри про из вод ње елек трич не енер ги је из хи дро е лек тра на, про точ не уче ству ју са 88%, аку му ла циј ске са 6,5%, ре вер зи бил не са 4% и ма ле 
хи дро е лек тра не са 1,5%.

Пре ма по да ци ма из Стра те ги је раз во ја енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је до 2025. го ди не са про јек ци ја ма до 2030. го ди не, уку пан бру то 
хи дро е нер гет ски по тен ци јал на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је из но си око 25.000 GWh/год, а тех нич ки ис ко ри стив око 19.500 GWh/год, 
од че га се око 17.700 GWh/год мо же ис ко ри сти ти на објек ти ма ве ћим од 10 МW. Укуп ни по тен ци јал хи дро е лек тра на сна ге до 10 МW се 
про це њу је на око 1.800 GWh/год.
 – – – – – – – – – – – – – – –
16 Пр ве из да ни су аку му ла ци је под зем них во да, фор ми ра не у во до но сним сре ди на ма мла ђег квар та ра.
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Пре глед по сто је ћих хи дро е лек тра на укљу че них у ди стри бу ци о ну мре жу елек тро е нер гет ског си сте ма, са основ ним по ка за те љи ма, 
дат је у Та бе ли 24.

Табела 24. Пре глед ве ћих хи дро е лек тра на, са основ ним ка рак те ри сти ка ма

Бр. Хи дро е лек тра на Во до ток Го ди на изградње Qi
(m3/s)

Pi
(МW) Тип

1. Ов чар Ба ња За пад на Мо ра ва 1954/57 40,0 5,8 п
2. Ме ђу врш је За пад на Мо ра ва 1957 40,0 7,0 п
3. Звор ник Дри на 1955/58 165,0 52,0 п

4. Вла син ске елек тра не (Врла I –IV) Вла си на, Вр ла и Божичка река 1954/58

18,3
18,5
18,0
18,4

50,1
23,7
29,0
24,8

а

5. Увац Увац 1979 43,0 36,0 а
6. Ко кин Брод Увац 1962 37,4 22,5 а
7. Би стри ца Увац 1960 36,0 104,0 а
8. Ба ји на Ба шта Дри на 1966/68 600,0 365,2 п
9. Пот пећ Лим 1967/70 165,0 51,0 п
10. Ђер дап 1 Ду нав 1970/72 4.800,0 1.164,0 п
11. Ђер дап 2 Ду нав 1985/87 4.200,0 270,0 п
12. Пи рот Ви со чи ца 1990 45,0 80,0 а
13. РХЕ Ба ји на Ба шта 1982 129,2 614 р
14. Га зи во де Ибар 1981 42,6 35,0 а

п  – про точ на, а  – аку му ла ци о на, р  – ре вер зи бил на 

Из вор: Во до при вред на осно ва Ре пу бли ке Ср би је

Нај ве ће хи дро е лек тра не из гра ђе не су на ре ка ма са ве ли ким 
хи дро по тен ци ја лом (пре све га, на Ду на ву и Дри ни), као и не ким 
ма њим, али и хи дро е нер гет ски по вољ ним во до то ци ма (Вла си на, 
Увац, Ви со чи ца и др.). На до са да из гра ђе ним хи дро е лек тра на ма 
про из во ди се про сеч но око 10.500 GWh/год (два де се то го ди шњи 
про сек).

Ра ти фи ка ци јом Уго во ра о осни ва њу Енер гет ске за јед ни це 
(За кон о ра ти фи ка ци ји Уго во ра о осни ва њу енер гет ске за јед ни-
це из ме ђу Европ ске за јед ни це и Ре пу бли ке Ал ба ни је, Ре пу бли ке 
Бу гар ске, Бо сне и Хер це го ви не, Ре пу бли ке Хр ват ске, Бив ше ју-
го сло вен ске ре пу бли ке Ма ке до ни је, Ре пу бли ке Цр не Го ре, Ру му-
ни је, Ре пу бли ке Ср би је и При вре ме не ми си је Ује ди ње них На ци ја 
на Ко со ву у скла ду са Ре зо лу ци јом 1244 Са ве та Без бед но сти Ује-
ди ње них На ци ја, „Слу жбе ни гла сник РС”, број 62/06), Ре пу бли ка 
Ср би ја је пре у зе ла и оба ве зе из Дирек тивe 2009/28/ЕЗ, ко ја, из ме-
ђу оста лог, го во ри о про мо ци ји елек трич не енер ги је про из ве де не 
из об но вљи вих из во ра енер ги је. У ци љу по ве ћа ња ко ри шће ња об-
но вљи вих из во ра енер ги је, Ре пу бли ка Ср би ја се при дру жи ла зе-
мља ма ко је суб вен ци о ни шу про из вод њу елек трич не енер ги је из 
об но вљи вих из во ра и уве ла нај ра спро стра ње ни ји мо дел  – под сти-
цај не фик сне от куп не це не („feed-in” та ри фа), са пе ри о дом за га-
ран то ва ног пре у зи ма ња елек трич не енер ги је од 12 го ди на. Ово је 
усло ви ло ве ли ко ин те ре со ва ње за раз вој ма њих хи дро е нер гет ских 
обје ка та (<10 MW), та ко да је у по след ње вре ме зна чај но по ве ћан 
број ло ка ци ја на ко ји ма по сто ји ин те ре со ва ње за из град њу ма лих 
хи дро е лек тра на, а ра сте и број из гра ђе них обје ка та. 

Ма ле ХЕ се углав ном за сни ва ју на де ри ва ци ја ма, ко ји ма се 
оства ру је кон цен тра ци ја па да, што је у не ким слу ча је ви ма узро-
ко ва ло да се ду гач ки по те зи ма њих во до то ка еко ло шки угро зе, по 
осно ва ма: хи дро ге о граф ско-хи дро ло шким, у по гле ду би о ло шке 
ра зно вр сно сти, у по гле ду ам би јен тал не вред но сти, са гле ди шта 
раз во ја се о ског и еко ло шког ту ри зма и др. И код при бран ских ма-
лих ХЕ број ни су мо гу ћи не га тив ни ефек ти  – по гор ша ње при род-
ног ре жи ма на но са, ква ли те та во де у аку му ла ци ји, итд. 

По ја вом ве ли ког бро ја ин ве сти то ра за ин те ре со ва них за ула-
га ње у ма ле ХЕ у прет ход них не ко ли ко го ди на, као и тран зи ци о-
ним пе ри о дом у ко ме су тек ус по ста вље ни од го ва ра ју ћи стан дар-
ди, из вр шен је зна ча јан при ти сак на не ке аспек те за шти те жи вот не 
сре ди не, а та ко ђе је до ла зи ло до угро жа ва ња дру гих ко ри сни ка 
во да. Из на ве де них раз ло га нео п ход но је оја ча ти хо ри зон тал не ве-
зе од лу чи ва ња у ор га ни ма др жав не упра ве, а та ко ђе и обез бе ди ти 
бо љу ко ор ди на ци ју са је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве.

Оце на ста ња

До са да шњи рад хи дро е нер гет ских обје ка та био је пре вас-
ход но у функ ци ји по тре ба и зах те ва елек тро е нер гет ског си сте ма 

Ре пу бли ке Ср би је, не ува жа ва ју ћи у до вољ ној ме ри ре жим во да 
у во до то ци ма. Не по вољ ни ефек ти ово га при сут ни су на За пад ној 
Мо ра ви, Ју жној Мо ра ви и Дри ни, а са аспек та не по што ва ња про-
пи са них огра ни че ња и на Ни ша ви. 

Рад хи дро е нер гет ских обје ка та у скла ду са про пи са ним ре-
жи мом екс пло а та ци је, што под ра зу ме ва и аде кват но ко ри шће ње 
аку му ла ци о них про сто ра, обез бе дио би по вољ ни ји ре жим у во до-
то ци ма низ вод но од пре град них ме ста.

По је ди не хи дро е лек тра не не ма ју ор га ни зо ва но си сте мат ско 
пра ће ње ста ња аку му ла ци ја, та ко да из о ста ју и ме ре одр жа ва ња 
аку му ла ци о ног про сто ра. 

Нео п ход но је по бољ ша ти хо ри зон тал не ве зе из ме ђу ор га на 
др жав не упра ве и бо љу ко ор ди на ци ју са је ди ни ца ма ло кал не са-
мо у пра ве да би се на оп ти ма лан на чин ис ко ри стио вод ни по тен-
ци јал ма њих во до то ка, уз што ма њи не по во љан ути цај на во де и 
жи вот ну сре ди ну.

Пло вид ба

Сви уну тра шњи вод ни пу те ви у Ре пу бли ци Ср би ји су ди-
рект но или ин ди рект но по ве за ни са ме ђу на род ном ре ком Ду нав и 
пре ко ње га са европ ском мре жом вод них пу те ва. 

Ре ка Ду нав пред ста вља ве о ма ва жан тран спорт ни ко ри дор 
(пан-европ ски ко ри дор VII Рај на –Ду нав). На це лој ду жи ни то ка 
кроз Ре пу бли ку Ср би ју (од ушћа Ти мо ка на km 845,5 до ма ђар ске 
гра ни це на km 1433) има ста тус ме ђу на род ног вод ног пу та, ре гу-
ли сан „Кон вен ци јом о ре жи му пло вид бе на Ду на ву” („Слу жбе ни 
лист ФНРЈ”, број 8/49) ко ја је усво је на у Бе о гра ду 1948. го ди не. 
Пре ма Кон вен ци ји, Ду нав ска ко ми си ја да је пре по ру ке о ми ни мал-
ним зах те ви ма ко ји се од но се на про пи са не га ба ри те плов ног пу-
та, укљу чу ју ћи хи дро тех нич ке и дру ге ра до ве на Ду на ву. За по-
тре бе пло вид бе из ве ден је ве ли ки обим ре гу ла ци о них ра до ва на 
овом во до то ку, на ро чи то у пе ри о ду 1965 –1980. го ди не. Ме ђу тим, 
на сек то ру Ду на ва из ме ђу гра ни це са Ма ђар ском (km 1433) и Но-
вог Са да (km 1255), ко ји има при род ни хи дро ло шко-хи дра у лич ки 
ре жим, још по сто је „уска гр ла”. Сек тор низ вод но од Но вог Са да, 
до Бе о гра да (km 1166), пред ста вља зо ну ис кли ња ва ња успо ра од 
бра не Ђер дап 1 (km 943), та ко да и на ње му још увек има не ко ли ко 
де о ни ца не по вољ них за пло вид бу. Те ку ћом ре а ли за ци јом про јек та 
„Хи дро тех нич ки и ба гер ски ра до ви” на 6 кри тич них де о ни ца от-
кло ни ће се кри тич не де о ни це за пло вид бу на на ци нал ном сек то ру 
Ду на ва од Бе о гра да до Бач ке Па лан ке, чи ме ће се знат но по ве ћа ти 
без бед ност пло вид бе. Низ вод но од Бе о гра да до бра не ХЕ „Ђер дап 
2” (km 863) Ду нав је под ус по ром и обез бе ђу је од лич не усло ве за 
пло вид бу. 

Ре ка Ти са од ушћа у Ду нав до гра ни це са Ма ђар ском (km 164) 
има ста тус ме ђу др жав ног вод ног пу та, у скла ду са ме ђу др жав ним 
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спо ра зу мом о пло вид би, ко ји је за кљу чен из ме ђу Ју го сла ви је и 
Ма ђар ске 1955. го ди не. Али се но вим Спо ра зу мом из ме ђу Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је и Вла де Ма ђар ске о пло вид би ре ком Ти сом из 
2016. го ди не ста вља ван сна ге прет ход ни спо ра зум, од но сно ства-
ра ју усло ви за отва ра ње пло вид бе за пло ви ла свих за ста ва. Но вим 
спо ра зу мом се ства ра ју мо гућ но сти по ве ћа ног про ме та ро бе и 
пут ни ка на ре ци Ти си чи ме ће она по ста ти кон ку рент на са дру-
гим ме ђу на род ним вод ним пу те ви ма, а Ре пу бли ка Ср би ја по ве ћа-
ва сво је по тен ци ја ле вод ног са о бра ћа ја.

Ре ка Са ва има ста тус ме ђу на род ног вод ног пу та, у скла ду са 
Оквир ним спо ра зу мом о сли ву ре ке Са ве (Крањ ска Го ра, 2002. го-
ди на) и Про то ко лом о ре жи му пло вид бе уз тај Спо ра зум (За кон о 
ра ти фи ка ци ји Оквир ног спо ра зу ма о сли ву ре ке Са ве, Про то ко ла о 
ре жи му пло вид бе уз Оквир ни спо ра зум о сли ву ре ке Са ве и спо ра-
зу ма о из ме на ма Оквир ног спо ра зу ма о сли ву ре ке Са ве и Про то-
ко ла о ре жи му пло вид бе уз Оквир ни спо ра зум о сли ву ре ке Са ве, 
„Слу жбе ни лист СЦГ  – Ме ђу на род ни уго во ри”, број 12/04). Тре нут-
но ста ње вод ног пу та на Са ви је не по вољ но, та ко да се пло вид ба од-
ви ја углав ном на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је (до Срем ске Ра че) и 
то са ве ли ким пре ки ди ма. Пла ни ра ним про јек том „Хи дро тех нич ки 
и ба гер ски ра до ви на кри тич ним сек то ри ма ре ке Са ве” ус по ста ви ће 
нео п ход ни га ба ри ти вод ног пу та за не сме та ну и без бед ну пло вид бу.

Ка нал ска мре жа ХС ДТД је про јек то ва на за ви ше на мен ско 
ко ри шће ње, при че му су нај ва жни ји кон тро ла ре жи ма по вр шин-
ских и под зем них во да и пло вид ба. Ка на ли и ка на ли са ни во до то ци 
укљу че ни у ХС ДТД има ју укуп ну ду жи ну 930 km, од че га је за 
пло вид бу оспо со бље но око 600 km, али са мо 320 km за бро до ве 
од 1.000 t но си во сти. Усло ви за пло вид бу су ге не рал но до бри, али 
по сто ји про блем ло шег одр жа ва ња ка на ла (про блем за си па ња на-
но сом и ве ге та ци ја).

Оце на ста ња

Вод ни са о бра ћај има од ре ђе них пред но сти над оста лим ви-
до ви ма са о бра ћа ја (еко но мич ност, ма ње за га ђи ва ње жи вот не 
сре ди не), али и не до стат ке (ма ле бр зи не, де тер ми ни са ни прав-
ци, за ви сност од хи дро ме те о ро ло шких усло ва и др.). Ква ли тет на 
и ефи ка сна ре на фло та и од го ва ра ју ћа луч ка ин фра струк ту ра и 
су пра струк ту ра, уз по ве за ност са оста лим са о бра ћај ним ин фра-
струк ту р ним објек ти ма, нео п ход ни су за ве ће уче шће овог ви да 
са о бра ћа ја у укуп ном тран спор ту ро ба и љу ди.

Ре пу бли ка Ср би ја има по вољ не еко ном ске по тен ци ја ле и ге-
о граф ске ка рак те ри сти ке за раз вој те рет ног и пут нич ког вод ног 
са о бра ћа ја, као и ре кре а тив не пло вид бе. Ме ђу тим, ста ње реч не 
ин фра струк ту ре ни је за до во ља ва ју ће, јер је по сле 1990. го ди не до-
шло до ве ли ког за сто ја у ње ном одр жа ва њу.

Уну тра шњи вод ни пу те ви у Ре пу бли ци Ср би ји има ју не у јед-
на че но ста ње плов но сти. Про бле ми са раз ли чи тим ста њем плов но-
сти, усло ви ма и без бед но шћу пло вид бе на по је ди ним во до то ци ма 
не га тив но ути чу на еко но мич ност по сло ва ња реч ног бро дар ства и 
са о бра ћа ја, па се нај че шће тран спорт љу ди и ро бе вр ши коп ном.

Вод ни са о бра ћај у це ли ни је у над ле жно сти Ми ни стар ства 
гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре, а одр жа ва ње и 
раз вој ме ђу на род них и ме ђу др жав них вод них пу те ва је по ве ре но 
Ди рек ци ји за вод не пу те ве ко ји је ор ган у са ста ву Ми ни стар ства. 
Над ле жност у пла ни ра њу раз во ја и одр жа ва њу вод них пу те ва су 
раз ли чи те у слу ча ју ме ђу на род них и ме ђу др жав них вод них пу те ва 
и ре гу ли са не су За ко ном о пло вид би и лу ка ма на уну тра шњим во-
да ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 73/10, 121/12 и 18/15).

Сек тор во да и уну тра шњи вод ни са о бра ћај су у функ ци о нал-
ној за ви сно сти у два аспек та:

1) нео ме тан и без бе дан уну тра шњи вод ни са о бра ћај зах те ва 
обез бе ђе ње по треб них тех нич ких ка рак те ри сти ка (га ба ри та плов-
ног пу та, од ре ђе них у од но су на ни ски плов ни ни во), од но сно 
ми ни мал них ди мен зи ја ко је тре ба да има плов ни пут да би се на 
ње му без бед но и еко но мич но од ви јао вод ни са о бра ћај и у не по-
вољ ним хи дро ло шким усло ви ма. По треб не тех нич ке ка рак те ри-
сти ке у скла ду са ка те го ри јом плов ног пу та се обез бе ђу ју из во ђе-
њем хи дро тех нич ких ра до ва у реч ном ко ри ту;

2) ин фра струк тур ни (луч ки ка па ци те ти) и пло ви ла су „по тен-
ци јал ни за га ђи ва чи”.

Из прет ход ног про ис ти че нео п ход ност са рад ње из ме ђу сек-
то ра во да и ин сти ту ци ја над ле жних за реч ни са о бра ћај, у свим фа-
за ма пла ни ра ња и екс пло а та ци је вод них пу те ва.

Ри бар ство и ри бо гој ство

Ри бар ство је при вред на де лат ност и об у хва та ри бо гој ство и 
при вред ни ри бо лов на отво ре ним во да ма. Ре кре а тив ни и спорт ски 
ри бо лов ни су при вред не ак тив но сти већ су де фи ни са не За ко ном о 
за шти ти и одр жи вом ко ри шће њу ри бљег фон да („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 128/14). 

Ри бо лов не во де Ре пу бли ке Ср би је Ре ше њем о од ре ђи ва њу 
ри бар ских под руч ја („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 49/10 и 60/12) 
по де ље не су на шест ри бар ских под руч ја и то: Ср би ја  – АП Вој-
во ди на, Ср би ја  – за пад, Ср би ја  – ју го за пад, Ср би ја  – југ, Ср би-
ја  – ис ток и Ср бија  – цен тар. Ри бар ска под руч ја су до де ље на на 
упра вља ње раз ли чи тим ин сти ту ци ја ма. Ор га ни за ци ја при ку пља-
ња по да та ка о ри бар ству у Ре пу бли ци Ср би ји че сто се ме ња ла од 
1948. до 2011. го ди не. Број из ве штај них је ди ни ца је опа дао са 77 
на 35 1961. го ди не, од но сно на 7 1996. го ди не, док су 2003. го ди не 
РЗС по дат ке до ста вља ле са мо три из ве штај не је ди ни це.

У Ре пу бли ци Ср би ји је за бе ле же но из ме ђу 98 и 110 вр ста ко-
ло у ста и ри ба, док про це њен број вр ста ко ји жи ви у коп не ним во-
да ма пре ва зи ла зи 9017.

Ри бар ство на отво ре ним во да ма уоби ча је но се де ли на при-
вред ни и ре кре а тив ни ри бо лов. Нај ве ћи при ти сак на ри бљи ре-
сурс и во де не еко си сте ме пред ста вља иле гал ни ри бо лов. Од ре ђе не 
про бле ме мо гу про у зро ко ва ти и ре кре а тив ни и спорт ски ри бо лов. 
Те шко је са си гур но шћу ре ћи ко ли ки је при ти сак на ре сурс раз ли-
чи тих ви до ва ри ба ре ња, јер ста ти стич ки по да ци, због не а де кват-
ног мо ни то рин га овог ре сур са и из о стан ка од го ва ра ју ће кон тро ле 
уло ва, ни су у пот пу но сти по у зда ни.

По сто је ћи си сте ми

На те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је га је ње ри ба до ми нант но je у 
то пло вод ним (ша ран ским) и хлад но вод ним (па стрм ским) риб ња-
ци ма. По ред ових, по сто ји и ма њи број ка ве зних си сте ма (што за-
кон ски про пи си не до зво ља ва ју), као и ма ле по вр ши не огра ђе них 
или пре гра ђе них де ло ва при род них и ве штач ких во да ко је се ко ри-
сте у свр ху уз го ја. Пре ко 90% риб ња ка је у при ват ном вла сни штву. 
Укуп на про из вод ња ри бе у риб ња ци ма на го ди шњем ни воу се у 
по след ње вре ме кре ће од 8.000 до 12.500 то на, при че му се око 
80% про из ве де у ша ран ским риб ња ци ма. 

Под ша ран ским риб ња ци ма је из ме ђу 12.000 и 13.000 ha зе-
мљи шта, нај ви ше у АП Вој во ди ни (око 97%). Део риб њач ких по-
вр ши на (15 –20%) је за пу штен и ван упо тре бе. За пре ми на свих ша-
ран ских риб ња ка је око 190 ми ли о на m3, док је око 160 ми ли о на 
m3 риб њач ке за пре ми не у упо тре би. По вр ши не риб ња ка се кре ћу 
од не ко ли ко де се ти на ква драт них ме та ра, па до пре ко 2.000 hа. По 
про це ни, уку пан број ша ран ских риб ња ка је из ме ђу 60 и 80, а ве ће 
по вр ши не (од 10 до пре ко 1.000 hа) има три де се так риб ња ка. 

Па стрм ски риб ња ци су ло ци ра ни ју жно од Са ве и Ду на ва и то 
у брд ско-пла нин ским кра је ви ма Ре пу бли ке Ср би је. Про це њу је се 
да па стрм ски риб ња ци за хва та ју по вр ши ну од око 12 ha (тре нут-
но ван функ ци је око 2,4 ha). Ка ли фор ниј ска па стрм ка пред ста вља 
основ ну вр сту га је них сал мо ни да, док је по точ на па стрм ка спо ра-
дич но при сут на. Про из вод ња у па стрм ским риб ња ци ма из но си у 
про се ку од 12 до 15 kg/m3 за пре ми не ба зе на. Иако се при ме њу је 
ин тен зи ван си стем га је ња ка ли фор ниј ске па стрм ке, ре ла тив но ма-
ле ко ли чи не про из ве де не ри бе по m3 во де су по сле ди ца сма ње ног 
оби ма ра да (5 –50% ка па ци те та) ових риб ња ка, пр вен стве но због 
не до стат ка обрт них сред ста ва.

За хва ће не ко ли чи не во де

Ша ран ски риб ња ци се во дом снаб де ва ју из ре ка ко је про ти чу 
у не по сред ној бли зи ни риб ња ка (Та миш, Ти са, Бе геј, Ду нав, Са-
ва и дру ге), из ка нал ске мре же ХС ДТД, а у ма њој ме ри, из под-
зем них во да (пре ко бу на ра). Ко ли чи на во де ко ја се за хва ти за ша-
ран ске риб ња ке у то ку јед не го ди не се кре ће око 420 ми ли о на m3. 
Нај ве ће за хва та ње во де за ове свр хе је у пе ри о ду фе бру ар –мај (око 
60% укуп них ко ли чи на), не што ма ње од ју на до ав гу ста (10 –11%), 
док се од но вем бра до ја ну а ра за хва та знат но ма ња ко ли чи на во де 
(око 5% укуп но за хва ће них ко ли чи на). За пре ми на за хва ће не во де 
је око 2,6 пу та ве ћа од укуп не за пре ми не ша ран ских риб ња ка. 
 – – – – – – – – – – – – – – –
17 Пре ма из ве шта ју Аген ци је за за шти ту жи вот не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је за 

2010. го ди ну, коп не не во де Ре пу бли ке Ср би је на се ља ва 110 вр ста и под вр ста па-
кла ра и ко шљо ри ба.
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Ко ли чи не во де којa се за хва та за по тре бе па стрм ских риб ња-
ка по је ди ни ци по вр ши не знат но je ве ћа од ко ли чи на во де у ша-
ран ским риб ња ци ма, због чи ње ни це да се ра ди о про точ ним си-
сте ми ма. Укуп на ко ли чи на во де ко ја се за хва ти у то ку јед не го ди не 
за по тре бе па стрм ских риб ња ка (нa око 9,6 ha ко ји тре нут но функ-
ци о ни шу) је око 475 ми ли о на m3, чи ме се обез бе ђу је у про се ку око 
37 из ме на во де у то ку 24 ча са. 

Оце на ста ња

Ри бо гој ство (уз гој ри бе у ша ран ским и па стрм ским риб ња ци-
ма) је за сту пље ни је од при вред ног ри бо ло ва. 

Иако ша ран ски риб ња ци зах те ва ју ре ла тив но ве ли ке ко ли-
чи не во де, по вољ на окол ност је да се ове ко ли чи не за хва та ју из 
по вр шин ских во да и то у нај ве ћем оби му у про лећ ном пе ри о ду. 
По тен ци јал но мно го ве ћи про блем пред ста вља ју и код ша ран ских 
и код па стрм ских риб ња ка, от пад не во де ко је, уко ли ко се не обез-
бе ди зах те ва ни ква ли тет, угро жа ва ју ква ли тет во да ре ци пи јен та.

Спорт, ре кре а ци ја и ту ри зам

То ком два де се тог ве ка у Ре пу бли ци Ср би ји је раз ви јен ве о-
ма ши рок спек тар ко ри шће ња во да за ту ри стич ке и ре кре а тив не 
свр хе на ре ка ма, је зе ри ма и аку му ла ци ја ма. За хва љу ју ћи при род-
ном по тен ци ја лу и већ уте ме ље ној тра ди ци ји, нај ве ћу афир ма ци ју 
у Ре пу бли ци Ср би ји до сти гао је бањ ски ту ри зам. Раз вој бањ ског 
и ре кре а тив ног ту ри зма био је нај ин тен зив ни ји у дру гој по ло ви ни 
XX ве ка, а 1960. го ди не ба ње су за ко ном до би ле ста тус при род них 
ле чи ли шта. То је ути ца ло на раз вој сме штај них ка па ци те та, нај пре 
при ват них, а ка сни је и мо дер них хо тел ских ка па ци те та. Из гра ђе на 
су број на мо дер на ле чи ли шта и цен три за ре ха би ли та ци ју. 

Бањ ски ту ри зам

Бањ ски ту ри зам пред ста вља нај ра зви је ни ји вид ту ри зма у 
Ре пу бли ци Ср би ји, са ве о ма ду гом и бо га том исто ри јом (од до ба 
Ри мља на, пре ко Ви зан ти је и ото ман ског цар ства, до са вре ме ног 
до ба).

Бо гат ство тер мо ми не рал них во да (са мо у сре ди шњој Ср би ји 
155.000 m3/дан) омо гу ћи ло је фор ми ра ње че тр де се так спе ци фич-
них ур ба них ле чи ли шно-ту ри стич ких цен та ра. Зна ча јан део ових 
ба ња до бро је опре мљен за све вр сте бал не о те ра пи је (ку па ти ла, 
хи дро те ра пи ја, за тво ре ни и отво ре ни ба зе ни, уре ђе на из во ри шта). 
По ред по зна ти јих бал не о ло шко-ре ха би ли та ци о них цен та ра, у Ре-
пу бли ци Ср би ји се раз ви ја још око три де се так ма њих, ло кал ног 
зна ча ја и са ни жим сте пе ном опре мље но сти.

Ба ње су ди фе рен ци ра не на бањ ске цен тре пер спек тив но ме-
ђу на род ног зна ча ја, на ба ње на ци о нал ног и ба ње ре ги о нал ног 
зна ча ја (Про стор ни план Ре пу бли ке Ср би је). Ди фе рен ци ра ње је 
из вр ше но по кри те ри ју ми ма афир ми са но сти (оства рен про мет, ва-
ло ри зо ва ни при род ни усло ви, ре сур си и вред но сти, као и ство ре-
ни усло ви и струк ту ре) и кри те ри ју ми ма пер спек тив но сти/по тен-
ци ја ла у од но су на из дво је не ту ри стич ке де сти на ци је, тран зит не 
прав це и град ске цен тре (са о бра ћај ни по ло жај, до дат на/спе ци фич-
на ва ло ри за ци ја при род них фак то ра и об у хва ће ност из дво је ним 
ту ри стич ким де сти на ци ја ма, чи је кон сти ту ен те, по ред оста лих 
фак то ра, чи не и са ме ба ње).

Бањ ски цен три, са да на ци о нал ног, а пер спек тив но ме ђу на-
род ног зна ча ја су: Вр њач ка ба ња, Ни шка ба ња, Со ко ба ња, Ма та ру-
шка ба ња, Бу ко вич ка ба ња, Ба ња Ко ви ља ча и Врањ ска ба ња. Ме-
ђу ба ња ма на ци о нал ног зна ча ја, по пер спек ти ви раз во ја се ис ти чу 
Про лом ба ња, Гор ња Треп ча, Ри бар ска ба ња, Ка њи жа и Ју на ко вић, 
али се још не мо гу све увр сти ти у ме ђу на род не, пр вен стве но због 
уда ље но сти од из дво је них ту ри стич ких де сти на ци ја. 

Не ка бањ ска и кли мат ска-пла нин ска ме ста раз ви ја ла су се 
без од го ва ра ју ће план ско-про јект не до ку мен та ци је, та ко да не ма 
од го ва ра ју ће ин фра струк ту ре (пре све га, ко му нал не). Због се зон-
ског ка рак те ра ко ри шће ња ту ри стич ких ка па ци те та, у пу ној се зо-
ни се удео ту ри ста у од но су на по пу ла ци ју ста нов ни штва зна чај но 
по ве ћа ва, што мо же да до ве де до пре оп те ре ће ња ко му нал не ин-
фра струк ту ре18.

Осим ба ња бо га тих ле ко ви тим во да ма, по сто је и ва зду шне 
ба ње ко је су, за хва љу ју ћи по вољ ним кли мат ским усло ви ма и ге о-
граф ском по ло жа ју, про гла ше не за кли мат ска ле чи ли шта.

Рас по ло жи ви по да ци о снаб де ва њу во дом за пи ће по ка зу ју да 
се ба ње снаб де ва ју знат но ве ћом ко ли чи ном во де из во до вод них 
си сте ма не го пла нин ска ме ста, јер су ба ње че сто по ве за не са ве-
ћим ур ба ним цен три ма. Сте пен при кљу че но сти на ка на ли за ци ју 
је та ко ђе зна чај но ве ћи у ба ња ма не го у пла нин ским ме сти ма, са 
из у зет ком Зла ти бо ра и Ко па о ни ка ко ји су по кри ве ни аде кват ним 
ка на ли за ци о ним си сте мом.

Оста ли ви до ви ре кре а ци је и ту ри зма

Је дан од ва жних ви до ва ре кре а ци је је ку па ње. У Ре пу бли ци 
Ср би ји је ре ги стро ва но 57 јав них ку па ли шта и обје ка та на ме ње-
них ре кре а ци ји на ре ка ма, је зе ри ма и вод ним аку му ла ци ја ма, ко-
ја су под упра вом над ле жних ор га на, али по сто ји и не и ден ти фи-
ко ван број ку па ли шта ко ја су из ван си сте ма кон тро ле. На јав ним 
ку па ли шти ма оба ве зно је ус по ста ви ти мо ни то ринг, упра вља ти 
ква ли те том во де и ин фор ми са ти јав ност о ква ли те ту во де за ку па-
ње. Ме ђу тим, још увек ни је обез бе ђе но ис пу ње ње ових зах те ва на 
свим пунк то ви ма.

Ме ђу нај по зна ти ја ку па ли шта на ре ка ма и је зе ри ма у Ре пу-
бли ци Ср би ји убра ја ју се: Ада Ци ган ли ја у Бе о гра ду, пла жа Ли-
до у Зе му ну, пла жа Штранд у Но вом Са ду, Ју го во код Сме де ре ва, 
пла жа у Ужи цу, Бе ло цр кван ска је зе ра, Па лић ко је зе ро, Сре бр но је-
зе ро код Ве ли ког Гра ди шта, Бор ско је зе ро и је зе ро Пе ру ћац.

Ре пу бли ка Ср би ја је бо га та ре ка ма на ко ји ма су за сту пље ни 
број ни спор то ви на во ди: је дре ње, ка ја ка штво, ве сла ње, ски ја ње на 
во ди и дру го. На Дри ни, Ув цу, Ли му и Ибру мо же се ужи ва ти и у 
раф тин гу. На по је ди ним ре ка ма одр жа ва ју се ре га те, док се на Ду-
на ву ор га ни зу ју ме ђу на род на ту ри стич ка кр ста ре ња Ко ри до ром 7.

По ред то га, у ту ри стич ко-ре кре а тив не свр хе ко ри сте се, под 
од ре ђе ним усло ви ма, број на за шти ће на под руч ја при ро де, укљу-
чу ју ћи пет на ци о нал них пар ко ва, 16 пар ко ва при ро де, 16 пре де ла 
из у зет них од ли ка и дру гих за шти ће них под руч ја.

Глав не ту ри стич ке де сти на ци је у Ре пу бли ци Ср би ји (гра до-
ви, ба ње, пла ни не, ре ке и је зе ра, кул тур на и при род на до бра) при-
ка за не су на Сли ци 20.
 – – – – – – – – – – – – – – –
18 Пре ма по да ци ма РЗС у 12 нај зна чај ни јих ба ња 2009. го ди не би ло је 355.953 ту-

ри ста, са 2.264.638 но ће ња у ка па ци те ту од 36.469 ле жа је ва, док је у 11 нај по пу-
лар ни јих пла нин ско-кли мат ских де сти на ци ја у 2009. го ди ни (Зла ти бор, Ко па о-
ник, Та ра, Див чи ба ре, Ива њи ца, Зла тар, Руд ник, Ава ла, Мај дан пек, Ртањ, Брус) 
би ло 388.616 ту ри ста, са 1.672.686 но ће ња и са 21.817 ле жа је ва.
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Слика 20. Глав не ту ри стич ке де сти на ци је у Ре пу бли ци Ср би ји (Из вор: до ку мен та ци о на ба за ИЈЧ)

Оце на ста ња

Бањ ска ле чи ли шта у бли зи ни ве ћих на се ља има ју у нај ве ћој ме ри ре шен про блем снаб де ва ња во дом за пи ће из јав них во до во да, 
што нај че шће ни је слу чај са кли мат ско-пла нин ским ме сти ма. Се зон ски ка рак тер ко ри шће ња ових ка па ци те та (осим у слу ча ју по је ди них 
ба ња са пер спек тив но ме ђу на род ним ка рак те ром) по ста вља спе ци фич не зах те ве, пре све га ко му нал ној де лат но сти у обла сти снаб де ва-
ња во дом и при ку пља ња и пре чи шћа ва ња от пад них во да, ка ко би се обез бе ди ле по треб не ко ли чи не во де и за шти ти ла жи вот на сре ди на.

У слу ча ју ко ри шће ња по вр шин ских во да за оста ле ви до ве ре кре а ци је, за шти та ква ли те та во да је сег мент ко ји зах те ва нај ве ћу па-
жњу (објек ти на вод ном зе мљи шту, плов ни објек ти). Та ко ђе, у ци љу за шти те људ ског здра вља и по бољ ша ња ква ли те та жи вот не сре ди не 
тре ба уки ну ти ди вља ку па ли шта, а на јав ним ус по ста ви ти си стем мо ни то рин га и упра вља ти ква ли те том во да.
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б)  За  шти  т а  во да  од  за  га  ђи  ва  ња

Основ ну ре гу ла ти ву за спро во ђе ње за шти те во да од за га ђи ва ња пред ста вља ју За кон о во да ма и За кон о за шти ти жи вот не сре ди не 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09  – др. за кон, 72/09  – др. за кон, 43/11  – УС и 14/16), ко ји ма је про пи са на из ра да од го ва ра-
ју ћих пла но ва за за шти ту во да од за га ђи ва ња. 

У прет ход ном пе ри о ду у Ре пу бли ци Ср би ји ни је био ус по ста вљен аде ква тан од нос пре ма за шти ти во да од за га ђи ва ња, иако је кон-
цепт за шти те у за кон ској ре гу ла ти ви био до бро осми шљен. За шти та во да од за га ђи ва ња се за сни ва ла на та ко зва ним „ими си о ним” кри те-
ри ју ми ма, од но сно про пи са ним вред но сти ма па ра ме та ра ква ли те та во да у во до то ци ма. Вред но сти ових па ра ме та ра, од но сно кла се во да, 
би ле су утвр ђе не од го ва ра ју ћим под за кон ским ак том, по ко ме су во де би ле свр ста не у че ти ри кла се (и две пот кла се у окви ру дру ге кла-
се), пре вас ход но са аспек та мо гућ но сти њи хо вог ко ри шће ња за раз ли чи те на ме не. Во де са вред но сти ма па ра ме та ра ве ћим од гра нич них 
на ла зи ле су се ван кла се. Та ко ђе су, у окви ру од го ва ра ју ћег под за кон ског ак та, сви во до то ци на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је раз вр ста ни 
у ка те го ри је, од но сно, де фи ни са не су зах те ва не кла се ква ли те та во да на од ре ђе ним по те зи ма во до то ка. 

За раз ли ку од прет ход не ре гу ла ти ве у обла сти за шти те во да од за га ђи ва ња, где је мо гућ ност ко ри шће ња во да би ла основ ни кри те-
ри јум, до но ше њем За ко на о во да ма у скла ду са ди рек ти ва ма ЕУ, ак це нат у овој обла сти ста вља се на аспект за шти те жи вот не сре ди не, 
од но сно, оства ри ва ње ци ље ва жи вот не сре ди не. Усво јен је ком би но ва ни при ступ, ко ји об у хва та кон тро лу за га ђи ва ња на ме сту на стан ка, 
пу тем ус по ста вља ња еми си о них гра нич них вред но сти и стан дар да ква ли те та жи вот не сре ди не. Уве ден је и прин цип „за га ђи вач пла ћа”, 
ко ји тре ба да омо гу ћи, по ред бо ље за шти те ква ли те та во да, и ве ћи сте пен фи нан си ра ња сек то ра во да. 

Чи ње ни ца је да је по сто је ће ста ње у обла сти за шти те во да од за га ђи ва ња пр вен стве но по сле ди ца не до стат ка сред ста ва, пре све га за 
из град њу и одр жа ва ње по стро је ња за пре чи шћа ва ње от пад них во да, ка ко на се ља, та ко и ин ду стриј ских и дру гих по тро ша ча, а не од су-
ства аде кват не ре гу ла ти ве. 

При ти сци и ути ца ји на вод не ре сур се из раз ли чи тих из во ра за га ђи ва ња

Из во ри за га ђи ва ња во да се ге не рал но мо гу свр ста ти у две ка те го ри је: кон цен три са не и ра су те. Кон цен три са но за га ђе ње се ка рак-
те ри ше тач ка стим ме стом ис пу шта ња от пад них во да у ре ци пи јент, док се ра су ти из во ри за га ђе ње ге не ри шу про стор но. Ста нов ни штво 
при кљу че но на ка на ли за ци ју и ин ду стриј ска по стро је ња пред ста вља ју нај зна чај ни је кон цен три са не из во ре за га ђе ња. У ра су те из во ре 
за га ђе ња спа да ју сва по вр шин ска и под зем на оп те ре ће ња ма те ри ја ма ко је мо гу пред ста вља ти „за га ђе ње” и ко је не по сред но или по сред-
но до ла зе до во до то ка, а по ти чу од: ста нов ни штва ко је ни је при кљу че но на ка на ли за ци ју, не а де кват не об ра де зе мљи шта и ис пи ра ња са 
шум ских и зе мља них по вр ши на (услед не а де кват ног га здо ва ња шум ским и зе мљи шним ре сур си ма), сточ ног фон да, не у ре ђе них ко му-
нал них де по ни ја и оста лих људ ских ак тив но сти. 

Ана ли за при ти са ка од ста нов ни штва вр ши се за на се ља раз вр ста на у пет ка те го ри ја, при че му се, у скла ду са ди рек ти ва ма ЕУ, на-
се љи ма са ви ше од 2.000 ста нов ни ка да је ве ћи зна чај. Ова кав при ступ оправ дан је и у на шим усло ви ма, има ју ћи у ви ду при ка за на де мо-
граф ска кре та ња.

Ско ро 75% ста нов ни штва Ре пу бли ке Ср би је жи ви у на се љи ма ве ћим од 2.000 ста нов ни ка, у ко ји ма је про сеч на при кљу че ност на 
јав не ка на ли за ци о не си сте ме око 72%, а на ин ди у ви ду ал не (сеп тич ке ја ме) око 27%. У на се љи ма ма њим од 2.000 ста нов ни ка јав ни ка на-
ли за ци о ни си сте ми су спо ра дич но за сту пље ни, та ко да је у овој гру пи на се ља при кљу че ност ма ња од 5%.

При ти сак од по љо при вре де и ко ри шће ња про сто ра се де ли на две под ка те го ри је, и то:
1) при ти сак од сточ ног фон да (кон цен три са но и ра су то за га ђе ње), и 
2) при ти сак од ко ри шће ња про сто ра (ра су ти из вор за га ђи ва ња, у скла ду са кла си фи ка ци јом ко ри шће ња про сто ра CO RI NE 2006).

Кон цен три са ни из во ри за га ђе ња

Ста ње из гра ђе но сти си сте ма за при ку пља ње и ева ку а ци ју (при мар на и се кун дар на ка на ли за ци о на мре жа и глав ни ка на ли за ци о ни 
ко лек то ри) и пре чи шћа ва ње ко му нал них от пад них во да (по стро је ња  – у да љем тек сту ППОВ) је на ни ском ни воу у од но су на европ ске 
стан дар де. Ово се на ро чи то од но си на ста ње из гра ђе но сти ППОВ, па се ве ћи на ко му нал них от пад них во да без по треб ног пре чи шћа ва ња 
упу шта у ре ци пи јен те.

Основ ни по ка за те љи о при кљу че но сти ста нов ни штва на јав не и ин ди ви ду ал не ка на ли за ци о не си сте ме на ни воу вод них под руч ја 
и глав них сли во ва/под сли во ва при ка за ни су на сли ка ма 21. и 22. При кљу че ност на јав не ка на ли за ци о не си сте ме у на се љи ма ве ћим од 
2.000 ста нов ни ка ве ћа је од 70%, осим на вод ном под руч ју Бач ка и Ба нат и вод ном под руч ју Срем. У слу ча ју сли во ва/под сли во ва зна чај-
ни јих во до то ка, при кљу че ност на јав не ка на ли за ци о не си сте ме у на се љи ма ве ћим од 2.000 ста нов ни ка је из над 70%, из у зев у сли во ви ма 
Ти се и Са ве. У од но су на укуп ни број ста нов ни ка у Ре пу бли ци Ср би ји при кљу че ност на јав не ка на ли за ци о не си сте ме из но си око 54%.

Слика 21.  Пр ик љ учено ст  на канализ ационе  сис те ме, по  водним подручјима (Извор: РЗС)
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Слика 22. При кљу че ност на ка на ли за ци о не си сте ме, по реч ним сли во ви ма (Из вор: РЗС)

По сто ји зна чај на раз ли ка у сте пе ну при кљу че но сти ста нов ни штва на ка на ли за ци ју у од но су на при кљу че ност на во до вод ну мре жу, 
по себ но у на се љи ма ма њим од 50.000 ста нов ни ка, што пред ста вља опа сност по за га ђи ва ње под зем них во да спе ци фич ним па ра ме три ма 
ква ли те та во да као што су ни тра ти. 

У про те клих не ко ли ко де це ни ја у Ре пу бли ци Ср би ји је за пре чи шћа ва ње от пад них во да у на се љи ма ве ћим од 2.000 ста нов ни ка 
из гра ђе но не што ви ше од 50 град ских по стро је ња. Од из гра ђе них по стро је ња у функ ци ји су 32 (Сли ка 23), од ко јих ма ли број ра ди по 
про јект ним кри те ри ју ми ма, док оста ла ра де са ефи ка сно шћу да ле ко ис под про јек то ва не. Ефек ти трет ма на ко му нал них от пад них во да (за 
ода бра не па ра ме тре) да ти су у Та бе ли 25, на ни воу сли во ва. 

Табела 25. Ефек ти трет ма на от пад них во да

Слив Број при кљу че них ста нов ни ка 
Ефек тив ни трет ман

Број по стро је ња
БПК5, ЕС укупни N, ЕС укупни P, ЕС

Јужна Морава 40.766 23.903 10.054 9.325 5
Западна Морава 22.988 13.793 4.598 4.598 1
Велика Морава 242.178 151.114 73.379 39.684 8
Тиса 124.547 90.130 59.422 61.577 6
Сава 82.967 44.886 32.582 16.479 3
Дунав – непосредни слив 90.814 61.236 26.547 17.922 9
УКУПНО 604.260 385.061 206.582 149.584 32

Извор: РЗС

По сто је ћа по стро је ња ко ја су у функ ци ји оп слу жу ју око 600.000 ста нов ни ка, при че му се њи хов укуп ни ефек тив ни трет ман сво ди 
на око 385.000 EС. Оп шти за кљу чак је да је ма ње од 10% ста нов ни штва об у хва ће но не ким сте пе ном пре чи шћа ва ња от пад них во да. Укуп-
ни ефек ти трет ма на укла ња ња ор ган ског оп те ре ће ња ма њи су од 65%, код азот них ком по нен ти ма њи су од 35%, док су слу ча ју фос фор-
них ком по нен ти ефек ти ма њи од 25%.

Про стор ни рас по ред из гра ђе них по стро је ња на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је је не у јед на чен. Нај ве ћи број по стро је ња се на ла зи у 
окви ру вод ног под руч ја Мо ра ва (Сли ка 23).
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Слика 23. Про стор ни рас по ред по сто је ћих ППОВ (Из вор: ИЈЧ)

При ти сак од ста нов ни штва из ра жа ва се ма сом у то ку јед не го ди не (t/год), за ор ган ско за га ђе ње (БПК5), укуп ни азот (N), укуп ни 
фос фор (P) и хе миј ску по тро шњу ки се о ни ка (ХПК). Ка ко су от пад не во де ко је по ти чу из до ма ћин ста ва по сто ја ног са ста ва, са стан дард-
ним оп те ре ће њи ма по ста нов ни ку, оп те ре ће ње је ра чу на то са ко е фи ци јен ти ма у функ ци ји на чи на ева ку а ци је от пад них во да (Та бе ла 26).
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Табела 26. Ко е фи ци јен ти оп те ре ће ња за при ти ске од ста нов ни штва
Ка те го ри ја при ти ска од становништва БПК5 ХПК (ди хр) Укуп ни N Укуп ни P

gr/ст/дан
при кљу че ног на ка на ли за ци ју 60 110 8,8 1,8
без при кључ ка на ка на ли за ци ју 30 11 1,76 0,09

(Из вор: ИЈЧ)

Оп те ре ће ње од на се ља у ко ји ма по сто је по стро је ња за пре чи шћа ва ње от пад них во да је ума ње но, у скла ду са обез бе ђе ним ни во ом 
пре чи шћа ва ња. 

Кон цен три са ни из во ри за га ђе ња из на се ља пре ко 2.000 ста нов ни ка чи не око 80% укуп ног при ти ска по па ра ме тру фос фо ра и око 
70% по па ра ме тру азо та ко је про из во ди ста нов ни штво (Та бе ла 27).

Табела 27. При ти сак од ста нов ни штва при кљу че ног на ка на ли за ци о не си сте ме за на се ља ве ћа од 2.000 ста нов ни ка

Вод но под руч је Број ста нов ни ка Ста нов ни штво при кљу че но 
на си сте ме

Ко е фи ци јент при кљу че но сти 
на јав ну ка на ли за ци ју

Укуп ни при ти сак у t/год
БПК5 ХПК N P

Бачка и Банат 1.381.255 1.025.748 0,52 13.551 24.844 3.054 624
Београд 1.556.626 575.548 0,78 26.566 48.705 1.849 378
Доњи Дунав 246.171 33.525 0,83 4.494 8.239 108 22
Морава 1.554.847 1.328.193 0,85 24.386 44.708 4.180 861
Сава 320.267 283.142 0,70 4.056 7.437 909 186
Срем 292.547 597.662 0,53 3.076 5.640 1.920 393
УКУПНО 5.351.713 3.843.818 0,72 76.129 139.573 12.019 2.465

Извор: ИЈЧ и РЗС

По сто је ћи ин ду стриј ски ка па ци те ти у окви ру на се ља су нај че шће при кљу че ни на јав ну ка на ли за ци ју на се ља. По у зда них по да та ка 
о вр сти и ко ли чи на ма ин ду стриј ских от пад них во да по сто је ћих ин ду стриј ских по го на не ма у ме ри нео п ход ној за ме ро дав не за кључ ке. С 
об зи ром на пад про из вод ње у зе мљи, удео ин ду стриј ских от пад них во да у окви ру на се ља је зна чај но сма њен и про це њу је се на ма ње од 
20% (осам де се тих го ди на про шлог ве ка био је око 45%).

Код ин ду стри је је еви дент но да нај че шће не ма из гра ђе них по стро је ња за пред трет ман ин ду стриј ских от пад них во да пре њи хо вог 
упу шта ња у град ску ка на ли за ци ју, од но сно у ре ци пи јен те, или је њи хов рад не е фи ка сан, што мо же да угро зи и функ ци о ни са ње по сто је-
ћих по стро је ња за пре чи шћа ва ње ко му нал них от пад них во да, као и жи ви свет у во ди и при о ба љу. Тре ба ис та ћи да је осам де се тих го ди на 
про шлог ве ка би ло ви ше од сто ти ну по стро је ња за пред трет ман ин ду стриј ских от пад них во да, што је углав ном под ра зу ме ва ло не у тра-
ли за ци ју у ме та ло пре ра ђи вач кој ин ду стри ји, као и не ко ли ко са мо стал них по стро је ња за ко на чан трет ман, нај че шће у окви ру фа бри ка 
це лу ло зе и па пи ра, као и ше ће ра на. Због не по вољ не еко ном ске си ту а ци је у зе мљи, из вр ше не при ва ти за ци је и ре струк ту ри ра ња при вре де, 
мно го по го на је пре ста ло да ра ди или је про ме ни ло де лат ност, та ко да су њи хо ва по стро је ња за пред трет ман за пу ште на или не од го ва ра-
ју ствар ним по тре ба ма. 

Еви ден ци ја о ин ду стриј ском за га ђе њу во да за ве ли ке за га ђи ва че се во ди у окви ру На ци о нал ног ре ги стра из во ра за га ђи ва ња (Аген-
ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не), а за ма ње за га ђи ва че у окви ру ло кал ног ре ги стра на ни воу ло кал не са мо у пра ве. Прак са по ка зу је да 
нај ве ћи део за га ђи ва ча не до ста вља из ве шта је ре дов но и пра во вре ме но, а и они ко ји то чи не, до ста вља ју не пот пу не по дат ке, из че га про-
ис ти че не мо гућ ност по у зда ног кван ти фи ко ва ња при ти са ка од ин ду стри је. У од су ству ре ле вант них по да та ка, на Сли ци 24. су при ка за не 
ло ка ци је упу шта ња от пад них во да из ве ћих ин ду стриј ских ка па ци те та.

По себ но тре ба по ме ну ти про блем при о ри тет них и при о ри тет них ха зард них суп стан ци ко ме се не по све ћу је за до во ља ва ју ћа па жња 
и по ред по сто ја ња за кон ских од ре да ба ко је ову про бле ма ти ку ре гу ли шу и ус по ста вља ју оба ве зу кон тро ле ове вр сте за га ђи ва ња. Та ко у 
АП Вој во ди на за 35% вод них те ла ни је по стиг нут до бар ста тус на осно ву са др жа ја при о ри тет них и при о ри тет них ха зард них суп стан ци 
у во ди, а чак за 80% вод них те ла ни је по стиг нут до бар ста тус по осно ву са др жа ја при о ри тет них и при о ри тет них ха зард них суп стан ци у 
се ди мен ту.
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Слика 24. Ло ка ци је и ти по ви ис пу ста ин ду стриј ских от пад них во да Из вор: ИЈЧ и Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не

Ра су ти из во ри за га ђе ња

Део ра су тих из во ра за га ђе ња чи ни ста нов ни штво ко је ни је при кљу че но на јав не, већ на ин ди ви ду ал не ка на ли за ци о не си сте ме (или 
дру ге ви до ве са ни та ци је са за не мар љи вим ути ца јем са аспек та за шти те во да од за га ђи ва ња). При ме ном усво је них ко е фи ци је на та из Та-
бе ле 26. сра чу на ти су при ти сци од ста нов ни штва ко је ни је при кљу че но на си сте ме јав не ка на ли за ци је (Та бе ла 28). 
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Табела 28. При ти сак од ста нов ни штва у на се љи ма ве ћим од 2.000 са ин ди ви ду ал ним ка на ли за ци о ним си сте ми ма

Вод но подручје
Број ста нов ни ка Ра су то за га ђе ње од ста нов ни штва уt/ год

На се ља ве ћа од 2.000 При кљу че но на ин див. кан. сист. BPK5 HPK (ди хр) Укуп ни N Укуп ни P
Бач ка и Ба нат 1.381.255 467.138 1.023,03 1.875.55 300,08 15,34
Бе о град 1.556.626 204.925 448,78 822,77 131,644 6,73
До њи Ду нав 246.171 58.823 128,82 236,17 37,78 1,93
Мо ра ва 1.554.847 419.356 918,39 1.683,71 269,39 13,77
Са ва 320.267 193.174 423,05 775,59 124,09 6,34
Срем 292.547 133.173 291,64 534,68 85,55 4,37
УКУП НО 5.351.713 1.476,589 3.233,72 5.928,50 948,51 48,50

Из вор: ИЈЧ и РЗС

Кван ти фи ко ва ње ути ца ја ра су тог за га ђе ња услед оти ца ја са те ре на, а пр вен стве но са по љо при вред них по вр ши на, вр ши се на ба зи 
на мен ског мо ни то рин га. Ка ко код нас још увек ни је ус по ста вље на ова вр ста мо ни то рин га, про це на је из вр ше на на осно ву ба зе по да та-
ка о ко ри шће њу про сто ра (CO RI NE 2006) и струч не про це не при ти са ка (у kg/ha/год) у функ ци ји на чи на ко ри шће ња про сто ра. Усво је ни 
ко е фи ци јен ти по тен ци јал ног оп те ре ће ња да ти су у Та бе ли 29, а оп те ре ће ње усло вље но на чи ном ко ри шће ња про сто ра у Та бе ли 30, по 
вод ним под руч ји ма. Про це њу је се да у во де до спе ва 12% ор ган ског за га ђе ња, 15% азо та и 15% фос фо ра. 

Табела 29. Ко е фи ци јен ти по тен ци јал ног оп те ре ће ња во да у kg/ha/год, пре ма CO RI NE 2006

CO RI NE кла са На зив кла се
При ти сци 

БПК5 N P
111 Насеља (>80% изграђено) 30 15 3
112 Насеља (<80% изграђено) 26 13 2,6
121 Индустријски или пословни простори 16 8 1,6
122 Саобраћајнице с припадајућим земљиштем 15 7,5 1,5
123 Луке с припадајућим земљиштем 14 7 1,4
124 Аеродроми с припадајућим земљиштем 14 7 1,4
131 Руднички копови 18 9 1,8
132 Одлагалишта отпада 32 16 3,2
133 Градилишта 14 7 1,4
141 Градско зеленило 7 3,5 0,7
142 Спортски и рекреацијски објекти 8 4 0,8
211 Оранице 24 12 2,4
212 Наводњаване пољопривредне површине 24 12 2,4
221 Виногради 12 6 1,2
222 Воћњаци 10 5 1
231 Ливаде и интензивни пашњаци 7 3,5 0,7
242 Различити начини пољоприв.коришћења 23 11,5 2,3
243 Пољопривредне површине са значајним уделом природне вегетације 22 11 2,2
311 Листопадна шума 7,2 3,6 0,72
312 Четинарска шума 5 2,5 0,5
313 Мешовита шума 5,6 2,8 0,56
321 Природни травњаци 5 2,5 0,5
324 Сукцесија шуме (земљишта у зарастању) 5,2 2,6 0,52
331 Плаже, дине, песак 5 2,5 0,5
332 Огољеле површине 3 1,5 0,3
333 Подручја са слабом вегетацијом 4 2 0,4
334 Изгореле површине 10 5 1
411 Копнене мочваре 4,6 2,3 0,46
511 Текуће воде 6 3 0,6
512 Стајаће воде 6 3 0,6

Табела 30. Расуто загађење условљено начином коришћења простора, у t /год
Водно подручје БПК5 Укупни N Укупни Р
Бачка и Банат 4.510,97 2.819,36 37,59
Београд 787,57 492,23 6,56
Доњи Дунав 1.858,96 1.161,85 15,49
Морава 5.315,84 3.322,40 44,30
Сава 1.803,39 1.127,12 15,03
Срем 472,45 295,28 3,94
УКУПНО 14.749,19 9.218,25 122,91

Извор: ИЈЧ

Про дук ци ја за га ђе ња из сточ ног фон да де фи ни са на је на осно ву бро ја услов них гр ла (у да љем тек сту: УГ) и усво је них ко е фи ци-
је на та оп те ре ће ња по УГ (Та бе ла 31), док је про це на укуп них при ти са ка од сточ ног фон да на ни воу вод них под руч ја да та у Та бе ли 32.
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Табела 31. Ко е фи ци јен ти ге не ри са ња при ти са ка од сточ ног фон да, у kg/УГ*/год

Вр ста за га ђе ња БПК5
ХПК Укуп ни N Укуп ни Р

Ко еф. ге нер. за га ђе ња 2,85 5,25 2,3 0,25
* јед но УГ екви ва лент но је за га ђе њу ко је ге не ри ше ју над од 400 kg Из вор: ИЈЧ

Табела 32. При ти сци на во де од сточ ног фон да, у t/год
Вод но под руч је Број УГ, 2012. го ди не БПК5 Укуп ни N Укуп ни Р

Бач ка и Ба нат 724,87 4.124,54 4.001,31 43,49
Бе о град 111,84 636,40 617,38 6,71
До њи Ду нав 206,34 1.174,08 1.139,01 12,38
Мо ра ва 802,55 4.566,51 4.430,08 48,15
Са ва 460,99 2.623,07 2.544,71 27,66
Срем 141,24 803,67 779,66 8,47
УКУП НО 2.447,85 13.928,30 13.512,16 146,87

Из вор: ИЈЧ и РЗС

Укуп ни при ти сци из ра су тих из во ра за га ђе ња при ка за ни су у Та бе ли 33.

Табела 33. Укуп ни при ти сци на во де из ра су тих из во ра за га ђе ња, у t /год
Из во ри ра су тог за га ђе ња БПК5 Укуп ни N Укуп ни Р

Ста нов ни штво са ин ди ви ду ал ном ка на ли за ци јом 3.233,7 948,5 48,5
Сточ ни фонд 13.928,3 13.512,2 146,9
Ко ри шће ње про сто ра 14.749,2 9.218,2 122,9

Из вор: ИЈЧ

Сточ ни фонд про ду ку је 57% укуп ног оп те ре ће ња од азо та и око 46% укуп ног оп те ре ће ња од фос фо ра, док ста нов ни штво ко је ни је 
при кљу че но на јав не ка на ли за ци о не си сте ме уче ству је са 4% оп те ре ће ња азо том, 15% оп те ре ће ња фос фо ром и 10% ор ган ског за га ђе ња.

Ко му нал не де по ни је пред ста вља ју та ко ђе вр сту по тен ци јал ног ра су тог за га ђе ња. На ни воу Ре пу бли ке Ср би је фор ми ран је ка та стар 
ак тив них јав них де по ни ја, пре ма ко ме (по да ци из 2010. го ди не) по сто је 164 ко му нал не де по ни је раз ли чи тог ти па: са ни тар не, уре ђе не, не-
у ре ђе не итд. По сле 2010. отво ре не су две ре ги о нал не де по ни је  – у Ја го ди ни и Ужи цу. Не ке де по ни је се че сто на ла зе у бли зи ни во до то ка и 
је зе ра (не кад и у са мим ко ри ти ма и на оба ла ма), а пре ма по да ци ма Аген ци је за за шти ту жи вот не сре ди не, ви ше од 6% де по ни ја се на ла зи 
на уда ље њу ма њем од 500 m од по сто је ћих из во ри шта за снаб де ва ње во дом. На осно ву до са да шњих ис тра жи ва ња, укуп на про дук ци ја 
ко му нал ног от па да у Ре пу бли ци Ср би ји је про це ње на на око два ми ли о на то на го ди шње, од но сно про сеч но 0,76 kg/дан по ста нов ни ку. 

Осим на пред на ве де них, еви дент но је по сто ја ње и ди вљих де по ни ја, чи је уче шће у укуп ном при ти ску од чвр стог от па да, пре ма 
про це ни, из но си око 50%. Та ко ђе по сто ји и про блем де по но ва ња спе ци фич них вр ста от па да као што су: ин ду стриј ски, ме тал ни, опа сан, 
ме ди цин ски, гу ме, му ље ви (ко му нал ни и ин ду стриј ски) и др. У по след њих не ко ли ко го ди на се на ни воу др жа ве ула жу зна чај ни на по ри 
да се ус по ста ви си стем упра вља ња от па дом, ко ји об у хва та и ре ци кла жу, као на чин сма њи ва ња ко ли чи не от па да.

Од оста лих из во ра за га ђи ва ња во да тре ба по ме ну ти и руд нич ке от пад не во де, за ко је не по сто је по у зда ни по да ци о ко ли чи на ма и 
ква ли те ту па при ти сак ни је мо гу ће про це ни ти, као и ак ци дент не из во ре за га ђи ва ња, ко ји се по вре ме но по ја вљу ју и ко ји пред ста вља ју 
из не над ни и не кон тро ли са ни до га ђај (удес), па ни су ни под ло жни оце ни на ба зи при ти са ка.

Укуп ни при ти сци на во де од кон цен три са них и ра су тих из во ра за га ђе ња, не укљу чу ју ћи тех но ло шке от пад не во де од ин ду стри је 
(због не до стат ка ква ли тет них по да та ка), при ка за ни су на Сли ци 25.

Слика 25. Укупни притисци на воде од концентрисаних и расутих загађивача Извор: ИЈЧ
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Оце на ста ња

Ре пу бли ка Ср би ја, пре ма из гра ђе но сти ка на ли за ци о не ин фра струк ту ре, спа да у гру пу сред ње раз ви је них зе ма ља, док је у по гле ду 
трет ма на от пад них во да на са мом за че љу. На и ме, ка на ли за ци о ном мре жом је об у хва ће но око 55% ста нов ни штва, док је ма ње од 10% 
ста нов ни штва об у хва ће но не ким сте пе ном пре чи шћа ва ња от пад них во да. Пред трет ма не тех но ло шких от пад них во да, пре упу шта ња у 
ка на ли за ци о не мре же или дру ге ре ци пи јен те, има ма ли број ин ду стри ја.

И по ред на ве де ног, ква ли тет во да ве ћих во до то ка на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је ни је угро жен по ве ћи ни па ра ме та ра ква ли те та 
во да (по гла вље Ква ли тет по вр шин ских во да и ста тус вод них те ла по вр шин ских во да).

Хи дро мор фо ло шке про ме не

Као по сле ди ца ан тро по ге них ак тив но сти, од но сно из град ње хи дро тех нич ких (али и дру гих) обје ка та, ко ји ма се обез бе ђу ју усло ви 
за раз ли чи те ви до ве ко ри шће ња во да (хи дро е нер ге ти ка, пло вид ба, снаб де ва ње во дом) и/или за шти те од штет ног деј ства во да, на ста ју 
хи дро мор фо ло шке про ме не на вод ним те ли ма (про ме на ре жи ма во де и на но са, хи дро ло шких и хи дра у лич ких ка рак те ри сти ка во до то ка, 
гу би так плав них под руч ја и слич но). Оне пред ста вља ју спе ци фи чан при ти сак на еко ло шки ста тус вод ног те ла.

Нај зна чај ни је про ме не на вод ном те лу ја вља ју се у слу ча ју из град ње бра на и аку му ли са ња во де. То су пре кид кон ти ну и те та те че-
ња во де и на но са и кре та ња ри ба дуж во до то ка, про ме на мор фо ло ги је во до то ка, са ста ва реч ног дна, из ме на ка рак те ри сти ка при о ба ља. 
Исте или слич не ути ца је има ју и дру ги објек ти ко ји пре гра ђу ју во до то ке (уста ве, пра го ви, пре гра де), би ло да се из во де ра ди обез бе ђе ња 
за шти те од во да (за шти та од по пла ва и кон тро ла флу ви јал не еро зи је) или ра ди ства ра ња усло ва за ко ри шће ње во да. Ути цај из град ње 
ли ниј ских обје ка та за за шти ту од во да мо же пред ста вља ти зна ча јан при ти сак на еко ло шки ста тус вод ног те ла, по себ но на ма лим во до то-
ци ма, јер се су жа ва реч ни ко ри дор, ре ду ку ју при род на плав на под руч ја и ме ња ре жим пла вље ња. У слу ча ју ре гу ла ци о них ра до ва ја вља ју 
се од ре ђе не про ме не хи дро ло шког ре жи ма и ре жи ма на но са, мор фо ло шке про ме не, гу би так ста ни шта во де них вр ста, а че сто се гу би 
кон такт ре ке и при о ба ља услед об ла га ња оба ла. 

Хи дро мор фо ло шке про ме не ути чу на ста ње и ква ли тет во де них еко си сте ма, па је, у окви ру пра ће ња и утвр ђи ва ња ста ту са во да у 
про це су упра вља ња во да ма, оба ве зно пра ти ти и ове про ме не. При том се са аспек та хи дро мор фо ло шког ри зи ка мо гу раз ли ко ва ти три 
ка те го ри је вод них те ла: 1) не ма про ме на или су не знат не, 2) хи дро мор фо ло шке про ме не по сто је на ве ћем де лу вод ног те ла али ни су 
очи глед не и зна чај не, па тре ба од го ва ра ју ћим мо ни то рин гом утвр ди ти сте пен ри зи ка и 3) по сто је очи глед не хи дро мор фо ло шке про ме не 
(аку му ла ци је, обо стра ни на си пи из гра ђе ни у не по сред ној бли зи ни реч ног ко ри та, ре гу ли са не де о ни це во до то ка кроз ур ба не сре ди не и 
сл.), вод но те ло је „под хи дро мор фо ло шким ри зи ком” и пре ли ми нар но се иден ти фи ку је као зна чај но из ме ње но. У ка те го ри ју „зна чај но 
из ме ње ног вод ног те ла” по вр шин ских во да се свр ста ва ју она вод на те ла ко ја су, као ре зул тат људ ских ак тив но сти, из ме ње на до те ме ре 
да ви ше не мо гу до сти ћи до бар еко ло шки ста тус без зна чај них по сле ди ца по жи вот ну сре ди ну и људ ске ак тив но сти на одр жи вом раз во-
ју. По сто ји оба ве за да вод на те ла у овој ка те го ри ји до стиг ну до бар еко ло шки по тен ци јал, ко ји под ра зу ме ва из ме ње не хи дро мор фо ло шке 
па ра ме тре, али и при ме ну ме ра за по бољ ша ње ста ња.

Ква ли тет по вр шин ских во да и ста тус вод них те ла по вр шин ских во да

Ста ње ква ли те та

Про це на ста ња ква ли те та по вр шин ских во да пред ста вља по ла зну осно ву свих план ских до ку ме на та у ко ји ма се де фи ни шу ме ре за 
по сти за ње и очу ва ње до брог ста ња во да и омо гу ћа ва пра ће ње ути ца ја људ ских ак тив но сти на про ме не њи хо вог ква ли те та. 

У Ре пу бли ци Ср би ји за си сте мат ска осма тра ња и ме ре ња па ра ме та ра ква ли те та по вр шин ских во да био је не ко ли ко де це ни ја над ле-
жан са мо РХМЗ. Од 2011. над ле жне ин сти ту ци је за спро во ђе ње мо ни то рин га во да (ква ли те та и ко ли чи на) су Аген ци ја за за шти ту жи вот-
не сре ди не, ор ган упра ве у са ста ву Ми ни стар ства по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не (у да љем тек сту: Ми ни стар ство) и РХМЗ. 

Ста ње ква ли те та по вр шин ских во да се си сте мат ски пра ти на око 140 ста ни ца ко је по кри ва ју 103 од око 500 вод них те ла про пи са них 
за ко ном. У пе ри о ду 2004 –2012. го ди не, ко ји је усво јен као ре фе рент ни пе ри од за ову област, вр ше не су из ме не ли сте осма тра них па ра ме-
та ра ква ли те та по вр шин ских во да и по је ди них осма трач ких ста ни ца.

Оце на ста ња ква ли те та по вр шин ских во да ура ђе на је са гле да ва њем про сеч ног ста ња њи хо вог ква ли те та и опа же них ду го роч них 
трен до ва, пре све га по па ра ме три ма ко ји има ју ка рак тер ин ди ка то ра уно са за га ђе ња у по вр шин ске во де по ре клом од раз ли чи тих гру па 
за га ђи ва ча. На ба зи рас по ло жи вих по да та ка из вр ше на је кла си фи ка ци ја за 103 вод на те ла ко ја су по кри ве на мре жом мо ни то ринг ста ни ца 
ква ли те та по вр шин ских во да (Сли ка 23).

Слика 26. Во дна т ела пр ема Уре дби о гр ани чним вре дн ост има з аг ађ уј ућих м ат ер ија у п ов рши нским и по дзе мним в од ама и с ед име нту  
и р ок ов има за њ их ово д ост из ање („Сл ужб ени гл асник РС”, број 50/12) И звор: ИЈЧ и Аге нц ија за з ашт иту ж иво тне ср ед ине
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Нај ве ћи број вод них те ла на ла зи се у II и III кла си ква ли те та (пре ко 80% пра ће них вод них те ла), док ма ње од 20% вод них те ла при-
па да IV и V кла си ква ли те та. 

По себ но тре ба на ве сти да вод на те ла на ве ли ким во до то ци ма, пре све га Ду на ву, Ти си, Са ви и Дри ни, по пра ви лу за до во ља ва ју кри-
те ри ју ме за II кла су ква ли те та, осим по пи та њу са др жа ја ор то фос фа та на из ла зном сек то ру Ду на ва, ко ји при па да III кла си. По ве ћа ни са-
др жај ор то фос фа та на овом сек то ру Ду на ва је ве ро ват но по сле ди ца при ме ње не ме то до ло ги је узор ко ва ња19. По гор ша но ста ње ква ли те та 
не ких вод них те ла за бе ле же но је углав ном на ма њим во до то ци ма и ка на ли ма у АП Вој во ди ни, као и у бли зи ни ве ћих на се ља (Сли ка 26).

Ге не рал но се мо же за кљу чи ти да је ста ње ква ли те та по вр шин ских во да ре ла тив но до бро, с об зи ром на чи ње ни цу да се ма ње од 10% 
от пад них во да пре чи шћа ва на аде ква тан на чин. По себ но је зна чај но да је ква ли тет во да ре ке Ду нав на из ла зу из Ре пу бли ке Ср би је знат но 
бо љи од ква ли те та на ула зу, од но сно, да се це лим то ком кроз на шу зе мљу по бољ ша ва (Сли ка 25). 

Слика 27. Вод на те ла пре ма Пра вил ни ку о па ра ме три ма еко ло шког и хе миј ског ста ту са по вр шин ских во да и па ра ме три ма хе миј ског и 
кван ти та тив ног ста ту са под зем них во да („Слу жбе ни гла сник РС”, број 74/11) Из вор: ИЈЧ

 – – – – – – – – – – – – – – –
19 Узор ци на ре фе рент ној ста ни ци за ово вод но те ло за хва та ју се уз де сну оба лу (др жав на гра ни ца иде сре ди ном Ду на ва), а не на сре ди ни то ка ка ко је то уоби ча је но за оста ле 

осма тра не про фи ле.
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Слика 28. Опа же ни трен до ви ква ли те та во де дуж то ка Ду на ва у Ре пу бли ци Ср би ји Из вор: ИЈЧ

Ста тус вод них те ла по вр шин ских во да

У скла ду са но вим при сту пом, оце на ста ња ква ли те та да је се за вод на те ла, као по себ не и зна чај не еле мен те по вр шин ских во да. 
Оце на се да је на ба зи еко ло шког и хе миј ског ста ту са, узи ма ју ћи ло ши ји од њих и то за ре ке и је зе ра, као и еко ло шког по тен ци ја ла и хе-
миј ског ста ту са, за ве штач ка и зна чај но из ме ње на вод на те ла. Еко ло шким стан дар ди ма де фи ни са не су вред но сти би о ло шких (во де ни бес-
кич ме ња ци, ал ге, ма кро фи те, ми кро ор га ни зми) и ода бра них фи зич ко-хе миј ских па ра ме та ра ква ли те та (ки се о нич ни па ра ме три, аци ди тет, 
ну три јен ти) у од но су на не по ре ме ће но, при род но ста ње (ре фе рент ни услов) за сва ки тип во де ног еко си сте ма, док је хе миј ски ста тус20 де-
фи ни сан стан дар ди ма ква ли те та жи вот не сре ди не у по гле ду при о ри тет них, при о ри тет них ха зард них и оста лих спе ци фич них суп стан ци. 
 – – – – – – – – – – – – – – –
20 Прав на до ку мен та ко ја би у пот пу но сти де фи ни са ла хе миј ски ста тус во да још ни су ком пле ти ра на.
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Еко ло шки ста тус и еко ло шки по тен ци јал од ре ђу ју се на осно ву сле де ћих па ра ме та ра: 
1) би о ло шких (ал ге, во де не ма кро фи те, во де ни бес кич ме ња ци и ри бе);
2) фи зич ко-хе миј ских, ко ји су од зна ча ја за би о ло шке па ра ме тре за да ту ка те го ри ју по вр шин ских во да и да ти тип вод ног те ла по вр-

шин ских во да;
3) хи дро мор фо ло шких, ко ји су од зна ча ја за би о ло шке па ра ме тре за да ту ка те го ри ју по вр шин ских во да и да ти тип вод ног те ла по-

вр шин ских во да;
4) ми кро би о ло шких.
На осно ву па ра ме та ра еко ло шког и хе миј ског ста ту са21 из вр ше на је кла си фи ка ци ја по вр шин ских во да на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср-

би је без АП Ко со ва и Ме то хи је, за сле де ће гру пе ти по ва: 
1) ве ли ке ни зиј ске ре ке са до ми на ци јом фи ног на но са (Ду нав, Са ва, Ве ли ка Мо ра ва, Ти са, Та миш, Бе геј и Ста ри Бе геј)  – тип 1;
2) ве ли ке ре ке са до ми на ци јом сред њег на но са, из у зев ре ка из под руч ја Па нон ске ни зи је  – тип 2;
3) ма ли и сред њи во до то ци до 500 mнм са до ми на ци јом круп не под ло ге  – тип 3;
4) ма ли и сред њи во до то ци пре ко 500 mнм са до ми на ци јом круп не под ло ге  – тип 4;
5) во до то ци под руч ја Па нон ске ни зи је (ван во до то ка ти па 1)  – тип 5;
6) ма ли во до то ци ван Па нон ске ни зи је ко ји ни су об у хва ће ни оста лим ти по ви ма, и во до то ци ко ји ни су об у хва ће ни пра вил ни ком ко-

јим се уре ђу је ова област  – тип 6.
Обим и ква ли тет осма тра ња нај ве ћи је за вод на те ла на ве ли ким ре ка ма и ве штач ким вод ним те ли ма, док је нај ма ње рас по ло жи вих 

по да та ка за ма ле и сред ње во до то ке (над мор ске ви си не до и пре ко 500 mнм) и ма ле во до то ке ван Па нон ске ни зи је, за ко је, због не до стат-
ка ре ле вант них по да та ка, ни је би ло мо гу ће да ти оце ну ста ња. Та ко је при ка зом об у хва ће но све га око 45% од укуп ног бро ја вод них те ла 
(Сли ка 27). 

На сли ка ма 27. и 28. и кар ти еко ло шког ста ту са вод них те ла по вр шин ских во да у при ло гу при ка за на је оце на ста ту са вод них те ла. 
Од сту па ња од до брог еко ло шког ста ту са (уме ре ног еко ло шког по тен ци ја ла) и хе миј ског ста ту са усло вље на су раз ли чи тим ан тро по ге ним 
при ти сци ма, од ко јих су, пре ма по да ци ма, до ми нант не ко му нал не от пад не во де и ин ду стри је, фар ме, руд ни ци, де по ни је, а од ра су тих из-
во ра нај ве ћи ути цај има по љо при вре да. 

Слика 29. Рас по ло жи вост по да та ка о ква ли те ту во да Из вор: ИЈЧ

 – – – – – – – – – – – – – – –
21 Ме ре ња у пе ри о ду 2007 –2012, на 140 про фи ла ло ци ра них на 66 во до то ка, 26 аку му ла ци ја и пет је зе ра, као и ре зул та ти дру гих ис тра жи ва ња, по себ но би о ло шких па ра ме та ра.
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Слика 30. При каз оце не еко ло шког ста ту са/по тен ци ја ла во да Из вор: ИЈЧ

Слика 31. Пр иказ оц ене х еми јског ст ат уса в ода И звор: ИЈЧ
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Нај че шћа од сту па ња фи зич ко-хе миј ских па ра ме та ра бе ле же 
се за ор то фос фа те. Пре ма са др жа ју би о ра згра дљи вих ор ган ских 
ма те ри ја, амо ни јум јо на и ни тра та ква ли тет во до то ка је за до во ља-
ва ју ћи, осим на вод ним те ли ма низ вод но од ве ли ких на се ља. Од 
при о ри тет них и спе ци фич них за га ђу ју ћих суп стан ци из два ја ју се 
жи ва и ар сен у по је ди ним узор ци ма. 

Слаб ква ли тет во до то ка по би о ло шким па ра ме три ма утвр ђен 
је на око 25% вод них те ла, ме ђу ко ји ма се на ла зе де ло ви то ко ва Ју-
жне Мо ра ве, Ра си не, Ку бр шни це, Ни ша ве, Бе ге ја, Зла ти це, Ту ри је, 
Љи га, за тим аку му ла ци је Пот пећ, Сје ни ца, Бо ван, Гру жа и др. 

Као нај у гро же ни ја вод на тел-лош ква ли тет по еко ло шким и 
хе миј ским па ра ме три ма из два ја ју се: ка нал Вр бас –Без дан на ХС 
ДТД и ре ке Кри ва ја, од ушћа ка на ла ДТД до бра не Зоб на ти ца и 
Пек –Ка он ска кли су ра, од ушћа Ље сни це до ушћа Ку чај ске ре ке. 

Тре ба ис та ћи да из ме ње ни при ступ оце ни ста ња ква ли те-
та во да у на ред ном пе ри о ду зах те ва при ла го ђа ва ње си сте ма мо-
ни то рин га но вим усло ви ма, укљу чу ју ћи уса гла ша ва ње ре ле вант-
них про пи са и аде ква тан из бор осма трач ких ста ни ца. По сто је ћи 
си стем мо ни то рин га не по кри ва ве ћи део вод них те ла утвр ђе них 
ре гу ла ти вом, док број ни па ра ме три ква ли те та (ин ди ка то ра) за оце-
ну еко ло шког ста ту са по би о ло шким па ра ме три ма до са да ни су 
си сте мат ски пра ће ни. За то је при ка за на оце на еко ло шког ста ту са, 
из вр ше на на ба зи пар ци јал них по да та ка и ана ли зе при ти са ка и на 
ба зи екс перт ске про це не, не до вољ но по у зда на. Ус по ста вља ње аде-
кват ног си сте ма мо ни то рин га у скла ду са За ко ном о во да ма и пра-
те ћим под за кон ским ак ти ма, уса гла ше ним са од го ва ра ју ћим пра-
вил ни ци ма о ква ли те ту при род них во да, пред ста вља при о ри тет ну 
ак тив ност за обез бе ђе ње ре ле вант них по да та ка за пре и спи ти ва ње 
пре ли ми нар не оце не, од но сно, утвр ђи ва ње ста ту са вод них те ла.

Ква ли тет под зем них во да и ста тус вод них те ла под зем них во да

Ста ње ква ли те та

Скуп фи зич ко-хе миј ских и ми кро би о ло шких ка рак те ри сти-
ка под зем них во да де фи ни ше ква ли тет и упо тре бљи вост во да за 
од ре ђе ну на ме ну. При том су од по себ ног зна ча ја под зем не во де 
са ква ли те том по год ним за пи ће, ко је се мо гу ко ри сти ти са мо за 
снаб де ва ње во дом ста нов ни штва, са ни тар но-хи ги јен ске по тре бе, 
на па ја ње сто ке, за по тре бе ин ду стри је ко ја зах те ва ви со ко ква ли-
тет ну во ду и по тре бе ма лих по тро ша ча.

Оце на ста ња ква ли те та ре сур са под зем них во да у Ре пу бли ци 
Ср би ји да та је на осно ву рас по ло жи вих по да та ка над ле жних ми-
ни стар ста ва, ре зул та та мо ни то рин га, тех нич ке до ку мен та ци је и 
ре зул та та по је ди нач но спро ве де них ра до ва и ан ке та. 

Си сте мат ско осма тра ње и ажу ри ра ње по да та ка о ква ли те-
ту под зем них во да су пред у слов за аде кват ну оце ну ста ту са во да, 
са гле да ва ње трен до ва про ме не и оце ну ефе ка та пред у зе тих ме ра 
за шти те. Про стор на и вре мен ска ре пре зент ност, као и обим па ра-
ме та ра ко ји се ис пи ту ју, од не по сред ног су ути ца ја на ква ли тет по-
да та ка ко ји ма се де фи ни ше ква ли тет во да. 

Са аспек та стра те ги је упра вља ња ква ли те том под зем них во да 
по се бан зна чај има ју карст не, а по том алу ви јал не и „пр ве” из да ни, 
на ко је је ан тро по ге ни ути цај нај ве ћи. С дру ге стра не, ове ре сур се 
ка рак те ри ше зна чај на про стор на хе те ро ге ност, ди на мич на во до ра-
зме на и про мен љи ви хи дро хе миј ски усло ви ко ји усло вља ва ју раз-
ли чи ту „осе тљи вост” под зем них во да на по је ди не при ти ске. 

Ста ње ква ли те та под зем них во да мо же се де фи ни са ти са 
аспек та:

1) па ра ме та ра ко ји де фи ни шу при род ни ква ли тет во да, а до-
ми нант но су ре зул тат ин тер ак ци је во де и под ло ге;

2) па ра ме та ра ко ји де фи ни шу ста ње ре сур са под ути ца јем 
ан тро по ге них фак то ра.

При род ни ква ли тет под зем них во да на под руч ју Ре пу бли ке 
Ср би је је до ста не у јед на чен, што је по сле ди ца раз ли чи тог ми не ро-
ло шко-пе тро граф ског са ста ва во до но сних сре ди на, генезe под зем-
них во да и акви фе ра, ста ро сти во де, раз ли чи тог ин тен зи те та во-
до ра зме не и сл. и кре ће се од из у зет ног ква ли те та ко ји не зах те ва 
трет ман, до во да ко је зах те ва ју ве о ма сло же не по ступ ке кон ди ци о-
ни ра ња пре ње не упо тре бе за јав но во до снаб де ва ње. 

Хе миј ски са став под зем них во да „пр ве” из да ни на под руч ју 
за пад не и ју жне Бач ке се од ли ку је ми не ра ли за ци јом од 250 –500 
mg/l у при о ба љу Са ве и Ду на ва, до 400 –800 mg/lна под руч ју „Ва-
ро шке” те ра се, док је у не ким де ло ви ма Бач ке вред ност овог па-
ра ме тра пре ко 2.000 mg/l. Укуп на твр до ћа се кре ће у ра спо ну од 
10 –30º dH, по не где и ви ше, по ве ћан је са др жај гво жђа и ман га на. 
На под руч ју се ве ро и сточ не Бач ке основ ну из дан ка рак те ри ше ми-
не ра ли за ци ја од 240 –480 mg/l, док је у ју жном де лу ова вред ност 
од 350 –635 mg/l. Твр до ћа во де је та ко ђе ма ња у се вер ном де лу 
(6,5 –10º dH), а ве ћа у ју жном де лу (до 20º dH). Утро шак KMnO4 је 
ис под 10 mg/l, док са др жај гво жђа иде до 3 mg/l. 

На под руч ју Ба на та мо гу ће је са аспек та ква ли те та основ не 
из да ни из дво ји ти три под руч ја: под руч је се вер но од Бе ге ја и Плов-
ног Бе ге ја, под руч је сред њег Ба на та (Зре ња нин –Жи ти ште) и под-
руч је ју жног Ба на та. На под руч ју се вер но од Бе ге ја и Плов ног Бе-
ге ја ми не ра ли за ци ја из но си од 500 –700 mg/l, са др жај гво жђа 0,2 –1 
mg/l, амо ни ја ка 0,2 –1 mg/l, док је утро шак KMnO4 од 10 –40 mg/l. 
На под руч ју Зре ња нин  – Жи ти ште ми не ра ли за ци ја је пре ко 1.200 
mg/l, са др жај гво жђа је од 0,4 до пре ко 2 mg/l, амо ни ја ка пре ко 10 
mg/l, а утро шак KMnO4 је пре ко 200 mg/l. На под руч ју ју жног Ба-
на та ми не ра ли за ци ја је од 310 –460 mg/l, твр до ћа је по ве ћа на и иде 
до 18º dH, а са др жај гво жђа је ре дов но пре ко 0,5 mg/l. 

Ква ли тет „пр ве” и основ не из да ни на под руч ју ју жног Сре-
ма је прак тич но исти, с об зи ром на хи дра у лич ку по ве за ност ових 
две ју из да ни. Ми не ра ли за ци ја се кре ће у ра спо ну од 600 –850 mg/l, 
твр до ћа је пре ко 20º dH, утро шак KМnO4 je ни зак (од 3 –7 mg/l), 
док је гво жђе углав ном по ве ћа но (0,5 –3,5 mg/l).

Јед на од бит них ка рак те ри сти ка под зем них во да основ не из-
да ни на под руч ју АП Вој во ди не је по ви ше на кон цен тра ци ја ар се-
на. По ви ше не кон цен тра ци је се ја вља ју на под руч ју цен трал ног и 
се вер ног Ба на та (10 –50 μg/l и пре ко 50 μg/l), цен трал не и се вер не 
Бач ке (10 –50 μg/l, па и пре ко 50 μg/l) и за пад ног Сре ма (10 –50 μg/l). 
Ква ли тет во да ду бо ких из да ни на под руч ју Бач ке и Ба на та ни је за-
до во ља ва ју ћи (по ве ћа на ми не ра ли за ци ја, гво жђе, ор ган ске ма те ри-
је, мут но ћа), док је на под руч ју Сре ма ква ли тет знат но бо љи.

На оста лом де лу те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је (про стор ју-
жно од Са ве и Ду на ва) при сут на је ра зно ли кост у хе ми зму под зем-
них во да, па ће при каз би ти дат ге не рал но по ти по ви ма во до но-
сних сре ди на.

Во де у окви ру квар тар них алу ви јал них на сла га су углав ном 
на три јум ско-кал ци јум ског или маг не зи јум ско-кал ци јум ског сул-
фа то-хи дро кар бо нат ног ти па. Ми не ра ли за ци ја се кре ће у ра спо ну 
од 450 –750 mg/l, твр до ћа је 12 –16 º dH, pH ред ност од 7,1 до 7,4. 
Ре дов на је по ви ше на кон цен тра ци ја гво жђа и ман га на.

Во де у окви ру нео ге них на сла га су углав ном сул фат –хи дро-
кар бо нат ног ти па, са про мен љи вом ми не ра ли за ци јом ко ја је у гра-
ни ца ма од 500 –1.400 mg/l. Са др жај гво жђа је ло кал но по ви шен.

Во де карст них из да ни су углав ном кал ци јум ско –хи дро кар бо-
нат ног ти па, са ми не ра ли за ци јом од 200 –500 mg/l, твр до ћом 10 –15 
mg/l, pH вред но шћу од 7,2 до 8. 

Ни тра ти, ни три ти и амо ни јум јо ни су у до зво ље ним гра ни ца-
ма, из у зев на де ло ви ма Ве ли ке Мо ра ве, где су ре ги стро ва не по ви-
ше не кон цен тра ци је ни тра та (на се ља По жа ре вац, Ла по во, Ве ли ка 
Пла на, Жа ба ри и Сви лај нац).

Ква ли тет под зем них во да у алу ви о ни ма ве ли ких ре ка  
у цен трал ној Ср би ји

Ге не рал на ка рак те ри сти ка ових из да ни је ре ла тив но ни ска 
ми не ра ли за ци ја, уз вр ло про мен љив са др жај гво жђа и под ре ђе но 
ман га на по про сто ру. По ви ше не вред но сти елек тро про во дљи во-
сти из над 1.000mS/cm мо гу се сма тра ти ин ди ка то ри ма ан тро по-
ге них ути ца ја и обич но се ја вља ју у ком би на ци ји са по ви ше ним 
са др жа јем ни тра та, хло ри да и, не рет ко, сул фа та. 

Основ не ка рак те ри сти ке под зем них во да алу ви о на Ибра, За-
пад не, Ју жне и Ве ли ке Мо ра ве и Са ве си сте ма ти зо ва не су и при ка-
за не у Та бе ли 34. Иста та бе ла са др жи и ка рак те ри сти ке под зем них 
во да „пр ве” из да ни на под руч ју АП Вој во ди не и „пр ве” и основ не 
из да ни на под руч ју Ма чве.
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Табела 34.  Основ не ка рак те ри сти ке под зем них во да пр ве из да ни (по да ци мо ни то рин га РХМЗ и Аген ци је за за шти ту жи вот не сре ди не)  

и ода бра них во до во да
Из дан Оп шти по ка за те љи и ин ди ка то ри 

осе тљи во сти
Ин ди ка то ри ути ца ја Ста ње ок сич но сти Ко мен тар

Цен трал ни део за-
пад не Бач ке

pH 6,9  – 8,2
Су ви оста так ТС:700 до 1200 mg/l
Гвожђе повишено- од 0,6 до 2 mg/l

Укуп на трв до ћа 21о до 33оdH
KMnO416 до чак 35 mg/l
Хлориди 40-145mg/l

Углав ном анок сич на Ни три ти и ни тра ти у рас по ло жи вим ана ли за-
ма ни су де тек то ва ни
Повишен садржај магнезијума изнад МДК

Алу ви јал на ра ван 
Ду нав у сек то ру Но-
вог Са да

Штранд:pH 7,1  – 7,4
Су ви оста так ТС:300-400 mg/l
Гво жђе ви со ко: од 1,0 до 2,65 mg/l, 
ман ган 0,1-0,3 mg/l
Рат но остр во:pH 7,1  – 7,55
ТС mg/l од 200 до 410 у при о ба љу,
380 до 478 mg/l ду бље у за ле ђу
Гво жђе ви со ко: од 1,8 до 5 mg/l, ман-
ган 0,25-0,75 mg/l
Пе тро ва ра дин ска ада:pH 7,01  – 7,15
Су ви оста так ТС:од 995 до 1400 mg/l
Гво жђе ви со ко: од 1,5 до 3,7 mg/l, ман-
ган 0,3-0,65 mg/l

Штранд:Укуп на трв до ћа 12о до 
20оdH, KMnO410,1 до 12,8 mg/l
Хло ри ди 21-33mg/l, по ви ше ни ни-
три ти, NH4

+ до 0,75 mgN/l
Рат но остр во:Укуп на трв до ћа 12о до 
17оdH, KMnO47,11 до 16,1 mg/l
Хло ри ди 15-20mg/l,NH4

+ 0,2 до 1,6 
mgN/l, ни три ти бла го по ви ше ни
Пе тро ва ра дин ска ада:Укуп на трв до-
ћа 10о до 11оdH, 
KMnO48,7 до 9,95 mg/l
Хлориди 56-63mg/l,NH4

+ 0,5 до 1,0 
mgN/l, нитрити на граници, нитрати 
до 3 mgN/l

Углавном аноксична
Ква ли тет во де за ви си од хи дра у лич ке ве зе са 
Ду на вом и ути ца ја за ле ђа (град ски са др жа ји 
и ин ду стриј ско по љо при вред ни ком плек си)

Под руч је „ва ро шке” 
те ра се ју жне Бач ке

Под руч ја са ни жом ми не ра ли за ци јом 
ис под 500 mg/l : pH 8  – 8,8
Гво жђе и ман га ну глав ном ис под МДК
Под руч ја са ни жом ми не ра ли за ци јом 
ис под 500 mg/l : pH 8  – 8,8
Гво жђе по ви ше но:од 0,4-6 mg/lман-
ганлокално по ви шен

Укуп на трв до ћа 14,2о до 20,2оdH, 
KMnO43,5 до 9,5 mg/l
NH4

+ 0,2 до 1,0 mgN/l, ни три ти бла-
го по ви ше ни
Укуп на трв до ћа ви со ка обич но пре-
ко20оdH, KMnO412,5-15 mg/l
NH4

+ 0,2 до 1,8 mgN/l, нитрати до 
3 mgN/l 

Углав ном анок сич на Ква ли тет вр ло про ме њив по про сто ру. Нај-
ви ше за ви си од ин фил тра ци је раз ли чи тог 
ква ли те та са по вр ши не те ре на

„пр ва” из дан на под-
руч ју ју жног Сре ма

ТС mg/l од 280 до 364 у при о ба љу,
до 630 mg/l на про сто ру „ва ро шке” 
те ра се, гво жђе:од 0,06-1,17 mg/l, на 
под руч ју „ва ро шке”те ра се и до 5 mg/l
манганповишен и преко 0,5 mg/ l

Укуп на трв до ћа 5о до 30оdH,
KMnO46-8,2 mg/l,
NH4

+ 0,12 до 0,23 mgN/l, нитрати 
до 1 mgN/l

Ква ли тет под зем не во де за ви си од хи дра у-
лич ке по ве за но сти са основ ном из да ни, ве зе 
са во до то ци ма и ка на ли ма, као и од на чи на 
ко ри шће ња зе мљи шта

Алу ви он Ибра 
(„Жичко поље”, 
„Конарево”, узвод.од 
Краљева)

pH 7,3  – 7,9
ТС mg/l ( 216  – 481) прос. 328
T -8,3 до18,6 oC до бра во до ра зме на 
Гвожђе и манган су испод границе 
детекције

335  – 745mS/cm
KMnO41,26-7,9 mg/l
Ни тра ти 4 mg/l  – 20 mg/l
Хлориди 10-25 mg/l

Углав ном
оксична

-по тен ци јал на опа сност од по вре ме них по ја-
ва за га ђе ња Ибра (са ло ка ци ја узв. од Ра шке) 
 – фе нол и те шки ме та ли
-простор осетљив на унос нитрата

Алу ви он За пад не 
Мо ра ве
(подаци мониторин-
га РХМЗ)

pH 7,1  – 8,3
ТС mg/l (200  – 880) прос. 450

Гвожђе 0,01  – 1,84mg/l и манган 0,01 
до 0,73

430  – 1570 mS/cm
KMnO48  – 24 mg/l
Ни тра ти (1  – 93) сред. 15mg/l
Хло ри ди 10-25 mg/l
NH4

+испод 0,2mgN/l

Раз ли чи то по про сто ру - са др жај ни тра та про мен љив по вре ме ну и 
про сто ру
- кон цен тра ци ја ни три та по вре ме но из над 
МДК
-најлошији квалитет воде у зони Крушевца

Алу ви он Ју жне 
Мо ра ве (4 ) и ушћа 
при то ка Ни ша ве (2 
лок), Ве тер ни це (2.) 
и То пли це (1 лок)

pH 5,9  – 8,1
ТС mg/l (150  – 1320) прос. 500
Гвожђе 0,01  – 1,6mg/l и манганпрелази 
МДК средње 0,5

300  – 1990 mS/cm
KMnO43  – 16 mg/l
Ни тра ти (1  – 145)сред. 28mg/l
Хло ри ди 10-25 mg/l
NH4

+ис под 0,2mgN/l

Раз ли чи то по про сто ру -са др жај ни тра та про мен љив по вре ме ну и 
про сто ру
-повремено повишена концентрац. нитрита 
(макс. 0,55 mg/l, прос. 0,02 mg/l)

Алу ви он Ве ли ке 
Мо ра ве (нај и стра-
же ни ји про стор, 
оправ да но с об зи ром 
на зна чај, да нас и у 
бу дућ но сти)

pH 6,6  – 7,8
ТС mg/l 300  – 1300
Гво жђе и ман ган 0  – 1,5 mg/l
Ви ше кон цен тра ци је уз во до ток В.М. 
(у зо ни Ла по ва, Тр нов ча и се ла Ша ли-
нац, кон цен тра ци је гво жђа и ман га на 
су ви ше од про сеч них)
- концентрац. Mg > 50mg/l, природна 
карактеристика

640  – 2000 mS/cm
KMnO4(1 -10) прос. 6,5 mg/l
Ни тра ти (1  – 262) сред. 35mg/l
Хло ри ди 10-25 mg/l
NH4

+0,015  – 4,18 mgN/l
спорадично нитрит изнад МДК

Углав ном ок сич на - сни же ње НПВ услед сни жа ва ња ко те дна 
Ве ли ке Мо ра ве (ан тро по ге ни ути ца ји)
- ве ћи на на се ља низ вод но од Ба гр да на без 
ко му нал не ин фра струк ту ре
- про ме на ква ли те та по вре ме ну без за ко-
ни то сти 
-лош квалитет воде за пиће бројних насеља 
(без водовода, али и са централиз. водов.)

Алу ви он Са ве  – 
ушће -km 50:
из во ри ште Бе о град 
4m3/s и Обре но вац 
250-300 л/с

pH 7,2  – 7,9
ТС mg/l ( 250  – 400) бу на ри уз ре ку
T -11 до18 oC 
Гвожђе 0,2 до 5 mg/l, у просеку 1,6 и 
манган најчешће 0,2 до 0,5 mg/l

450  – 700 mS/cm бу на ри
KMnO44  – 6 mg/l уз ре ку 4  – 10 mg/l 
у за ле ђу
Ни тра ти о бич но ни ски 
Хло ри ди 10-25 mg/l
NH4

+до 0,5mgN/l, изнад је антропо-
гени утицај

Анок сич на, са мо ло кал-
но ок сич на

  – у ве ли кој ме ри за по сед нут ин ду стри јом, 
ур ба ним цен три ма и по љо при вре дом 
- ло кал но, ква ли тет во де из ме њен:елек тро-
пр., хло ри ди, на јед ном ло ка ли те ту и са 
по ја ва ма рас тва ра ча
- региструју се локације се повишеним арсе-
ном (природно).

Ма чва  –„пр ва” из дан pH 7,1  – 8,3
ТС mg/lпрос. 400 
T -11 до18 oC 
Гво жђе 0,02  – 1,2прос. 0,2 mg/lи 
манган 0,01  – 1,14 прос. 0,14mg/l

365  – 1520 прос. 770 mS/cm 
KMnO40,4  – 6,4 прос. 3,2 mg/l
Ни тра ти 0,1  – 98 сред. 15 mg/l
Хло ри ди 10-25 mg/l (макс. 60)
NH4

+испод 0,2mgN/l, 

Ок сич на и анок сич на -са др жај ни тра та про мен љив по вре ме ну и 
про сто ру (стал но пре ко ра че ње у Бо га ти ћу)
- ви дљив ути цај и у Но ћа ју 
-концентрација нитрита повремено изнад 
МДК

У алу ви о ну Ве ли ке Мо ра ве по ви ше не кон цен тра ци је ни тра та су ве о ма че сте (Та бе ла 35), а спо ра дич но се ре ги стру ју и по ја ве ни-
три та из над МДК. Ово се од ра жа ва на ква ли тет во де ко ја се ко ри сти у си сте ми ма јав ног во до снаб де ва ња, ко ји је лош у ве ћи ни на се ља 
ко ја ко ри сте ин ди ви ду ал не плит ке бу на ре, као и на из во ри шти ма Га ре ви на, Жа ба ри, Ли ва де, Ме ми нац и Кључ. За обез бе ђе ње што бо љег 
ква ли те та во де ових из во ри шта при ме њу ју се раз ли чи те ме то де (ак тив на хи дра у лич ка за шти та, ком би на ци ја са дру гим ре сур си ма или 
пре ста нак екс пло а та ци је).

Табела 35. При су ство ни тра та у под зем ној во ди код си сте ма ко ји се осла ња ју на алу ви јал ну из дан Ве ли ке Мо ра ве
Са др жај ни тра та (mg/l) Број ана ли зи ра них ло ка ци ја

Не ма (<20) 14
30  – 40 10

Пре ко 50 (>МДК) 18
УКУП НО 42



50 Број 3 18. јануар 2017.

Ква ли тет под зем них во да на под руч ју АП Вој во ди не

На те ри то ри ји АП Вој во ди не за јав но во до снаб де ва ње за хва та ју се под зем не во де из во до но сне сре ди не мла ђег квар та ра  – „пр ва” 
из дан, за тим из основ них во до но сних сре ди на еопле и сто це на и ста ри јег пле и сто це на  – основ не из да ни и во до но сних сре ди на пли о це на 
 – су бар те ске и ар те ске из да ни у ду бљим де ло ви ма те ре на. 

Ко ри шће ње „пр ве” из да ни углав ном је при сут но у под руч ју за пад не и ју жне Бач ке, а де ли мич но и у под руч ју ју жног Сре ма (осла ња 
се на при хра њи ва ње из Са ве и Ду на ва и из за ле ђа). По тен ци јал но под руч је у ко јем по сто је сви усло ви за за хва та ње „пр ве” из да ни за ре-
ги о нал но снаб де ва ње во дом на ла зи се и у ју жном Ба на ту  – „ко вин ска де пре си ја”.

Ду бље из да ни има ју знат но ве ћи зна чај за снаб де ва ње во дом, а њи хов ква ли тет се пра ти пре ко ка рак те ри сти ка ис по ру че не во де у 
си сте ми ма јав ног во до снаб де ва ња.

Иако по да ци за „пр ву” из дан ни су од при мар ног зна ча ја за про бле ма ти ку снаб де ва ња во дом на под руч ју АП Вој во ди не, Аген ци ја 
за за шти ту жи вот не сре ди не вр ши си сте мат ски мо ни то ринг под зем них во да са мо за ову из дан. Ва жно је на по ме ну ти да је ста ње „пр ве” 
из да ни на мно гим ло ка ци ја ма знат но не по вољ ни је од сли ке ко ја се до би ја ана ли зом по да та ка мо ни то рин га обје ка та. По себ но из ра же ни 
не га тив ни ути ца ји ре ги стро ва ни су као по сле ди ца ра за ра ња то ком бом бар до ва ња 1999. го ди не ра фи не ри ја наф те у Но вом Са ду и Пан-
че ву, на под руч ју по је ди них во до то ка (Ве ли ки Бач ки ка нал и сл.), у зо на ма број них на се ља без ка на ли за ци о них си сте ма, у зо на ма фар ми 
и ин ду стриј ско-пре ра ђи вач ких по го на.

Кaрак теристични па ра ме три за си ро ву за хва ће ну под зем ну во ду, чи је се пре ко ра че ње у од но су на МДК вред но сти ре ги стру је на 
про сто ру АП Вој во ди не, да ти су у Та бе ли 36. 

Табела 36. Ре зул та ти ис пи ти ва ња хи ги јен ске ис прав но сти (фи зич ко-хе миј ски па ра ме три) си ро ве во де, по окру зи ма
Округ Укуп но узо ра ка % не ис прав. Па ра ме три из над МДК вред но сти

Ју жно бач ки 790 77 бо ја, утро шак KМnO4, елек тро про во дљи вост, амо ни јак, ар сен, хло ро форм, ни три ти, гво жђе, ман ган, мут но ћа, ми-
рис, маг не зи јум, pH, хло ри ди, три ха ло ме та ни, на три јум, фос фа ти, никл, флу ор, су спен до ва не чвр сте че сти це

За пад но бач ки 132 92 бо ја, мут но ћа, гво жђе, утро шак KМnO4, ман ган, амо ни јак, хло ри ди, ис пар ни оста так
Се вер но бач ки 493 94 бо ја, ми рис, мут но ћа, амо ни јак, гво жђе, ар сен, ман ган, ни три ти, ка ли јум, ми не рал на уља, алу ми ни јум 
Се вер но ба нат ски 412 98 бо ја, мут но ћа, утро шак KМnO4, амо ни јак, гво жђе, ми рис, елек тро про во дљи вост, хло ри ди
Сред ње ба нат ски 624 100 бо ја, мут но ћа, утро шак KМnO4, амо ни јак, гво жђе, фос фа ти, ни три ти, хло ри ди, ар сен, елек тро пров.
Ју жно ба нат ски 43 88 бо ја, мут но ћа, амо ни јак, гво жђе, утро шак KМnO4, елек тро про во дљи вост, хло ри ди, ми рис
Срем ски 360 25 ман ган, амо ни јак, бо ја, ни три ти, гво жђе, мут но ћа 

Из вор по да та ка: Стра те ги ја во до снаб де ва ња и за шти те во да у АП Вој во ди ни

Ста тус вод них те ла под зем них во да

Ста тус под зем не во де од ре ђу је се на осно ву кван ти та тив ног ста ту са и хе миј ског ста ту са, узи ма ју ћи ло ши ји од њих. 
Кван ти та тив ни ста тус об у хва та ни во до ко га је вод но те ло под зем не во де угро же но ди рект ним или ин ди рект ним за хва та њи ма. 

До бар кван ти та тив ни ста тус вод ног те ла под зем них во да је по стиг нут ка да сред ње ви ше го ди шње за хва та ње под зем них во да не пре ва зи-
ла зи рас по ло жи ви ре сурс под зем не во де, не по сто ји тренд опа да ња ни воа под зем них во да као по сле ди ца за хва та ња и не ма угро жа ва ња 
од во де за ви сних по вр шин ских еко си сте ма. До бар хе миј ски ста тус под зем не во де је сте хе миј ски ста тус вод ног те ла под зем не во де ко ји 
ис пу ња ва све про пи са не усло ве, тј. Пра вил ни ком о па ра ме три ма еко ло шког и хе миј ског ста ту са по вр шин ских во да и па ра ме три ма хе миј-
ског и кван ти та тив ног ста ту са под зем них во да и Уред бом о гра нич ним вред но сти ма за га ђу ју ћих ма те ри ја у по вр шин ским и под зем ним 
во да ма и се ди мен ту и ро ко ви ма за њи хо во до сти за ње.

Хе миј ски и кван ти та тив ни ста тус од ре ђу ју се на осно ву ре зул та та мо ни то рин га под зем них во да. С об зи ром на раз ли чи ти обим, ква-
ли тет и до ступ ност по да та ка мо ни то рин га за па ра ме тре хе миј ског и кван ти та тив ног ста ту са, оце на ста ту са је из вр ше на са раз ли чи тим 
„ни во ом по у зда но сти”, као по ка за те љем оби ма ин фор ма ци ја о хе миј ским и кван ти та тив ним па ра ме три ма вод ног те ла до би је них мо ни-
то рин гом, на мен ским ис тра жи ва њи ма, сту ди ја ма, ана ли за ма, ела бо ра ти ма и про јек ти ма. У том сми слу „ни во по у зда но сти” се кре тао од 
ви со ког (где је по сто јао до во љан обим по да та ка мо ни то рин га и ис тра жи ва ња за оце ну ста ту са), до ни ског (где ни је по сто јао мо ни то ринг 
и оце на ста ту са је из вр ше на на осно ву ана ли зе при сут них при ти са ка и ути ца ја-ана ли за ри зи ка).

Оце на кван ти та тив ног ста ту са из вр ше на је на осно ву по сто је ћих по да та ка осма тра ња екс пло а та ци је и ефе ка та екс пло а та ци је под-
зем них во да. За сва вод на те ла из вр ше на је и ана ли за ри зи ка не по сти за ња до брог кван ти та тив ног и хе миј ског ста ту са, што са аспек та 
Стра те ги је пред ста вља зна чај ну смер ни цу у ком прав цу тре ба фо ку си ра ти ме ре за до сти за ње до брог ста ту са. Оце на ри зи ка по сти за ња 
до брог кван ти та тив ног ста ту са вод них те ла из вр ше на је на осно ву про це не рас по ло жи вих ко ли чи на под зем не во де, про це не бу ду ћих за-
хва та ња под зем них во да за раз ли чи те по тре бе, као и ре ги стро ва них по да та ка о ре жи му под зем них во да и трен до ви ма про ме не њи хо вог 
ни воа.

У за ви сно сти од рас по ло жи во сти по да та ка о ква ли те ту под зем них во да, оце на хе миј ског ста ту са за под зем не во де из вр ше на је на 
два на чи на:

1) за вод на те ла за ко ја по сто је по да ци о ква ли те ту под зем них во да, оце на ста ту са из вр ше на је ко ри шће њем по да та ка Аген ци је за 
за шти ту жи вот не сре ди не, ре зул та та ис пи ти ва ња ква ли те та во де за пи ће и ре зул та та ис пи ти ва ња ква ли те та во де у окви ру раз ли чи тих до-
ступ них сту диј ских ис тра жи ва ња, про је ка та, ела бо ра та о ре зер ва ма и ела бо ра та о зо на ма са ни тар не за шти те из во ри шта; 

2) за вод на те ла под зем них во да за ко ја не по сто ји мо ни то ринг ква ли те та или не ма до вољ но по да та ка о хе миј ском са ста ву, оце на 
ста ту са из вр ше на је на осно ву про це не ри зи ка угро же но сти ква ли те та под зем них во да од ди фу зних и кон цен три са них из во ра за га ђе ња. 
Про це на ри зи ка за та кве слу ча је ве из вр ше на је на осно ву ком би на ци је два кри те ри ју ма: при род не ра њи во сти под зем них во да (ис ка за не 
кроз ка те го ри је ра њи во сти) и при сут них из во ра ди фу зних и кон цен три са них за га ђе ња (ис ка за них пре ко про цен ту ал не по кри ве но сти по-
вр ши не те ре на раз ли чи тим ти по ви ма ко ри шће ња).

Под ло га за оце ну при род не ра њи во сти под зем них во да би ла је Кар та угро же но сти под зем них во да Ре пу бли ке Ср би је, Р 1:500.000 
(Про је кат: Раз вој мо ни то рин га под зем них во да у Ре пу бли ци Ср би ји, Ру дар ско-ге о ло шки фа кул тет Бе о град, ИЈЧ и Ге о ло шки ин сти тут 
Ср би је, 2008 –2011). Ути цај из во ра ди фу зног за га ђе ња је ана ли зи ран ко ри шће њем кар те-под ло ге CO RI NE 2000 (CLC2000). Ко ри сте ћи 
по ме ну те под ло ге, упо тре бом GIS (ге о и фор ма ци о ног си сте ма) ала та, као ре зул тат до би је на је кар та хе миј ског ри зи ка вод них те ла под-
зем них во да од ди фу зних из во ра за га ђе ња (Кар та ри зи ка за га ђе ња под зем них во да из ди фу зних из во ра). 

У та бе ла ма 37. и 38. при ка за ни су ре зул та ти оце не кван ти та тив ног и хе миј ског ста ту са под зем них во да, као и ни вои по у зда но сти 
оце не ста ту са, има ју ћи у ви ду рас по ло жи вост по да та ка. 
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Табела 37. Ре зул та ти оце не кван ти та тив ног ста ту са са ни во ом по у зда но сти оце не

Вод но под руч је
До бар ста тус Слаб ста тус Ни во по у зда но сти

Број вод них те ла (ВТ) % ВТ Број ВТ % ВТ Ви сок Сред њи Ни зак
Бач ка и Ба нат 12 57 9 43 5 6 10
Бе о град 9 100 0 0 3 3 3
До њи Ду нав 30 100 0 0 0 4 26
Мо ра ва 49 91 5 9 2 5 47
Са ва 32 97 1 3 1 3 29
Срем 2 40 3 60 0 0 5
Укуп но 134 88 18 12 11 21 120

Табела 38. Ре зул та ти оце не хе миј ског ста ту са са ни во ом по у зда но сти оце не

Вод но под руч је
До бар ста тус Слаб ста тус Ни во по у зда но сти

Број вод них те ла (ВТ) % ВТ Број ВТ % ВТ Ви сок Сред њи Ни зак
Бач ка и Ба нат 20 95,24 1 4,76 5 12 4
Бе о град 8 88,89 1 11,11 4 1 4
До њи Ду нав 26 86,67 4 13,33 1 6 23
Мо ра ва 52 96,30 2 3,70 3 2 49
Са ва 31 93,94 2 6,06 - - 33
Срем 5 100,00 0 0,00 - 1 4
Укуп но 142 94 10 6 13 22 117

Ана ли зом је укуп но об у хва ће но 153 вод на те ла у шест вод них под руч ја. Укуп но је оце ње но да 18 вод них те ла има слаб кван ти та-
тив ни ста тус, и то: 

1) у основ ном во до но сном ком плек су у Бач кој, Ба на ту и Сре му де сет вод них те ла има слаб ста тус (узрок је на дек спло а та ци ја); 
2) у пли о це ским се ди мен ти ма у Сре му два вод на те ла има ју слаб ста тус (узрок је на дек спло а та ци ја); 
3) у алу ви о ну Ве ли ке Мо ра ве два вод на те ла има ју слаб ста тус (узрок пад ни воа под зем них во да као по сле ди ца хи дро мор фо ло шких 

при ти са ка екс пло а та ци јом шљун ка); 
4) у кар бо нат ним те ре ни ма јед но вод но те ло има слаб ста тус (Не при ча ва, узрок на дек спло а та ци ја);
5) у нео ге ним се ди мен ти ма три вод на те ла има ју слаб ста тус услед па да ни воа под зем них во да као по сле ди ца екс пло а та ци је за по-

тре бе во до снаб де ва ња.
Пре ма ре зул та ти ма про це не, де сет вод них те ла је у сла бом хе миј ском ста ту су (око 6%), док се за 143 вод них те ла (око 94%) сма тра 

да су у до бром ста ту су.
Ре зул та ти ана ли зе ри зи ка по сти за ња до брог хе миј ског ста ту са по ка зу ју да је број вод них те ла ко ја су у ри зи ку у бу дућ но сти ве ћи (у 

ри зи ку и ве ро ват но у ри зи ку 34 вод них те ла), али тре ба има ти у ви ду да је реч о прог но зи ко ја се ба зи ра на при род ној ра њи во сти из да-
ни и при ти сци ма од ан тро по ге них ак тив но сти, ко ји се то ком вре ме на ме ња ју. Оно што сва ка ко тре ба ис та ћи је ни зак ни во по у зда но сти 
оце не хе миј ског ста ту са, ко ји про из и ла зи пре све га из чи ње ни це не до вољ ног мо ни то рин га под зем них во да, тј. не по сто ја ња по да та ка. 
Да љи раз вој ка ко хе миј ског та ко и кван ти та тив ног мо ни то рин га пред ста вља пред у слов за по у зда ну оце ну ста ту са и ка сни ју евен ту ал ну 
при ме ну ме ра на ње го вом по бољ ша њу.

в )  Уре  ђе  ње  во до то  ка  и  за  шти  т а  од  штет  ног  де ј  ства  во да

Уре ђе ње во до то ка об у хва та из град њу и одр жа ва ње вод них обје ка та за уре ђе ње во до то ка и из во ђе ње ра до ва на одр жа ва њу ста бил но-
сти оба ла и ко ри та во до то ка и по ве ћа њу, од но сно одр жа ва њу ње го ве про пу сне мо ћи за во ду, лед и на нос.

Под за шти том од штет ног деј ства во да се под ра зу ме ва ре а ли за ци ја ни за ра до ва, обје ка та, ме ра и дру гих ак тив но сти ко ји ма се на ра-
ци о на лан на чин шти те љу ди, при род на и ра дом ство ре на ма те ри јал на до бра и ре сур си од по пла ва и вод не еро зи је. С об зи ром на по ре кло 
во да и ка рак тер не по вољ них деј ста ва, уоби ча је но је да се ова област де ли на три основ на сег мен та:

1) за шти ту од по пла ва ко је на ста ју при из ли ва њу во да из ко ри та ве ћих  – стал них во до то ка („за шти та од по пла ва спољ ним во да ма”);
2) за шти ту од свих ви до ва вод не еро зи је и бу ји ца, и
3) за шти ту од су ви шних ат мос фер ских и под зем них во да („за шти та од по пла ва уну тра шњим во да ма”).
Да нас у Ре пу бли ци Ср би ји си стем обје ка та за за шти ту од по пла ва, са мре жом уре ђе них во до то ка, пред ста вља из у зет но зна ча јан ин-

фра струк тур ни си стем, од чи јих функ ци ја за ви си оп ста нак и раз вој ур ба них и при вред них цен та ра, као и ин фра струк тур них ко ри до ра у 
реч ним до ли на ма. 

За шти та од по пла ва спољ ним во да ма

Се зон ске осци ла ци је ни воа и про ти ца ја во да, као и пла вље ње при о ба ља, при род не су од ли ке во до то ка. Ме ђу тим, по пла ве су си ту а-
ци је екс трем ног оти ца ја во да, ка да би ва ју угро же ни људ ски жи во ти, имо ви на и ин фра струк ту ра. Свр ста ва ју се у ред нај ве ћих при род них 
ка та стро фа на гло бал ном ни воу. 

Про блем за шти те од по пла ва је ак ту е лан и у Ре пу бли ци Ср би ји, с об зи ром на уче ста ле по ја ве ве ли ких во да на број ним во до то ко ви-
ма. По себ но озбиљ не си ту а ци је би ле су 2006. и 2013. го ди не на Ду на ву, 2006. на Ти си, 2010. го ди не на ве ћем бро ју сли во ва (Ти мок, Ју-
жна Мо ра ва, Дри на, Ко лу ба ра), али је по сто је ћим за штит ним објек ти ма обез бе ђе на успе шна од бра на од по пла ва. Ка та стро фал не ве ли ке 
во де ма ја 2014. го ди не, ко је су би ле по сле ди ца екс трем них хи дро ме те о ро ло шких усло ва, иза зва ле су број на оште ће ња за штит них обје ка-
та. То је до ве ло до пла вље ња бра ње них под руч ја у сли во ви ма Са ве и Дри не, За пад не и Ве ли ке Мо ра ве, Мла ве и из у зет но ве ли ких ште та.

Во до то ци на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је се ве о ма раз ли ку ју по ка рак те ри сти ка ма, па се и по ја ве ве ли ких во да на њи ма ме ђу соб но 
раз ли ку ју. Ме ђу тим, са аспек та ве ли ких во да мо гу се услов но из дво ји ти две основ не ка те го ри је во до то ка:

1) ве ли ки рав ни чар ски во до то ци, ко је од ли ку ју ве ли ке осци ла ци је во до ста ја, али ма њи ра спон про ти ца ја, спор по раст та ла са (ви ше 
од се дам да на) и ду го тра ја ње ве ли ких во да; 

2) бу јич ни то ко ви са ве ли ким уз ду жним па дом ко ри та, ве ли ким ра спо ном из ме ђу ве ли ких и ма лих про ти ца ја, крат ким тра ја њем по-
плав них та ла са, ко је од ли ку ју ве ли ке бр зи не во де и ма сов но кре та ње реч ног и по вр шин ског на но са.
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С об зи ром на то да на ве ли ким рав ни чар ским во до то ци ма ни во во де ра сте ре ла тив но спо ро, ве ће су мо гућ но сти за прог но зу и пред-
у зи ма ње ме ра за убла жа ва ње по сле ди ца, као што су од бра на од по пла ва и ева ку а ци ја љу ди и до ба ра. У слу ча ју по пла ве ште те мо гу би ти 
зна чај не, због ве ли чи не по пла вље не по вр ши не и кон цен тра ци је ста нов ни штва, до ба ра и ин фра струк ту ре. 

Бу јич не по пла ве су обич но ло кал не по ја ве. На ста ју на гло, а че сто по кре ћу и кли зи шта. Иако се бу јич ним по пла ва ма пла ве ма ње по-
вр ши не не го у слу ча ју по пла ва ве ли ких ре ка, оне пред ста вља ју зна чај ну опа сност и по не кад до во де до људ ских жр та ва. То је по сле ди ца 
њи хо вог на глог на стан ка, ко ји огра ни ча ва мо гућ ност на ја ве и ван ред ног де ло ва ња, као и ра зор ног деј ства ве ли ких бр зи на то ка и про но са 
по вр шин ског и дру гог ма те ри ја ла.

У Ре пу бли ци Ср би ји по сто ји, та ко ђе, ве ли ки број ма њих во до то ка ко је од ли ку је бу јич ни ка рак тер хи дро ло шког ре жи ма, од но сно 
спе ци фич на ге не за, бр за кон цен тра ци ја и крат ко тра ја ње ве ли ких во да. Бу јич ни ка рак тер ни је увек под јед на ко из ра жен, већ за ви си од 
рас по ре да и ин тен зи те та па да ви на у сли ву, као и од ста ња еро зи је на сли ву. 

Гор њи де ло ви сли во ва нај зна чај ни јих ре ка у Ре пу бли ци Ср би ји (Ду нав, Ти са, Са ва) се ве ћим де лом сли ва на ла зе на те ри то ри ји не ко-
ли ко др жа ва, што зна чи да се по плав ни та ла си пре те жно фор ми ра ју ван гра ни ца Ре пу бли ке Ср би је. Нај о збиљ ни ја прет ња рав ни чар ским 
под руч ји ма Ре пу бли ке Ср би је је исто вре ме на по ја ва ве ли ких во да на овим ре ка ма, што мо же до ве сти до ка та стро фал них по сле ди ца.

Дри ну, Та миш, Ти мок, Не ру, Ка раш, Ни ша ву, Бе ли Дрим, као и ве ћи број ма њих во до то ка (Зла ти ца, Ста ри Бе геј, Плов ни Бе геј, Бр-
за ва, Мо ра ви ца, Бо сут, Ле пе нац, Пчи ња, Јер ма, Дра го ви шти ца и дру ге) пре се ца др жав на гра ни ца или су то гра нич не ре ке, па на ре жим 
ве ли ких во да на њи ма ути чу и усло ви из ван те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је. 

До са да су за за шти ту од по пла ва, за ви сно од хи дро ло шко-хи дра у лич ких, пса мо ло шких и мор фо ло шких ка рак те ри сти ка во до то ка, 
као и на ме не и на чи на ко ри шће ња во до то ка и при о ба ља, при ме њи ва ни раз ли чи ти објек ти, ра до ви и ме ре. При том су до ми нант ну уло-
гу има ли кла сич ни  – ин ве сти ци о ни (гра ђе вин ски) ра до ви и ме ре, ко ји ма се обез бе ђу је за шти та од усво је ног „ме ро дав ног” про ти ца ја 
(про ти цај на ко ји је ди мен зи о ни сан за штит ни си стем). Дру ги ком плекс ме ра  – „не ин ве сти ци о не ме ре” (ад ми ни стра тив не, ре гу ла тив не и 
ин сти ту ци о нал не ме ре за пре вен тив но сма ње ње ди рект них, ин ди рект них и по тен ци јал них ште та од по пла ва) до са да је био ма ло за сту-
пљен, али се по сте пе но све ви ше уво ди у при ме ну. 

Око сни цу по сто је ћег си сте ма за шти те од по пла ва чи не „па сив не ме ре” (од брам бе ни на си пи и дру ги ти по ви „ли ниј ске” за шти те), 
док су „ак тив не ме ре” (по ве ћа ње про пу сне мо ћи ко ри та во до то ка, за др жа ва ње де ла по плав ног та ла са у ре зер ви са ним про сто ри ма јед но-
на мен ских/ви ше на мен ских аку му ла ци ја или ре тен зи ја, усме ра ва ње де ла по плав ног та ла са у рас те рет не ка на ле) ма ње за сту пље не. 

Из гра ђе ни објек ти и си сте ми за шти те од по пла ва, си сте ма ти зо ва ни по вод ним под руч ји ма, при ка за ни су у Та бе ли 39. и на Сли ци 32. 

Табела 39. Објек ти за за шти ту од по пла ва на во да ма I ре да

Вод но под руч је
Ду жи на ли ниј ских обје ка та (km) Аку му ла ци је и ре тен зи је

На си пи Ре гу ли са но ко ри то 
са на си пи ма

Ре гу ли са но ко ри то 
без на си па Оба лоутвр да/кеј Ви со ки 

те рен
Аку му ла ци је за  

од бра ну од по пла ва
Ви ше на мен ске 

аку му ла ци је
Ба нат и Бач ка 915,90 422,47 9,48   1 2
Срем 114,27 5,50    2 3
Бе о град 263,03 202,74 2,26 12,41 3,52 1 2
До њи Ду нав 248,81 22,24 15,22 6,64 1,47 3 6
Са ва 150,60 113,24 27,26 7,60 5,80  9
Мо ра ва 640,70 343,19 62,16 2,91  4 20
АП Ко со во и Ме то хи ја 116,95  18,50    5

УКУП НО 2450,26 1109,38 134,88 29,56 10,79  11 47

Из вор: Опе ра тив ни план од бра не од по пла ва за 2013. го ди ну

Ста ње си сте ма за шти те од по пла ва по во до то ци ма при ка за но је у на став ку.
За шти ту од по пла ва дуж Ду на ва обез бе ђу ју ле во-обал ни на си пи од гра ни це са Ма ђар ском (km 1433) до ушћа Не ре (km 1075), као 

и де сно-обал ни на си пи или кеј ски зи до ви ко ји су из ве де ни на по је ди ним ло ка ци ја ма у Сре му и у Бе о гра ду и кон ти ну ал но од Сме де ре ва 
(km 1116) до Го луп ца (km 1040).

Од гра ни це са Ма ђар ском до Но вог Са да (km 1255) ле во-обал ни на си пи су ду жи не 182 km. На кон ра зор не по пла ве 1965. го ди не, 
на си пи су ре кон стру и са ни и но ви на си пи су из гра ђе ни ка ко би се оси гу ра ла од бра на од 100-го ди шње ве ли ке во де, са си гур но сним над-
ви ше њем од 1,2 m. Дуж ве ћег де ла на си пи су ви ши од 5 m, са кру ном ши ри не 5 –10 m. На на сип ској ли ни ји по сто ји ве ли ки број дру гих 
вод них обје ка та (пре вод ни це, уста ве, црп не ста ни це, итд.).

У зо ни аку му ла ци је „Ђер дап 1” (низ вод но од Но вог Са да) усло ви за шти те од по пла ва су зна чај но про ме ње ни по сле из град ње бра не. 
Из вр ше на је ре кон струк ци ја по сто је ћих и из град ња но вих на си па, не ко ли ко на се ља је пре ме ште но на ви ши те рен, док су дру га за шти ће-
на оба ло у твр да ма и за штит ним зи до ви ма. Да нас на си пи шти те под руч је од 100-го ди шњих ве ли ких во да, уз над ви ше ње од 1,2 до 1,7 m. 
Уста ве на бра на ма ХЕ „Ђер дап 1 и 2” су у пот пу но сти отво ре не то ком про ла ска ве ли ких во да, јер аку му ла ци ја ХЕ „Ђер дап 1” не мо же да 
при хва ти по плав ни та лас, због ре ла тив но ма ле за пре ми не.
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Слика 32. По сто је ћи си стем за шти те од по пла ва Из вор: ИЈЧ

Од бра на од по пла ва 2006. го ди не, то ком ко је су нај ве ћи про-
бле ми би ли у гра до ви ма и на се љи ма дуж Ду на ва, ини ци ра ла је ре-
кон струк ци ју за штит них обје ка та у Но вом Са ду, Зе му ну, Сме де ре-
ву, Ста ром Ко стол цу (По жа ре вац), Ве ли ком Гра ди шту и Го луп цу. 
Ре кон струк ци ја је за вр ше на или је у то ку. За шти та Бе о гра да је у 
прет ход ним план ским до ку мен ти ма увек има ла пр ви ранг при о ри-
те та на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, али и по ред то га, по тре бан 
сте пен за шти те ни је обез бе ђен, а из град ња у по тен ци јал но плав-
ним зо на ма се на ста вља.

Ба нат ски во до то ци Ста ри и Плов ни Бе геј, Та миш, Бр за ва, 
Рој га, Мо ра ви ца, Ка раш и Не ра су пре ко гра нич не ре ке, чи ји се 

сли во ви пре те жно на ла зе у Кар па ти ма, у Ру му ни ји. За шти ту од 
по пла ва обез бе ђу је флек си би лан си стем ко ји се са сто ји од глав них 
ка на ла ХС ДТД и пре се че них во до то ка са на си пи ма и омо гу ћу је 
пре ра спо де лу ве ли ких во да у за ви сно сти од ни воа во де у Ду на ву 
и Ти си. 

На Та ми шу се из два ја ју две це ли не: „Гор њи Та миш” (од уста-
ве То ма ше вац до гра ни це са Ру му ни јом), ко ји је за шти ћен обо стра-
ним на си пи ма и „До њи Та миш” (од уста ве То ма ше вац до ушћа у 
Ду нав), ко ји се на ла зи у исто и ме ном хи дро си сте му, са уста ва ма То-
ма ше вац, Опо во, Пан че во и Чен та. На кон ка та стро фал них по пла-
ва 2000. и 2005. го ди не, ко је су на ста ле услед ру ше ња на си па на 
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ру мун ској те ри то ри ји, на си пи на „Гор њем Та ми шу” су ре кон стру-
и са ни и очи шћен је ко ри дор на сек то ру од за јед нич ког ин те ре са.

Објек ти за шти те ни су из гра ђе ни на Ка ра шу, та ко да се ја вља-
ју уче ста ле ште те од по пла ва, као и на Не ри, где по сто је са мо ло-
кал ни објек ти за шти те.

На Ти си су из гра ђе ни обо стра ни на си пи, укуп на ду жи не 278 
km. На си пи су ре кон стру и са ни на кон од бра на од по пла ва 1970. го-
ди не и 2006. го ди не, та ко да обез бе ђу ју за шти ту од 100-го ди шње 
ве ли ке во де, уз 1 m си гур но сног над ви ше ња. Усло ви те че ња ве ли-
ких во да су зна чај но по бољ ша ни ре гу ла ци о ним ра до ви ма у ко ри ту 
(про ши ри ва ње и про се ца ње ме ан да ра) и на инун да ци ја ма (ко рек-
ци ја ли ни је на си па). На не ким по те зи ма су инун да ци је за шти ће не 
лет њим на си пи ма од по пла ва де се то го ди шње ве ли ке во де.

На Са ви су из гра ђе ни су обо стра ни на си пи ко ји ни су кон ти-
ну ал ни, већ су на ле вој оба ли на по те зу Ку пи но во  – Срем ска Ми-
тро ви ца за др жа не при род не плав не зо не, за при хва та ње и де ли-
мич но тран сфор ми са ње по плав ног та ла са. На си пи на ле вој оба ли 
су углав ном ре кон стру и са ни по сле од бра на од по пла ва 1974. и 
1981. го ди не и обез бе ђу ју за шти ту од 100-го ди шње ве ли ке во де, уз 
за штит но над ви ше ње од 1 m. На овој на сип ској ли ни ји се на ла зи 
ве ли ки број вод них обје ка та (уста ва и црп них ста ни ца). Кеј ске зи-
до ве у Срем ској Ми тро ви ци тре ба над ви си ти, да би се обез бе дио 
аде ква тан сте пен за шти те гра да.

Ре кон струк ци ја од брам бе не ли ни је на де сној оба ли ни је за вр-
ше на, укљу чу ју ћи и по тез из ме ђу Шап ца и ушћа Дри не, на под-
руч ју Ма чве. Вр ло те шка од бра на на не ким де о ни ца ма овог по те за 
у ма ју 2014. го ди не по ка за ла је да се ре кон струк ци ја на си па мо ра 
ур гент но ура ди ти. При том тре ба има ти у ви ду да би ка та стро фал-
не по сле ди це дуж срп ског сек то ра Са ве би ле још ве ћих раз ме ра да 
ни је до шло до по пу шта ња на си па и из ли ва ња во де на те ри то ри ја ма 
БиХ и Хр ват ске, због че га је пик по плав ног та ла са сма њен. Ка ко се 
ова кав, па и го ри сце на рио мо же по но во ја ви ти, тре ба пре и спи та ти 
кон цепт за шти те од по пла ва на Са ви, ра ди обез бе ђе ња да нас угро-
же них цен та ра ште та (гра до ви, на се ље на ме ста, ин ду стриј ске зо не 
и ин фра струк ту ра). У слу ча ју Бе о гра да, мо же се кон ста то ва ти да 
кеј ски зи до ви и на си пи у цен трал ној зо ни гра да (ко ја се пла ни ра за 
да љи ур ба ни раз вој), не обез бе ђу ју аде ква тан сте пен за шти те. 

На Ко лу ба ри и ње ним при то ка ма (Там на ва са Убом, Ту ри ја, 
Бе ља ни ца, Вра ни чи на, Лу ка ви ца, То пли ца, Љиг и др.) из гра ђе ни су 
објек ти у ци љу за шти те на се ље них ме ста, ин ду стриј ских по стро је ња 
и по љо при вред ног зе мљи шта. Са др жај и по ло жај бра ње ног под руч-
ја ути ца ли су на из бор ти па обје ка та (на си пи, ре гу ла ци је „град ског” 
и „пољ ског” ти па). По себ но ве ли ке раз ме ре по пла ве 2014. зах те ва ју 
ком плет но пре и спи ти ва ње кон цеп та за шти те на сли ву Ко лу ба ре.

Бо сут се ули ва у Са ву пре ко уста ве „Бо сут”, ко ја је ло ци ра на 
на ле во-обал ном сав ском на си пу. Уста ва има функ ци ју ре гу ла ци је 
во до ста ја Бо су та, осим у усло ви ма ве ли ких во да Са ве, ка да мо ра 
би ти за тво ре на (око 3/4 сли ва Бо су та је ни же од ни воа ве ли ке во де 
Са ве). У том пе ри о ду, во да Бо су та се пре пум па ва пре ко црп не ста-
ни це „Бо сут”. Ка ко се 2/3 сли ва Бо су та на ла зи у Хр ват ској, пи та-
ња ра да уста ве и црп не ста ни це су од ме ђу др жав ног зна ча ја. 

За штит ни објек ти дуж Дри не и ње них при то ка из во ђе ни су пр-
вен стве но у ци љу за шти те ве ћих на се ље них ме ста у ко ји ма су ло-
ци ра ни и зна чај ни ин ду стриј ски објек ти (Ло зни ца, Ба ји на Ба шта и 
Љу бо ви ја на Дри ни, При бој и При је по ље на Ли му). За шти та по љо-
при вред них по вр ши на на си пом из ве де на је са мо на нај ни звод ни јем 
сек то ру Дри не (за шти та Ма чве), у до ли ни Ја дра и на не ким дру гим 
при то ка ма. При ме ње ни су раз ли чи ти ти по ви обје ка та, за ви сно од 
са др жа ја бра ње ног под руч ја и ка рак те ри сти ка во до то ка: на си пи, 
оба ло у твр де и кеј ски зи до ви, као и ре гу ла ци је „град ског” ти па на 
по те зи ма ма њих во до то ка бу јич ног ти па кроз на се ља или „пољ ског” 
ти па кроз по љо при вред на под руч ја, као што је до ли на Ја дра. У си-
стем за за шти ту од по пла ва су укљу че не бра не и аку му ла ци је на 
Дри ни, Ли му и Ув цу. На кон ве ли ких во да Дри не 2010. и 2014. го-
ди не по треб но је пре и спи та ти си стем за шти те, у са рад њи са бо сан-
ском стра ном ко ја за по чи ње из град њу на си па у Сем бе ри ји. У ма ју 
2014. го ди не су на сли во ви ма де сних при то ка Дри не за бе ле же ни 
екс трем ни про то ци, та ко да је до шло до пла вље ња и ве ли ких ште та.

До са да су у сли ву Мо ра ве при ме њи ва ни раз ли чи ти објек ти, 
ра до ви и ме ре за за шти ту од по пла ва: 

1) из град ња од брам бе них на си па, кеј ских и за штит них зи до-
ва, у ци љу спре ча ва ња ди рект ног из ли ва ња ве ли ких во да из во до-
то ка. Укуп на ду жи на на си па од ре пу блич ког зна ча ја у сли ву Ју-
жне Мо ра ве из но си 293 km, За пад не Мо ра ве 99 km, а дуж Ве ли ке 

Мо ра ве и при то ка је 718 km. Си стем на си па ни је кон ти ну а лан, та-
ко да по сто је де о ни це и на глав ним то ко ви ма и на при то ка ма без 
на си па или са на си пом из гра ђе ним дуж јед не оба ле. Ге не рал но, 
ве ћа на се ље на ме ста су за шти ће на од по пла ва, док су по љо при-
вред не по вр ши не углав ном пре пу ште не пла вље њу. Чи ње ни ца је 
да за шти та по љо при вред них по вр ши на од по пла ва и флу ви јал не 
еро зи је ни је има ла ви сок при о ри тет у кон цеп ци ји уре ђе ња во до то-
ка ни у про шло сти, а не ма ни да нас;

2) по бољ ша ње про ти цај ног ка па ци те та реч не де о ни це (сма-
ње њем от по ра те че њу, по ве ћа њем про ти цај ног про фи ла или скра-
ће њем реч ног то ка). По себ но су зна чај не ре гу ла ци је „град ског” 
ти па, ко је су из ве де не у ве ћим гра до ви ма и на се љи ма. У сли ву 
Ју жне Мо ра ве ре гу ли са ни су по те зи во до то ка кроз Ниш, Пи рот, 
Вла ди чин Хан, Ле ско вац, Про ку пље, Врањ ску Ба њу, Кур шу мли ју 
и дру га на се ља. У сли ву За пад не Мо ра ве су из ве де не ре гу ла ци је у 
Ужи цу, По же ги, Чач ку, Кра ље ву, Но вом Па за ру, Кру шев цу, као и 
у на се љи ма као што су Гу ча, Лу ча ни и др. У не по сред ном сли ву 
Ве ли ке Мо ра ве ре гу ли са не су реч не де о ни це у гра до ви ма и број-
ним на се љи ма (Па ра ћин, Ја го ди на, Кра гу је вац, Сви лај нац, Де спо-
то вац, Аран ђе ло вац, Ре ко вац и др.);

3) за др жа ва ње де ла по плав ног та ла са у ре зер ви са ним про-
сто ри ма ви ше на мен ских аку му ла ци ја, као и аку му ла ци ја на ме ње-
них од бра ни од по пла ва;

4) усме ра ва ње де ла по плав ног та ла са у рас те рет ни ка нал 
(Хи сар ски ка нал у Ле сков цу). 

Ште те од по пла ва у сли ву Мо ра ве се бе ле же ско ро сва ке го-
ди не, пре те жно на по љо при вред ном зе мљи шту. Не ке од зна чај ни-
јих по пла ва су се де си ле 1999. го ди не (из ли ва ње при то ка За пад не 
и Ве ли ке Мо ра ве, са ве ли ким ште та ма на не тим на се љи ма, ин ду-
стриј ским по стро је њи ма, ин фра струк тур ним објек ти ма и по љо при-
вре ди), 2007. го ди не и 2010. го ди не (обе у сли ву Ју жне Мо ра ве). У 
овом сли ву су 2014. го ди не за бе ле же не две по пла ве: ма ња у апри лу 
(по го ди ла је део сли ва За пад не Мо ра ве и То пли цу) и екс трем на у 
ма ју, ко ја је по го ди ла цео слив За пад не Мо ра ве (осим Ибра) и не ке 
при то ке Ве ли ке Мо ра ве (Бе ли ца, Цр ни ца, Ра ва ни ца, Лу го мир, Ја-
се ни ца, Ра ча, Ре са ва, Је за ва, Ра ља и др.). Мно ги објек ти су те шко 
оште ће ни, јер су пре ва зи ђе ни ме ро дав ни усло ви за њи хо во ди мен-
зи о ни са ње. Кон цепт за шти те од по пла ва на сли ву Мо ра ве тре ба та-
ко ђе пре и спи та ти, по ла зе ћи од ис ку ста ва прет ход них по пла ва.

Од брам бе не ли ни је дуж Мла ве и Пе ка су но ви јег да ту ма, са 
сте пе ном за шти те од пе де се то го ди шње ве ли ке во де. 

Од брам бе на ли ни ја дуж до њег то ка Ти мо ка за јед но са ду нав-
ским на си пом шти ти нај плод ни је зе мљи ште. На сли ву су из ве де ни 
ло кал ни ра до ви на за шти ти од ве ли ких во да (на си пи и „град ске” 
ре гу ла ци је), ко ји ма се шти те на се ља, по љо при вред но зе мљи ште 
и са о бра ћај ни це. Са да шњи сте пен за шти те ни је за до во ља ва ју ћи, 
што је кон ста то ва но и при по пла ви За је ча ра 2010. го ди не.

Пчи ња и Дра го ви шти ца су пре ко гра нич ни во до то ци у сли-
ву Егеј ског мо ра. Пчи ња је пре се че на срп ско-ма ке дон ском, а ре ка 
Дра го ви шти ца срп ско-бу гар ском др жав ном гра ни цом. За шти та од 
по пла ва ни је за до во ља ва ју ћа, шта је по ка за ла по пла ва у Тр го ви-
шту на Пчи њи, 2010. го ди не.

По ред по ме ну тих обје ка та за за шти ту од по пла ва, из гра ђе ни 
су и број ни лет њи, ло ка ли за ци о ни, по гра нич ни и дру ги на си пи, 
ко ји у од ре ђе ним усло ви ма слу же од бра ни од по пла ва. Тре ба на по-
ме ну ти да су бра ње не ка се те че сто про стра не, без до вољ но гу сте 
мре же ло ка ли за ци о них на си па, та ко да би при евен ту ал ном про до-
ру пр ве ли ни је од бра не би ле угро же не зна чај не по вр ши не. Дру гим 
ре чи ма, рас по ред обје ка та за штит них си сте ма углав ном не омо гу-
ћа ва ефи ка сну ло ка ли за ци ју евен ту ал ног про бо ја на си па. Објек ти 
за ло ка ли за ци ју по пла ва по себ но не до ста ју у зо на ма не ких ве ћих 
гра до ва, ко ји би мо гли да бу ду угро же ни про до ри ма на си па на уз-
вод ним сек то ри ма во до то ка.

У скло пу ак тив них ме ра за шти те од по пла ва, за убла жа ва ње 
по плав них та ла са ве ли ких во да ко ри сти се 58 по сто је ћих аку му ла-
ци ја и ре тен зи ја. Је дан број аку му ла ци ја има ре зер ви сан про стор за 
при јем та ла са ве ли ких во да од ре ђе не ве ро ват но ће по ја ве, док се код 
не ких аку му ла ци ја уче шће у од бра ни од по пла ва по сти же кроз са-
рад њу ко ри сни ка аку му ла ци је са над ле жним слу жба ма. Аку му ла ци-
је и ре тен зи је да нас има ју се кун дар ну уло гу у од бра ни од по пла ва.

Хи дро си стем ДТД, као ви ше на мен ски во до при вред ни си-
стем, има зна чај ну уло гу и у ак тив ној за шти ти од по пла ва ве ли ких 
по вр ши на на под руч ју Бач ке и Ба на та. По себ но по зи тив ни ефек ти 
су по стиг ну ти на ба нат ским во до то ци ма.
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Са да шње ста ње за шти те од по пла ва у Ре пу бли ци Ср би ји ни је 
за до во ља ва ју ће и по ред чи ње ни це да су за за шти ту од по пла ва из-
гра ђе ни на си пи и дру ги ти по ви„ли ниј ске” за шти те ду жи не пре ко 
3.550 km (на во да ма I ре да), да су ре гу ли са на ко ри та број них во до-
то ка и по бољ ша ни усло ви про ти ца ња во де, на но са и ле да (на ду-
жи ни од око 135 km на во да ма I ре да, од но сно, укуп но око 400 km 
на свим во до то ци ма), као и да од ре ђен број по сто је ћих аку му ла ци-
ја и ре тен зи ја у ве ћој или ма њој ме ри уче ству је у од бра ни од по-
пла ва. Ве ли ки део те ри то ри је је још увек ре ал но угро жен по пла-
ва ма, док по тен ци јал ни ри зик од пла вље ња по сто ји и та мо где су 
из гра ђе ни за штит ни си сте ми. То је по твр ди ла по пла ва Обре нов ца 
и дру гих гра до ва и на се ље них ме ста у ма ју 2014. го ди не.

Про це њу је се да је по пла ва ма по тен ци јал но угро же но око 
18% те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је, пр вен стве но у при о ба љу Ду-
на ва, Ти се и Са ве, за тим Мо ра ве, Дри не, Ко лу ба ре, Ти мо ка итд. 
У Пре ли ми нар ној про це ни ри зи ка од по пла ва (2012) иден ти фи-
ко ва на су по плав на под руч ја на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је на 
ко ји ма по сто је или се мо гу ја ви ти зна чај ни ри зи ци од по пла ва 
спољ ним во да ма. Кар те угро же но сти и кар те ри зи ка од по пла ва, 
ко је пред ста вља ју под ло гу за ва ло ри за ци ју ствар них или по тен ци-
јал них ште та и из ра ду пла но ва упра вља ња ри зи ци ма од по пла ва, 
ура ђе не су за зна чај на по плав на под руч ја дуж Ду на ва и у сли ву 
Ве ли ке Мо ра ве, док ће у на ред ном пе ри о ду ова кве кар те би ти ура-
ђе не и за оста ла зна чај на по плав на под руч ја.

Ште те од по пла ва у Ре пу бли ци Ср би ји су се и у про шло сти и 
у но ви јем пе ри о ду де ша ва ле и на бра ње ним и на не бра ње ним по-
вр ши на ма, али не по сто ји си сте ма ти зо ван пре глед по да та ка за ви-
ше го ди шњи пе ри од, ни по об у хва ће ном про сто ру ни по ве ли чи ни 
про у зро ко ва не ште те. По је ди нач не за бе ле же не вред но сти по ка зу ју 
да су ште те ко је по пла ве про у зро ку ју зна чај не (ште те од по пла ве 
на при ват ним објек ти ма, ин фра струк ту ри и по љо при вред ном зе-
мљи шту до сти гле су 2010. го ди не у За је ча ру и око ли ни ско ро 4,5 
ми ли о на €), као и да спро во ђе ње од бра не од по пла ва зах те ва ве ли-
ка сред ства (успе шна опе ра тив на од бра на од по пла ва на Ду на ву, 
Ти си и дру гим во до то ци ма ко шта ла је 2006. го ди не око 10 ми ли о-
на €). У ма ју 2014. го ди не је из нос ди рект них и ин ди рект них ште-
та у 24 оп шти не по го ђе не по пла вом био око 1,5 ми ли јар ди €. 

Нај ло ши је ста ње је у сли во ви ма ма њих во до то ка, где су по-
сто је ће ме ре и објек ти (ре гу ла ци о ни и за штит ни) углав ном ло кал-
не при ро де, огра ни че ни на ве ћа на се ља, зна чај ни је ин ду стриј ске 
објек те или по љо при вред не ком плек се. Че сте и ве ли ке ште те нај-
че шће су по сле ди ца не план ске ур ба ни за ци је, са про ме ном усло ва 
у при о ба љу, као и не за о кру же них од брам бе них си сте ма и/или пре-
ва зи ђе ног сте пе на за шти те. На овим во до то ци ма се не мо гу, због 
на глог на до ла ска и крат ког тра ја ња ве ли ких во да, при ме ни ти опе-
ра тив не ме ре од бра не од по пла ва, па се ак тив но сти над ле жних ор-
га на нај че шће сво де на упо зо ре ње, по моћ ста нов ни штву, еви ден ти-
ра ње ште та и са на ци ју обје ка та на кон про ла ска по плав ног та ла са. 

До по гор ша ња ста ња за шти те од по пла ва у Ре пу бли ци Ср би-
ји до во де мно го број ни ан тро по ге ни узро ци, као што су оште ће ња 
вод них обје ка та, кр че ње шу ма, не план ска ур ба ни за ци ја, из град ња 
обје ка та на ре ка ма (по себ но мо сто ва ма лих ди мен зи ја) и дру го. 
Да љем по гор ша њу мо гу до при не ти и не пра вил но упра вља ње вод-
ним објек ти ма (аку му ла ци ја ма, ре тен зи ја ма, рас те рет ним ка на ли-
ма, уста ва ма), као и мо гу ће кли мат ске про ме не.

Уре ђе ње во до то ка

Де фор ма ци ја реч ног ко ри та, про у зро ко ва на при род ним или ан-
тро по ге ним ути ца ји ма, пред ста вља зна ча јан про блем, с об зи ром на 
ште те ко је про у зро ку је објек ти ма у ко ри ту во до то ка или инун да ци о-
ном под руч ју. Ме ђу зна чај ни је ан тро по ге не ути ца је спа да и не кон тро-
ли са на екс пло а та ци ја ма те ри ја ла из ко ри та во до то ка и инун да ци је.

Ра ди спре ча ва ња и за у ста вља ња про це са де фор ма ци је реч-
ног ко ри та, обез бе ђе ња по треб не про пу сне мо ћи ко ри та за во ду, 
реч ни на нос и лед, али и ра ди обез бе ђе ња по треб них пло вид бе них 
га ба ри та, у Ре пу бли ци Ср би ји су из гра ђе ни број ни ре гу ла ци о ни 
објек ти, пр вен стве но на ве ли ким во до то ци ма (Ду нав, Са ва, Ти са, 
Ве ли ка Мо ра ва) и уре ђе на ко ри та за ма лу во ду број них сред њих 
и ма њих во до то ка. Нај за сту пље ни је ре гу ла ци о не објек те пред ста-
вља ју оба ло у твр де. Ста ње ре гу ла ци о них обје ка та че сто ни је за до-
во ља ва ју ће, због не а де кват ног одр жа ва ња. 

Екс пло а та ци ја ма те ри ја ла из реч них ко ри та

Екс пло а та ци ја ма те ри ја ла из реч ног ко ри та вр ши се пр вен-
стве но ра ди очу ва ња и по бољ ша ња вод ног ре жи ма, при че му је 
при вред ни аспект од се кун дар ног зна ча ја за сек тор во да. Екс пло а-
та ци ја је, да кле, на чин за обез бе ђе ње по треб не про пу сне мо ћи ко-
ри та, а вр ши се у де фи ни са ним гра ни ца ма и у скла ду са про јек то-
ва ном ди на ми ком.

На ве ћим во до то ци ма екс пло а та ци ја се вр ши углав ном из 
реч ног ко ри та, а на ма њим и из инун да ци ја. Уко ли ко се екс пло а-
та ци ја вр ши из ван про јект них га ба ри та и утвр ђе не ди на ми ке, то 
по тен ци јал но мо же до ве сти до не же ље не де фор ма ци је ко ри та и 
угро жа ва ња ње го ве ста бил но сти. За ве ће во до то ке (Ду нав, Са ва, 
Мо ра ве и Дри на) про це њен је до зво ље ни обим го ди шње екс пло а-
та ци је, ко ји да је оквир за из да ва ње вод них са гла сно сти. Про блем 
је екс пло а та ци ја на но са на ма њим и сред њим во до то ци ма (не га-
ти ван при мер је Ко лу ба ра), где про блем пред ста вља сти хиј ска 
екс пло а та ци је ма те ри ја ла у инун да ци о ном под руч ју, ко ја ни је пра-
ће на од го ва ра ју ћим са ни ра њем по зај ми шта по за вр ше ној екс пло а-
та ци ји, а бит но ути че на при род ну сре ди ну и аутох то ни еко си стем 
и сма њу је по љо при вред не по вр ши не.

Еро зи ја и бу ји це

Про дук ци ја на но са у реч ним сли во ви ма и ње гов тран спорт у 
во до то ци ма су две ком по нен те гло бал ног при род ног про це са. Ве-
ли ки ин тен зи тет еро зи о них про це са ути че и на ге не зу ве ли ких во-
да у бу јич ном сли ву, по ве ћа ју ћи мак си мал не про ти ца је. 

Про бле ма ти ка еро зи о них и бу јич них про це са је ком плек сна и 
пре ва зи ла зи окви ре и над ле жно сти сек то ра во да. Уре ђе ње сли во ва 
ни је мо гу ће без ин тен зив не ме ђу сек тор ске са рад ње, јер је по треб-
но да се на оп ти ма лан на чин ускла ди ко ри шће ње про сто ра у до-
ме ни ма шу мар ства, по љо при вре де и во до при вре де, а у скла ду са 
прин ци пи ма одр жи во сти и за шти те жи вот не сре ди не. Са аспек та 
сек то ра во да од нај ве ћег ин те ре са је за шти та вод них обје ка та од 
еро зи о ног на но са, пре све га аку му ла ци ја, док за шти та при вред них 
обје ка та и са о бра ћај не ин фра струк ту ре мо ра би ти од го вор ност су-
бје ка та у чи јој су над ле жно сти.

Ста ње за шти те од еро зи је и бу ји ца

Си сте мат ски ра до ви на сма ње њу штет них по сле ди ца еро зи-
је и бу јич них то ко ва на под руч ју Ре пу бли ке Ср би је вр ше се ви ше 
од сто го ди на. По че ли су још 1907. го ди не, уре ђе њем бу ји ца у Гр-
де лич кој кли су ри, ра ди за шти те же ле знич ке пру ге Бе о град –Ско-
пље –Ати на и на ста вље ни ши ром Ре пу бли ке Ср би је, са ма њим или 
ве ћим ин тен зи те том, до да нас.

Обим ни тех нич ки ра до ви за за шти ту од бу ји ца (бу јич не пре-
гра де и ре гу ла ци је и сл.) и ра зни би о ло шки ра до ви на кон тро ли 
еро зи о них про це са (по шу мља ва ња, за тра вљи ва ња и др.), као и 
раз не ком би на ци је ове две вр сте ра до ва и ме ра за про ти ве ро зи о-
но га здо ва ње зе мљи штем учи ни ли су да је ума ње на про дук ци ја и 
унос на но са у ре ци пи јен те.

Од по себ ног зна ча ја је ефе кат у слу ча ју аку му ла ци о них про сто-
ра, у ко је са да до спе ва ма њи про це нат про ду ко ва них ко ли чи на на но са, 
што је у функ ци ји из ве де ног од оби ма ра до ва и њи хо вог одр жа ва ња.

У Та бе ли 40. при ка зан је обим из ве де них ра до ва за ка рак те-
ри стич не пе ри о де, по чев од дру ге по ло ви не ХХ ве ка, а на Сли ци 
33. про стор на по кри ве ност раз ли чи том гу сти ном ових ра до ва.

Табела 40.  Про ти ве ро зи о ни ра до ви у Ре пу бли ци Ср би ји  
(пе ри од 1955 –2010. го ди не) Из вор: ИЈЧ

Пе ри од Го ди не

Тех нич ки Би о ло шки
Укупно Просечно 

годишње
Укупно Просечно 

годишње
m3 m3/год ha ha/год

I 1955-1966. 386.334 32.194 16.008 1.334
II 1967-1977. 476.505 43.318 16.194 1.472
III 1978-1988. 421.234 38.294 55.011 5.001
IV 1989-1991. 84.557 28.185 10.810 3.603
VI 1992-2000. 7.085 787 9.328 1.037
VI 2001-2006. 11.672 1.945 12.598 2.100
VII 2007-2010. 15.920 3.980 11.480 2.870

 УКУПНО 1.403.307 25.059 131.430 2.347
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Оце на ста ња

Ве ли ким оби мом ра до ва на про ти ве ро зи о ном уре ђе њу зе мљи шта и уре ђе њу бу ји ца у пе ри о ду до 1991. го ди не оства рен је зна ча-
јан на пре дак, јер је про се чан ин тен зи тет еро зи је сма њен за јед ну, на не ким под руч ји ма и за две ка те го ри је, а на еро зи о ним под руч ји ма 
до би је не су по вр ши не ви со ко про дук тив не за по љо при вред ну про из вод њу, по себ но за во ћар ство. Ме ђу тим, по след њих два де се так го ди-
на, због ре ду ко ва них сред ста ва за ула га ње у ову област, зна чај но су сма ње не но ве про ти ве ро зи о не ак тив но сти и ра до ви на одр жа ва њу 
по сто је ћих. Као по сле ди ца то га, по след њих го ди на ја ви ле су се ши ром Ре пу бли ке Ср би је по пла ве иза зва не бу јич ним то ко ви ма (Ја дар 
 – 2005, Бје ли ца  – 2006. и 2013, Ве тер ни ца и Вла си на  – 2007, Пчи ња  – 2010). По себ но ве ли ке по пла ве, са ка та стро фал ним по сле ди ца ма, 
ја ви ле су се 2014. го ди не, за хва та ју ћи ве ли ку те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је.

Тре ба на по ме ну ти да за од ре ђе ни број бу јич них то ко ва и њи хо ве сли во ве по сто је ге не рал ни про јек ти уре ђе ња еро зи о них и бу јич-
них под руч ја, чи ја је ре а ли за ци ја из о ста ла.

Слика 33. З аст упљ еност те хни чких и б и оте хни чких р ад ова на д елу сл ива Д ун ава у Р еп убл ици С рб ији И звор: ИЈЧ
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За шти та од уну тра шњих во да (од вод ња ва ње)

На про сто ру Ре пу бли ке Ср би је ме ре од вод ња ва ња при ме њу ју 
се још од вре ме на Рим ског цар ства. У XVI II и XIX ве ку на те ри-
то ри ји АП Вој во ди не из ве де ни су зна чај ни ра до ви на ису ши ва њу 
мо чвар них по вр ши на, нај пре из град њом си сте ма за за шти ту од 
спољ них во да, а за тим из град њом ка нал ске мре же за од вод ња ва-
ње, чи ме су ство ре не ве ли ке по вр ши не по год не за по љо при вре ду. 

Нај зна чај ни ји раз вој од вод ња ва ња био је у дру гој по ло ви-
ни два де се тог ве ка, ка да је из град њом ХС ДТД-а у АП Вој во ди ни 
обез бе ђе но при хва та ње су ви шних во да са пре ко ми ли он ha. Зна-
чај ни ра до ви на од вод ња ва њу из ве де ни су и у окви ру из град ње 
ХЕПС „Ђер дап 1” и бра не на Ти си, за уре ђе ње ре жи ма уну тра-
шњих во да у усло ви ма успо ра. До 1990. го ди не број ни си сте ми за 
од вод ња ва ње из гра ђе ни су и на дру гим под сли во ви ма.

У по след њих 40 го ди на при сту пи ло се из град њи и цев не дре-
на же, а у истом пе ри о ду не ки ка на ли за од вод ња ва ње по че ли су да 
до би ја ју дво на мен ску функ ци ју, од но сно да слу же за од вод ња ва ње 
и на вод ња ва ње.

Из гра ђе ни си сте ми

Од укуп ног зе мљи шног фон да Ре пу бли ке Ср би је без АП Ко-
со ва и Ме то хи је об ра ди ве по вр ши не (раз ли чи тог ква ли те та) чи не 
око 4,5 ми ли о на ha. Од вод ња ва њем је об у хва ће но око два ми ли о на 
ha, на ко ји ма се на ла зи око 390 си сте ма за од вод ња ва ње, са пре ко 
24.000 km ка нал ске мре же, 210 ве ћих и не ко ли ко де се ти на ма њих 
црп них ста ни ца, укуп ног ка па ци те та 543 m3/s и 252 гра ви та ци о на 
ис пу ста. 

На нај у гро же ни јим зе мљи шти ма у алу ви јал ним рав ни ма 
Ти се, Бе ге ја и Та ми ша гу сти на ка нал ске мре же је 10 –14 m/hа, са 
хи дро мо ду лом од вод ња ва ња из ме ђу 1,0 и 1,6 l/s по hа. На по вр-
ши на ма у при о ба љу Ду на ва ка на ли са ност из но си око 10,6 m/hа, 
са хи дро мо ду лом од 0,5 до 1,0 l/s по hа, док је ка нал ска мре жа на 
по вр ши на ма на ле сним те ра са ма са хи дро мо ду лом 0,5 l/s по hа. 

Хо ри зон тал на цев на дре на жа из гра ђе на је на око 66.000 hа, 
нај за сту пље ни ја је у Ба на ту, не што ма ње у Бач кој, а нај ма ње на 
вод ном под руч ју Мо ра ва. 

У Та бе ли 41. при ка за не су по вр ши не под си сте ми ма за од-
вод ња ва ње, по вод ним под руч ји ма.

Табела 41. По вр ши не под си сте ми ма за од вод ња ва ње

Вод но под руч је
По вр ши не под 

си сте ми ма
Цев на

дренажа Ка на ли

(ha) (ha) (km)
Бач ка и Ба нат 1.390.881 37.226 15.000
Срем 305.551 7.929 5071
Бе о град 166.817 7.400 1900
До њи Ду нав 30.522 3.678 320
Са ва 76.171 1.315 1250
Мо ра ва 43.930 4.460 597
УКУП НО Ре пу бли ка Ср би ја (без АП Ко со-
во и Ме то хи ја) 2.013.872 62.008 24.138

Из вор: ИЈЧ

Оце на ста ња

По сто је ћи си сте ми за шти те од уну тра шњих во да на те ри-
то ри ји Ре пу бли ке Ср би је не обез бе ђу ју на свим про сто ри ма од-
го ва ра ју ћи ре жим под зем них во да, јер ду би не/ни вои за ле га ња 
под зем них во да у не ким слу ча је ви ма не за до во ља ва ју зах те ва ни 

кри те ри јум ни за по љо при вред не по вр ши не, ни за де ло ве на се ље-
них под руч ја. 

Узро ци не а де кват ног функ ци о ни са ња по сто је ћих си сте ма за 
од вод ња ва ње су:

1) не пот пу на из гра ђе ност за штит них дре на жних си сте ма;
2) не а де кват на тех нич ка ре ше ња на по је ди ним про сто ри ма;
3) не а де кват но и не до вољ но одр жа ва ње из гра ђе них си сте ма; 
4) не до ста так сред ста ва по треб них за функ ци о ни са ње си сте ма; 
5) ни је де фи ни сан на чин по вра ћа ја тро шко ва и утвр ђи ва ња 

вред но сти услу га за упра вља ње вод ним ре сур си ма;
6) ко ри шће ње ме ли о ра ци о них ка на ла за од во ђе ње от пад них 

во да;
7) не ле гал на из град ња обје ка та на гра ви ти ра ју ћем про сто ру;
8) ни је из вр ше но пре ци зно де фи ни са ње функ ци ја и про це са 

од вод ња ва ња у упра вља њу вод ним ре сур си ма (про ме на ста ња и 
ста ту са во да, вод не услу ге и ме ре);

9) ни је од ре ђен од нос сво ји не и вр ста и на чи на упра вља ња 
вод ним ре сур си ма у од вод ња ва њу.

Сма ње на ефи ка сност кон ста ту је се и у функ ци о ни са њу цев не 
дре на же.22 Та кве по ја ве су ја че из ра же не на зе мљи шти ма ма ле во-
до про пу сне спо соб но сти, пре те жно на хи дро морф ним зе мљи шти-
ма, ко ја су до ми нант но за сту пље на на дре ни ра ним по вр ши на ма на 
вод ном под руч ју Бач ка и Ба нат.

г )  Ре  ги  о  на л  ни  и  ви  ше  на  мен  ски  хи  дро  си  сте  ми

По бољ ша ње ре жи ма во да на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, 
од но сно, от кла ња ња вре мен ске и про стор не не ус кла ђе но сти из ме-
ђу рас по ло жи вих ко ли чи на во де и по тре ба за во дом, за за шти том 
во да oд за га ђи ва ња и за шти том од во да, обез бе ђу је се ком плек-
сним хи дро си сте ми ма, ко ји су, услов но, по де ље ни у две по себ не 
гру пе:

1) ре ги о нал ни си сте ми за снаб де ва ње во дом за пи ће, чи ји је 
пр вен стве ни за да так обез бе ђе ње и ко ри шће ње ви со ко ква ли тет не 
во де (пре све га за снаб де ва ње ста нов ни штва), уз за шти ту во да oд 
за га ђи ва ња и за шти ту од во да;

2) оста ли ре ги о нал ни и ви ше на мен ски хи дро си сте ми, у 
окви ру ко јих се обез бе ђу је оп шта за шти та во да oд за га ђи ва ња, ко-
ри шће ње во да за ко ри сни ке ко ји не зах те ва ју во ду ква ли те та за пи-
ће, уз за шти ту од штет ног деј ства во да.

По ред прет ход ног, по де ла је усло вље на и чи ње ни цом да је 
ин сти ту ци о нал на ор га ни зо ва ност и над ле жност раз ли чи та за ове 
две гру пе. 

Из ме ђу на ве де них гру па по сто ји ме ђу соб ни ути цај, а че сто 
су њи хов за јед нич ки део аку му ла ци је, ко је се по себ но при ка зу ју.

Аку му ла ци је

У пр вој по ло ви ни два де се тог ве ка бра не су нај пре гра ђе не за 
по тре бе енер ге ти ке (тзв. Ве ли ка бра на на Ђе ти њи, 1930. го ди не), 
а за тим и за по тре бе снаб де ва ња во дом (Гро шни ца код Кра гу јев ца, 
1937. го ди не). У дру гој по ло ви ни XX ве ка, у фа зи убр за не елек-
три фи ка ци је зе мље, из гра ђе не су ви со ке бра не и фор ми ра не пр ве 
ве ли ке аку му ла ци је, за пре ми не пре ко 10 ми ли о на m3 (Вла син ско 
је зе ро, Ме ђу врш је, Звор ник). Са да у Ре пу бли ци Ср би ји има 28 
аку му ла ци ја по је ди нач них за пре ми на ве ћих од де сет милиoна m3 

(Та бе ла 42), са укуп ним аку му ла ци о ним про сто ром од око шест 
ми ли јар ди m3. По ред ових ве ли ких, из гра ђен је и ве ћи број аку му-
ла ци ја ма ње за пре ми не, са раз ли чи тим функ ци ја ма. 
 – – – – – – – – – – – – – – –
22 Сту ди ја Раз вој и по бољ ша ње ефе ка та из град ње цев не дре на же на по љо при вред-

ним по вр ши на ма АП Вој во ди не, ИЈЧ.

Табела 42. Из гра ђе не ви со ке бра не са аку му ла ци ја ма ве ћим од де сет ми ли о на m3

Ред ни
број

Акумулација Водоток Го ди на
изград.

Тип Ви си на бра не
(m)

Ду жи на
(m)

За прем. те ла бра не
(103 m3)

Укуп на за пр. аку мул.
(106 m3)

Намена

1. Вла си на Вла си на 1949. З 34 239 365 176 В,Е
2. Ме ђу врш је Зап. Мо ра ва 1953. Г 31 190 38 18 Е
3. Звор ник Дри на 1955. Г 42 269 316 89 Е
4. Бор ско Је зе ро Бре сто вач. р. 1959. К 54 350 345 12 И
5. Ко кин Брод Увац 1962. К 82 1.227 2.480 273 Е
6. Гра чан ка Гра ча ни ца 1965. З 54 270 527 32 В
7. Ба ји на Ба шта Дри на 1966. ОГ 90 461 995 340 Е
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Ред ни
број

Акумулација Водоток Го ди на
изград.

Тип Ви си на бра не
(m)

Ду жи на
(m)

За прем. те ла бра не
(103 m3)

Укуп на за пр. аку мул.
(106 m3)

Намена

8. Ба тла ва Ба тла ва 1966. З 46 302 380 39 В
9. Пот пећ Лим 1967. Г 46 212 116 44 Е
10. Ђер дап 1 Ду нав 1972. Г 61 1.278 3.000 2.550 Е
11. Га зи во де Ибар 1977. К 108 520 5.100 370 Е,П,Н,В
12. Ти са Ти са 1978. Г/З 25 341 823 160 Н,П
13. Ли си на* Бо жич ка ре ка 1978. К 53 244 467 10 Е
14. Ће ли је Ра си на 1978. К 52 220 409 60 В,П
15. Бо ван Мо ра ви ца 1978. З 52 151 297 59 В,П
16. Увац Увац 1979. К 110 307 2.500 213 Е
17. Па љу ви Виш Клад ни ца 1984. З 16 760 349 14 И
18. Врут ци Ђе ти ња 1984. Л 77 241 83 54 В
19. Ла зи ћи Бе ли Рзав 1984. К 131 218 2.000 170 Е
20. Гру жа Гру жа 1984. Л 52 288 78 65 В,П
21. Бре сто вац Пу ста ре ка 1985. К 31 330 240 10 В
22. Ђер дап 2 Ду нав 1987. Г/З 52 899 14.738 868 Е
23. Гр ли ште Гр ли шка ре ка 1988. К 32 101 103 12 В
24. За вој Ви со чи ца 1989. З 86 262 1.470 170 Е
25. Бар је Ве тер ни ца 1991. К 75 326 1.300 41 В,П
26. Пр во нек Бањ ска 2005. К 88 250 1.300 20 В
27. Сту бо ров ни Ја бла ни ца у гр. К 74 430 2.022 52 В
28. Се ло ва То пли ца у гр. К 73 210 1.830 70 В

Основ на на ме на бра не: В-снаб де ва ње во дом за пи ће, И-снаб де ва ње ин ду стри је во дом, Е-енер ге ти ка, Н-на вод ња ва ње, П-од бра на од по пла ва
Тип бра не: З-зе мља на, К-ка ме ни на ба чај, Г-гра ви та ци о на, ОГ-олак ша но-гра ви та ци о на, Л-луч на
* аку му ла ци ја ко ја слу жи за пре ба ци ва ње во да из сли ва Бо жич ке ре ке у аку му ла ци ју Вла си на

Из вор: ИЈЧ

Оце на ста ња

Да нас се ве ћи на аку му ла ци ја, иако су пла ни ра не као ви ше на-
мен ске, ко ри сти јед но на мен ски, при че му је од ре ђе ни број укљу-
чен у за шти ту од по пла ва.

Због нео д го ва ра ју ћег при сту па уре ђе њу слив ног про сто ра 
аку му ла ци ја и за шти ти од на но са, код не ких аку му ла ци ја је до шло 
до зна чај ног за си па ња и гу бит ка аку му ла ци о ног про сто ра (Со ко-
ло ви ца, Ов чар Ба ња, Пар ме нац, Звор ник, итд.).

Ста ње ква ли те та во да у по је ди ним аку му ла ци ја ма ко је су 
на ме ње не за снаб де ва ње во дом ста нов ни штва (Врут ци, Гру жа, 
Ће ли је, Бо ван, итд.) углав ном ни је у за до во ља ва ју ће, та ко да је 
нео п ход но хит но еви ден ти ра ње узро ка по гор ша ња ста ња и пред-
у зи ма ње ме ра у ци љу њи хо вог от кла ња ња.

За је дан број аку му ла ци ја ко је су из гра ђе не за по тре бе енер-
ге ти ке или не ких дру гих ко ри сни ка, Во до при вред ном осно вом Ре-
пу бли ке Ср би је и план ским до ку мен ти ма, пред ви ђе но је њи хо во 
ко ри шће ње у бу дућ но сти и за снаб де ва ње ста нов ни штва во дом. С 
об зи ром на ак ту ел но ста ње са аспек та по тре ба за во дом, нео п ход но 
је пре и спи ти ва ње њи хо вих на ме на. Слич на је си ту а ци ја и код бра-
на са аку му ла ци ја ма чи ја је из град ња у то ку (Се ло ва, Сту бо ров ни).

Ре ги о нал ни си сте ми снаб де ва ња во дом за пи ће

Снаб де ва ње ста нов ни штва во дом за пи ће из ре ги о нал них си-
сте ма, ако се из у зму по треб на ве ли ка ин ве сти ци о на ула га ња, има 
ви ше стру ке пред но сти, при че му је од по себ ног зна ча ја си гур ност 
по пи та њу обез бе ђе но сти во де из раз ли чи тих из во ри шта (или чак 
раз ли чи тих ти по ва из во ри шта). 

У Во до при вред ној осно ви Ре пу бли ке Ср би је је да то пред ви-
ђа ње да ће се снаб де ва ња во дом ста нов ни штва у Ре пу бли ци Ср би-
ји од ви ја ти у прав цу ши ре ња јав них во до вод них си сте ма, ко ји би 
се по ве зи ва ли у све ве ће и кон зи стент ни је це ли не, ком пле ти ра ју ћи 
ре ги о нал не си сте ме, чи јим по ве зи ва њем би се на кра ју мо гао фор-
ми ра ти ко хе рен тан во до вод ни си стем Ре пу бли ке Ср би је. 

У Во до при вред ној осно ви Ре пу бли ке Ср би је су да те основ-
не ка рак те ри сти ке ре ги о нал них во до вод них си сте ма, за ко је је би-
ло пред ви ђе но да укљу че и сва ло кал на из во ри шта (под зем них и 
по вр шин ских во да). Ре ше ња из Во до при вред не осно ве Ре пу бли ке 
Ср би је угра ђе на су у Про стор ни план Ре пу бли ке Ср би је и од та да 
слу же као осно ва за пла ни ра ње у обла сти во да.

Ме ђу тим, због број них раз ло га, од ко јих се мо гу ис та ћи: еко-
ном ска кри за, сма ње ње ин ду стриј ске про из вод не, де мо граф ско 
опа да ње, по тре ба за укла па њем у ме ђу на род не стан дар де и дру ги, 

ни је до шло до оче ки ва ног по ра ста ко ри шће ња во де за снаб де ва ње 
ста нов ни штва, а са мим тим и до по тре бе за зна чај ни јим по ве ћа-
њем бро ја ре ги о нал них во до вод них си сте ма у од но су на ста ње из 
сре ди не де ве де се тих го ди на про шлог ве ка. Шта ви ше, ло ша фи-
нан сиј ска си ту а ци ја оне мо гу ћи ла је и ком пле ти ра ње по је ди них за-
по че тих ре ги о нал них си сте ма.

Због на ве де них раз ло га, у ме ђу вре ме ну су из ра ђе на по је ди на 
до ку мен та у ко ји ма су пре и спи ти ва на ре ше ња из Во до при вред не 
осно ве Ре пу бли ке Ср би је за по је ди не обла сти. Ово се пр вен стве но 
од но си на АП Вој во ди ну у ко јој је до не та Стра те ги ја во до снаб де-
ва ња и за шти те во да на те ри то ри ји АПВ („Слу жбе ни лист АПВ”, 
број 1/10), до ку мент ко ји је на ло жио по тре бу да љег ис тра жи ва ња 
мо гу ћих ре сур са во да, као и пре и спи ти ва ња по сто је ћих ре ше ња. 

У окви ру цен трал не Ср би је, ни је ра ђе на све о бу хват на до ку-
мен та ци ја ве за на за стра те шка опре де ље ња снаб де ва ња во дом, ма-
да су за не ке обла сти (Шу ма ди ја и др.) ра ђе не ком плек сне сту ди је 
снаб де ва ња во дом, а та ко ђе су ра ђе ни и ге не рал ни про јек ти за по-
је ди нач не оп шти не.

У на став ку се да је пре глед по сто је ћих ре ги о нал них во до вод-
них си сте ма у Ре пу бли ци Ср би ји.

По сто је ћи ре ги о нал ни во до вод ни си сте ми

У на став ку се да ју основ не ка рак те ри сти ке по сто је ћих ре-
ги о нал них во до вод них си сте ма у Ре пу бли ци Ср би ји. Као нај зна-
чај ни ји во до вод ни си сте ми мо гу се на ве сти РВС23 Но вог Са да, 
Бе о гра да, Ни ша, Кра гу јев ца, РВС „Рзав”, РВС „Ра си на”. Ма њи 
ре ги о нал ни во до вод ни си сте ми су РВС Срем ске Ми тро ви це, РВС 
Ру ма –Ириг, РВС „Ђе ти ња”, РВС „Бо ван”, а и во до вод ни си сте ми 
Ћу при је и Па ра ћи на су по ве за ни пре ко из во ри шта „Све та Пет ка”.

Код сва ког ре ги о нал ног си сте ма да то је ње го во ме сто у окви-
ру ре ги о нал них во до вод них си сте ма ко ји су би ли пред ви ђе ни Во-
до при вред ном осно вом Ре пу бли ке Ср би је.

Ре ги о нал ни во до вод ни си стем Но вог Са да. Овај ре ги о нал ни 
во до вод ни си стем био је пред ви ђен као део Но во сад ског ре ги о-
нал ног во до вод ног си сте ма из Во до при вред не осно ве Ре пу бли ке 
Ср би је. То је да нас нај ра зви је ни ји во до вод ни си стем у АП Вој во-
ди на. Са да шња про из вод ња во де је око 1,1 m3/s, а во дом се снаб-
де ва бли зу 300.000 љу ди у Но вом Са ду и Срем ским Кар лов ци ма, 
што чи ни при бли жно 1/8 укуп ног ста нов ни штва АП Вој во ди не. 
Ко ри сти се во да из из да ни фор ми ра не у окви ру алу ви јал них на-
сла га Ду на ва, бу на ри ма уз са му оба лу ре ке. У Но вом Са ду по сто-
је три из во ри шта: Штранд, Пе тро ва ра дин ска ада и Рат но остр во. 
 – – – – – – – – – – – – – – –
23 Под РВС под ра зу ме ва се си стем ко ји снаб де ва во дом за пи ће две или ви ше оп-

шти не.
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Нај ста ри је је Штранд ко је од 2008. го ди не има про бле ма у ра ду 
због за га ђе ња. Тре нут но за хва та ње са из во ри шта Пе тро ва ра дин ска 
ада је 300 –400 l/s, док је у про шло сти би ло и до 600 l/s. Нај моћ ни-
је из во ри ште по ка па ци те ту је Рат но остр во, ко је би мо гло да да је 
пре ко 1000 l/s. Са да се са овог из во ри шта цр пи око 600 –800 l/s. 

Ре ги о нал ни во до вод ни си стем Срем ске Ми тро ви це. Во до вод ни 
си стем по кри ва по тре бе ста нов ни штва це ле оп шти не, али је по треб-
но про ши ре ње ње го вог ка па ци те та и ко рек ци ја тех но ло ги је при пре ме 
во де за пи ће (тре нут но рас по ла же по стро је њем за де фе ри за ци ју). Во-
до при вред на осно ва Ре пу бли ке Ср би је је пред ви ђа ла да овај во до вод-
ни си стем по ста не део Но во сад ског ре ги о нал ног во до вод ног си сте ма.

Ре ги о нал ни во до вод ни си стем Ру ма –Ириг. Овај ре ги о нал-
ни во до вод ко ри сти алу ви јал но из во ри ште Ру ме, а по ред ове оп-
шти не, во дом за пи ће снаб де ва и оп шти ну Ириг. Во до при вред ном 
осно вом Ре пу бли ке Ср би је је би ло пред ви ђе но да на се ља у Сре му, 
по ста ну део Срем ског ре ги о нал ног си сте ма, али до ши ре ња овог 
си сте ма ни је до шло. 

Ре ги о нал ни во до вод ни си стем Бе о гра да. Овај си стем је у Во-
до при вред ној осно ви Ре пу бли ке Ср би је пред ви ђен као део Сав-
ско-бе о град ског ре ги о нал ног си сте ма. Ре ги о нал ни во до вод ни 
си стем глав ног гра да (у да љем тек сту: БВК) са да оп слу жу је ста-
нов ни штво и при вре ду цен трал них град ских оп шти на и при град-
ских оп шти на Ба ра је во и де ла оп шти не Гроц ка. Овај РВС се во-
дом снаб де ва из алу ви јал не из да ни у при о ба љу ре ке Са ве, као и 
ди рект ним за хва та њем реч не во де пу тем По стро је ња за пре ра ду 
во де (у да љем тек сту: ППВ) „Ма киш I и II” и ППВ „Је зе ро”. Ма ње 
ко ли чи не во да се до би ја ју и са ППВ „Бе ле во де” и ППВ „Вин ча”. 
По след њих го ди на по тро шња во де је сма ње на, та ко да је са да шња 
про сеч на про из вод ња чи сте во де у РВС БВК ис под 7 m3/s. Си стем 
је осе тљив на ак ци дент на за га ђе ња, а у кри тич ним де ло ви ма вр ло 
то плих го ди на мо гу ће су и ре дук ци је у про из вод њи во де за пи ће, 
што се углав ном осе ти у при град ским на се љи ма. 

Ре ги о нал ни во до вод ни си стем Кра гу јев ца. У окви ру Во до-
при вред не осно ве Ре пу бли ке Ср би је овај си стем је био пред ви-
ђен као део ши рег Ибар ско-шу ма диј ског ре ги о нал ног си сте ма. 
Овај си стем се да нас осла ња на аку му ла ци ју Гру жа, на из во ри ште 
„Гро шнич ки во до вод”, ка па ци те та око 120 l/s, ко је снаб де ва во дом 
на се ља у оп шти на ма Кра гу је вац, Кнић и Ба то чи на, и „Мо рав ски 
си стем”, ка па ци те та око 350 l/s, ко ји ко ри сти под зем не во де из 
алу ви о на Ве ли ке Мо ра ве (из во ри ште Бр зан). Основ ни про блем 
код овог си сте ма пред ста вља ква ли тет во де, тј. про цес еутро фи-
ка ци је аку му ла ци је. Осим основ не на ме не  – снаб де ва ње во дом за 
пи ће – аку му ла ци ја Гру жа успе шно вр ши за шти ту низ вод ног под-
руч ја од по пла ва. Из аку му ла ци је Гру жа во да се тран спор ту је до 
Кра гу јев ца, а по сред ством ре зер во а ра „Шу ма ри” и Кра ље ву се 
мо гу обез бе ди ти до дат не ко ли чи не во де (тре нут но се за не мар љи ве 
ко ли чи не во да ко ри сте за пар се о ских на се ља). 

Ре ги о нал ни во до вод ни си стем „Ђе ти ња”. У окви ру Во до при-
вред не осно ве Ре пу бли ке Ср би је овај си стем је био пред ви ђен као 
Под си стем Врут ци у окви ру За пад но мо рав ско-рзав ског ре ги о нал-
ног си сте ма. Си сте мом се да нас из аку му ла ци је Врут ци обез бе ђу је 
во да за на се ља Ужи це и Се вој но и ин ду стриј ске по тро ша че. Овај 
си стем се ни је раз ви јао пре ма пред ви ђе ној ди на ми ци, јер су по-
тре бе за во дом, по го то ву ин ду стриј ских по тро ша ча, би ле ма ње од 
про јек том пред ви ђе них. Због то га у овом тре нут ку у аку му ла ци-
ји по сто је рас по ло жи ве ко ли чи не во де и за дру ге по тре бе. Та ко ђе, 
по сто је и про бле ми са ква ли те том во де у аку му ла ци ји.

Ре ги о нал ни во до вод ни си стем „Рзав”. У окви ру Во до при-
вред не осно ве Ре пу бли ке Ср би је овај си стем је био пред ви ђен као 
Под си стем Рза ву окви ру За пад но мо рав ско-рзав ског ре ги о нал ног 
си сте ма. Овај си стем да нас оп слу жу је во дом ста нов ни штво и при-
вре ду на се ља у оп шти на ма Ари ље, По же га, Лу ча ни, Ча чак и Гор-
њи Ми ла но вац. Во да се за хва та из жи вог то ка ре ке Рзав на пре гра-
ди „Ше вељ”, а пре чи шћа ва на ППВ „Рзав”, ка па ци те та 1.200 l/s. 
По стро је ње ка па ци те та 650 l/s пу ште но је у екс пло а та ци ју 1984. 
го ди не, а у то ку су при пре ме за ње го во про ши ре ње. РВС „Рзав”је 
кон ци пи ран на ко ри шће њу аку му ли са них во да исто и ме не ре ке, 
али се, због вре мен ске не ус кла ђе но сти из град ње бра не са оста лим 
де лом овог во до вод ног си сте ма, во да при вре ме но за хва та из жи вог 
то ка ре ке. Из град ња бра не је по че ла пре пар го ди на, али због не-
до стат ка сред ста ва те че ве о ма спо ро. По из град њу бра не, мо же се 
оче ки ва ти ши ре ње об у хва та овог си сте ма.

Ре ги о нал ни во до вод ни си стем „Ра си на”. У окви ру Во до при-
вред не осно ве Ре пу бли ке Ср би је овај си стем је био пред ви ђен као 

Ра син ско-по мо рав ски ре ги о нал ни си стем. Си стем се осла ња на 
аку му ла ци ју „Ће ли је” на ре ци Ра си ни и обез бе ђу је во ду за на се ља 
у оп шти на ма Кру ше вац и Алек сан дро вац, као и на се ља у оп шти-
на ма Ћи ће вац и Вар ва рин, чи је је при кљу че ње у то ку. По треб но 
је у што кра ћем вре ме ну обез бе ди ти аде кват ну за шти ту ква ли те та 
во да на сли ву овог из во ри шта, од но сно пре чи шћа ва ње во да на се-
ља Брус и Бла це.

Ре ги о нал ни во до вод ни си стем Ни ша. Овај ре ги о нал ни си стем 
био је Во до при вред ном осно вом Ре пу бли ке Ср би је, пред ви ђен као 
Ни шав ски под си стем у окви ру ши рег До ње-ју жно мо рав ског ре ги-
о нал ног си сте ма. Овај си стем да нас снаб де ва во дом пре ко 250.000 
ста нов ни ка и је дан део ин ду стриј ских по тро ша ча. Снаб де ва ње Ни-
ша во дом се вр ши са из во ри шта „Ме ди а на”, ка па ци те та 200 l/s, 
са вре ла „Сту де на”, ка па ци те та око 300 l/s, као и са си сте ма вре ла 
„Љу бе ра ђа –Ди вља на –Мо кра –Кру пац”, ка па ци те та око 700 l/s. 

Ре ги о нал ни во до вод ни си стем „Бар је”. У окви ру Во до при-
вред не осно ве Ре пу бли ке Ср би је овај си стем је био пред ви ђен као 
Ја бла нич ки под си стем у окви ру До ње-ју жно мо рав ског ре ги о нал-
ног си сте ма. Си стем се да нас осла ња на исто и ме ну аку му ла ци ју 
на ре ци Ве тер ни ци. Аку му ла ци ја је фор ми ра на још 1994. го ди не, 
али све до из град ње по стро је ња за пре чи шћа ва ње во де за пи ће, 
2010. го ди не, ни је слу жи ла за снаб де ва ње во дом ста нов ни штва 
Ле сков ца, већ са мо за од бра ну од по пла ва. Пред ви ђе на по ве зи ва-
ња са дру гим оп шти на ма ни су још увек оства ре на. 

Ре ги о нал ни во до вод ни си стем „Бо ван”. У окви ру Во до при-
вред не осно ве Ре пу бли ке Ср би је овај си стем је био пред ви ђен као 
Мо ра вич ки под си стем у окви ру До ње-ју жно мо рав ског ре ги о нал-
ног си сте ма. Си стем се осла ња на ви ше на мен ску аку му ла ци ју на 
ре ци Мо ра ви ци, из гра ђе ну још 1978. го ди не. Да нас слу жи за снаб-
де ва ње во дом гра да Алек син ца, а пла ни ра но снаб де ва ње во дом на-
се ља у оп шти на ма Ра жањ и Со ко ба ња још ни је ре а ли зо ва но.

Ре ги о нал ни во до вод ни си стем „Пр во нек”. У окви ру Во до-
при вред не осно ве Ре пу бли ке Ср би је овај си стем је био пред ви ђен 
као део Пчињ ског под си сте ма у окви ру Гор ње-ју жно мо рав ског ре-
ги о нал ног си сте ма. Из во ри ште овог си сте ма је аку му ла ци ја „Пр-
во нек” на Бањ ској ре ци, за вр ше на 2005. го ди не. Аку му ла ци ја слу-
жи за снаб де ва ње во дом на се ља у гра ду Вра ње, док пред ви ђе но 
по ве зи ва ње са на се љи ма у оп шти ни Бу ја но вац ни је оства ре но.

У окви ру Во до при вред не осно ве Ре пу бли ке Ср би је пред ви-
ђен је Ко лу бар ски ре ги о нал ни во до вод ни си стем. Из во ри ште овог 
си сте ма је аку му ла ци ја Сту бо ров ни ко ја је у за вр шној фа зи ре а-
ли за ци је. По ред снаб де ва ња во дом ста нов ни штва оп шти на Ко лу-
бар ског окру га (Ва ље во, Ла за ре вац, Лај ко вац, Уб и Ми о ни ца), ова 
аку му ла ци ја би ла је пред ви ђе на за снаб де ва ње во дом ин ду стри је, 
за шти ту од по пла ва и дру ге на ме не. Ак ти ви ра ње овог си сте ма тре-
ба ура ди ти по сте пе но са си сте мат ским пра ће њем и про у ча ва њем 
ње го вих ефе ка та, као и евен ту ал ним ре де фи ни са њем ње го ве уло ге.

Оста ли ре ги о нал ни си сте ми и под си сте ми пред ви ђе ни Во до-
при вред ном осно вом Ре пу бли ке Ср би је ни су ре а ли зо ва ни.

Оце на ста ња

У по је ди ним ре ги о ни ма, већ да нас је очи глед но да се ре ша-
ва ње пи та ње снаб де ва ња ста нов ни штва во дом не мо же ре ши ти са-
мо ло кал ним из во ри шти ма и по сто је ћим ре ги о нал ним си сте ми ма. 
Мо гу ће про ме не кли ме и дру ги узро ци, мо гу да до ве ду до по гор-
ша ња и она ко не до вољ но до брог ста ња по пи та њу снаб де ва ња ста-
нов ни штва во дом. Та ко ђе, по сто је ћа и бу ду ћа ре ги о нал на из во ри-
шта мо ра ју се аде кват ним ме ра ма са чу ва ти за ову на ме ну. 

Све ово на ла же по тре бу из ра де све о бу хват них ис тра жи ва-
ња у ци љу де фи ни са ња ре ше ња пра ва ца бу ду ћег снаб де ва ња ста-
нов ни штва во дом, а са мим тим и бу ду ћих ре ги о нал них си сте ма за 
снаб де ва ње во дом за пи ће.

Оста ли ре ги о нал ни и ви ше на мен ски хи дро си сте ми

Ре ги о нал ни и ви ше на мен ски хи дро си сте ми на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је има ју ве о ма ду гу исто ри ју раз во ја. Пр ви ова кви 
си сте ми ја вља ју се још у тре ћем ве ку на под руч ју Сре ма (Јар чи-
не), у ше стом ве ку на под руч ју Пу сте ре ке (Зла та и Ца ри чи на ре-
ка), а од XI до XIV ве ка вр ши се ре гу ла ци ја ре ка и од вод ња ва ње на 
про сто ри ма АП Вој во ди не. Ин тен зив ни ји ра до ви у овој обла сти 
за по че ти су по чет ком XVI II ве ка, та ко ђе на про сто ру АП Вој во ди-
не и са про мен љи вим ин тен зи те том од ви ја ју се до да нас. 
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Ре ги о нал ни ви ше на мен ски Хи дро си стем „Ду нав –Ти са –Ду-
нав”, ре а ли зо ван по сле Дру гог свет ског ра та, је дин стве но, све о-
бу хват но и ком плек сно ре ша ва про блем уре ђе ња во да Бач ке и Ба-
на та и је дан је од нај ве ћих ком плек сних во до при вред них си сте ма 
у Евро пи. Као це ли на не пре кид но је у функ ци ји од 1977. го ди не, 
али је ко ри шће ње по је ди них де ло ва Хи дро си сте ма по че ло мно го 
ра ни је, још у то ку из град ње.

ХС ДТД је про јек то ван та ко да мре жа ма ги страл них ка на-
ла, са бра ном на Ти си код Но вог Бе че ја и при па да ју ћим кључ ним 
вод ним објек ти ма, спа ја Ду нав са Ти сом у Бач кој и Ти су са Ду на-
вом у Ба на ту. Хи дро си стем по ве зу је, а де лом или у пот пу но сти, 
укљу чу је пре се че не во до то ке и ве ли ке ка на ле у Бач кој (Бај ски ка-
нал, Пла зо вић, Мо стон га, Кри ва ја, Је грич ка и ста ри Ве ли ки ка нал 
Без дан –Бе чеј) и Ба на ту (Зла ти ца, Ста ри и Плов ни Бе геј, Та миш, 
Бр за ва, Вр шач ки ка нал, Мо ра ви ца и Ка раш), ме ња ју ћи њи хов при-
род ни вод ни ре жим. Та ко, основ на ка нал ска мре жа ХС ДТД, пре-
се че ни во до то ци и на њих при кљу че на де таљ на ка нал ска мре жа за 
од во ђе ње и до во ђе ње во да, чи не за јед но функ ци о нал но не де љи ву 
це ли ну  – Хи дро си стем ДТД, ко ји омо гу ћа ва одр жа ва ње је дин стве-
ног вод ног ре жи ма у Бач кој и Ба на ту.

Кич ма ХС ДТД је Основ на ка нал ска мре жа (ОКМ) са при па-
да ју ћим објек ти ма и об у хва та мре жу ма ги страл них ка на ла ду жи не 
око 695 km (са пре се че ним во до то ци ма, укуп но око 930 km), од 
ко јих су око 600 km плов ни, бра ну на Ти си код Но вог Бе че ја и 47 
при па да ју ћих вод них обје ка та. 

Ма ги страл ни ка на ли су ујед но глав ни од вод ни ци и глав ни 
до вод ни ци во де са 27 вод них сте пе ни ца (ви си не 1,5 –9,0 m), ко је 
фор ми ра ју 14 ба зе на. Кроз све ма ги страл не ка на ле те че ње је гра-
ви та ци о но, са ди ри го ва ним ни во и ма и про то ком во де, што омо гу-
ћа ва при хва та ње и од во ђе ње су ви шних уну тра шњих во да, стра них 
во да, ве ли ких во да пре се че них во до то ка (од бра на од по пла ва), на-
вод ња ва ње, снаб де ва ње во дом ин ду стриј ских ка па ци те та и риб ња-
ка, пло вид бу, ту ри зам и ре кре а ци ју.

Бра на на Ти си код Но вог Бе че ја, са се дам пре лив них по ља 
и брод ском пре вод ни цом за бро до ве до 1.000 t но си во сти, из гра-
ђе на је 1977. го ди не и пред ста вља нај ве ћи обје кат хи дро си сте ма. 
Ње ном из град њом и по ди за њем ни воа Ти се уз вод но, омо гу ће но је 
гра ви та ци о но за хва та ње тј. снаб де ва ње во дом ба нат ског де ла ХС 
ДТД. На сту бо ви ма бра не из гра ђен је друм ски мост, као са о бра ћај-
на ве за из ме ђу Ба на та и Бач ке.

Кључ ни вод ни објек ти си сте ма су: 25 уста ва, од ко јих су три 
во до за хват не („Без дан”, ка па ци те та 60 m3/s, „Но ви Бе чеј”, 120 m3/s 
и „Па деј”, 20 m3/s), ре гу ла ци о них је 17 и си гур но сних пет; пет црп-
них ста ни ца, од ко јих су две ре вер зи бил не, за за хва та ње и ис пу-
шта ње во де („Без дан II”, 12 m3/s и „Бо го је во”, 15 m3/s), две слу же 
за ис пу шта ње вр ло ве ли ких уну тра шњих во да („Жа баљ”, 16 m3/s 
и „Бе чеј”, 20 m3/s) и јед на за за хва та ње во да при вр ло ни ским во-
до ста ји ма Ду на ва („Без дан I”, 6 m3/s) и 17 брод ских пре вод ни ца, 
од ко јих је 12 за 1.000 тон ске бро до ве. По ред на бро ја них, ра ди од-
бра не од ути ца ја успо ра Ду на ва („Ђер да па 1”) из гра ђе не су уста ве: 
„Чен та”,„Опо во” и „Пан че во”, са пре вод ни цом и црп ном ста ни цом.

Функ ци је ХС ДТД су сле де ће:
1) од вод ња ва ње су ви шних уну тра шњих во да  – оства ру је се у 

пот пу но сти по про јек ту, са ку пља њем, при хва та њем и од во ђе њем 
су ви шних уну тра шњих во да са око ми ли он ha слив не по вр ши-
не на те ри то ри ји АП Вој во ди не (и око 160.000 hа са ма ђар ске и 
285.000 hа са ру мун ске те ри то ри је);

2) ко ри шће ње во де за на вод ња ва ње  – оства ру је се знат но 
ис под про јек то ва ног оби ма, због ни ског сте пе на из гра ђе но сти и 
функ ци о ни са ња си сте ма за на вод ња ва ње;

3) ко ри шће ње во де из ХС ДТД за ин ду стри ју и дру ге ко ри-
сни ке  – оства ру је се пре ма по тре ба ма, али је зна чај но ис под про-
јек том пред ви ђе них ве ли чи на; 

4) ко ри шће ње во де за ри бар ство и при хва та ње во де при пра-
жње њу риб ња ка  – оства ру је се при бли жно 50% од укуп но про јек-
то ва ног оби ма; 

5) при хва та ње и од во ђе ње от пад них во да  – оства ру је се, али 
не на на чин ка ко је про јек то ва но, јер се у ка нал ску мре жу упу шта-
ју не до вољ но пре чи шће не или не пре чи шће не от пад не во де;

6) пло вид ба објек ти ма ОКМ  – оства ру је се знат но ис под мо-
гућ но сти ко је Хи дро си стем пру жа;

7) ту ри зам, спорт и ре кре а ци ја  – си стем се ко ри сти знат но 
ис под по тен ци ја ла ко ји има, а нај за сту пље ни ји вид ко ри шће ња је 
спорт ски ри бо лов.

Ре ги о нал ни хи дро си стем „Се вер на Бач ка” про јек то ван је да 
обез бе ди пре ра спо де лу во де за ви ше на ме на, од ко јих је нај ва жни-
ја на вод ња ва ње зе мљи шта на про сто ру из ме ђу Ти се, ХС ДТД (ка-
нал „Без дан –Бе чеј”) и срп ско-ма ђар ске др жав не гра ни це. До са да 
су за вр ше ни под си сте ми „Ти са –Па лић” и „Бе љан ска ба ра”, а за по-
че ти „Пла зо вић”, „Ма ли Иђош” и „Ором –Чик –Кри ва ја”. Во да се 
за хва та из Ти се и из Ду на ва, пре ко ХС ДТД. 

Ви ше на мен ски ре ги о нал ни хи дро си стем „На де ла” је број не 
функ ци је (од вод ња ва ње, на вод ња ва ње, за шти ту од успо ре них во да 
Ду на ва, снаб де ва ње ин ду стри је во дом, при јем упо тре бље них во да 
и др.) обез бе ђи вао већ по за вр шет ку пр ве фа зе, са 82 km ре гу ли са-
ног ко ри та На де ле, две црп не ста ни це и си сте мом уста ва. Си стем 
се да нас ко ри сти пр вен стве но за од вод ња ва ње и за шти ту при о ба-
ља од успо ре них во да Ду на ва, а знат но ма ње за оста ле на ме не.

Из у зев ре ги о нал них и ви ше на мен ских хи дро си сте ма на те-
ри то ри ји АП Вој во ди не, на оста лом де лу те ри то ри је Ре пу бли ке 
Ср би је ни је би ло фор ми ра ња зна чај ни јих ре ги о нал них хи дро си-
сте ма, што је до ве ло, у ве ли ком бро ју слу ча је ва, до сма њи ва ња 
упо тре бљи во сти во да из во до то ка низ вод но од ме ста где се, због 
за хва та ња во де, ме ња вод ни ре жим. Из у зе так чи не ви ше на мен ски 
ре ги о нал ни хи дро си сте ми „Ра до њић”, са исто и ме ном аку му ла ци-
јом и „Ибар”, са аку му ла ци јом „Га зи во де”, на те ри то ри ји АП Ко-
со ва и Ме то хи је, чи ја је на ме на би ла и обез бе ђе ње во де за ин ду-
стри ју, на вод ња ва ње и дру ге при вред не функ ци је.

2.3. Ак ту ел на прав на и ин сти ту ци о нал на ре ше ња у обла сти 
упра вља ња во да ма

2.3.1. За ко но дав ни оквир

а )  Ре  гу ла ти  ва  ко  јом  с е  уре  ђу  ј е  област  во да

Пра во на здра ву жи вот ну сре ди ну и во ду као њен зна ча јан 
еле ме нат га ран то ва но је Уста вом. Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и 
обез бе ђу је си стем за шти те и уна пре ђе ња жи вот не сре ди не. 

Основ ни прав ни акт у обла сти во да је За кон о во да ма ко јим 
се „уре ђу је прав ни ста тус во да, ин те грал но упра вља ње во да ма, 
упра вља ње вод ним објек ти ма и вод ним зе мљи штем, из во ри и на-
чин фи нан си ра ња вод не де лат но сти, као и дру га пи та ња зна чај на 
за упра вља ње во да ма”. Од ред бе овог за ко на од но се се на све по вр-
шин ске и под зем не во де на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, укљу чу-
ју ћи тер мал не и ми не рал не во де, осим под зем них во да из ко јих се 
мо гу до би ти ко ри сне ми не рал не си ро ви не и ге о тер мал на енер ги ја, 
за тим на во до то ке ко ји чи не или пре се ца ју др жав ну гра ни цу Ре пу-
бли ке Ср би је и њи ма при па да ју ће под зем не во де, као и на екс пло-
а та ци ју реч них на но са ко ји не са др же при ме се дру гих ко ри сних 
ми не рал них си ро ви на. 

Во де су, пре ма За ко ну о во да ма, до бро од оп штег ин те ре са и 
у др жав ној су сво ји ни. Во да се мо ра ко ри сти ти ра ци о нал но и еко-
но мич но, а пра во на ко ри шће ње, осим за од ре ђе не на ме не24, сти че 
се вод ном до зво лом или на осно ву уго во ра (по себ но ко ри шће ње 
во де). 

Те ри то ри ја Ре пу бли ке Ср би је пред ста вља је дин ствен про-
стор за ин те грал но упра вља ње во да ма25. Уну тар овог про сто ра 
де фи ни са но је се дам вод них под руч ја, као основ них је ди ни ца за 
упра вља ње во да ма, и то: вод но под руч је Са ва, вод но под руч је Бе-
о град, вод но под руч је Мо ра ва, вод но под руч је До њи Ду нав, вод но 
под руч је Срем, вод но под руч је Бач ка и Ба нат и вод но под руч је Ко-
со во и Ме то хи ја. Oвај кон цепт упра вља ња во да ма обез бе ђу је се и 
пла ном упра вља ња за слив ре ке Ду нав, на ко ме се на ла зи ви ше од 
90% укуп не те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је.

Упра вља ње во да ма је у над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је и на 
овом ни воу се до но се сва до ку мен та ко ји ма се обез бе ђу је нор ма-
тив ни оквир за је дин ство вод ног си сте ма, до но си Стра те ги ја, План 
упра вља ња во да ма за слив ре ке Ду нав, пла но ви упра вља ња за вод-
на под руч ја, као и пла но ви за од бра ну од по пла ва, за упра вља ње 
 – – – – – – – – – – – – – – –
24 Пре ма чла ну 67. За ко на о во да ма сва ко ме је до зво ље но ко ри шће ње во де без 

прет ход ног трет ма на, од но сно без упо тре бе по себ них уре ђа ја или из град ње вод-
них обје ка та (оп ште ко ри шће ње во де) за сле де ће на ме не: пи ће, на па ја ње сто ке, 
са ни тар но-хи ги јен ске по тре бе, ре кре а ци ју, укљу чу ју ћи и ку па ње, га ше ње по жа-
ра и пло вид бу.

25 Ин те грал но упра вља ње во да ма, пре ма За ко ну о во да ма, чи ни скуп ме ра и ак тив-
но сти усме ре них на одр жа ва ње и уна пре ђе ње вод ног ре жи ма, обез бе ђи ва ње по-
треб них ко ли чи на во да зах те ва ног ква ли те та за раз ли чи те на ме не, за шти ту во да 
од за га ђи ва ња и за шти ту од штет ног деј ства во да.
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ри зи ци ма од по пла ва, за за шти ту во да oд за га ђи ва ња. На овом 
ни воу ор га ни зу је се и спро во ди ме ђу на род на са рад ња у обла сти 
упра вља ња во да ма. Број не над ле жно сти у сфе ри упра вља ња во-
да ма пре не те су на ауто ном ну по кра ји ну, глав ни град и ло кал ну 
са мо у пра ву. Ово се пр вен стве но од но си на сег мент пла ни ра ња, у 
окви ру ко јег ауто ном на по кра ји на и град Бе о град до но се пла но ве 
упра вља ња во да ма за вод на под руч ја и про грам ме ра за њи хо ву 
ре а ли за ци ју, као и пла но ве упра вља ња ри зи ци ма од по пла ва, за 
те ри то ри ју сво је над ле жно сти. Управ ни ор га ни на овим под руч-
ји ма над ле жни су и за из да ва ње вод них ака та за из град њу но вих 
и ре кон струк ци ју по сто је ћих обје ка та и из во ђе ње дру гих ра до ва 
ко ји мо гу трај но, по вре ме но или при вре ме но ути ца ти на про ме не 
у вод ном ре жи му, као и за из ра ду план ских до ку ме на та за уре ђе ње 
про сто ра и га здо ва ње шу ма ма. Ло кал на са мо у пра ва је над ле жна 
за до но ше ње вод них ака та за објек те чи ји ути цај не пре ла зи ње не 
гра ни це, за пла ни ра ње и спро во ђе ње за шти те од штет ног деј ства 
во да II ре да, као и за за шти ту од еро зи је и бу ји ца на соп стве ној 
те ри то ри ји.

Пла но ви упра вља ња во да ма, ко ји се ра де за вод на под руч-
ја и слив ре ке Ду нав, пред ста вља ју но ву вр сту план ског ак та, са 
са др жа јем у ве ли кој ме ри уса гла ше ним са зах те ви ма Оквир не ди-
рек ти ве о во да ма и об у хва та ју све по треб не еле мен те ко ји ма се 
на раз ма тра ном под руч ју обез бе ђу је ра ци о нал но ко ри шће ње и за-
шти та во да oд за га ђи ва ња, као и за шти та од штет ног деј ства во да. 
План ска ак та су и пла но ви ко ји ма се уре ђу је за шти та од штет ног 
деј ства во да (план упра вља ња ри зи ци ма од по пла ва, оп шти и опе-
ра тив ни план за од бра ну од по пла ва), као и пла но ви ко ји ма се уре-
ђу је за шти та во да од за га ђи ва ња (план за шти те во да од за га ђи ва ња 
и про грам мо ни то рин га).

За кон о во да ма уре ђу је и област фи нан си ра ња по сло ва од оп-
штег ин те ре са ко ји се од но се на упра вља ње во да ма. Фи нан си ра ње 
ових по сло ва вр ши се из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је (за те ри то ри ју 
из ван ауто ном не по кра ји не), бу џе та ауто ном не по кра ји не (на те ри-
то ри ји ауто ном не по кра ји не), вод них на кна да, кон це си о не на кна-
де и оста лих из во ра фи нан си ра ња (соп стве на сред ства ин ве сти то-
ра, кре ди ти, јав ни зај мо ви, до на ци је и др.). Из сред ста ва бу џе та 
фи нан си ра ју се по сло ви уре ђе ња во до то ка и за шти те од штет ног 
деј ства во да, уре ђе ње и ко ри шће ње во да, из град ња и ре кон струк-
ци ја ре ги о нал них и ви ше на мен ских хи дро си сте ма и дру ги по сло-
ви од оп штег ин те ре са од ре ђе ни за ко ном. 

Но ву, бит ну ком по нен ту За ко на о во да ма пред ста вља уво ђе-
ње јав но сти у упра вља ње во да ма, што се обез бе ђу је укљу че њем 
ши ре јав но сти у про це се при пре ме и до но ше ња пла но ва упра вља-
ња во да ма, али и ин сти ту ци о нал но, осни ва њем На ци о нал не кон-
фе рен ци је за во де26, ко ју чи не пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве 
са вод них под руч ја, пред став ни ци ко ри сни ка во да и удру же ња гра-
ђа на. 

По себ но тре ба на гла си ти да је услов за пу ну им пле мен та ци ју 
За ко на о во да ма до но ше ње пра те ћих под за кон ских ака та, уз ува-
жа ва ње ре ле вант них ди рек ти ва ЕУ, али и под за кон ске ре гу ла ти ве 
из обла сти за шти те жи вот не сре ди не, ко ја об у хва та и за шти ту во да 
oд за га ђи ва ња као бит ног сег мен та жи вот не сре ди не. Ово се пр-
вен стве но од но си на ак та ко ји ма се утвр ђу ју ме то до ло ги је, кри те-
ри ју ми и дру ги нео п ход ни еле мен ти за спро во ђе ње ин те грал ног 
упра вља ња во да ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

Ка ко је во да при род ни ре сурс ко ји исто вре ме но пред ста вља 
и си ро ви ну и ста ни ште, на мир ни цу и сред ство за рад, енер гент 
и још мно го то га, ра зу мљи ва је чи ње ни ца да је во да пред мет за-
кон ске ре гу ла ти ве ко ја де фи ни ше област де ло ва ња и дру гих ми-
ни стар ста ва. Во да ма или си сте ми ма за ви сним од во да ба ве се и 
сле де ћи за ко ни: 

1) За кон о за шти ти жи вот не сре ди не, За кон о про це ни ути-
ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 135/04 и 
36/09), За кон о ин те гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли за га ђи ва ња 
жи вот не сре ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 135/04 и 25/15) и 
За кон о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 135/04 и 88/10), узи ма ју ћи у об зир и из ме-
не и до пу не ове ре гу ла ти ве, ко ји ма се уре ђу је ин те грал ни си стем 
за шти те жи вот не сре ди не, укљу чу ју ћи и во ду као зна чај ну ком по-
нен ту овог си сте ма;
 – – – – – – – – – – – – – – –
26 До не та је Од лу ка о осни ва њу На ци о нал не кон фе рен ци је за во де, 21. ју ла 2011. 

го ди не, али чла но ви Кон фе рен ци је још ни су име но ва ни.

2) За кон о за шти ти при ро де ко јим се утвр ђу је за шти та и очу-
ва ње при ро де, би о ло шке, ге о ло шке и пре де о не ра зно вр сно сти као 
де ла жи вот не сре ди не, има ју ћи у ви ду је дин ство про це са у при ро-
ди чи ја је зна чај на ком по нен та во да;

3) За кон о ру дар ству и ге о ло шким ис тра жи ва њи ма („Слу жбе-
ни гла сник РС”, број 101/15), ко јим се, из ме ђу оста лог, уре ђу је на-
чин кла си фи ка ци је ре сур са и ре зер ви ми не рал них си ро ви на и под-
зем них во да и ге о тер мал них ре сур са;

4) За кон о ко му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 88/11 и 104/16), ко ји ре гу ли ше и област пре чи шћа ва ња и 
ди стри бу ци је во де за пи ће и пре чи шћа ва ња и од во ђе ња ат мос фер-
ских и от пад них во да, као ко му нал не де лат но сти од оп штег ин те-
ре са;

5) За кон о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
129/07 и 83/14), ко ји са др жи и од ред бе о ко му нал ним де лат но сти-
ма пре чи шћа ва ња и ди стри бу ци је во де за пи ће и пре чи шћа ва ња и 
од во ђе ња ат мос фер ских и от пад них во да, ко је су у над ле жно сти 
ло кал не са мо у пра ве;

6) За кон о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 62/06, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15 и 83/16), ко јим 
се утвр ђу ју при хо ди и де фи ни ше над ле жност ло кал не са мо у пра ве 
у њи хо вом фор ми ра њу и ко ри шће њу, укљу чу ју ћи и ко му нал ну де-
лат ност у обла сти во да;

7) За кон о пло вид би и лу ка ма на уну тра шњим во да ма, ко ји 
про пи су је усло ве и над ле жно сти за обез бе ђе ње си гур не пло вид бе 
на уну тра шњим во да ма, на чин ка те го ри за ци је и одр жа ва ња плов-
них пу те ва, усло ве ко ри шће ња оба ле и зе мљи шта уз плов не пу те-
ве, из град њу лу ка, при ста ни шта и дру гих обје ка та на вод ном пу ту;

8) За кон о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 72/09, 81/09  – ис прав ка, 64/10  – УС, 24/11, 121/12, 42/13  – УС, 
50/13  – УС, 98/13  – УС, 132/14 и 145/14), ко јим се про пи су ју усло-
ви и на чин уре ђе ња про сто ра, уре ђи ва ње и ко ри шће ње гра ђе вин-
ског зе мљи шта и усло ви из град ње обје ка та, укљу чу ју ћи и вод не 
објек те и објек те ко ји мо гу има ти ути ца ја на во де, а за чи ју из град-
њу гра ђе вин ску до зво лу из да је ми ни стар ство над ле жно за по сло ве 
пла ни ра ња и из град ње (са да Ми ни стар ство гра ђе ви нар ства, са о-
бра ћа ја и ин фра струк ту ре); 

9) За кон о јав но-при ват ном парт нер ству и кон це си ја ма („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 88/11 и 15/16), ко ји де фи ни ше јав но-при-
ват но парт нер ство (са или без еле ме на та кон це си је) као ду го роч ну 
са рад њу из ме ђу јав ног и при ват ног парт не ра, ра ди обез бе ђи ва ња 
фи нан си ра ња, из град ње, ре кон струк ци је, упра вља ња или одр жа-
ва ња ин фра струк тур них и дру гих обје ка та од јав ног зна ча ја и пру-
жа ња услу га од јав ног зна ча ја; 

10) За кон о утвр ђи ва њу над ле жно сти АП Вој во ди не  – „Ом-
ни бус за кон” („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 99/09 и 67/12  –УС), ко-
јим је АП Вој во ди на овла шће на да, као по ве ре не по сло ве у обла-
сти во до при вре де, до но си, спро во ди и над зи ре ре дов не и ван ред не 
ме ре од бра не од спољ них и уну тра шњих во да у скла ду са усво је-
ним пла но ви ма АП Вој во ди не и Ре пу бли ке Ср би је, упра вља вод-
ним ре сур си ма и ве штач ким и при род ним во до то ци ма на те ри то-
ри ји АП Вој во ди не, до но си во до при вред ну осно ву за те ри то ри ју 
АП Вој во ди не, у скла ду са во до при вред ном осно вом Ре пу бли ке 
Ср би је, осни ва јав но пред у зе ће за га здо ва ње во да ма на те ри то ри ји 
АП Вој во ди не и вр ши ин спек циј ски над зор у обла сти во до при вре-
де на те ри то ри ји АП Вој во ди не;

11) За кон о глав ном гра ду („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
129/07 и 83/14  – др. за кон), ко јим је Бе о град, по ред над ле жно сти 
оп шти не и гра да, утвр ђе не За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви, до био 
и над ле жност да на сво јој те ри то ри ји уре ђу је и обез бе ђу је ин те-
грал но упра вља ње во да ма, укљу чу ју ћи и фи нан сиј ски и ин спек-
циј ски аспект, као и осни ва ње јав ног во до при вред ног пред у зе ћа; 

12) За кон о јав ним пред у зе ћи ма („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 15/16), ко јим се ре гу ли ше рад јав них пред у зе ћа као пред у зе ћа 
ко ја оба вља ју де лат ност од оп штег ин те ре са, у ко је спа да и упра-
вља ње во да ма, као и ко му нал не де лат но сти;

13) За кон о јав ном здра вљу („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
72/09), ко јим се уре ђу ју оства ри ва ње јав ног ин те ре са  – очу ва ње и 
уна пре ђе ње здра вља ста нов ни штва, у окви ру че га и очу ва ње жи-
вот не сре ди не пред ста вља зна чај ну ак тив ност;

14) За кон о ван ред ним си ту а ци ја ма („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 111/09, 92/11 и 93/12), ко јим се, из ме ђу оста лог, уре ђу ју де ло-
ва ње, про гла ша ва ње и упра вља ње у ван ред ним си ту а ци ја ма, си-
стем за шти те и спа са ва ња љу ди, ма те ри јал них и кул тур них до ба ра 
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и жи вот не сре ди не од еле мен тар них не по го да (укљу чу ју ћи и по-
пла ве, бу ји це, ја ке ки ше, на го ми ла ва ње ле да на во до то ку), над-
ле жно сти др жав них ор га на, ауто ном них по кра ји на, је ди ни ца ло-
кал не са мо у пра ве и уче шће по ли ци је и Вој ске Ср би је у за шти ти 
и спа са ва њу, као и пра ва и ду жно сти оста лих су бје ка та у ве зи са 
ван ред ним си ту а ци ја ма;

15) За кон о ме те о ро ло шкој и хи дро ло шкој де лат но сти („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 88/10), ко јим се, из ме ђу оста лог, уре ђу је 
и ор га ни за ци ја и на чин оба вља ња ме те о ро ло шких и хи дро ло шких 
по сло ва од ин те ре са за Ре пу бли ку Ср би ју, си стем ра не на ја ве ме-
те о ро ло шких и хи дро ло шких еле мен тар них не по го да, фонд ме те-
о ро ло шких и хи дро ло шких по да та ка итд.

По ред на ве де них за ко на и пра те ћих под за кон ских ака та по-
треб них за њи хо ву им пле мен та ци ју, у по ступ ку пла ни ра ња и ре а-
ли за ци је ин ве сти ци о них про је ка та тре ба ува жа ва ти и од ред бе За-
ко на о са ни тар ном над зо ру („Слу жбе ни гла сник РС”, брoj 125/04), 
За ко на о шу ма ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 89/15), 
За ко на о по љо при вред ном зе мљи шту („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
62/06, 65/08, 41/09 и 112/15), За ко на о за шти ти при ро де, За ко на о 
енер ге ти ци („Слу жбе ни гла сник РС”, број 145/14) и дру гих за ко на 
ко ји се ба ве и во дом, од но сно има ју ути ца ја на упра вља ње во да ма.

По себ но ме сто за у зи ма За кон о јав ној сво ји ни („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 72/11 и 88/13), ко ји се ба ви об ли ци ма и но си о ци-
ма пра ва сво ји не, што об у хва та и вод не ре сур се и вод не објек те. 
За ко ном су де фи ни са на три об ли ка сво ји не: 

1) пра во сво ји не Ре пу бли ке Ср би је  – др жав на сво ји на, 
2) пра во сво ји не ауто ном не по кра ји не  – по кра јин ска сво ји на, и 
3) пра во сво ји не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве  – оп штин ска, 

од но сно град ска сво ји на.
Вод ни објек ти, као објек ти ко ји слу же за оба вља ње вод не де-

лат но сти (уре ђе ње во до то ка и за шти та од штет ног деј ства во да, 
уре ђе ње и ко ри шће ње во да и за шти та во да од за га ђи ва ња), За ко-
ном о во да ма де фи ни са ни су као до бра од оп штег ин те ре са, па се 
као та кви на ла зе у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је, осим обје ка та ко је су 
за соп стве не по тре бе из гра ди ла дру га прав на и фи зич ка ли ца. Из 
ово га про ис ти че пра во јав не сво ји не над свим вод ним објек ти ма 
из гра ђе ним бу џет ским сред стви ма, без об зи ра на њи хо ву на ме ну. 

Уко ли ко су вод ни објек ти из гра ђе ни или се гра де удру жи ва-
њем сред ста ва раз ли чи тих но си ла ца јав не сво ји не, као и но си ла ца 
јав не сво ји не и дру гих прав них и фи зич ких ли ца, над овим објек-
ти ма пра во сво ји не има ис кљу чи во Ре пу бли ка Ср би ја. Ово не ис-
кљу чу је мо гућ ност за јед нич ког ин ве сти ра ња но си ла ца пра ва јав не 
сво ји не и дру гих ли ца у из град њу до ба ра од оп штег ин те ре са, до-
ба ра у оп штој упо тре би и дру гих до ба ра, чи ме се сти че пра во ко-
ри шће ња или дру го пра во (кон це си ја и сл.) и пра во уби ра ња при-
хо да по том осно ву.

По ме ну ти за кон до нео је но ви ну и у по гле ду вла сни штва над 
објек ти ма ко ји слу же оба вља њу вод не и ко му нал не де лат но сти, 
а ко ји се мо гу сма тра ти ка те го ри јом мре же27. Ово се од но си и на 
објек те за снаб де ва ње во дом и ка на ли са ње на се ља, као и на ка-
нал ску мре жу за од вод ња ва ње и на вод ња ва ње, уко ли ко ни је део 
плов них пу те ва. Над овим објек ти ма, ко је је до до но ше ња За ко на 
о јав ној сво ји ни ко ри сти ла АП Вој во ди на, од но сно је ди ни ца ло-
кал не са мо у пра ве, ус по ста вља се пра во јав не сво ји не ауто ном не 
по кра ји не, од но сно пра во јав не сво ји не је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве. По себ ним за ко ном мо же би ти утвр ђе но да ови објек ти мо гу 
би ти и у сво ји ни прав ног ли ца ко је је осно ва ла Ре пу бли ка Ср би ја 
за пру жа ње услу га или ње го вог за ви сног дру штва. Мре жа, од но-
сно део мре же ко ји слу жи ис кљу чи во за по тре бе јед ног или ви ше 
ли ца мо же би ти у сво ји ни тог, од но сно тих ли ца. Мре жа мо же би-
ти и у при ват ној сво ји ни, ако је на њој по сто ја ло пра во при ват не 
сво ји не у вре ме до но ше ња За ко на о јав ној сво ји ни. 

На ве де ни за кон омо гу ћу је да у обла сти ко му нал не де лат но-
сти све не по крет но сти, по крет не ства ри и дру га сред ства на ко ји-
ма пра во ко ри шће ња има јав но пред у зе ће чи ји је осни вач Ре пу бли-
ка Ср би ја, АП Вој во ди на или ло кал на са мо у пра ва по ста ну сво ји на 
јав ног пред у зе ћа, из у зев ко му нал них мре жа ко је по ста ју сво ји на 
ло кал не са мо у пра ве. Ова кав пре нос сво ји не тре ба ло би да уна пре-
ди функ ци о ни са ње ко му нал ног сек то ра:

1) од го вор ност за одр жа ва ње и ин ве сти ра ње у ко му нал ну ин-
фра струк ту ру би ла би на ло кал ној са мо у пра ви;
 – – – – – – – – – – – – – – –
27 Мре жа је збир ства ри на ме ње них про то ку ма те ри је или енер ги је ра ди њи хо ве 

ди стри бу ци је ко ри сни ци ма или од во ђе ња од ко ри сни ка, а чи ји је по јам бли же 
утвр ђен по себ ним за ко ном.

2) ло кал не са мо у пра ве би, као вла сни ци ко му нал не ин фра-
струк ту ре и обје ка та, мо гле да се удру жу ју у ве ћа ре ги о нал на јав на 
ко му нал на пред у зе ћа, што је и пред ви ђе но За ко ном о ко му нал ним 
де лат но сти ма;

3) ло кал не са мо у пра ве ће има ти пра во да скла па ју уго во ре о 
за ку пу, од но сно ко ри шће њу имо ви не.

Ова кве про ме не за ко но дав ног окви ра тре ба ло би да по ве ћа ју 
ин те ре со ва ње при ват них ин ве сти то ра за уче шће у обла сти снаб де-
ва ња во дом и ка на ли са ња. При то ме, пре ма За ко ну о ко му нал ним 
де лат но сти ма, снаб де ва ње во дом за пи ће мо гу оба вља ти ис кљу чи-
во јав на пред у зе ћа или при вред на дру штва у ко ји ма је ве ћин ски 
вла сник од нај ма ње 51% Ре пу бли ка Ср би ја или је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве, док то ни је слу чај са пред у зе ћем ко је оба вља де лат-
ност ка на ли са ња и трет ма на от пад них во да.

Имо ви ну јав ног пред у зе ћа и дру гих об ли ка пред у зе ћа ко ја оба-
вља ју де лат ност од оп штег ин те ре са чи ни, из ме ђу оста лог, и пра во 
ко ри шће ња до ба ра од оп штег ин те ре са ко ја су у др жав ној сво ји ни.

б )  Ст ра те  шка  и  план  ска  до  ку мен  т а  од  зна ча  ј а  
з а  с ек  тор  во да

Стра те шка, план ска и нор ма тив на ак та ко ја су основ за упра-
вља ње во да ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је де фи ни са на су За-
ко ном о во да ма. Ме ђу соб на уса гла ше ност ових и дру гих стра те-
шких и план ских до ку ме на та ко ји се до но се на ни воу Ре пу бли ке 
Ср би је, а об у хва та ју и аспект во да, оба ве зна је и од но си се на:

1) За кон о Про стор ном пла ну Ре пу бли ке Ср би је од 2010. до 
2020. го ди не, ко јим се утвр ђу ју ду го роч не осно ве ор га ни за ци је, 
уре ђе ња, ко ри шће ња и за шти те про сто ра Ре пу бли ке Ср би је. У де-
лу ко ји се од но си на вод не ре сур се, по се бан зна чај се да је њи хо-
вом одр жи вом и стро го кон тро ли са ном ко ри шће њу, као и за шти ти 
во да од не ра ци о нал не при ва ти за ци је, за га ђе ња и не а де кват ног ко-
ри шће ња. Ве ли ким во де ним то ко ви ма (Ду нав, Са ва и Ти са) да је се 
мул ти функ ци о нал на уло га, по вр шин ске во де тре ба да има ју по се-
бан зна чај за снаб де ва ње арид них и без вод них кра је ва, под зем не 
во де као јав но до бро мо ра ју би ти под по себ ном кон тро лом, док 
оста ле ре ке, је зе ра, мо чва ре и ба ре тре ба за шти ти ти и ко ри сти ти 
пре ма ме ђу на род ним стан дар ди ма;

2) На ци о нал ну стра те ги ју одр жи вог раз во ја за пе ри од 2009 –
2017. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 57/08), ко ја про мо-
ви ше прин ци пе ин те гри са ња пи та ња жи вот не сре ди не у оста ле 
сек тор ске по ли ти ке и укљу че ње тро шко ва ве за них за жи вот ну сре-
ди ну у це ну про из во да („ко ри сник пла ћа” и „за га ђи вач пла ћа”). У 
сек то ру во да одр жи ви раз вој под ра зу ме ва оп ти мал но упра вља ње 
во да ма, уз очу ва ње и уна пре ђе ње ква ли те та во да и њи хо во ра ци о-
нал но ко ри шће ње; 

3) Стра те ги ја раз во ја по љо при вре де Ср би је („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 78/05), ко ја уна пре ђе ње ста ња у сек то ру во да ви ди 
кроз по ли ти ку одр жи вог упра вља ња во да ма, по кре та ње при вре де, 
европ ске ин те гра ци је и кон сти ту и са ње си сте ма во да ком па ти бил-
ног зах те ви ма ЕУ. Стра те ги ја по љо при вре де и ру рал ног раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је за пе ри од 2014 –2024. го ди не („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 85/14) де фи ни ше ци ље ве, при о ри те те и окви ре по-
ли тич ких и ин сти ту ци о нал них ре фор ми у обла сти по љо при вре де 
и ру рал ног раз во ја;

4) На ци о нал ни про грам за шти те жи вот не сре ди не, ко ји пред-
ста вља сред ство за ра ци о нал но ре ша ва ње при о ри тет них про бле ма 
у обла сти за шти те жи вот не сре ди не у зе мљи и об у хва та пе ри од до 
2019. го ди не. За сек тор во да про це ње на сред ства за им пле мен та-
ци ју овог Про гра ма за пе ри од 2010 –2019. го ди не из но се око 860 
ми ли о на евра;

5) На ци о нал ну стра те ги ју одр жи вог ко ри шће ња при род них 
ре сур са и до ба ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 33/12), ко ја тре-
ба да обез бе ди, за јед но са Про стор ним пла ном Ре пу бли ке Ср би је, 
стра те шко пла ни ра ње одр жи вог ко ри шће ња и за шти те при род них 
ре сур са и до ба ра у Ре пу бли ци Ср би ји;

6) На ци о нал на стра те ги ја за апрок си ма ци ју у обла сти жи-
вот не сре ди не за Ре пу бли ку Ср би ју, („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08 и 16/11), ко ја тре ба да обез-
бе ди осно ву за пре го во ре о при сту па њу у ве зи са по гла вљем 27;

7) Стра те ги ја би о ло шке ра зно вр сно сти Ре пу бли ке Ср би је за 
пе ри од од 2011 –2018. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 13/11), 
ко ја тре ба да обез бе ди за шти ту и одр жи во ко ри шће ње би о ло шке 
ра зно вр сно сти;
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8) Стра те ги ја апрок си ма ци је за сек тор во да ко ја је ура ђе на 

у окви ру тех нич ке по мо ћи за из ра ду На ци о нал не стра те ги је за 
апрок си ма ци ју у обла сти жи вот не сре ди не за Ре пу бли ку Ср би ју 
(EAS);

9) Уред ба о утвр ђи ва њу Во до при вред не осно ву Ре пу бли ке 
Ср би је ко ја пред ста вља, до до но ше ња Стра те ги је, ба зни до ку мент 
ко јим се утвр ђу је основ на стра те ги ја ко ри шће ња во да, за шти те во-
да од за га ђи ва ња и за шти те од во да на чи та вој те ри то ри ји Ре пу-
бли ке Ср би је за пе ри од до 2021. го ди не. Основ ни по сту лат при ме-
њен у Во до при вред ној осно ви Ре пу бли ке Ср би је је да се на це лој 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је мо ра га здо ва ти је дин стве но и ра ци о-
нал но, у скло пу ин те грал ног уре ђе ња, ко ри шће ња и за шти те свих 
ре сур са и по тен ци ја ла.

По ред на ве де них, при из ра ди план ске и ин ве сти ци о не до ку-
мен та ци је у обла сти во да мо ра се ува жа ва ти и дру га до ку мен та ци-
ја са ре ги о нал ног или ло кал ног ни воа, ко ја мо же има ти ути ца ја на 
упра вља ње во да ма или у окви ру ко је се раз ма тра и ре ша ва од ре ђе-
на про бле ма ти ка из ове обла сти. 

2.3.2. Ин сти ту ци о нал на ре ше ња

а )  По  сто  ј е  ћи  ин  сти  ту  ци  о  на л  ни  си  стем  
и  над  ле  жно  сти

Од го ва ра ју ћи ин сти ту ци о нал ни оквир и до бра ор га ни за ци ја 
сек то ра во да, са до вољ ним и ком пе тент ним струч ним ка дром и за-
до во ља ва ју ћом ма те ри јал ном осно вом, пред у слов су за успе шно 
функ ци о ни са ње и раз вој сек то ра во да. 

Упра вља ње во да ма у над ле жно сти је Вла де. Ову де лат ност 
Вла да оства ру је пре ко Ми ни стар ства и дру гих ми ни стар ста ва, ор-
га на ауто ном не по кра ји не, ор га на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и 
јав них во до при вред них пред у зе ћа. Тре ба на гла си ти да из ме ђу на-
ве де них су бје ка та по сто ји функ ци о нал на за ви сност28 (Сли ка 34) 
и са мо њи хо вом ко ор ди ни са ном ак тив но шћу мо же се обез бе ди ти 
успе шно функ ци о ни са ње и раз вој сек то ра во да. 

Нај ве ће управ не над ле жно сти у упра вља њу во да ма и за шти-
ти жи вот не сре ди не, укљу чу ју ћи и во ду као ре сурс, има Ми ни-
стар ство. У окви ру обла сти за шти те жи вот не сре ди не, Ми ни стар-
ство, по ред оста лог, оба вља по сло ве ко ји се од но се на „за шти ту 
во да од за га ђи ва ња ра ди спре ча ва ња по гор ша ња ква ли те та по вр-
шин ских и под зем них во да; утвр ђи ва ње усло ва за шти те жи вот не 
сре ди не у пла ни ра њу про сто ра и из град њи обје ка та” и ин спек циј-
ски над зор у овој обла сти. 

Ак тив но сти Ми ни стар ства у обла сти упра вља ња во да ма бли-
же су утвр ђе не За ко ном о во да ма. Пре ма овом за ко ну, Ми ни стар-
ство при пре ма и/или до но си под за кон ска ак та, ра ди стра те шка и 
план ска ак та за те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је и да је са гла сност на 
ак та ко ја до но се ор га ни АП и глав ног гра да, оба вља ре гу ла тор ну 
функ ци ју, у сми слу ли цен ци ра ња пред у зе ћа за оба вља ње по сло ва 
у сек то ру во да, спро во ди ме ђу на род ну по ли ти ку у обла сти во да, 
во ди ин фор ма ци о ни си стем у обла сти во да, ре ша ва у дру го сте-
пе ном по ступ ку по жал ба ма на ак та из да та од ор га на ауто ном не 
по кра ји не и ло кал не са мо у пра ве, вр ши ин спек циј ски над зор у 
обла сти за шти те жи вот не сре ди не. Ми ни стар ство упра вља и бу-
џет ским фон дом за во де Ре пу бли ке Ср би је, осно ва ним За ко ном о 
во да ма. 

За по сло ве упра вља ња во да ма над ле жна је Ре пу блич ка ди-
рек ци ја за во де ко ја је ор ган упра ве у са ста ву Ми ни стар ства. У 
скла ду са За ко ном о ми ни стар стви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15  – др. за кон), Ре пу блич ка ди рек ци ја 
за во де оба вља по сло ве др жав не упра ве и струч не по сло ве ко ји 
се од но се на: „по ли ти ку во до при вре де; ви ше на мен ско ко ри шће-
ње во да; во до снаб де ва ње, из у зев ди стри бу ци ју во де; за шти ту од 
во да; спро во ђе ње ме ра за шти те во да oд за га ђи ва ња и план ску ра-
ци о на ли за ци ју по тро шње во де; уре ђе ње вод них ре жи ма; пра ће-
ње и одр жа ва ње ре жи ма во до то ка ко ји чи не и пре се ца ју гра ни цу 
Ре пу бли ке Ср би је, ин спек циј ски над зор у обла сти во до при вре де, 
као и дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном”. Ре пу блич ка ди рек ци ја за 
во де при пре ма под за кон ска ак та и стра те шка и план ска до ку мен-
та за те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је и да је са гла сност на план ска 
до ку мен та ко ја до но се ор га ни ауто ном не по кра ји не и глав ног гра-
да. Ре пу блич ка ди рек ци ја за во де је на ци о нал ни ор ган над ле жан 
 – – – – – – – – – – – – – – –
28 Стре ли це на сли ци по ка зу ју функ ци о нал ну ме ђу за ви сност по је ди них ин сти ту-

ци ја.

за ко ор ди на ци ју ак тив но сти у окви ру Ме ђу на род не ко ми си је за 
за шти ту ре ке Ду нав (у да љем тек сту: IC PDR). Од го вор на је и за 
тран спо но ва ње у на ци о нал но за ко но дав ство број них ди рек ти ва 
ЕУ ко је се од но се на област во да, као и за при пре му и ко ор ди на-
ци ју спро во ђе ња спо ра зу ма за би ла те рал ну, са зе мља ма у окру же-
њу и мул ти ла те рал ну са рад њу, по себ но са др жа ва ма у сли ву Са ве, 
Ти се, Ду на ва. 

У са ста ву Ми ни стар ства на ла зи се и Аген ци ја за за шти ту 
жи вот не сре ди не, ор ган упра ве над ле жан, из ме ђу оста лог, и за за-
шти ту во да oд за га ђи ва ња. По сло ви Аген ци је за за шти ту жи вот не 
сре ди не у обла сти во да об у хва та ју „спро во ђе ње др жав ног мо ни-
то рин га ква ли те та во де, укљу чу ју ћи и спро во ђе ње про пи са них и 
уса гла ше них про гра ма за кон тро лу ква ли те та по вр шин ских во да и 
под зем них во да „пр ве” из да ни и па да ви на” (до 2011. над ле жност 
РХМЗ-а). Ова квим ре ше њем из вр ше но је раз два ја ње мо ни то рин-
га две ју основ них од ред ни ца вод ног ре жи ма и вод ног би лан са  – 
кван ти те та, ко ји је остао у над ле жно сти РХМЗ-а и ква ли те та во де, 
ко ји се спро во ди у окви ру Аген ци је за за шти ту жи вот не сре ди не. 
Ова по де ла над ле жно сти не пред ста вља аде кват но и ра ци о нал но 
ре ше ње. У са ста ву Аген ци је за за шти ту жи вот не сре ди не је и На-
ци о нал на ла бо ра то ри ја ко ја, по ред оста лог, утвр ђу је по ка за те ље 
(фи зич ке, фи зич ко-хе миј ске, хе миј ске, би о ло шке и ра ди о ло шке) 
ква ли те та по вр шин ских во да во до то ка, аку му ла ци ја и из во ри шта, 
се ди мен та, па да ви на и под зем них во да, при че му ду бо ке из да ни 
ни су укљу че не. РХМЗ је ор га ни за ци ја ко ја вр ши кван ти та тив-
ни мо ни то ринг по вр шин ских и под зем них во да пре ма го ди шњем 
Про гра му ко ји до но си Вла да.

По ред ма тич ног, по сло ви ма из обла сти во да ба ве се и дру га 
ми ни стар ства.

Ми ни стар ство ру дар ства и енер ге ти ке над ле жно је, пре ма За-
ко ну о ми ни стар стви ма, да оба вља по сло ве ко ји се од но се на стра-
те ги ју и по ли ти ку раз во ја при род них ре сур са, ис тра жи ва ња ко ја 
се од но се на екс пло а та ци ју при род них ре сур са, из ра ду про гра ма 
ис тра жних ра до ва у обла сти при род них ре сур са, као и на из ра ду 
би лан са ре зер ви под зем них во да.

Ми ни стар ство гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре 
оба вља и по сло ве ко ји се од но се на ко му нал ну ин фра струк ту ру и 
ко му нал не де лат но сти, укљу чу ју ћи и ин спек циј ски над зор у овим 
обла сти ма.

Ми ни стар ство здра вља, по ред оста лих по сло ва про пи са них 
за ко ном, над ле жно је за здрав стве ни и са ни тар ни над зор у обла-
сти јав ног снаб де ва ња ста нов ни штва хи ги јен ски ис прав ном во дом 
за пи ће и дру гим обла сти ма од ре ђе ним за ко ном, кон тро лу са ни-
тар но-хи ги јен ског ста ња обје ка та под са ни тар ним над зо ром, као 
и утвр ђи ва ње са ни тар но-хи ги јен ских и здрав стве них усло ва обје-
ка та под са ни тар ним над зо ром у по ступ ци ма из град ње или ре кон-
струк ци је и ре дов ну кон тро лу над тим објек ти ма.

По ред на пред на ве де них, у слу ча ју ван ред них до га ђа ја ко ји 
су по сле ди ца еле мен тар них не по го да над ле жно је и Ми ни стар ство 
уну тра шњих по сло ва. Ово ми ни стар ство, из ме ђу оста лог, из ра ђу-
је Пред лог на ци о нал не стра те ги је за шти те и спа са ва ња у ван ред-
ним си ту а ци ја ма, као и пред ло ге ду го роч ног пла на раз во ја си сте-
ма, ор га ни зу је из ра ду Про це не угро же но сти Ре пу бли ке Ср би је од 
еле мен тар них не по го да и дру гих не сре ћа, из ра ђу је Пред лог на ци-
о нал ног пла на за шти те и спа са ва ња у ван ред ним си ту а ци ја ма Ре-
пу бли ке Ср би је. У ње го вој над ле жно сти је и ко ор ди ни ра ње ра да 
свих су бје ка та си сте ма за шти те и спа са ва ња по пи та њи ма ор га-
ни за ци је, пла ни ра ња, при пре ме и спро во ђе ња ме ра и ак тив но сти 
пре вен ци је и сма ње ња ри зи ка, за шти те и спа са ва ња, ор га ни за ци ја 
си сте ма осма тра ња, оба ве шта ва ња, ра ног упо зо ра ва ња и уз бу њи-
ва ња, обез бе ђе ње уче шћа по ли ци је и дру гих ор га ни за ци о них је ди-
ни ца овог ми ни стар ства у спро во ђе њу ме ра и из вр ша ва њу за да та-
ка за шти те и спа са ва ња, као и оба вља ње дру гих по сло ва у скла ду 
са За ко ном о ван ред ним си ту а ци ја ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
111/09, 92/11 и 93/12).

Из прет ход ног се мо же ви де ти да се област во да на ла зи у 
над ле жно сти ви ше ми ни стар ста ва, из че га про ис ти че да је за ра-
ци о нал но и ефи ка сно оба вља ње ин те грал ног упра вља ња во да ма 
нео п ход на њи хо ва до бра и ефи ка сна са рад ња.

По ред ми ни стар ста ва ко ја се ба ве по сло ви ма др жав не упра ве 
на ни воу Ре пу бли ке, по сло ви ма упра вља ња во да ма ба ве се и ор га-
ни ауто ном не по кра ји не, гра да Бе о гра да и је ди ни ца ло кал не са мо-
у пра ве, сва ки у окви ру сво јих над ле жно сти.
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Ауто ном на по кра ји на и град Бе о град, пре ко сво јих управ них 
(По кра јин ски се кре та ри јат за по љо при вре ду, во до при вре ду и шу-
мар ство, По кра јин ски се кре та ри јат за енер ге ти ку, гра ђе ви нар ство 
и са о бра ћај у АП Вој во ди ни и Се кре та ри јат за при вре ду, Се кре та-
ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не и Се кре та ри јат за ко му нал не и 
стам бе не по сло ве, у гра ду Бе о гра ду) и дру гих ин сти ту ци ја спро-
во де упра вља ње во да ма у сво јим ад ми ни стра тив ним гра ни ца ма, 
укљу чу ју ћи и до но ше ње план ских до ку ме на та (пла но ви упра вља-
ња во да ма, пла но ви упра вља ња ри зи ци ма од по пла ва) и управ них 
ака та. Ауто ном на по кра ји на упра вља и бу џет ским фон дом за во де 
АП, осно ва ним За ко ном о во да ма.

Ло кал на са мо у пра ва је, пре ма За ко ну о во да ма, од го вор на за 
упра вља ња во да ма II ре да, из да ва ње вод них ака та за објек те ло-
кал ног зна ча ја, као и ака та за ис пу шта ње от пад них во да у јав ну 
ка на ли за ци ју. Ме ђу ње ним нај зна чај ни јим ак тив но сти ма је оба-
вља ње и раз вој ко му нал них де лат но сти (пре чи шћа ва ње и ди стри-
бу ци ја во де за пи ће, при ку пља ње и пре чи шћа ва ње от пад них во да 
и др.), што се ре гу ли ше по себ ним за ко ном. На ло кал ном ни воу 
управ ни и дру ги по сло ви ве за ни за во де оба вља ју се у окви ру раз-
ли чи тих ор га ни за ци о них те ла (се кре та ри ја ти, ди рек ци је, за во ди и 
дру ги об ли ци).

По сло ве од оп штег ин те ре са ко ји се од но се на упра вља ње во-
да ма на од ре ђе ној те ри то ри ји опе ра тив но оба вља ју јав на во до при-
вред на пред у зе ћа. Ова пред у зе ћа при пре ма ју пла но ве и про гра ме, 

ор га ни зу ју одр жа ва ње вод них обје ка та и си сте ма у јав ној сво ји ни 
и од бра ну од по пла ва и за шти ту од еро зи је и бу ји ца, при пре ма ју 
ми шље ња за из да ва ње вод них ака та, вр ше иден ти фи ка ци ју вод них 
те ла по вр шин ских и под зем них во да на ме ње них за људ ску по тро-
шњу, во де ре ги стре за шти ће них обла сти29 и ин фор ма ци о ни си стем 
за сво ју те ри то ри ју. 

На те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је по слу ју три јав на во до при-
вред на пред у зе ћа: ЈВП „Ср би ја во де”, ЈВП „Во де Вој во ди не” и 
ЈВП „Бе о гра дво де”. 

Уну тра шњу ор га ни за ци ју ЈВП „Ср би ја во де” чи не Ди рек ци-
ја, са се ди штем у Бе о гра ду и два во до при вред на цен тра: „Са ва –
Ду нав” (у Бе о гра ду) и „Мо ра ва” (у Ни шу). ЈВП „Во де Вој во ди-
не” (се ди ште у Но вом Са ду) по кри ва те ри то ри ју АП Вој во ди не и 
ор га ни зо ва но је у пет сек то ра, од ко јих је нај број ни ји сек тор за 
ХС ДТД. Јав но во до при вред но пред у зе ће „Бе о гра дво де” на ста ло 
је тран сфор ми са њем дру штве ног во до при вред ног пред у зе ћа „Бе о-
гра дво де”, од лу ком Скуп шти не гра да Бе о гра да.

Од но си из ме ђу по је ди них ин сти ту ци ја при ка за ни су на Сли-
ци 34. Стре ли це по ка зу ју ме ђу соб ну ве зу по је ди них ин сти ту ци ја.
 – – – – – – – – – – – – – – –
29 Пре ма За ко ну о во да ма, за шти ће не обла сти су зо не за шти те из во ри шта јав ног 

во до снаб де ва ња, под руч ја на ме ње на за хва та њу во де за људ ску по тро шњу, вод на 
те ла на ме ње на ре кре а ци ји, обла сти осе тљи ве на ну три јен те, обла сти на ме ње не 
за шти ти ста ни шта или вр ста за ви сних од во де, као и обла сти на ме ње не за шти ти 
еко ном ски ва жних аква тич них вр ста.
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Слика 34. Ор га ни за ци ја ин те грал ног упра вља ња во да ма у Ре пу бли ци Ср би ји 
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Опе ра тив но спро во ђе ње по сло ва из окви ра вод не де лат но-
сти, као што је спро во ђе ње од бра не од по пла ва и ле да, одр жа ва ње 
и упра вља ње вод ним објек ти ма и си сте ми ма и оба вља ње дру гих 
по ве ре них по сло ва од оп штег ин те ре са, вр ше во до при вред на и 
дру га пред у зе ћа, ко ја пре ма За ко ну о во да ма за то мо ра ју има ти 
од го ва ра ју ћу ли цен цу у по гле ду тех нич ко-тех но ло шке опре мље-
но сти и ор га ни за ци о не и ка дров ске оспо со бље но сти, из да ту од 
ми ни стар ства над ле жног за по сло ве упра вља ња во да ма. У прет-
ход ном пе ри о ду ве ли ки број во до при вред них пред у зе ћа обез бе дио 
је од го ва ра ју ћу ли цен цу.

Ов де тре ба на по ме ну ти да је код ве ли ког бро ја во до при вред-
них пред у зе ћа из вр ше на вла снич ка тран сфор ма ци ја. Ово, ме ђу-
тим, не сме да ути че на сма ње ње по тен ци ја ла за успе шно оба вља-
ње по сло ва сек то ра во да, ме ђу ко ји ма се по зна ча ју мо гу из дво ји ти 
спро во ђе ње од бра не од по пла ва и опе ра тив но упра вља ње вод ним 
објек ти ма и си сте ми ма. За то се мо ра ју ус по ста ви ти од го ва ра ју ћи 
ин стру мен ти, ко ји ће обез бе ди ти да ове по сло ве и да ље оба вља ју 
во до при вред на пред у зе ћа ко ја има ју ис ку ство и тра ди ци ју у тим 
обла сти ма. Има ју ћи у ви ду из у зе тан јав ни зна чај њи хо вих ак тив-
но сти, тре ба по др жа ти по тре бу по сто ја ња ре ги о нал не мре же во-
до по ри вред них пред у зе ћа, са до ми нант ним др жав ним уче шћем у 
вла снич кој струк ту ри.

По себ но ме сто за у зи ма ју ко му нал на пред у зе ћа ко ја се ба ве 
по сло ви ма во до снаб де ва ња и ка на ли са ња, ко ја по слу ју у скла ду 
са за ко ном ко јим се уре ђу је ко му нал на де лат ност и за ко ном ко јим 
се уре ђу је ло кал на са мо у пра ва. Ова пред у зе ћа, нај че шће у ста ту-
су јав них ко му нал них пред у зе ћа (у да љем тек сту: ЈКП) осно ва них 
од стра не је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, обез бе ђу ју ор га ни зо ва-
но снаб де ва ње станoвништ ва и дру гих ко ри сни ка во дом за пи ће 
и спро во де при ку пља ње от пад них во да, њи хо во пре чи шћа ва ње и 
од во ђе ње до ре ци пи јен та. Оба ве за при ба вља ња од го ва ра ју ће ли-
цен це о тех нич ко-тех но ло шкој опре мље но сти и ор га ни за ци о ној 
и ка дров ској оспо со бље но сти по сто ји и за ова пред у зе ћа, што је 
пред у слов за за до во ља ва ју ћи и ујед на че ни ји ни во услу ге у овој 
обла сти на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. Ре пу блич ка ди рек-
ци ја за во де спро во ди по сту пак ли цен ци ра ња и за ова пред у зе ћа. 

По ред по ме ну тих су бје ка та, по сло ви ма из обла сти во да ба ве 
се и по себ не ор га ни за ци је у са ста ву др жав не упра ве и ло кал не са-
мо у пра ве и јав на пред у зе ћа и дру ге ор га ни за ци је ко је по слу ју ван 
сек то ра во да. 

Ре пу блич ки хи дро ме те о ро ло шки за вод пред ста вља по себ ну 
ор га ни за ци ју и над ле жан је за по сло ве ме те о ро ло шких, кли ма то-
ло шких, агро ме те о ро ло шких и хи дро ло шких ме ре ња и осма тра-
ња, прог но зу ста ња и про ме на во да и дру ге ре ле вант не ак тив но сти 
из обла сти ме те о ро ло ги је и хи дро ло ги је. Над зор над ра дом овог 
за во да вр ши Ми ни стар ство.

По ред овог, по сто је и дру ги за во ди, од ко јих су за сек тор во-
да зна чај ни за во ди за за шти ту здра вља, за шти ту на ра ду, за шти ту 
при ро де. Сво је ме сто има ју и при вред не ко мо ре, у окви ру ко јих се 
пра те и усме ра ва ју од ре ђе не ак тив но сти у обла сти во да, као и јав на 
пред у зе ћа ве за на за га здо ва ње шу ма ма и енер гет ским ре сур си ма. 

На уч но и стра жи вач ке ор га ни за ци је и ин сти ту ти (ИЈЧ, Ин сти-
тут за хи дро тех ни ку и вод но еко ло шко ин же њер ство, Ин сти тут „Си-
ни ша Стан ко вић”, Ге о ло шки за вод Ср би је и др.), фа кул те ти, про јек-
тант ске и пла нер ске ор га ни за ци је, као и гра ђе вин ска, ин ду стриј ска и 
дру га пред у зе ћа са услу жном де лат но шћу, пред ста вља ју не за о би ла-
зан сег мент за успе шно функ ци о ни са ње и раз вој сек то ра во да. 

б )  Ка па  ци  те  ти

На осно ву ана ли зе рас по ло жи вих ка па ци те та укљу че них у 
по сло ве упра вља ња во да ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, има-
ју ћи у ви ду и оба ве за у про це су при дру жи ва ње ЕУ, мо же се за кљу-
чи ти да, пр вен стве но у ор га ни ма упра ве на свим ни во и ма, број и 
ка дров ска струк ту ра за по сле них не омо гу ћу ју ефи ка сно из вр ше ње 
свих за ко ном утвр ђе них за да та ка.

Ка па ци тет Ре пу блич ке ди рек ци је за во де, ко ја је нај зна чај ни-
ји др жав ни ор ган у обла сти упра вља ња во да ма, је не до во љан (39 
за по сле них 2012. го ди не, од ко јих су 18 вод ни ин спек то ри) за оба-
вља ње свих управ них по сло ва де фи ни са них За ко ном о ми ни стар-
стви ма и За ко ном о во да ма. За то се Ре пу блич ка ди рек ци ја за во де, 
за из ра ду план ске до ку мен та ци је, за по сло ве ме ђу на род не са рад-
ње и при дру жи ва ња ЕУ, мо ра осла ња ти на ре зул та те ис тра жи ва ња 
и ана ли за ко је вр ше на уч не и струч не ин сти ту ци је.

Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не за по шља ва ла је 2012. 
го ди не у Оде ље њу за кон тро лу ква ли те та во да укуп но 19 са рад-
ни ка, док је број за по сле них у На ци о нал ној ла бо ра то ри ји био 20. 
Број за по сле них ско ро у пот пу но сти од го ва ра бро ју си сте ма ти зо-
ва них рад них ме ста.

По кра јин ски се кре та ри јат за по љо при вре ду, во до при вре ду и шу-
мар ство (ор ган упра ве у обла сти во да на те ри то ри ји АП Вој во ди не) 
не до ста так струч них ка па ци те та пре ва зи ла зи ан га жо ва њем ЈВП „Во-
де Вој во ди не” за ре а ли за ци ју де ла струч них по сло ва у сек то ру во да.

На ло кал ном ни воу управ ни и дру ги по сло ви ве за ни за во де 
оба вља ју се у окви ру раз ли чи тих ор га ни за ци о них те ла (се кре та-
ри ја ти, у Бе о гра ду, од но сно ди рек ци је, за во ди и дру ги об ли ци у 
оста лим је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве), са че сто не до вољ ним 
струч ним ка па ци те том.

Си ту а ци ја у јав ним во до при вред ним пред у зе ћи ма је раз ли чи-
та. Нај број ни је, са вр ло ком плек сном про бле ма ти ком у упра вља њу 
во да ма, је ЈВП „Во де Вој во ди не”, ко је рас по ла же од го ва ра ју ћим, 
по бро ју и ква ли фи ка ци о ној струк ту ри, струч ним ка дром (кра јем 
2012. го ди не број за по сле них био је 460, од ко јих је нај ве ћи број 
ан га жо ван у окви ру ХС ДТД). Мо же се ре ћи да ЈВП „Ср би ја во де”, 
ко је је кра јем 2012. го ди не има ло 140 за по сле них (64% за по сле-
них са ви со ком струч ном спре мом), не рас по ла же до вољ ним ка-
дров ским по тен ци ја лом (по пу ње но са мо 54% од си сте ма ти зо ва ног 
бро ја), с об зи ром на про стор ко ји по кри ва. ЈВП „Бе о гра дво де” са 
165 за по сле них рад ни ка, од ко јих је нај ве ћи број са ви со ком и ви-
шом струч ном спре мом, оба вља и опе ра тив не по сло ве из вод не 
де лат но сти. 

Ка па ци те ти пред у зе ћа за опе ра тив но оба вља ње по сло ва из 
окви ра вод не де лат но сти (во до при вред на и дру га пред у зе ћа) мо-
гу се, по бро ју за по сле них, сма тра ти за до во ља ва ју ћим. Ме ђу тим, 
оце на је да њи хо ва ка дров ска струк ту ра и опре мље ност по треб-
ном ме ха ни за ци јом ни су у свим слу ча је ви ма од го ва ра ју ћи, што ће 
се утвр ди ти у про це су из да ва ња ли цен ци. 

За јав на ко му нал на пред у зе ћа оце на је да је уку пан број за по-
сле них ве ћи од оп ти мал но по треб ног, али да ка дров ска струк ту ра 
ни је од го ва ра ју ћа у свим пред у зе ћи ма. 

Што се оста лих ка па ци те та ти че, ге не рал ни за кљу чак је да у 
на шој зе мљи не ма до вољ но од го ва ра ју ћег струч ног и на уч ног ка-
дра у обла сти во да. На при мер, по да ци Ин же њер ске ко мо ре Ср-
би је из 2009. по ка зу ју да је са ли цен цом гра ђе вин ских ин же ње ра 
хи дро тех нич ког сме ра око 1.400 ин же ње ра. На те ри то ри ји гра да 
Бе о гра да је ви ше од 700, у Ни шу и Но вом Са ду за јед но око 200, је-
да на ест гра до ва има по је ди нач но ви ше од де сет, а укуп но 217, док 
у свим оста лим гра до ви ма, од но сно оп шти на ма има ма ње од 300 
гра ђе вин ских ин же ње ра хи дро тех нич ког сме ра. 

Си ту а ци ју у од ре ђе ној ме ри по пра вља ју ин сти ту ти ко ји 
при па да ју сек то ру др жа ве. По ка па ци те ту се из два ја ИЈЧ (2012. 
го ди не број за по сле них 254, од че га 174 са ви со ком струч ном 
спре мом), за тим ин сти ту ти у окви ру тех нич ких фа кул те та, а де ли-
мич но и ин сти ту ти ко ји су из ван овог сек то ра. 

2.3.3. Еко ном ска по ли ти ка и фи нан си ра ње упра вља ња во да ма

а )  Но  си  о  ци  еко  ном ске  по ли  ти  ке

У по ступ ку ускла ђи ва ња до ма ће ле ги сла ти ве са европ ским 
про пи си ма и ди рек ти ва ма, у на шој зе мљи је у но ви је вре ме до нет 
низ но вих за кон ских про пи са, укљу чу ју ћи и оне ко ји се од но се на 
но си о це еко ном ских и упра вљач ких функ ци ја у сек то ру во да и у 
обла сти ко му нал не де лат но сти снаб де ва ња во дом и ка на ли са ња на-
се ља. Про ме не у од но су на ра ни ју ре гу ла ти ву у скла ду су са ре-
ле вант ним про ме на ма из вр ше ним у дру гим зе мља ма, пре све га у 
зе мља ма у тран зи ци ји, а су шти ну пред ста вља ве ћа де цен тра ли за-
ци ја, од но сно пре ба ци ва ње над ле жно сти са цен трал ног др жав ног 
ни воа на ни во ло кал них са мо у пра ва. Де цен тра ли за ци ја је на ро чи то 
би ла по ве за на са еко ном ском по ли ти ком сек то ра во да и ор га ни зо-
ва њем услу га снаб де ва ња во дом за пи ће и ка на ли са ња (Та бе ла 43).

Табела 43.  Но си о ци еко ном ских и упра вљач ких функ ци ја  
у сек то ру во да

Функ ци ја Но си о ци у пред тран зи ци-
о ном пе ри о ду

Но си о ци у пост тран зи ци-
о ном пе ри о ду

Упра вља ње и над зор у сек то ру во да
Функ ци ја упра вља ња Ре пу бли ка Ср би ја Ре пу бли ка Ср би ја
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Функ ци ја Но си о ци у пред тран зи ци-

о ном пе ри о ду
Но си о ци у пост тран зи ци-

о ном пе ри о ду
По ли ти ка це на Ре пу бли ка Ср би ја Ло кал на са мо у пра ва30

Функ ци ја кон тро ле и 
над зо ра Ре пу бли ка Ср би ја Ре пу бли ка Ср би ја и је ди-

ни ца ло кал не са мо у пра ве
Ко му нал не услу ге

По сло ва ње и одр жа ва ње 
си сте ма Ко му нал но пред у зе ће

Ко му нал но пред у зе ће пре-
ко уго во ра са ло кал ном 
са мо у пра вом

При хо ди од по сло ва ња
Ко му нал но пред у зе ће пре-
ко та ри фа и суб вен ци је 
осни ва ча

Ко му нал но пред у зе ће пре-
ко та ри фа и суб вен ци је 
(ни жи ни во)

Упра вља ње имо ви ном Ре пу бли ка Ср би ја
Ко му нал но пред у зе ће и 
вла сник (нај че шће ло кал-
на са мо у пра ва)

Фи нан си ра ње имо ви не Ре пу бли ка Ср би ја
Ко му нал но пред у зе ће и 
вла сник (нај че шће ло кал-
на са мо у пра ва)

б )  Фи  нан  си  ра  ње  упра  вља  ња  во да  ма

Основ за ста бил не из во ре фи нан си ра ња обез бе ђу је се од го-
ва ра ју ћим за кон ским и ин сти ту ци о нал ним ре ше њи ма, ко ји ма се 
утвр ђу ју из во ри и обим по треб них сред ста ва, над ле жно сти и ме-
ха ни зми на пла те, об ве зни ци пла ћа ња. За кон о во да ма пру жа основ 
за обез бе ђе ње ре ал ног при хо да уво де ћи на че ла „ко ри сник пла ћа” 
и „за га ђи вач пла ћа”. 

Као из во ри фи нан си ра ња упра вља ња во да ма мо гу се на ве сти: 
це на во де, на кон ус по ста вља ња ње ног еко ном ског ни воа; сред ства 
бу џет ског фон да за во де Ре пу бли ке Ср би је и бу џет ског фон да за 
во де ауто ном не по кра ји не; Упра ве за ка пи тал на ула га ња ауто ном не 
по кра ји не; Фон до ви ЕУ; из вор ни при хо ди је ди ни ца ло кал не са мо у-
пра ве; соп стве на сред ства ин ве сти то ра; до на ци је и оста ла сред ства 
(ме ђу на род не фи нан сиј ске ис ти ту ци је, кре ди ти ба на ка ко је се ба ве 
фи нан си ра њем ин фра струк тур них про је ка та и сл.).

Це на во де

У струк ту ри це не во де уче ству ју це не услу га и на кна де а од 
из во ра сред ста ва за ви си при пад ност и на ме на при хо да. 

По сто је ћи ни во це на ко му нал них услу га снаб де ва ња во дом 
за пи ће и ка на ли са ња је та кав да је два по кри ва са мо опе ра тив не 
тро шко ве опе ра те ра. Це не во де (ис по ру че не и упо тре бље не) за 
ста нов ни штво у Ре пу бли ци Ср би ји по чет ком 2014. го ди не ва ри-
ра ју у ра спо ну од 30,30 дин/m³ до 94,00 дин/m³ (без ПДВ), што не 
од ра жа ва ре ал ну вред ност, већ је нај че шће по сле ди ца раз ли чи тих 
при сту па у ње ном фор ми ра њу. 

Од лу ку о ви си ни це не во де до но си ор ган упра ве ЈКП-а, 
али се она не мо же при ме ни ти без са гла сно сти над ле жног ор га-
на осни ва ча, тј. је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. У прак си, це на 
пред ста вља ком про мис из ме ђу еко ном ских и со ци јал них усло ва. 
По сле ди це ни ске це не, али и че сто ни ске сто пе на пла те, су не до-
вољ на сред ства за фи нан си ра ње те ку ћег по сло ва ња и одр жа ва ње 
ко му нал них си сте ма. При сут на је прак са да је ди ни ца ло кал не са-
мо у пра ве, до де лом те ку ћих и ка пи тал них суб вен ци ја јав ним ко му-
нал ним пред у зе ћи ма, из сво јих из вор них при хо да фи нан си ра те-
ку ће и ин ве сти ци о но одр жа ва ње ко му нал них си сте ма. О раз во ју 
си сте ма и фи нан си ра њу ка пи тал них ин ве сти ци ја из це не во де, на 
осно ву ду го роч ног фи нан сиј ског пла ни ра ња, још увек се не мо же 
го во ри ти.

Бу џет ски фонд за во де Ре пу бли ке Ср би је и Бу џет ски фонд за во де 
ауто ном не по кра ји не

У окви ру бу џет ских фон до ва за во де еви ден ти ра ју се сред-
ства ко ја се обез бе ђу ју из апро при ја ци ја у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би-
је, од но сно ауто ном не по кра ји не.

Про се чан го ди шњи при лив од по ме ну тих на кна да у Бу џет ски 
фонд за во де Ре пу бли ке Ср би је и ауто ном не по кра ји не у не ко ли ко 
прет ход них го ди на из но сио је укуп но око 70 ми ли о на евра.

Прак са је по ка за ла да овај обим сред ста ва не обез бе ђу је аде-
кват но те ку ће и ин ве сти ци о но одр жа ва ње обје ка та и си сте ма у 
скла ду са стан дар ди ма, при че му је раз вој на функ ци ја би ла мар-
ги на ли зо ва на. 
 – – – – – – – – – – – – – – –
30 У скла ду са За ко ном о во да ма, Вла да до но си ме то до ло ги ју за об ра чун це не во де.

Про бле ми ко ји мо гу до не кле да ути чу на не до вољ не при хо де 
сек то ра во да су: не де фи ни са не услу ге у обла сти упра вља ња вод-
ним ре сур си ма, нео д ре ђе ни про фил ка па ци те та и про фил услу га и 
њи хо ва ко ре ла ци ја са ци ље ви ма упра вља ња вод ним ре сур си ма по 
обла сти ма као и не а де кват но ус по ста вље но упра вља ње од но си ма 
са ко ри сни ци ма.

Та ко ђе, до во ди се у пи та ње по што ва ње основ них прин ци па 
утвр ђе них већ по ме ну том Оквир ном Ди рек ти вом ЕУ о во да ма, 
пре ма ко ји ма тре ба по себ но во ди ти ра чу на о при ме ни прин ци па 
по вра ћа ја тро шко ва за услу ге у ис по ру ци во де, укљу чу ју ћи тро-
шко ве за шти те жи вот не сре ди не и тро шко ве за ко ри шће ње во де 
као ре сур са, за јед но са на кна дом тро шко ва за ште ту или не га тив-
ни ути цај на аква тич ну жи вот ну сре ди ну.

Да кле, са да шња ре ше ња не обез бе ђу ју одр жи во фи нан си ра-
ње сек то ра во да и не мо гу би ти при хва ће на као смер ни це у Стра-
те ги ји. Стра те ги ја је ра ђе на са ци љем да се ин ве сти ра њем у раз вој 
сек то ра во да не на ру ши фи скал на по зи ци ја зе мље, од но сно да се 
обез бе ди ње го во одр жи во фи нан си ра ње.

Ко ри шће ње сред ста ва из фон до ва ЕУ

ЕУ је прет ход них го ди на раз ви ла ви ше ин стру ме на та, ко ји 
су пред ста вља ли зна чај но сред ство за спро во ђе ње, усме ра ва ње и 
убр за ва ње ка ко по ли тич ких и еко ном ских, та ко и све у куп них ре-
фор ми у др жа ва ма за пад ног Бал ка на. 

За Ре пу бли ку Ср би ју је за пе ри од 2007 –2013. го ди не, за на ци-
о нал не, ре ги о нал не и хо ри зон тал не про гра ме, као и ад ми ни стра-
тив не тро шко ве, би ло на ме ње но 1,4 ми ли јар де евра (из вор по да та-
ка: Is da con), а за 2012. и 2013. го ди ну укуп но 426,8 ми ли о на евра 
или у про се ку 213,4 ми ли о на евра на го ди шњем ни воу. Сред ства 
одо бре на за сек тор во да у пе ри о ду до 2012. го ди не углав ном су 
се од но си ла на про јек те из обла сти за шти те во да oд за га ђи ва ња у 
окви ру I ком по нен те прет при ступ не по мо ћи и из но си ла су не што 
ви ше од 50 ми ли о на евра.

Из вор ни при хо ди је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве

Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, као ин ве сти тор или фи нан-
си јер го ди шњих и ду го роч них про је ка та, тре ба да обез бе ди ви сок 
ни во соп стве них из вор них при хо да.

Нај зна чај ни ји из вор ни при ход је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
је до при нос за уре ђи ва ње гра ђе вин ског зе мљи шта, ко ји се на мен-
ски ко ри сти за уре ђи ва ње гра ђе вин ског зе мљи шта, при ба вља ње 
гра ђе вин ског зе мљи шта и из град њу и одр жа ва ње обје ка та ко му-
нал не ин фра струк ту ре. По ред овог, при ход од оту ђе ња и да ва ња у 
за куп гра ђе вин ског и по љо при вред ног зе мљи шта у јав ној сво ји ни, 
ра ди из град ње, пред ста вља ва жан из вор при хо да ко ји је ди ни ца ло-
кал не са мо у пра ве мо же да оства ри план ским ко ри шће њем зе мљи-
шних ре сур са. 

Соп стве на сред ства ин ве сти то ра

По тен ци јал ни ин ве сти то ри тре ба да свој ка пи тал пла си ра ју 
у из град њу соп стве них во до за хва та за тех но ло шку во ду и уре ђа ја 
за пре чи шћа ва ње от пад них во да, на ро чи то ка да при ме ње ни тех-
но ло шки по сту пак про ду ку је от пад не во де ко је, ди рект ним ис пу-
шта њем у ре ци пи јент, мо гу да иза зо ву за га ђе ње тог ре ци пи јен та 
и угро зе не по сред ну жи вот ну сре ди ну. Та ко ђе, вла сни ци, од но сно 
не по сред ни ко ри сни ци по љо при вред ног зе мљи шта, у ци љу по ве-
ћа ња при но са, мо гу да уло же сво ја сред ства у по ве ћа ње ка па ци те-
та за на вод ња ва ње, као и у за шти ту соп стве них до ба ра од штет ног 
деј ства во да. 

Кре ди ти ба на ка ко је се ба ве фи нан си ра њем ин фра струк тур них 
про је ка та

Европ ска бан ка за ре кон струк ци ју и раз вој (EBRD) у окви-
ру сво јих ак тив но сти пру жа фи нан сиј ску по др шку про јек ти ма ко-
ји има ју за циљ уна пре ђе ње одр жи вог раз во ја и за шти те жи вот не 
сре ди не ло кал не за јед ни це (снаб де ва ње во дом за пи ће, са ку пља ње 
и трет ман от пад них во да, упра вља ње чвр стим от па дом, да љин ско 
гре ја ње, јав ни тран спорт итд.).

Европ ска ин ве сти ци о на бан ка (EIB) фи нан си ра про јек те снаб-
де ва ња во дом за пи ће и раз во ја ка на ли за ци о них услу га у ЕУ и 
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парт нер ским зе мља ма. За јед но са Европ ском ко ми си јом (у да љем 
тек сту: EC), ова бан ка, кроз об је ди ња ва ње соп стве них сред ста ва и 
до на ци ја EC, фи нан си ра мно ге ин ве сти ци о не про јек те и про јек те ка-
пи тал ног раз во ја у сек то ру во да. EIB по зајм љу је сред ства јав ним или 
при ват ним ко му нал ним пред у зе ћи ма, на ци о нал ним или ло кал ним 
вла сти ма или оба вља ди рект не по сло ве про јект ног фи нан си ра ња.

KfW раз вој на бан ка Не мач ке, ко ја фи нан си ра ин ве сти ци-
је и пру жа кон сул тант ске услу ге зе мља ма у раз во ју, при сут на је 
у Ре пу бли ци Ср би ји ду жи низ го ди на. Из KfW кре дит не ли ни је 
до са да је по ву че но ско ро 100 ми ли о на евра за ре а ли за ци ју раз-
ли чи тих про је ка та на пре ко 70 ло ка ци ја ши ром Ре пу бли ке Ср би-
је. Део сред ста ва ис ко ри шћен је за ре кон струк ци ју ка на ли за ци о не 
мре же и снаб де ва ње на се ља пит ком во дом. Оче ку је се ре а ли за ци ја 
Про гра ма во до снаб де ва ња и пре чи шћа ва ња от пад них во да у оп-
шти на ма сред ње ве ли чи не у Ре пу бли ци Ср би ји III (Уго вор о зај-
му пот пи сан 18. де цем бра 2012. у Бе о гра ду), у окви ру ко јег KfW 
обез бе ђу је кре дит на сред ства у из но су до 46 ми ли о на евра и бес-
по врат на сред ства до 14.818.000 евра.

Вла да је, на кон Про гра ма во до снаб де ва ња и пре чи шћа ва ња 
от пад них во да у оп шти на ма сред ње ве ли чи не у Ре пу бли ци Ср би ји 
III, на ста ви ла са пре го во ри ма са СР Не мач ком у окви ру ко јих су 
одо бре ни Про гра ми IV, V и VI са истим на ме на ма, а чи ја ће ре а ли-
за ци ја би ти омо гу ће на у на ред ним го ди на ма.

2.3.4. Ме ђу на род на са рад ња и оба ве зе

Ду го роч ни прав ци упра вља ња во да ма мо ра ју би ти за сно ва ни 
на чи ње ни ци да Ре пу бли ка Ср би ја при па да ре ги о ну зе ма ља UNE-
CE (Еко ном ска ко ми си ја УН за Евро пу) и нај ве ћим де лом те ри то-
ри је сли ву Ду на ва, на ко ме су др жа ве ус по ста ви ле мул ти ла те рал-
ну ко ор ди на ци ју и са рад њу у упра вља њу во да ма (у сли ву Егеј ског 
мо ра ме ха ни зам са рад ње још ни је ус по ста вљен). Та ко ђе, ка ко је 
Ре пу бли ка Ср би ја у про це су при дру жи ва ња ЕУ, сле ди и оба ве за 
да сво је стра те шке од лу ке у обла сти во да по сте пе но при ла го ђа-
ва до ку мен ти ма ко ји ва же за др жа ве чла ни це ЕУ. Од аде кват ног 
уво ђе ња ме ђу на род но при хва ће них прин ци па упра вља ња во да ма 
у стра те шке до ку мен те и ус по ста вља ња и њи хо вог спро во ђе ња на 
др жав ном ни воу и у окви ру ме ђу на род не са рад ње у овој обла сти 
за ви си ће и оп шта оце на сте пе на спрем но сти др жа ве за при кљу че-
ње ЕУ. Та ко ђе, с об зи ром да је Ре пу бли ка Ср би ја за нај ве ћи број 
су сед них др жа ва низ вод на на во до то ци ма ко ји чи не или пре се ца-
ју гра ни цу, ефи ка сна са рад ња по пи та њи ма пре ко гра нич ног упра-
вља ња во да ма пред ста вља и за шти ту ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је 
на очу ва њу и уна пре ђе њу ре жи ма во да.

а )  Об ли  ци  ме  ђу  на  род  не  с а  рад  ње

Ме ђу на род на са рад ња са су сед ним др жа ва ма и са ши ром ме-
ђу на род ном за јед ни цом, ко ја је нео п ход на и вр ло зна чај на за сек-
тор во да, ре гу ли са на је ме ђу на род ним уго во ри ма, кон вен ци ја ма и 
спо ра зу ми ма, ко ји је су или мо ра ју по ста ти са став ни део за ко но-
дав ног окви ра упра вља ња во да ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би-
је. У на став ку се на во де нај зна чај ни ји до ку мен ти на ко ји ма је за-
сно ва на са рад ња у обла сти во да.

Са рад ња у ре ги о ну зе ма ља Европ ске ко ми си је за Евро пу Ује-
ди ње них На ци ја (у да љем тек сту: UNE CE) се за сни ва на Кон вен ци-
ји о за шти ти и ко ри шће њу пре ко гра нич них во до то ка и ме ђу на род-
них је зе ра (Хел син ки, 1992. го ди на), ко ја пред ста вља оба ве зу ју ћи 
оквир за за шти ту ме ђу на род них по вр шин ских и под зем них во да 
пу тем пре вен ци је, кон тро ле и еко ло шки при хва тљи вог упра вља-
ња во да ма. Ре пу бли ка Ср би ја је по ста ла Стра на Кон вен ци је 2010. 
го ди не и то по твр ђи ва њем по себ ним за ко ном (За кон о по твр ђи ва-
њу Кон вен ци је о за шти ти и ко ри шће њу пре ко гра нич них во до то ка 
и ме ђу на род них је зе ра и аманд ма на на чл. 25. и 26. Кон вен ци је о 
за шти ти и ко ри шће њу пре ко гра нич них во до то ка и ме ђу на род них 
је зе ра, „Слу жбе ни гла сник РС  – Ме ђу на род ни уго во ри”, број 1/10).

Ме ђу на род на са рад ња у сли ву Ду на ва се за сни ва на Кон вен-
ци ји о са рад њи на за шти ти и одр жи вом ко ри шће њу ре ке Ду нав 
(Со фи ја, 1994. го ди на), чи је је усва ја ње на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је ре гу ли са но по себ ним за ко ном (За кон о по твр ђи ва њу Кон-
вен ци је о са рад њи на за шти ти и одр жи вом ко ри шће њу ре ке Ду нав, 
„Слу жбе ни лист СРЈ  – Ме ђу на род ни уго во ри”, број 2/03). Др жа ве 
пот пи сни це су оба ве зне да те же одр жи вом и пра вед ном упра вља њу 
во да ма, укљу чу ју ћи и очу ва ње, по бољ ша ње и ра ци о нал ну упо тре-
бу по вр шин ских и под зем них во да. За спро во ђе ње ове кон вен ци је 

фор ми ра на је IC PDR31 са се ди штем у Бе чу, чи ји је Ре пу бли ка Ср би-
ја пу но прав ни члан од 2003. го ди не. У окви ру IC PDR, a на осно ву 
Ме мо ран ду ма о раз у ме ва њу ко ји је 2004. го ди не пот пи сан у Бе чу32, 
од ви ја се ме ђу на род на са рад ња на сли ву ре ке Ти се. 

Ме ђу на род на са рад ња на упра вља њу во да ма на сли ву ре ке 
Са ве ус по ста вље на је пот пи си ва њем Оквир ног спо ра зу ма о сли ву 
ре ке Са ве (Крањ ска Го ра, 2002. го ди на) и ње го вом ра ти фи ка ци јом. 
Ме ђу на род на ко ми си ја за слив ре ке Са ве осно ва на је 2003. го ди не, 
а 2006. го ди не ус по ста вљен је се кре та ри јат у За гре бу. По себ ним 
Про то ко лом о за шти ти од по пла ва уз Оквир ни спо ра зум, ко ји је 
сту пио на сна гу но вем бра 2015. го ди не, ре гу ли са ће се са рад ња у 
ци љу спре ча ва ња и/или сма њи ва ња опа сно сти од по пла ва, пред-
у зи ма њем од го ва ра ју ћих ме ра и ак тив но сти. Питањa пло вид бе 
на ме ђу на род ном вод ном пу ту Са ве ре гу ли са на су од го ва ра ју ћим 
Про то ко лом, ко ји је ра ти фи ко ван у окви ру за ко на ко ји се од но си 
на Оквир ни спо ра зум о сли ву ре ке Са ве. 

Пло вид ба на Ду на ву, ре ци ко ја има ста тус ме ђу на род ног вод-
ног пу та, од ви ја се у скла ду са Бе о град ском кон вен ци јом о ре жи му 
пло вид бе Ду на вом33, ко ја пред ста вља и оквир за упра вља ње пло-
вид бом из ме ђу 11 чла ни ца ЕУ у сли ву ове ре ке. Кон вен ци ја има 
за циљ ја ча ње еко ном ских од но са у ре ги ји и упу ћу је на по тре бу 
одр жа ва ња плов но сти це лог Ду на ва. При ме ну ове кон вен ци је ко-
ор ди ни ра Ду нав ска ко ми си ја, са се ди штем у Бу дим пе шти. 

По сто је ће ста ње би ла те рал не са рад ње у сек то ру во да ни је за-
до во ља ва ју ће ни по ква ли те ту ни по оби му. Ак тив не су са мо би-
ла те рал не ко ми си је са Ру му ни јом34 и Ма ђар ском35, ко је су фор ми-
ра не на осно ву спо ра зу ма из 1955. го ди не. Са рад ња са Бу гар ском 
је у пре ки ду од 1982. го ди не. До да нас ни је ре гу ли са на са рад ња са 
су сед ним др жа ва ма на про сто ру бив ше СФРЈ (Хр ват ска, Бо сна и 
Хер це го ви на, Цр на Го ра и Ма ке до ни ја). За по че ти су пре го во ри са 
Ру му ни јом о но вом спо ра зу му, а на тех нич ком ни воу и са Ре пу бли-
ком Хр ват ском и Ре пу бли ком Бу гар ском.

б )  Ди  рек ти  ве  ЕУ ко  ј е  уре  ђу  ју  с ек  тор  во да

Вод но за ко но дав ство ЕУ је од из у зет ног зна ча ја не са мо за 
др жа ве чла ни це, већ и за све зе мље ко је на ме ра ва ју да са ра ђу ју 
или по ста ну чла ни це ЕУ. 

Нај ва жни ји акт у обла сти во да је Оквир на ди рек ти ва о во-
да ма36, ко ја пред ста вља опе ра тив ну алат ку за оства ре ње кључ них 
ци ље ва европ ске по ли ти ке о во да ма: све о бу хват на за шти та свих 
во да, узи ма ју ћи у об зир при род ну ин тер ак ци ју ме ђу њи ма у кван-
ти та тив ном и ква ли та тив ном сми слу, уз при ме ну прин ци па ин те-
грал ног упра вља ња вод ним ре сур си ма. Кон цепт ин те гра ци је свих 
ре ле вант них сег ме на та (вод ни ре сур си на ни воу сли ва, за шти та 
жи вот не сре ди не, ко ри шће ње во да, ле ги сла ти ва, ни вои до но ше ња 
од лу ка, упра вља ње во да ма пре ко гра нич них сли во ва кроз ме ђу на-
род ну са рад њу и др.) је кључ за до сти за ње про кла мо ва них ци ље ва. 

Усва ја њем Оквир не ди рек ти ва о во да ма вод ни ре сур си на те-
ри то ри ји ЕУ по ста ли су бри га це ле ЕУ, што под ра зу ме ва оба ве-
зу сва ке др жа ве чла ни це да хар мо ни зу је ле ги сла тив ни, тех нич ки 
и еко ном ски при ступ упра вља њу во да ма и обез бе ди ко хе рент ну 
стра те ги ју упра вља ња во да ма. Ову оба ве зу има ју и др жа ве ко је су 
на пу ту да по ста ну чла ни це ЕУ.

Оквир на ди рек ти ва о во да ма је „кров на” ди рек ти ва ко ја 
укљу чу је и по ве зу је дру ге зна чај не ди рек ти ве ко је се не по сред но 
или по сред но од но се на област во да, од ко јих су нај зна чај ни је:

1) Ди рек ти ва о пре чи шћа ва њу ко му нал них от пад них во да 
(Di rec ti ve 91/271/EEC con cer ning ur ban wa ste wa ter tre at ment), ко ја 
од ре ђу је оба ве зу пре чи шћа ва ња ко му нал них от пад них во да за све 
агло ме ра ци је ве ће од 2.000 ЕС;
 – – – – – – – – – – – – – – –
31 In ter na ti o nal Com mis sion for the Pro tec tion of the Da nu be Ri ver  – IC PDR (http://

www.ic pdr.org/).
32 To wards a Ri ver Ba sin Ma na ge ment Plan for the Tis za ri ver sup por ting su sta i na ble 

de ve lop ment of the re gion-Me mo ran dum of Un der stan ding (www.ic pdr.org/ic pdr-fi-
les/8200).

33 Усво је на на Ме ђу на род ној кон фе рен ци ји у Бе о гра ду ав гу ста 1948. го ди не („Слу-
жбе ни лист ФНРЈ”, број 4/1949).

34 Спо ра зум из ме ђу Фе де ра тив не На род не Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Ру мун ске На-
род не Ре пу бли ке о хи дро тех нич ким пи та њи ма на хи дро тех нич ким си сте ми ма и 
во до то ци ма гра нич ним или пре се че ним др жав ном гра ни цом („Слу жбе ни лист 
ФНРЈ  – Ме ђу на род ни уго во ри”, број 8/1956).

35 Спо ра зум из ме ђу Фе де ра тив не На род не Ре пу бли ке Ју го сла ви је и На род не Ре пу-
бли ке Ма ђар ске о во до при вред ним пи та њи ма („Слу жбе ни лист ФНРЈ  – Ме ђу на-
род ни уго во ри”, број 15/1956).

36 Di rec ti ve 2000/60/EC of the Euro pean Par li a ment and of the Co un cil of 23 Oc to ber 
2000 esta blis hing a fra me work for Com mu nity ac tion in the fi eld of wa ter po licy.
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2) Ди рек ти ва о за шти ти во да од за га ђи ва ња про у зро ко ва ног 

ни тра ти ма из по љо при вред них из во ра (Di rec ti ve 91/676/EEC on 
the pro tec tion of wa ters aga inst pol lu tion ca u sed by ni tra tes from agri-
cul tu ral so ur ces), ко ја од ре ђу је ра њи ва под руч ја из ло же на за га ђе њу 
ни тра ти ма и про мо ви ше пра ви ла до бре по љо при вред не прак се; 

3) Ди рек ти ва о за хва та њу во де за пи ће (Di rec ti ve 75/440/ECС 
on the qu a lity re qu i red of sur fa ce wa ter in ten ded for the ab strac ti o no-
fdrin king wa ter), ко ја се ба ви зах те ви ма ква ли те та ко ји тре ба да има 
во да ко ја се ко ри сти или је на ме ње на за за хва та ње за пи ће; 

4) Ди рек ти ва о ква ли те ту во де на ме ње не за људ ску упо тре-
бу (Di rec ti ve 98/83/EC on the qu a lity of wa ter in ten ded for hu man 
con sump tion), ко ја од ре ђу је стан дар де ква ли те та и кон тро ле во де 
на ме ње не за људ ску по тро шњу (во да ко ја се ис по ру чу је јав ним 
си сте ми ма во до снаб де ва ња, во да ко ја се ко ри сти у пре храм бе ној 
ин ду стри ји); 

5) Ди рек ти ва о упра вља њу ква ли те том во де за ку па ње (Di rec-
ti ve 2006/7/EC of the Euro pean par li a ment and of the Co un cil con cer-
ning the ma na ge ment of bat hing wa ter qu a lity and re pe a ling Di rec ti ve 
76/160/EC), ко ја од ре ђу је стан дар де ква ли те та и пра ће ња ста ња 
во де ко ја слу жи за ку па ње и ре кре а ци ју; 

6) Ди рек ти ва о за га ђе њу узро ко ва ном од ре ђе ним опа сним 
суп стан ца ма ко је се ис пу шта ју у аква тич ну жи вот ну сре ди ну за-
јед ни це (Di rec ti ve 2006/11/ЕC on pol lu tion ca u sed by cer tian dan ge-
ro us sub stan ces dischar ged in to the aqu a tic en vi ron ment of the Com-
mu nity), ко ја од ре ђу је ли сту опа сних суп стан ци чи је је ис пу шта ње 
у при род не при јем ни ке огра ни че но или за бра ње но, као и ме ре 
пра ће ња; 

7) Ди рек ти ва о за шти ти под зем не во де од за га ђе ња и по гор-
ша ва ња ква ли те та (Di rec ti ve 2006/118/EC on the pro tec tion of gro-
und wa ter aga inst pol lu tion and de te ri o ra tion), ко ја је усме ре на на 
спре ча ва ње по гор ша ња ста ња под зем них во да, кроз по себ не ме ре 
за спре ча ва ње и кон тро лу њи хо вог за га ђе ња; 

8) Ди рек ти ва о ин ду стриј ским еми си ја ма (Di rec ti ve 2010/75/
EU on in du strial emis si ons), ре гу ли ше за га ђе ње из ин ду стри ја; 

9) Ди рек ти ва о стан дар ди ма ква ли те та жи вот не сре ди не у 
обла сти по ли ти ке во да (Di rec ti ve 2008/105/EC on en vi ron men tal qu-
a lity stan dards in the fi eld of wa ter po licy, amen ding and sub se qu ently 
re pe a ling Co un cil Di rec ti ves 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 
84/491/EEC, 86/280/EEC and amen ding Di rec ti ve 2000/60/EC of the 
Euro pean Par la ment and of the Co un cil), чи ји је циљ да утвр ди стан-
дар де ква ли те та жи вот не сре ди не ко ји се од но се на при су ство од-
ре ђе них за га ђу ју ћих суп стан ци или гру па суп стан ци иден ти фи ко-
ва них као при о ри тет не на осно ву ри зи ка за жи вот ну сре ди ну, као 
и Ди рек ти ва 2013/39/EC ко ја се од но си на при о ри тет не суп стан це 
у обла сти по ли ти ке во да;

10) Ди рек ти ва ко ја утвр ђу је тех нич ке спе ци фи ка ци је за хе-
миј ске ана ли зе и мо ни то ринг ста ту са во де (Di rec ti ve 2009/90/EC 
laying down pur su ant to Di rec ti ve 2009/60/EC of the Euro pean Par li a-
ment and of the Co un cil, tec hni cal spe ci fi ca ti ons for che mi cal analysis 
and mo ni to ring of wa ter sta tus), ко ја ус по ста вља ми ни мал не кри те-
ри ју ме за њи хо во из вр ше ње при мо ни то рин гу, као и пра ви ла ко ји-
ма се до ка зу је ква ли тет ана ли тич ких ре зул та та;

11) Ди рек ти ве о про це ни и упра вља њу ри зи ци ма од по пла ва 
(Di rec ti ve 2007/60/ЕС of the Euro pean Par li a ment and of the Co un cil 
of 23 Oc to ber 2007 on the as ses sment and ma na ge ment of flood risks), 
чи ја је свр ха ус по ста вља ње окви ра за про це ну и упра вља ње ри зи-
ци ма од по пла ва, у ци љу сма ње ња њи хо вих не по вољ них по сле ди-
ца на љу де, жи вот ну сре ди ну и при вре ду.

в )  Оба  ве  зе  ко  ј е  про  ис  ти  чу  из  ди  рек ти  ва  ЕУ  
и  ме  ђу  на  род  не  с а  рад  ње

У окви ру про це са ин те гра ци је у ЕУ, као и ис пу ња ва ња оба-
ве за из при хва ће них ме ђу на род них кон вен ци ја и спо ра зу ма, у Ре-
пу бли ци Ср би ји је у то ку тран спо зи ци ја у до ма ће за ко но дав ство 
ди рек ти ва од зна ча ја за сек тор во да и за шти ту жи вот не сре ди не.

Тран спо зи ци ја Оквир не ди рек ти ве о во да ма и Ди рек ти ве о 
про це ни и упра вља њу ри зи ци ма од по пла ва је у од ма клој фа зи, а 
за све оста ле ди рек ти ве у по чет ној. Пу на тран спо зи ци ја ових ди-
рек ти ва оче ку је се кроз За кон о из ме на ма и до пу на ма за ко на о во-
да ма, ко ји тре ба да бу де до нет 2016. го ди не, као и кроз дру ги сет 
аманд ма на ко ји је пла ни ран за 2017. го ди ну, а усва ја ње свих ре ле-
вант них под за кон ских ака та и пу на тран спо зи ци ја до кра ја 2018. 
го ди не. С об зи ром на то да је нео п ход но про ду же ње ро ко ва за 

до сти за ње зах те ва по је ди них ди рек ти ва, пред ви ђе но је да се у то-
ку 2016. и 2017. го ди не из ра де на мен ски пла но ви им пле мен та ци је 
или ак ци о ни пла но ви за по је ди не ди рек ти ве (Оквир на ди рек ти ва о 
во да ма, Ди рек ти ва о ква ли те ту во де на ме ње не за људ ску упо тре бу, 
Ди рек ти ва о пре чи шћа ва њу ко му нал них от пад них во да, Ди рек ти-
ва о за шти ти во да од за га ђи ва ња про у зро ко ва ног ни тра ти ма из по-
љо при вред них из во ра). Ови до ку мен ти по слу жи ће и за при пре му 
ви ше го ди шњих ин ве сти ци о них пла но ва у пе ри о ду по сле 2020. го-
ди не. По треб но је ис та ћи да све ак тив но сти ко је су пла ни ра не као 
део при ступ ног про це са у ЕУ зах те ва ју ве ли ке ре фор ме сек то ра 
во да, пра ће не од го ва ра ју ћим ре фор ма ма фи нан си ја. У све му ово-
ме нео п ход на је пу на по ли тич ка по др шка, као и пу но уче шће свих 
ре ле вант них ин сти ту ци ја. У ци љу пу не тран спо зи ци је европ ских 
ди рек ти ва у до ма ће за ко но дав ство из вр ши ће се и ре ви зи ја до са да 
до не тих под за кон ских ака та (пра вил ни ка и др.). 

Ре пу бли ка Ср би ја уче ству је у ме ђу на род ним ак тив но сти ма 
на сли во ви ма ре ка Ду на ва, Са ве и Ти се. Као ре зул тат ви ше го ди-
шњих ак тив но сти IC PDR на им пле мен та ци ји Оквир не ди рек ти ве 
о во да ма, усво јен је 2009. го ди не План упра вља ња сли вом ре ке 
Ду нав и 2015. го ди не ино ви ран План упра вља ња сли вом Ду на ва, 
а 2011. го ди не План упра вља ња сли вом Ти се. Та ко ђе, рад на им-
пле мен та ци ји Ди рек ти ве о по пла ва ма, ре зул ти рао је 2015. го ди не 
до но ше њем Пла на упра вља ња ри зи ци ма од по пла ва на сли ву Ду-
на ва. План упра вља ња сли вом Са ве је ура ђен и усво јен на Пе том 
са стан ка Стра на Оквир ног спо ра зу ма о сли ву ре ка Са ве (де цем бар 
2014. го ди не). Сва ки од по ме ну тих пла но ва утвр ђу је и За јед нич ки 
про грам ме ра ко је тре ба спро во ди ти ра ди по бољ ша ња ста ња жи-
вот не сре ди не на сли ву.

Би ла те рал на са рад ња је за Ре пу бли ку Ср би ју од по себ ног 
зна ча ја, с об зи ром на чи ње ни цу да се ве ли ки де ло ви сли во ва зна-
чај ни јих во до то ка (осим Ве ли ке Мо ра ве) на ла зе ван ње не те ри-
то ри је. Сто га су при пре мље ни пред ло зи спо ра зу ма са су сед ним 
зе мља ма, по кре ну те ини ци ја ти ве или за по че ти пре го во ри ра ди ре-
гу ли са ња би ла те рал не са рад ње, ко ја ће се, из ме ђу оста лог, за сни-
ва ти на за јед нич кој им пле мен та ци ји од ре да ба Оквир не ди рек ти ве 
о во да ма и Ди рек ти ве о по пла ва ма на пре ко гра нич ним во да ма. До 
до но ше ња но вих би ла те рал них спо ра зу ма са Ма ђар ском и Ру му-
ни јом по треб но је спро во ди ти по сто је ће.

2.3.5. Оста ли чи ни о ци од зна ча ја за упра вља ње во да ма

а )  Мо ни  то  ринг  по  вр  шин  ских  и  под  зем  них  во да

Ка рак те ри сти ке (кван ти та тив не и ква ли та тив не) по вр шин-
ских и под зем них во да утвр ђу ју се на ба зи мо ни то рин га ре ле вант-
них па ра ме та ра. Ре зул та ти мо ни то рин га се ко ри сте и за де фи ни-
са ње ста ња ни воа у во до то ци ма са ста но ви шта уре ђе ња во до то ка 
и за шти те од штет ног деј ства во да, укљу чу ју ћи и прог но зе ра ди 
спро во ђе ња од бра не од по пла ва. 

РХМЗ спро во дио је ви ше де це ни ја мо ни то ринг па ра ме та ра 
по вр шин ских во да и под зем них во да „пр ве” из да ни, пре ма го ди-
шњем про гра му чи ји је са др жај про пи сан за ко ном. По чев од 2011. 
го ди не овај про грам ре а ли зу ју Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре-
ди не и РХМЗ.

За мо ни то ринг кван ти та тив них па ра ме та ра по вр шин ских во-
да по сто ји раз ви је на мре жа хи дро ло шких ста ни ца (Основ на мре-
жа) на свим зна чај ни јим во до то ци ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је, ко ју чи не 184 ста ни це (без те ри то ри је АП Ко со ва и Ме-
то хи је), од ко јих су 69 из ве штај не. Во до стај се осма тра на свим 
ста ни ца ма, тем пе ра ту ра во де се ме ри на 74, а хи дро ме триј ска ме-
ре ња про то ка во де се вр ше на 148 ста ни ца. По ја ва ле да се осма тра 
на 172 ста ни це, док је 29 ста ни ца у си сте му утвр ђи ва ња про но са 
леб де ћег (су спен до ва ног) на но са. Об ра ђе ни по да ци се пу бли ку ју у 
го ди шња ци ма РХМЗ и до ступ ни су јав но сти.

На те ри то ри ји АП Вој во ди на, По кра јин ски се кре та ри јат за 
ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не обез бе ђу је 
на ода бра ним про фи ли ма до пун ски мо ни то ринг чи ји циљ је ис-
пи ти ва ње при су ства спе ци фич них за га ђу ју ћих ма те ри ја, при о ри-
тет них и при о ри тет них ха зард них суспстан ци у во ди и се ди мен ту 
ода бра них реч них и ка нал ских про фи ла, као и у за шти ће ним под-
руч ји ма.

Мо ни то ринг ква ли те та по вр шин ских во да у Ре пу бли ци Ср-
би ји вр ши се на реч ним то ко ви ма, не ким ка на ли ма и аку му ла ци ја-
ма, а у но ви је вре ме укљу че не су и под зем не во де, и то са мо „пр ва” 
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из дан. По ло жај мер них ме ста, као и број и уче ста лост ме ре ња па-
ра ме та ра ни су на свим во до то ци ма од го ва ра ју ћи, а осма тра ња на 
ма лим и сред њим во до то ци ма су не до вољ но за сту пље на, што се 
од ра жа ва и на по у зда ност оце не ста ња ква ли те та по вр шин ских и 
под зем них во да и ста ту са вод них те ла по вр шин ских и под зем них 
во да. Та ко ђе, из о ста је и осма тра ње под зем них во да ду бо ких из да-
ни, што мо ра би ти пре ва зи ђе но у на ред ном пе ри о ду.

Мо ни то ринг реч ног на но са био је са став ни део про гра ма мо-
ни то рин га по вр шин ских во да ко ји је вр шио РХМЗ, али од 2008. 
го ди не ова ак тив ност из о ста је. Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре-
ди не, у окви ру сво јих над ле жно сти, вр ши на ода бра ним реч ним 
про фи ли ма и у аку му ла ци ја ма, пра ће ње ква ли те та се ди мен та, је-
дан пут го ди шње. 

Осма тра ње и ме ре ње кван ти та тив них и ква ли та тив них ка рак-
те ри сти ка на но са вр ши се са мо у окви ру спе ци ја ли стич ких ис тра-
жи ва ња за по тре бе пра ће ња ста ња аку му ла ци ја и ре а ли за ци је спе-
ци фич них обје ка та и си сте ма. 

б )  Вод  ни  ин  фор ма  ци  о  ни  си  стем

Вод ни ин фор ма ци о ни си стем (у да љем тек сту: ВИС) пред-
ста вља, с об зи ром на ни во ин фор ма ци ја и по да та ка, ва жан сег-
мент у про це су пра ће ња и уна пре ђе ња вод ног ре жи ма, пла ни ра ња 
раз во ја вод не ин фра струк ту ре и опе ра тив ног упра вља ња во да ма 
и вод ним си сте ми ма. Во ди се у Ми ни стар ству, за це лу Ре пу бли-
ку Ср би ју, и у јав ним во до при вред ним пред у зе ћи ма, за те ри то ри-
ју њи хо ве над ле жно сти. Јав на во до при вред на пред у зе ћа по дат ке 
и ин фор ма ци је ре ле вант не за функ ци о ни са ње и раз вој сек то ра 
во да до би ја ју и од јав них пред у зе ћа и дру гих прав них ли ца чи ја 
је де лат ност ве за на за упра вља ње во да ма. По ред вод ног, у окви ру 
Ми ни стар ства (у Аген ци ји за за шти ту жи вот не сре ди не) во ди се и 
на ци о нал ни ин фор ма ци о ни си стем за шти те жи вот не сре ди не, ко ји 
об у хва та и во ду. Ре ле вант ни по да ци ових си сте ма мо ра ју би ти ме-
ђу соб но уса гла ше ни.

Раз ме на ре ле вант них ин фор ма ци ја са дру гим ин фор ма ци о-
ним си сте ми ма на на ци о нал ном и ме ђу на род ном ни воу вр ши се 
са ни воа Ми ни стар ства, осим ако по себ ним ак том овла шће ње ни је 
пре не то на јав но во до при вред но пред у зе ће.

ВИС је у ус по ста вљен 2009. го ди не, али ње го во фак тич ко 
уна пре ђе ње у сми слу уно са по да та ка и одр жа ва ња си сте ма ни је 
би ло на за до во ља ва ју ћем ни воу у до са да шњем пе ри о ду. Нео п ход-
но је де фи ни са ти ја сан оквир за одр жа ва ње и уна пре ђе ње ВИС-а 
ка ко би се ус по ста ви ла ње го ва пу на функ ци о нал ност. 

2.4. Син те зна оце на по сто је ћег ста ња

У на шој зе мљи по сто ји тра ди ци ја у обла сти во да, ду га пре ко 
две ста го ди на. Пр ви ра до ви би ли су на за шти ти од штет ног деј-
ства спољ них и уну тра шњих во да и за хва љу ју ћи њи ма, не ки про-
сто ри пре тво ре ни су у плод на под руч ја. Пр ве вод не за дру ге осно-
ва не су пре ви ше од 150 го ди на.

Во до при вре да је по ста ла при вред на гра на од мах по сле Дру-
гог свет ског ра та, а пр ва ин сти ту ци о нал на фор ма би ло је Оде ље ње 
за во до при вре ду у окви ру Са ве зне план ске ко ми си је. Ка сни је про-
ме не ор га ни за ци о не фор ме би ле су усло вље не ре ор га ни за ци јом 
др жав не упра ве и од го ва ра ју ћим за ко но дав ним ре ше њи ма. 

Нај зна чај ни ји ра до ви у сек то ру во да, из ве де ни из ме ђу 1950. 
и 1980. го ди не, би ли су ба зи ра ни на стра те шком пла ни ра њу. Ово 
је ре зул ти ра ло со лид ним ста њем у обла сти ко ри шће ња во да и за-
шти те од во да, али је област за шти те во да oд за га ђи ва ња би ла за-
по ста вље на. Си стем стра те шког пла ни ра ња за др жан је и у ка сни-
јем пе ри о ду, кроз до но ше ње во до при вред них осно ва (Ре пу бли ке 
Ср би је и ауто ном них по кра ји на), иако је ин ве сти ци о на ак тив ност 
би ла зна чај но сма ње на. 

Као уку пан ре зул тат ин ве сти ци о них ак тив но сти (ин тен зив-
них у пе ри о ду до 1980. и сма ње них у но ви јем пе ри о ду), из гра ђе на 
је вод на ин фра струк ту ра у ве ли ком оби му, чи ја се вред ност, кад би 
се са да гра ди ли, мо же про це ни ти на око 20 ми ли јар ди евра. Ово је 
ре спек та бил на вред ност, ко ја се мо же очу ва ти са мо уз од го ва ра ју-
ћи на чин ин ве сти ци о ног и те ку ћег одр жа ва ња обје ка та и си сте ма.

Као по сле ди ца не до вољ них ула га ња по след њих два де се так 
го ди на, да нас се ста ње у сек то ру во да мо же оце ни ти на сле де ћи 
на чин:

1) ор га ни зо ва ним снаб де ва њем во дом за пи ће об у хва ће но је 
ви ше од 80% ста нов ни штва и у ве ћем бро ју гра до ва и на се ља у 

Ре пу бли ци Ср би ји снаб де ва ње во дом функ ци о ни ше на за до во ља-
ва ју ћи на чин, али су гу би ци во де у ди стри бу тив ним мре жа ма и 
оста ле не фак ту ри са не во де ве ће од при хва тљи вих. У од ре ђе ним 
ре ги о ни ма (део АП Вој во ди не, део до ли не Ве ли ке Мо ра ве, итд.) 
ква ли тет ис по ру че не во де ни је за до во ља ва ју ћи, а у не ким под руч-
ји ма по сто је и про бле ми по пи та њу ко ли чи на во де (Шу ма ди ја, југ 
Ре пу бли ке Ср би је, итд.). Та ко ђе, појединa на се ља још увек не ма ју 
обез бе ђе но ор га ни зо ва но снаб де ва ње ста нов ни штва во дом;

2) за шти та во да од за га ђи ва ња је нај ло ши је уре ђе на област 
у сек то ру во да. Сте пен из гра ђе но сти ка на ли за ци о них си сте ма, а 
по себ но по стро је ња за пре чи шћа ва ње ко му нал них от пад них во-
да, ве о ма је ни зак (мре жом у Ре пу бли ци Ср би ји об у хва ће но око 
55%, у на се љи ма ве ћим од 2.000 ста нов ни ка око 72%, док је око 
10% ста нов ни штва об у хва ће но не ким сте пе ном пре чи шћа ва ња от-
пад них во да). Пред трет ма не тех но ло шких от пад них во да пре упу-
шта ња у ка на ли за ци о не мре же или дру ге ре ци пи јен те има ма ли 
број ин ду стриј ских обје ка та. Пре ма то ме, ре ла тив но до бар ква ли-
тет во да ве ћих во до то ка ни је ре зул тат при ме не ме ра за за шти ту 
ква ли те та во да, већ је по сле ди ца зна чај ног сма ње ња ин ду стриј ске 
про из вод ње. Ме ђу тим, код ма лих во до то ка на ко ји ма се на ла зе ве-
ћи град ски цен три си ту а ци ја је че сто мно го ло ши ја, па се мо же 
за кљу чи ти да у ову област тре ба у бу дућ но сти уло жи ти нај ве ћа 
сред ства. По себ но се као осе тљи ва под руч ја мо гу на ве сти слив 
Мо ра ве, као и ка нал ска мре жа ХС ДТД;

3) на вод ња ва њем је об у хва ћен ма ли део по љо при вред них по-
вр ши на у јав ној сво ји ни (око 40.000 ha), иако се из гра ђе ни си сте-
ми про сти ру на око 105.000 ha, па су при но си не ста бил ни. По ред 
на ве де них по вр ши на, про це њу је се да се ин ди ви ду ал ним си сте ми-
ма у при ват ном вла сни штву на вод ња ва још око 45.000 ha. Је дан од 
раз ло га за не до во љан сте пен ко ри шће ња из гра ђе них си сте ма је и 
што ко ри сни ци ових си сте ма ни су укљу че ни у про це се ко ји се од-
но се на еко но ми ју по љо при вре де (од пла ни ра ња, пре ко про из вод-
ње, до пре ра де и пла сма на по љо при вред них про из во да);

4) за за шти ту од по пла ва из гра ђе ни су на си пи и дру ги ти по ви 
„ли ниј ске” за шти те на ду жи ни пре ко 3.500 km, ре гу ли са на су ко-
ри та број них во до то ка и по бољ ша ни усло ви про ти ца ња во де, на-
но са и ле да (на ду жи ни од око 270 km на во да ма I ре да, од но сно 
укуп но око 400 km на свим во до то ци ма), а од ре ђе ни број по сто је-
ћих аку му ла ци ја и ре тен зи ја у ве ћој или ма њој ме ри уче ству је у 
од бра ни од по пла ва. И по ред то га, ве ли ки део те ри то ри је још увек 
је ре ал но и по тен ци јал но угро жен во да ма, што су по ка за ле по пла-
ве из 2014. го ди не. На осно ву нај но ви јих ис ку ста ва очи глед но је 
да се мо ра уна пре ди ти сте пен за шти те ви тал них ин фра струк тур-
них си сте ма (нај ве ће тер мо е лек тра не и пра те ћи објек ти) и ве ли ких 
ур ба них цен та ра, али се мо ра су штин ски про ме ни ти и од нос пре-
ма за шти ти од штет ног деј ства во да. По ред ово га, нај но ви ја ис-
ку ства су по ка за ла да ло кал на са мо у пра ва че сто ни је у ста њу да 
од го во ри зах те ви ма ко ји су пред њу по ста вље ни, ка ко ор га ни за ци-
о но и фи нан сиј ски, та ко и са рас по ло жи вим ка па ци те ти ма;

5) обим ни тех нич ки ра до ви за за шти ту од бу ји ца и ра зни би-
о ло шки ра до ви на са на ци ји еро зи је, као и раз не ком би на ци је ове 
две вр сте ра до ва и ме ра за про ти ве ро зи о но га здо ва ње зе мљи штем 
учи ни ли су да је до пре пар го ди на би ла пре по ло вље на про дук ци-
ја и унос на но са у ре ци пи јен те. Ме ђу тим, па да ви не ве ли ког ин-
тен зи те та, на ро чи то у про ле ће 2014. го ди не, као и нео д го ва ра ју ће 
ко ри шће ње по љо при вред них и шум ских по вр ши на, ур ба ни за ци ја, 
не до ста так ко му нал ног и ур ба ни стич ког ре да и слич но про у зро ко-
ва ле су не га тив не про ме не ста ња на број ним сли во ви ма, од но сно, 
до ве ле до ин тен зи ви ра ња еро зи о них про це са. Та ко ђе, из о ста нак 
тех нич ких ра до ва на уре ђе њу ко ри та бу ји ца учи нио је да и на уре-
ђе ним по вр ши на ма, са за сту пље ним про ти ве ро зи о ним га здо ва-
њем, да нас до ла зи до из ра же не по ја ве еро зи је дна и оба ла ре ка. 
Ло кал на са мо у пра ва у нај ве ћем бро ју слу ча је ва не ма по тре бан ка-
па ци тет ни ти при пре мље не пла но ве за ре а го ва ње у слу ча ју екс-
трем них до га ђа ња;

6) си сте ми за од вод ња ва ње из гра ђе ни су на око два ми ли о на 
ha и има ју зна чај ну функ ци ју у од во ђе њу ви шка во де са зе мљи-
шта. Ме ђу тим, због не а де кват ног одр жа ва ња, не ком плет но сти, 
не на мен ског ко ри шће ња (не кад и за при јем и од во ђе ње не пре чи-
шће них от пад них во да) и сл., они на по је ди ним ло ка ли те ти ма не 
обез бе ђу ју за до во ља ва ју ће ефек те и про пи са не ре жи ме;

7) екс пло а та ци ја реч ног на но са вр ши се че сто не кон тро ли-
са но, што мо же до ве сти до про ду бљи ва ња ко ри та ре ка, сма ње ња 
ни воа и угро жа ва ња под зем них во да. Код ве ћих во до то ка, где је 
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реч но ко ри то нај че шће по зај ми ште, екс пло а та ци ја из ван про-
јект них га ба ри та и утвр ђе не ди на ми ке по тен ци јал но мо же до ве-
сти до не же ље не де фор ма ци је ко ри та и угро жа ва ња ста бил но сти 
обје ка та и еко си сте ма у ко ри ту и при о ба љу. Код сред њих и ма лих 
во до то ка про блем је сти хиј ска екс пло а та ци ја ма те ри ја ла у инун-
да ци о ном под руч ју, јер не ма са ни ра ња про сто ра по за вр ше ној екс-
пло а та ци ји, по љо при вред не по вр ши не се сма њу ју, а ме ња ју се и 
при род на сре ди на и аутох то ни еко си стем; 

8) обим ни тех нич ки ра до ви за за шти ту од бу ји ца и раз ли чи-
ти би о ло шки ра до ви на са на ци ји еро зи је, као и раз не ком би на ци је 
ове две вр сте ра до ва и ме ра за про ти ве ро зи о но га здо ва ње зе мљи-
штем, ко ји су из ве де ни у дру гом де лу про шлог ве ка, учи ни ли су да 
је пре по ло вље на про дук ци ја и унос на но са у ре ци пи јен те; 

9) ме ђу тим, у пе ри о ду 1992 –2014. го ди не због не а де кват ног 
га здо ва ња сли во ви ма (нео д го ва ра ју ће ко ри шће ње шум ских и по-
љо при вред них по вр ши на), не до стат ка пре вен тив них ра до ва и ула-
га ња у за шти ту од еро зи је и уре ђе ње бу ји ца, до шло је до дис кон-
ти ну и те та, што је био је дан од узро ка ка та стро фал них бу јич них 
по пла ва у про ле ће 2014. го ди не, ко је су про у зро ко ва ле не га тив не 
про ме не ста ња на број ним сли во ви ма, од но сно, до ве ле до ин тен-
зи ви ра ња еро зи о них про це са и ак ти ви ра ња бу ји ца на под руч ју це-
ле Ре пу бли ке Ср би је;

10) ак тив но сти у сек то ру во да фи нан си ра не су из ре пу блич-
ких јав них при хо да (апро при ја ци ја из бу џе та и до 2012. го ди не из 
вод них на кна да), као и из це не во де. Апро при ја ци је су из два ја не у 
не до вољ ном оби му, а ви си на на кна да за во де утвр ђи ва на је у од но-
су на ин фла ци ју (а не у скла ду са ре гу ла ти вом). Због ово га, обим 
при ку пље них сред ста ва (го ди шње око 300 –350 ми ли о на евра) је 
био не до во љан за одр жа ва ње и из град њу вод них обје ка та. Ни је 
оства ре но ста бил но фи нан си ра ње сек то ра во да.

По ред не до вољ ног оби ма сред ста ва, на по сто је ће ста ње у 
сек то ру во да ути ца ло је и сле де ће:

1) ефи ка сно и ра ци о нал но упра вља ње во да ма ни је се увек 
мо гло обез бе ди ти, с об зи ром да су се по сло ви ма из обла сти во-
да ду ги низ го ди на ба ви ла, по ред ма тич ног ми ни стар ства и дру га 
ми ни стар ства, а сте пен ко ор ди на ци је и са рад ње при пла ни ра њу, 
ре а ли за ци ји и фи нан си ра њу ин фра струк тур них про је ка та ни је био 
за до во ља ва ју ћи. Још увек ни је кон сти ту и сан Са вет за во де. Та ко-
ђе, ни су име но ва ни чла но ви На ци о нал не кон фе рен ци је за во де. 
Про блем пред ста вља не на дле жност сек то ра во да над ко му нал ном 
де лат но шћу снаб де ва ња во дом ста нов ни штва и при ку пља ња, од-
во ђе ња, пре чи шћа ва ња и ис пу шта ња от пад них во да, у де лу ко ји 
се од но си на њи хов раз вој, од но сно на пла ни ра ње и фи нан си ра ње 
вод них обје ка та у скла ду са За ко ном о во да ма;

2) ка па ци тет Ре пу блич ке ди рек ци је за во де је не до во љан да 
од го во ри свим оба ве за ма про пи са ним За ко ном о во да ма и дру гим 
за ко ни ма, а по го то ву у усло ви ма нео п ход ног раз во ја сек то ра во да 
и ин тен зив них ак тив но сти у про це су при дру жи ва ња ЕУ;

3) ста тус јав них во до при вред них пред у зе ћа ни је до вољ но 
пре ци зи ран (пред сто ји ре струк ту ри ра ње) што се, уз не до во љан 
обим сред ста ва, од ра жа ва и на из вр ше ње за ко ном про пи са них по-
сло ва из њи хо ве над ле жно сти. Те ри то ри јал на по де ље ност на три 
јав на во до при вред на пред у зе ћа оте жа ва и она ко ло ше усло ве у ко-
ји ма ра де јав на во до при вред на пред у зе ћа;

4) код ве ли ког бро ја во до при вред них пред у зе ћа ко ја се ба ве 
опе ра тив ним спро во ђе њем по сло ва из окви ра вод не де лат но сти 
из вр ше на је вла снич ка тран сфор ма ци ја. За то се мо ра ју ус по ста-
ви ти од го ва ра ју ћи ин стру мен ти, ко ји ће обез бе ди ти да ова пред-
у зе ћа, с об зи ром на ис ку ство и тра ди ци ју, на ста ве са оба вља њем 
ових по сло ва, уз нео п ход ну ли цен цу у по гле ду тех нич ко-тех но ло-
шке опре мље но сти и ор га ни за ци о не и ка дров ске оспо со бље но сти;

5) за из ве стан број вод них обје ка та у јав ној сво ји ни ни-
је спро ве ден по сту пак еви ден ти ра ња у Ка та стар не по крет но сти, 
због че га се не рас по ла же аде кват ним по да ци ма о њи хо вом ста њу, 
па је упра вља ње њи ма оте жа но;

6) у овом тре нут ку ве о ма је ма ло про је ка та у обла сти во-
да при пре мље но на на чин ко ји омо гу ћа ва тра же ње сред ста ва на 
ме ђу на род ном пла ну. До ку мен та ци ја на ни воу ге не рал ног про-
јек та нај че шће је фи нан си ра на са ре пу блич ког ни воа, а из о ста ја-
ла је ини ци ја ти ва ло кал не са мо у пра ве да се обез бе ди про јект на 

до ку мен та ци ја ви шег ни воа, као основ за ре а ли за ци ју ин ве сти ци-
о них ак тив но сти. По ред фи нан сиј ских, ово је још је дан од раз ло-
га због ко јих је у по след ње вре ме ура ђе но ве о ма ма ло обје ка та и 
си сте ма;

7) фа зе пла ни ра ња, при пре ме и ре а ли за ци је ин ве сти ци о них 
про је ка та зах те ва ју, пре ма ак ту ел ној ре гу ла ти ви, спро во ђе ње број-
них про це ду ра и обез бе ђе ње ве ли ког бро ја до ку ме на та (по себ них 
сту ди ја, усло ва, са гла сно сти, до зво ла). Ово је има ло за по сле ди цу 
зна чај но про ду же ње вре ме на за ре а ли за ци ју про је ка та, с об зи ром 
на то да је ад ми ни стра тив ни по сту пак за њи хо во обез бе ђе ње нај-
че шће тра јао ви ше ме се ци;

8) мо ни то рин гом по вр шин ских и под зем них во да не об у хва-
та ју се под зем не во де ду бо ких из да ни, не осма тра ју се сви па ра ме-
три за утвр ђи ва ње ста ту са во да ко је пред ви ђа са вре ме ни при ступ 
у овој обла сти и не обез бе ђу је се до во љан фонд по да та ка по треб-
них за ра ци о нал но и ефи ка сно упра вља ње во да ма;

9) ме ђу на род на са рад ња са су сед ним др жа ва ма и са ши ром 
ме ђу на род ном за јед ни цом ре гу ли са на је ме ђу на род ним уго во-
ри ма, кон вен ци ја ма и спо ра зу ми ма. Оце на је да по сто је ће ста ње 
би ла те рал не са рад ње ни је за до во ља ва ју ће ни по ква ли те ту ни 
по оби му, јер до да нас ни је ре гу ли са на са рад ња са не ким су сед-
ним др жа ва ма (Ре пу бли ка Бу гар ска и др жа ве на про сто ру бив ше 
СФРЈ), док се са не ким др жа ва ма са рад ња од ви ја на ба зи спо ра зу-
ма из 1955. го ди не (Ма ђар ска и Ру му ни ја). Не до ста так ка па ци те та 
у ин сти ту ци ја ма ко је спро во де би ла те рал ну ме ђу на род ну са рад њу, 
ка ко људ ских та ко и фи нан сиј ских, пред ста вља зна ча јан про блем.

На пред опи са но ак ту ел но ста ње и про бле ми упу ћу ју на за-
кљу чак да сек тор во да оче ку ју озбиљ ни за да ци, ка ко би се по сти-
гло одр жи во упра вља ње во да ма у на ред ном пе ри о ду. Стра те ги ја 
тре ба да об у хва ти и ин те ре се об ве зни ка  – ко ри сни ка, ка ко основ не 
и оп ште та ко и ди рект не ин те ре се ста нов ни ка и при вре де, као и 
на чин њи хо вог за до во ља ва ња. Оп ти ми зам да се мо же обез бе ди ти 
ква ли те тан бу ду ћи раз вој за сно ван је на чи ње ни ци да још увек по-
сто ји ква ли тет но струч но-на уч но је згро у ор га ни ма упра ве, у ин-
сти ту ти ма и на фа кул те ти ма, у про јект ним и дру гим ор га ни за ци ја-
ма. При том, уло га др жа ве мо ра би ти нај зна чај ни ја, јер са тог ни воа 
тре ба обез бе ди ти по треб не за кон ске, ин сти ту ци о нал не и дру ге 
пред у сло ве за по кре та ње ин ве сти ци о ног ци клу са, укљу чу ју ћи и 
по во љан ам би јент за уче шће до ма ћих и стра них фи нан сиј ских ин-
сти ту ци ја. Не до во љан ка па ци тет др жав них ор га на у обла сти во-
да мо ра се по ве ћа ти чвр шћом ве зом са на уч но и стра жи вач ким и 
дру гим ор га ни за ци ја ма. Уна пре ђе ње до ма ћих ка па ци те та у свим 
основ ним и пра те ћим де лат но сти ма пред ста вља та ко ђе нео п ход ну 
ак тив ност за успе шну ре а ли за ци ју ин ве сти ци ја у сек то ру во да у 
на ред ном план ском пе ри о ду.

III. ЦИ ЉЕ ВИ И СМЕР НИ ЦЕ ЗА УПРА ВЉА ЊЕ ВО ДА МА

По што Стра те ги ја пред ста вља ба зни до ку ме нат за спро во-
ђе ње ре фор ми и раз вој сек то ра во да, до сти за ње основ них стра-
те шких и опе ра тив них ци ље ва из овог до ку мен та мо ра би ти за-
сно ва но на усво је ном кон цеп ту упра вља ња во да ма и утвр ђе ним 
по ла зи шти ма и мо ра се од ви ја ти у скла ду са утвр ђе ним при о ри-
те ти ма.

При то ме се мо ра има ти у ви ду да на упра вља ње во да ма ути-
чу при род ни усло ви, дру штве ни и еко ном ски окви ри, као и за ко-
но дав но устрој ство ове и са њом по ве за них обла сти (Сли ка 35). 
Ефи ка сан си стем упра вља ња во да ма зах те ва и од го ва ра ју ћа ин-
сти ту ци о нал на и ор га ни за ци о на ре ше ња ко ја мо гу, по струк ту ри и 
ка па ци те ту, да од го во ре зах те ви ма у свим ета па ма раз во ја (од пла-
ни ра ња до из град ње) и функ ци о ни са ња сек то ра во да и де фи ни са-
не из во ре и ме ха ни зме обез бе ђе ња по треб них сред ста ва. Уна пре-
ђе ње ста ња у сек то ру во да мо же се обез бе ди ти са мо уз аде кват но 
спро во ђе ње по треб них ме ра, од но сно, уко ли ко се све по треб не 
функ ци је у окви ру те ку ћег по сло ва ња (екс пло а та ци ја, одр жа ва ње 
и над зор) и раз вој них ак тив но сти (пла ни ра ње, при пре ма ин ве сти-
ци ја и из град ња) од ви ја ју на од го ва ра ју ћи на чин. При том, ре гу ла-
ти ва, фи нан сиј ска сред ства, ин фор ма ци о ни си сте ми, ме ђу на род на 
са рад ња и уче шће јав но сти пред ста вља ју за јед нич ки име ни тељ за 
обе гру пе ак тив но сти.
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3.1. Кон цепт упра вља ња во да ма

Кон цепт упра вља ња во да ма за сно ван је, пре све га, на основ ним при род ним ка рак те ри сти ка ма те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је, тре-
нут ном ста њу во да и упра вља ња во да ма, нео п ход но сти за до во ља ва ња по тре ба за во дом, по тре би за шти те во да oд за га ђи ва ња и од бра не 
од штет ног деј ства во да, узи ма ју ћи у об зир и по тре бу ускла ђи ва ња са ме ђу на род ним стан дар ди ма у овој обла сти (пр вен стве но стан дар-
ди ма ЕУ). Усво је ни кон цепт за сни ва се на при о ри тет ном ре ша ва њу кључ них про бле ма у сек то ру во да, ускла ђе но са ду го роч ним стра те-
шким ци ље ви ма свих обла сти вод не де лат но сти.

Ге не рал но, од нос дру штва пре ма во ди се кроз вре ме ме њао, про ла зе ћи нај пре кроз пе ри од из о би ља, ка да је ко ри шће ње и за га ђи-
ва ње во да би ло ма ло у од но су на укуп не ре сур се, пре ко пе ри о да не кон тро ли са ног и пре ко мер ног ко ри шће ња и за га ђи ва ња во да, да би 
кра јем ше зде се тих го ди на про шлог ве ка по сле ди це по ја ча ног ин ду стриј ског раз во ја до ве ле, ка ко у све ту, та ко и код нас, до све ве ће за-
бри ну то сти за оп ште ста ње жи вот не сре ди не, укљу чу ју ћи и во ду. 

Има ју ћи то у ви ду, Свет ска ко ми си ја за жи вот ну сре ди ну и раз вој37 про мо ви са ла је кон цепт одр жи вог раз во ја, са де фи ни ци јом: 
„Одр жи ви раз вој је раз вој ко ји за до во ља ва по тре бе са да шњо сти без угро жа ва ња спо соб но сти бу ду ћих ге не ра ци ја да за до во ље сво је 
по тре бе”. Во да, као ва жан еле мент жи вот не сре ди не, пра ти ла је овај кон цепт, та ко да су у осно ве ме ђу на род ног пра ва у ве зи во да по ла-
ко по че ле да ула зе од ред бе ко је су се ба ви ле одр жи во шћу. Да нас се у це лом све ту ула жу ве ли ки на по ри у прав цу по сти за ња одр жи вог 
упра вља ња вод ним ре сур си ма. Ме ђу тим, еви дент не су зна чај не раз ли ке из ме ђу по је ди них де ло ва све та, као и из ме ђу по је ди них др жа ва, 
јер мно ге др жа ве још ни су на до вољ ном ни воу еко ном ског раз во ја да мо гу да у пот пу но сти обез бе де одр жи во упра вља ње сво јим вод ним 
ре сур си ма. Ова чи ње ни ца, као и све из ве сни је на зна ке о про ме на ма кли мат ских чи ни ла ца, до ве ла је до то га да се све че шће уво ди по јам 
адап тив ног упра вља ње во да ма38. Ова кав на чин упра вља ња омо гу ћу је флек си бил но упра вља ње во да ма, спо соб но да се при ла го ди про-
мен љи вим при род ним, дру штве ним и еко ном ским фак то ри ма. 
 – – – – – – – – – – – – – – –
37 „Из ве штај Свет ске ко ми си је за жи вот ну сре ди ну и раз вој: на ша за јед нич ка бу дућ ност”, по зна ти ји као Брун тланд из ве штај.
38 Овај по јам нај че шће под ра зу ме ва струк ту ри ра ни, ите ра тив ни про цес до но ше ња оп ти мал них од лу ка у усло ви ма не из ве сно сти, са ци љем да се од го ва ра ју ћим мо ни то рин-

гом те не из ве сно сти то ком вре ме на сма ње.
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На чин упра вља ња во да ма за ви си у нај ве ћој ме ри од еко ном ске мо ћи др жа ве и рас по ло жи вих вод них ре сур са (Сли ка 36). 
Мо же се кон ста то ва ти да зе мље са слич ним до хот ком и бо гат ством у во ди углав ном има ју сли чан на чин упра вља ња во да ма. Та ко 

се у раз ви је ним зе мља ма бо га тим вод ним ре сур си ма пре те жно при ме њу је де цен тра ли зо ва но упра вља ње во да ма, ко је се у не ким слу ча-
је ви ма при бли жа ва одр жи вом упра вља њу. Ре пу бли ка Ср би ја, са бру то на ци о нал ним до хот ком од око 6.000 $ по ста нов ни ку го ди шње, 
спа да у еко ном ски сред ње бо га те зе мље. С об зи ром на ово и вод не ре сур се од око 4.000 m3 по ста нов ни ку го ди шње (укљу чу ју ћи и део 
тран зит них во да), Ре пу бли ка Ср би ја спа да у гру пу зе ма ља ко ја би тре ба ло и у на ред ном пе ри о ду да за др жи зна ча јан сте пен цен тра ли зо-
ва ног упра вља ња во да ма. Ово зна чи да би при о ри тет ни ка пи тал ни про јек ти и да ље тре ба ло да се де фи ни шу на др жав ном ни воу, има ју ћи 
у ви ду и по тре бе раз во ја ка па ци те та на ре ги о нал ном ни воу. Та ко ђе, на овом сте пе ну еко ном ског раз во ја, при хва тљи ви ји је кон цепт адап-
тив ног упра вља ња во да ма, ко ји вре ме ном тре ба да пре ра сте у одр жи во упра вља ње. 

Слика 36. Еко ном ска моћ др жа ве и бо гат ство вод них ре сур са као ин ди ка то ри ста ња упра вља ња во да ма39

 – – – – – – – – – – – – – – –
39 На хо ри зон тал ној оси  – об но вљи ви вод ни ре сур си (m3 по ста нов ни ку го ди шње  – по да ци Ор га ни за ци је за хра ну и по љо при вре ду Ује ди ње них На ци ја  – FAO); на вер ти кал-

ној оси  – бру то на ци о нал ни до хо дак (US$ по ста нов ни ку го ди шње  – по да ци Свет ске бан ке).

Тре ба ре ћи да је Ре пу бли ка Ср би ја ра ни је би ла у бо љем еко-
ном ском по ло жа ју, та ко да је из гра ђе ност вод них си сте ма на ви-
шем ни воу од оно га ко ји од го ва ра зе мљи са ова квим до хот ком. 
То је по вољ на окол ност, јер се сма њу је обим по треб них ра до ва за 
за до во ља ва ње свих зах те ва ко ји се по ста вља ју пред сек тор во да, 
али, са дру ге стра не, то ства ра про бле ме, јер тре нут на еко ном ска 
моћ не омо гу ћа ва аде кват но одр жа ва ње већ из гра ђе них вод них 
обје ка та и си сте ма.

По ред одр жи вог и адап тив ног упра вља ња во да ма, у ме ђу на-
род ном пра ву при хва ћен је и кон цепт ин те грал ног упра вља ња во-
да ма, ко ји се де фи ни ше као „про цес ко ји про мо ви ше уса гла ше ни 
раз вој и упра вља ње во да ма, зе мљи штем и по ве за ним ре сур си ма 
у ци љу оства ре ња мак си мал не еко ном ске и дру штве не до бро би ти 
на пра ви чан на чин, без угро жа ва ња одр жи во сти ви тал них еко си-
сте ма”40. 
 – – – – – – – – – – – – – – –
40 GWP Tec hni ca l A dvi sory Com mit tee, 2000.

Кон цепт ин те грал ног упра вља ња во да ма при хва ћен је и у Ре-
пу бли ци Ср би ји, па сто га пред ста вља и опре де ље ње ове стра те-
ги је. Ме ђу тим, оства ре ње ин те грал ног упра вља ња во да ма је дуг 
про цес и зах те ва, пре све га:

1) од го ва ра ју ћи за ко но дав ни оквир;
2) од го ва ра ју ћа ин сти ту ци о нал на и ор га ни за ци о на ре ше ња, 

са до вољ ним и ком пе тент ним струч ним ка дром и за до во ља ва ју-
ћом ма те ри јал ном осно вом;

3) од го ва ра ју ћи си стем фи нан си ра ња, са де фи ни са ним из во-
ри ма сред ста ва и мо гу ћом ди на ми ком њи хо вог обез бе ђе ња;

4) ус по ста вља ње рав но те же на цен трал ном и ло кал ном ни-
воу упра вља ња во да ма.

Очи глед но је да на чи ни упра вља ња за ви се од од лу чи ва ња у 
при ме ни ме ра и ин стру ме на та за упра вља ње, а оства ри ва ње про-
це са упра вља ња од ефи ка сно сти сек то ра во да и фи нан сиј ске мо ћи.
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Oсновна на че ла и прин ци пи ин те грал ног упра вља ње во да ма 
у Ре пу бли ци Ср би ји су:

1) је дин ство про це са у при ро ди чи ја је зна чај на ком по нен та 
во да, из че га про ис ти че и по ве за ност и ме ђу за ви сност аква тич них 
и при о бал них еко си сте ма;

2) је дин ство вод ног си сте ма  – упра вља ње во да ма мо ра се вр-
ши ти у окви ру је дин стве ног вод ног про сто ра Ре пу бли ке Ср би је и 
у скла ду са ње ним раз во јем;

3) во да је и дру штве на и еко ном ска ка те го ри ја; 
4) за ко ри шће ње вод ног до бра и вод них си сте ма ко ји су до-

бро од оп штег ин те ре са пла ћа се ре ал на це на („ко ри сник пла ћа”); 
5) су бјек ти ко ји сво јим ак тив но сти ма про у зро ку ју за га ђе ње 

во де тре ба да сно се тро шко ве ме ра за от кла ња ње или сма ње ње тог 
за га ђе ња („за га ђи вач пла ћа”);

6) за шти та ста нов ни штва и ње го ве имо ви не од штет ног деј-
ства во да мо ра се вр ши ти уз ува жа ва ње за ко ни то сти при род них 
про це са и за шти те при род них вред но сти, као и еко ном ске оправ-
да но сти ове за шти те; 

7) јав ност има пра во на ин фор ма ци је о ста њу во да и ра ду 
над ле жних ор га на у обла сти во да и на уче шће у про це су при пре-
ме и до но ше ња пла но ва упра вља ња во да ма и кон тро ле њи хо вог 
из вр ше ња.

С об зи ром на је дин ство вод ног си сте ма и је дин ствен вод-
ни про стор за упра вља ње во да ма, по де ла на вод на под руч ја, ко-
ја пред ста вља ју основ не је ди ни це за упра вља ње во да ма, не мо же 
би ти ли ми ти ра ју ћи фак тор за је дин стве но упра вља ње во да ма на 
це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. Ово је од по себ ног зна ча ја, 
по што при утвр ђи ва њу вод них под руч ја, због ва же ћих за кон ских 
ре ше ња ве за них за над ле жно сти ауто ном не по кра ји не и глав ног 
гра да, ни је при ме њен са мо хи дро граф ски, већ и те ри то ри јал ни 
прин цип, па се уну тар јед ног под сли ва/сли ва (Ду нав, Са ва, Ти са, 
Мо ра ва и др.) на ла зе де ло ви два или ви ше вод них под руч ја. За то је 
у овим слу ча је ви ма по треб но: 

1) да ор га ни упра ве и струч не слу жбе над ле жне за при пре му 
пла но ва упра вља ња во да ма обез бе де ви сок сте пен ко ор ди на ци је 
при из ра ди ових до ку ме на та;

2) да над ле жни ор га ни при из да ва њу вод них ака та за из град-
њу од ре ђе них обје ка та и из во ђе ње ра до ва на јед ном вод ном под-
руч ју узи ма ју у об зир и њи хов ути цај на су сед но вод но под руч је; 

3) да се ре ше ња и ак тив но сти ко је су од за јед нич ког ин те ре са 
за су сед на вод на под руч ја ре а ли зу ју удру же ним сред стви ма и уз 
за јед нич ки над зор и кон тро лу.

3.2. Ци ље ви упра вља ња во да ма и одр жи вог раз во ја

Стра те ги ја је је дин ствен план ски до ку мент ко јим се од ре-
ђу је ду го роч на по ли ти ка упра вља ња во да ма на др жав ној те ри то-
ри ји, од но сно, прав ци одр жи вог де ло ва ња у обла сти ко ри шће ња 
во да, за шти те во да oд за га ђи ва ња, уре ђе ња во до то ка и за шти те од 
штет ног деј ства во да. Ово под ра зу ме ва ин те грал но упра вља ње во-
да ма на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, у скла ду са утвр ђе-
ним основ ним на че ли ма и прин ци пи ма и уз мо гућ ност адап тив ног 
упра вља ња.

Има ју ћи ово у ви ду, а по ла зе ћи од при род них ка рак те ри сти-
ка под руч ја Ре пу бли ке Ср би је, про стор ног и вре мен ског рас по ре-
да вод них ре сур са Ре пу бли ке Ср би је, као и ме ђу соб не ин тер ак ци је 
чо ве ка и при ро де, де фи ни са ње основ ни стра те шки циљ  – по сти-
за ње ин те грал ног упра вља ња во да ма, од но сно ускла ђе ног вод ног 
ре жи ма на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је и обез бе ђе ње та-
квог упра вља ња во да ма ко јим се по сти жу мак си мал ни еко ном ски 
и со ци јал ни ефек ти на пра ви чан на чин, уз раз у ме ва ње по тре бе 
за шти те oд за га ђи ва ња и уна пре ђе ња при род них еко си сте ма и уз 
ува жа ва ње ме ђу на род них спо ра зу ма.

Да би се по сти гао основ ни стра те шки циљ, по треб но је:
1) ус по ста ви ти од го ва ра ју ћи си стем ин те грал ног упра вља-

ња во да ма, од но сно, обез бе ди ти за ко но дав не, ин сти ту ци о нал не, 
фи нан сиј ске и дру ге ка па ци те те и усло ве, као основ за до сти за ње 
стра те шког ци ља раз во ја сек то ра во да;

2) са гле да ти вод не ре сур се као чи ни о це ин те грал ног раз во ја 
дру штва у це ли ни и обез бе ди ти по треб не ко ли чи не во де од го ва ра-
ју ћег ква ли те та за раз ли чи те ви до ве ко ри шће ња во да, уз утвр ђи ва-
ње њи хо вог ква ли те та и кван ти те та сход но за кон ским и под за кон-
ским ак ти ма ко ји де фи ни шу про бле ма ти ку во да, а пр вен стве но за 
јав но снаб де ва ње во дом за пи ће;

3) по сти ћи до бар еко ло шки и хе миј ски ста тус/по тен ци јал 
вод них те ла по вр шин ских во да и до бар хе миј ски и кван ти та тив ни 
ста тус вод них те ла под зем них во да;

4) обез бе ди ти за шти ту од спољ них и уну тра шњих во да и за-
шти ту од еро зи је и бу ји ца, ра ди сма ње ња штет них по сле ди ца на 
здра вље љу ди, жи вот ну сре ди ну, кул тур но на сле ђе и при вред не 
ак тив но сти. 

При све му ово ме, нео п ход но је:
1) ускла ди ти раз ли чи те ин те ре се ко ри сни ка во да и дру гих 

ко ри сни ка про сто ра;
2) уна пре ди ти са рад њу са су сед ним и дру гим зе мља ма у ци љу 

по сти за ња ин те грал ног упра вља ња во да ма на реч ним сли во ви ма.
Сва ка по је ди нач на област сек то ра во да има сво је по себ не 

стра те шке ци ље ве, ко ји мо ра ју би ти у скла ду са основ ним, а за 
њи хо во до сти за ње по треб не су број не ак тив но сти и ме ре, раз-
ли чи тог ка рак те ра. Не ке од тих ме ра сек тор во да мо же да оства-
ри са мо стал но у окви ру сво јих над ле жно сти, док је не ке мо гу ће 
оства ри ти са мо уз са рад њу са дру гим др жав ним ин сти ту ци ја ма, 
ло кал ном са мо у пра вом и при вре дом. 

Стра те ги ја од но си се на пе ри од до 2034. го ди не, при че му је 
очи глед но да се основ ни стра те шки циљ, као и ци ље ви по је ди них 
обла сти вод не де лат но сти не мо гу у пот пу но сти по сти ћи у по сма-
тра ном пе ри о ду, јер су сред ства по треб на за по сти за ње ових ци ље-
ва ве ћа од тре нут не еко ном ске сна ге дру штва. 

Та ко ђе тре ба има ти у ви ду да Ре пу бли ка Ср би ја при па да гру-
пи зе ма ља ко је су у про це су при дру жи ва ња ЕУ, да при па да ре ги-
о ну зе ма ља UNE CE и нај ве ћим де лом те ри то ри је сли ву Ду на ва, 
на ко ме су др жа ве ус по ста ви ле мул ти ла те рал ну ко ор ди на ци ју и 
са рад њу у упра вља њу во да ма, та ко да се ак тив но сти у овој обла-
сти мо ра ју од ви ја ти у скла ду са ме ђу на род но при хва ће ним прин-
ци пи ма и уз спро во ђе ње ме ђу на род не са рад ње на во до то ци ма од 
за јед нич ког ин те ре са. За то су, при ли ком де фи ни са ња основ них 
по ла зи шта и ци ље ва по по је ди ним обла сти ма вод не де лат но сти, 
по ред по тре ба уре ђе ња сек то ра во да у Ре пу бли ци Ср би ји, по што-
ва ни и ме ђу на род но при хва ће ни прин ци пи у обла сти во да, а пре 
све га они ко је је утвр ди ла ЕУ.

3.3. Смер ни це за одр жа ва ње и уна пре ђе ње вод ног ре жи ма

По ли ти ка у обла сти упра вља ња во да ма, у ци љу уна пре ђе ња 
ре жи ма во да и оп ште до бро би ти дру штва, по ла зи од сле де ћег:

1) во да је не за мен љив, об но вљив ре сурс ко ји је не са мо услов 
ква ли тет ног функ ци о ни са ња и раз во ја јед ног дру штва, већ и услов 
оп стан ка при род ног окру же ња и чи та ве људ ске за јед ни це. Из ме ђу 
во де, при о бал них и аква тич них еко си сте ма по сто ји по ве за ност и 
ме ђу за ви сност;

2) при упра вља њу во да ма не сме се до ве сти у опа сност здра-
вље љу ди, не сме се угро зи ти жи во тињ ски и биљ ни свет, при род не 
и кул тур не вред но сти и до бра и про пи са ни вод ни ре жи ми (ква-
ли та тив не и ко ли чин ске ком по нен те) по вр шин ских и под зем них 
во да, као и ра ци о нал не по тре бе низ вод них ко ри сни ка и оста лих 
су бје ка та за ин те ре со ва них за во де;

3) во да и раз вој и упра вља ње вод ном ин фра струк ту ром пред-
ста вља ју на ци о нал ни ин те рес и оба ве зу. У том кон тек сту, нео п ход-
но је да пла ни ра ње на ни воу др жа ве са др жи и ком по нен ту ве за ну 
за раз вој ко му нал не де лат но сти снаб де ва ња во дом за пи ће и ка-
на ли са ња на се ља (део ин фра струк ту ре ко ји се од но си на мре жу у 
на се љи ма оста је у над ле жно сти ло кал не са мо у пра ве);

4) во де су при род но бо гат ство и у сво ји ни су Ре пу бли ке Ср-
би је и не мо гу се оту ђи ти из јав не сво ји не, већ се на њи ма мо же 
сте ћи кон це си ја или пра во ко ри шће ња. Вод но зе мљи ште мо же би-
ти у јав ној и при ват ној (без ко ри та за ма лу во ду) сво ји ни и мо-
ра се ко ри сти ти у скла ду са про пи са ним оба ве за ма, за бра на ма и 
огра ни че њи ма. Вод ни и дру ги објек ти мо гу би ти у јав ној сво ји ни 
и сво ји ни прав них и фи зич ких ли ца ко ја су их из гра ди ла за сво је 
по тре бе. Вла сник, од но сно ко ри сник вод них обје ка та ду жан је да 
их чу ва, да њи ма упра вља на про пи са ни на чин и да их одр жа ва у 
скла ду са за ко ном;

5) пла ни ра ње и упра вља ње во да ма се мо ра вр ши ти на ни воу 
сли ва (област са ко је се сав по вр шин ски оти цај сли ва у мо ре), из 
че га про ис ти че да се упра вља ње во да ма на де лу те ри то ри је Ре пу-
бли ке Ср би је ко ји при па да сли ву ре ке Ду нав (ви ше од 98% по вр-
ши не, без АП Ко со ва и Ме то хи је) мо ра вр ши ти уз уса гла ша ва ње 
на ци о нал них пла но ва зе ма ља у овом сли ву;
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6) во да ма се мо ра упра вља ти ин те грал но, узи ма ју ћи у об зир 

при род не (по вр шин ске и под зем не во де, ко ли чи на и ква ли тет во де 
у вре ме ну и про сто ру, зе мљи ште, еко си стем и др.), еко ном ске (оп-
ти ма лан раз вој свих сег ме на та обла сти во да и њи хо ва ускла ђе ност 
са оста лим гра на ма при вре де) и дру штве но-по ли тич ке (за ко но дав-
ни окви ри, ор га ни за ци о на и ка дров ска струк ту ра и сл.) усло ве; 

7) те ри то ри ја Ре пу бли ке Ср би је пред ста вља је дин ствен вод ни 
про стор за ин те грал но упра вља ње во да ма, док је основ на је ди ни-
ца вод но под руч је, од ре ђе но пр вен стве но на ба зи хи дро граф ског 
(из у зет но, те ри то ри јал ног) прин ци па. Пла ни ра ње и упра вља ње 
во да ма на вод ном под руч ју не сме би ти у су прот но сти са пла ни ра-
њем и упра вља њем во да ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је; 

8) во да ма се мо ра упра вља ти на прин ци пу одр жи вог раз во ја, 
од но сно та ко да се по тре бе са да шњих ге не ра ци ја за до во ља ва ју на 
на чин ко јим се не угро жа ва мо гућ ност бу ду ћих ге не ра ци ја да за-
до во ље сво је по тре бе и не угро жа ва жи вот на сре ди на. Во да ма се 
та ко ђе мо ра упра вља ти адап тив но, при че му се мо ра во ди ти ра чу-
на о адап тив но сти не са мо на кли мат ске, већ и на со ци јал не, еко-
ном ске и дру ге про ме не;

9) јав но во до снаб де ва ње, ко је об у хва та снаб де ва ње во дом за 
пи ће до ма ћин ста ва, ин ду стри је ко ја зах те ва ви со ко ква ли тет ну во-
ду или је укљу че на у град ско тки во и оста лих ко ри сни ка, укљу чу-
ју ћи и јав не по тре бе (шко ле, бол ни це, уста но ве, пра ње ули ца, за-
ли ва ње зе ле них по вр ши на и др.), пред ста вља јав ни ин те рес и има 
при о ри тет над свим оста лим об ли ци ма ко ри шће ња во де; 

10) у ци љу оп ти мал ног упра вља ња и ко ри шће ња вод них ре-
сур са, по треб но је у на мен ским план ским до ку мен ти ма вр ши ти 
ажу ри ра ње прог но за по тре ба за во дом по оп шти на ма, као и де фи-
ни са ње рас по ло жи во сти ре сур са под зем них во да, на ло кал ном и 
ре ги о нал ном ни воу. Има ју ћи у ви ду да пре ко 95% те ри то ри је Ре-
пу бли ке Ср би је ни је „по кри ве но” са основ ном хи дро ге о ло шком 
кар том  – ОХГК (као основ ном под ло гом ка да су у пи та њу ре сур-
си под зем них во да), нео п хо дан је ин те гри сан при ступ ви ше над ле-
жних ми ни стар ста ва, у сми слу ко ор ди ни са ња ак тив но сти и ула га ња 
у ис тра жи ва ња за све ва жни је акви фе ре-вод на те ла под зем них во да;

11) за шти та во да од за га ђи ва ња и за шти та за шти ће них обла-
сти пред ста вља јав ни ин те рес и је дан је од др жав них при о ри те та 
ко ји се мо ра од ви ја ти под не по сред ним над зо ром над ле жних др-
жав них ин сти ту ци ја;

12) по сти за ње и одр жа ва ње нај ма ње до брог ста ту са во да при-
ме ном по треб них ме ра у окви ру ин те грал ног про гра ма ме ра је циљ 
ко ји тре ба до сти ћи у пе ри о ду ду жем од план ског. Код под зем них 
во да тре ба, по ред ово га, за у ста ви ти и сва ки зна чај ни ји стал ни уз ла-
зни тренд по ве ћа ња кон цен тра ци је би ло ко је за га ђу ју ће суп стан це; 

13) ин сти ту ци о нал ни оквир мо ра омо гу ћи ти упра вља ње во-
да ма са ја сно раз гра ни че ним над ле жно сти ма по је ди них ор га на 
упра ве и дру гих су бје ка та на ни воу др жа ве, ка ко би се из бе гло ду-
пли ра ње над ле жно сти; 

14) ин сти ту ци о нал ни оквир мо ра да обез бе ди по тре бан сте-
пен де цен тра ли за ци је, са ја сно утвр ђе ним над ле жно сти ма на 
др жав ном, ни воу ауто ном не по кра ји не и ло кал ном ни воу. На ре-
пу блич ком ни воу утвр ђу је се Стра те ги ја, до но се стан дар ди и про-
пи си, вр ши пла ни ра ње и спро во де све ак тив но сти од зна ча ја за 
це лу те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је. На овом ни воу по ста вља ју се 
и усло ви и кри те ри ју ми за фи нан си ра ње про је ка та од зна ча ја за 
ре ги о нал ни раз вој и раз вој ло кал не са мо у пра ве. Ауто ном на по кра-
ји на спро во ди упра вља ње во да ма на вод ним под руч ји ма у сво јим 
гра ни ца ма, што об у хва та и до но ше ње пла но ва упра вља ња во да ма 
и упра вља ња ри зи ци ма од по пла ва, као и из да ва ње вод них ака та. 
Ло кал на са мо у пра ва има над ле жност за пла ни ра ње и спро во ђе ње 
од бра не од по пла ва на во да ма II ре да, про гла ше ње еро зи о них под-
руч ја и утвр ђи ва ње услов но ко ри шће ње и за шти ту, из да ва ње вод-
них ака та за објек те ло кал ног зна ча ја, а пре све га за оба вља ње и 
раз вој ко му нал них де лат но сти (при пре ма и ди стри бу ци ја во де за 
пи ће, при ку пља ње и од во ђе ње от пад них и ат мос фер ских во да и 
пре чи шћа ва ње от пад них во да); 

15) ста бил но фи нан си ра ње и по сло ва ње на прин ци пу са мо-
фи нан си ра ња мо ра ју на ћи пу ну при ме ну, ка ко би се сек тор во да 
учи нио ма ње за ви сним од др жав них сред ста ва. Ово под ра зу ме ва 
стал не из во ре, про јек то ван обим по треб них сред ста ва и на чин њи-
хо вог обез бе ђе ња, ажур не ба зе об ве зни ка и ме ха ни зме за на пла-
ту при хо да, ан га жо ва ње др жа ве на ства ра њу по вољ ног ам би јен-
та за ко ри шће ње сред ста ва из фон до ва ЕУ и зна чај ни је ула га ње 
при ват ног ка пи та ла, као и при ку пља ње нај ве ћег оби ма сред ста ва 

по треб ног за функ ци о ни са ње сек то ра во да обез бе ђе њем еко ном-
ске це не во де на прин ци пу пу ног по вра та тро шко ва и на че ла „ко-
ри сник пла ћа” и „за га ђи вач пла ћа”; 

16) ре ал ну (еко ном ску) це ну во де и услу га ве за них за во де тре-
ба до сти за ти по сте пе но, ува жа ва ју ћи еко ном ску моћ ста нов ни штва 
и при вре де, али пе ри од до до сти за ња не сме би ти ду жи од пет-шест 
го ди на, ка ко пла ни ра на ди на ми ка раз во ја не би би ла угро же на; 

17) по тре ба ре а ли за ци је кон крет них про је ка та од зна ча ја за 
сек тор во да или од ути ца ја на во ду као ре сурс се мо ра до ка за ти 
са гле ди шта со ци јал них, тех но-еко ном ских и еко ло шких усло ва и 
кри те ри ју ма. По ред тех нич ких ме ра мо ра се има ти у ви ду да на-
чин ко ри шће ња еко си сте ма мо же до при не ти ре а ли за ци ји кон цеп-
та за шти те во да oд за га ђи ва ња и за шти те од штет ног деј ства во да, 
што мо ра би ти аде кват но ва ло ри зо ва но (еко си стем ске услу ге);

18) из град ња вод не ин фра струк ту ре (вод ни објек ти у сми слу 
За ко на о во да ма и објек ти ко му нал не ин фра струк ту ре у обла сти во-
да) мо ра се вр ши ти из раз ли чи тих из во ра (фон до ва за во де, из вор-
них при хо да је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, це не во де, ЕУ и дру гих 
фон до ва, соп стве них сред ста ва ин ве сти то ра и кре ди та), чи ји ме ђу-
соб ни од нос за ви си од зна ча ја, ве ли чи не и на ме не објек та; 

19) одр жа ва ње вод них обје ка та пред ста вља стал ну ак тив-
ност и мо ра се вр ши ти по тех нич ким стан дар ди ма и нор ма ти ви ма. 
Сред ства за ове на ме не за објек те у јав ној сво ји ни мо ра ју се обез-
бе ди ти из јав них при хо да на др жав ном, ни воу ауто ном не по кра ји-
не и ни воу ло кал не са мо у пра ве, као и из пру жа ња услу га ко је ти 
објек ти и си сте ми омо гу ћу ју;

20) по сто је ће за кон ско ре ше ње да јав но во до снаб де ва ње мо-
гу оба вља ти ис кљу чи во јав на пред у зе ћа или при вред на дру штва у 
ко ји ма је ве ћин ски вла сник од нај ма ње 51% Ре пу бли ка Ср би ја или 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве тре ба за др жа ти;

21) ме ра ма др жав не по ли ти ке тре ба под сти ца ти удру жи ва ње 
опе ра те ра јав ног во до снаб де ва ња и/или јав ног ка на ли са ња на под-
руч ју две или ви ше је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, уко ли ко за то 
по сто ји дру штве но-еко ном ска оправ да ност;

22) стан дар ди за ци ја (ли цен ци ра ње) пред у зе ћа ко ја се ба-
ве вод ном де лат но шћу и ко му нал ном де лат но шћу ве за ном за во-
де (снаб де ва ње во дом за пи ће си сте мом јав ног во до во да и са ку-
пља ње, од во ђе ње и пре чи шћа ва ње от пад них во да си сте мом јав не 
ка на ли за ци је) пред ста вља за кон ску оба ве зу и пред у слов је обез-
бе ђе ња од го ва ра ју ћег и ујед на че ни јег ква ли те та услу га на це лој 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је;

23) пра во гра ђа на на ин фор ма ци је о ста њу во да и ак тив но сти-
ма ор га на јав не вла сти и уче шће јав но сти у при пре ми и усва ја њу 
про пи са, пла но ва, про гра ма и по ли ти ка у обла сти упра вља ња во-
да ма на вод ним под руч ји ма мо ра се под сти ца ти и до след но спро-
во ди ти у скла ду са на ци о нал ним за ко но дав ством и ме ђу на род ним 
уго во ри ма, при че му зна чај ну уло гу тре ба да има На ци о нал на кон-
фе рен ци ја за во де и оста ле ин сти ту ци је јав но сти. Нео п хо дан је и 
пер ма нен тан рад на еду ка ци ји и фор ми ра њу јав не све сти о зна ча ју 
вод них ре сур са, њи хо вој огра ни че но сти и по тре би ра ци о нал ног 
ко ри шће ња и за шти те, као и о зна ча ју и уло зи вод них обје ка та у 
ко ри шће њу и за шти ти во да oд за га ђи ва ња и за шти ти од во да. По 
по тре би, фор ми ра ти од го ва ра ју ће те ло на ни воу вод ног под руч ја;

24) у ци љу ефи ка сни јег и ра ци о нал ни јег упра вља ња во да-
ма по треб но је кон ти ну ал но, план ски и ко ор ди ни са но ра ди ти на 
уна пре ђе њу ка па ци те та (ин сти ту ци о нал них, из во ђач ких, про јек-
тант ских, услу жних, за тим у сег мен ту одр жа ва ња, као и над зо ра и 
кон тро ле) на др жав ном и ло кал ном ни воу и ства ра њу бо ље ма те-
ри јал не и ин фор ма ци о не осно ве за њи хов рад; 

25) у ци љу ства ра ња бо ље осно ве за раз вој сек то ра во да тре-
ба под сти ца ти/ин тен зи ви ра ти са рад њу са на уч но и стра жи вач ким 
ор га ни за ци ја ма и ин сти ту ти ма, фа кул те ти ма, про јек тант ским и 
пла нер ским ор га ни за ци ја ма и су ге ри са ти мул ти ди сци пли нар но 
обра зо ва ње ка дра тех нич ке стру ке, пре све га у обла сти жи вот не 
сре ди не, еко но ми је, пра ва. 

3.3.1. Смер ни це за ко ри шће ње во да, за шти ту во да oд за га ђи ва ња 
и за шти ту од штет ног деј ства во да, укљу чу ју ћи и слу ча је ве ка да 

се под слив на ла зи на ви ше вод них под руч ја

а )  Уре  ђе  ње  и  ко  ри  шће  ње  во да

За да так сек то ра во да је обез бе ђе ње до вољ них (са од го ва-
ра ју ћим сте пе ном по у зда но сти) ко ли чи на во де од го ва ра ју ћег 
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ква ли те та за по сто је ће по тре бе и раз вој и то за снаб де ва ње ста нов-
ни штва и оста лих ко ри сни ка во дом за пи ће у окви ру си сте ма јав-
ног во до во да, за тим за на вод ња ва ње, про из вод њу хи дро е нер ги је, 
ин ду стри ју, пло вид бу, риб ња ке, ку па ње, спорт, ре кре а ци ју и дру го.

У обез бе ђе њу од го ва ра ју ћих ко ли чи на во да, сек тор во да се 
мо ра осла ња ти на до ма ће во де и тран зит не во де. До ма ће во де су 
ре ла тив но скром не, не што ис под 500 m3/s на про сеч ном го ди шњем 
ни воу, од но сно око 60 m3/s у ма ло вод ном пе ри о ду (ма ле во де 95% 
обез бе ђе но сти).41 Та ко ђе, ове во де углав ном ка рак те ри ше не по во-
љан уну тар го ди шњи ре жим, од но сно, нај ма ње во де има у пе ри-
о ду ка да је по тре ба за њи ма нај ве ћа. Уна пре ђе ње вод ног ре жи ма 
ових во до то ка мо же се по сти ћи до во ђе њем до дат них ко ли чи на са 
во дом бо га ти јих под руч ја, из град њом ре ги о нал них или ви ше на-
мен ских хи дро си сте ма, или из град њом аку му ла ци ја на во до то ци-
ма на кон крет ном под руч ју.

Због скром них ко ли чи на до ма ћих во да, за за до во ље ње по тре-
ба у во ди се мо ра ра чу на ти са ко ри шће њем зна чај ни јих ко ли чи на 
во да ко је до ти чу на те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је (око 5.000 m3/s 
на про сеч ном го ди шњем ни воу, од но сно око 1.500 m3/s у ма ло вод-
ном пе ри о ду). При ко ри шће њу ових во да мо ра се има ти у ви ду 
њи хов ме ђу на род ни ка рак тер, од но сно, њи хо во ко ри шће ње, уре-
ђе ње и за шти та oд за га ђи ва ња усло вље ни су од го ва ра ју ћим ме ђу-
на род ним спо ра зу ми ма. 

Зна ча јан еле ме нат ко ји се мо ра има ти у ви ду при ли ком ду-
го роч ног пла ни ра ња у обла сти ко ри шће ња во да су кли мат ске 
про ме не. Про се чан тренд по ра ста сред ње го ди шње тем пе ра ту ре у 
Ре пу бли ци Ср би ји је око 0,6 °C/100 год. Про се чан тренд су мар-
них го ди шњих па да ви на за Ре пу бли ку Ср би ју, на осно ву ше зде-
се то го ди шњег пе ри о да осма тра ња, је око ну ле, али је про стор но 
раз ли чит  – у (ју го)за пад ном де лу зе мље је по зи ти ван, а у ис точ-
ном не га ти ван. Хи дро ло шки трен до ви су у од ре ђе ној ко ре ла ци ји 
са осмо тре ним кли мат ским трен до ви ма, има ју ћи у ви ду и чи ње-
ни цу да про ток у ре ка ма не за ви си са мо од кли мат ских про ме на, 
већ и од дру гих фак то ра, пр вен стве но ан тро по ге них. Про се чан 
тренд сма ње ња сред ње го ди шњих про то ка у цен трал ној Ср би ји је 
око 30%/100 год, али је раз ли чит по про сто ру. Нај ма ње про ме не се 
оче ку ју у ју го за пад ном де лу Ре пу бли ке Ср би је, а нај ве ће не га тив-
не у ис точ ном. 

Ду го роч на стра те ги ја снаб де ва ња во дом ста нов ни штва и 
оста лих ко ри сни ка ви со ко ква ли тет не во де за ви си пр вен стве но од 
кван ти те та и ква ли те та вод них ре сур са на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је и њи хо вог про стор ног рас по ре да. Та ко се, на про сто ри ма 
са до вољ ним ко ли чи на ма во де за до во ља ва ју ћег ква ли те та, мо же 
за др жа ти по сто је ћа прак са екс пло а та ци је ло кал них из во ри шта, а 
тек у не до стат ку во де из ло кал них из во ри шта ићи на ре ги о нал на 
ре ше ња. При том се као под руч ја бо га ти ја во дом мо гу из дво ји ти 
за пад ни и ис точ ни обод Ре пу бли ке Ср би је и алу ви о ни ве ли ких ре-
ка, док су во дом де фи ци тар ни Шу ма ди ја и По мо ра вље, као и де-
ло ви АП Вој во ди не уда ље ни од Ду на ва и Са ве. Ме ђу тим, кли мат-
ске про ме не и ути цај чо ве ка мо гу се од ра зи ти на ре жим про ти ца ја 
у во до то ци ма, са кон се квент ним ути ца ји ма на ре жим под зем них 
во да. По себ но је по треб но спро во ди ти у бу ду ћем пе ри о ду мо ни-
то ринг ре жи ма екс пло а та ци је под зем них во да на те ри то ри ји АП 
Вој во ди не због пре ко мер не екс пло а та ци је.

Глав ни из во ри јав ног во до снаб де ва ња ће и да ље би ти под-
зем не во де, с об зи ром на њи хо ву ма њу под ло жност за га ђе њу, а по-
вр шин ске во де (ре ке, аку му ла ци је) тре ба ко ри сти ти за ове на ме не 
уко ли ко је ре сурс под зем них во да не до во љан или нео д го ва ра ју ћег 
ква ли те та.

При ко ри шће њу под зем них во да мо ра ју се по што ва ти од ли ке 
ових из во ри шта, ко је се мо ра ју утвр ди ти де таљ ним хи дро ге о ло-
шким ис тра жи ва њи ма и из ра дом ела бо ра та о ре зер ва ма и ре сур си-
ма, на ро чи то у слу ча ју спо ро об но вљи вих аку му ла ци ја под зем них 
во да (пре све га на те ри то ри ји АП Вој во ди не). Ду го роч на екс пло а-
та ци ја ових из во ри шта мо же се обез бе ди ти са мо њи хо вим ра ци о-
нал ним ко ри шће њем, уз по жељ но ве штач ко при хра њи ва ње. По ред 
ду бо ких из да ни, за раз вој снаб де ва ња во дом за пи ће по себ но су 
зна чај не алу ви јал не из да ни по ред ве ћих ре ка (Са ва, Ду нав, Дри-
на, Мо ра ва), као по тен ци јал на из во ри шта за си сте ме ре ги о нал ног 
зна ча ја. 
 – – – – – – – – – – – – – – –
41 По да ци не укљу чу ју не по врат но ко ри шће ње во да, ко је се про це њу је на 20 –25 

m3/s у ма ло вод ном пе ри о ду.

По сто је ћа из во ри шта или из во ри шта ко ја се мо гу у бу дућ-
но сти ко ри сти ти за људ ску по тро шњу (ка те го ри ја за шти ће них 
обла сти пре ма За ко ну о во да ма), не за ви сно од то га да ли се ра-
ди о под зем ној или по вр шин ској во ди, мо ра ју би ти за шти ће на од 
слу чај ног или на мер ног за га ђи ва ња и дру гих ути ца ја ко ји се мо гу 
од ра зи ти на ко ли чи ну и ква ли тет во де. За из во ри шта про пи са ног 
ка па ци те та од ре ђу ју се зо не са ни тар не за шти те, у ко ји ма је ре жим 
ко ри шће ња зе мљи шта у функ ци ји за шти те из во ри шта.

На вод ња ва ње по љо при вред них кул ту ра је да ле ко нај ве ћи не-
по врат ни по тро шач во де (у ве ге та ци о ном пе ри о ду 1.000 m3/ha до 
3.000 m3/ha, за ви сно од под руч ја, од но сно 0,3 –0,5 l/s по ha, за ви-
сно од при ме ње не ме то де на вод ња ва ња), па за за до во ље ње ових 
по тре ба тре ба ко ри сти ти пре вас ход но по вр шин ске во де, а уко ли ко 
ове ни су до ступ не за ра ци о нал но ко ри шће ње, мо гу се ко ри сти ти и 
под зем не во де, под усло вом да њи хо ва екс пло а та ци ја не угро жа ва 
за до во ља ва ње по тре ба за во дом при о ри тет них ко ри сни ка и при-
род ну сре ди ну. 

Рас по ло жи ве ко ли чи не по вр шин ских во да за на вод ња ва ње, 
у не до стат ку де таљ них сту ди ја ко је се мо ра ју ура ди ти за све ва-
жни је до ма ће и ме ђу на род не во до то ке (узи ма ју ћи у об зир и ути-
ца је мо гу ћих про ме на кли мат ских па ра ме та ра), у Стра те ги ји су 
оце ње не као од ре ђе ни про це нат раз ли ке из ме ђу ма лих во да обез-
бе ђе но сти 80% и 95%. При то ме је, по ред при род них ка рак те ри-
сти ка во до то ка, по тре ба раз ли чи тих ко ри сни ка и очу ва ња жи вот-
не сре ди не, во ђе но ра чу на и о ме ђу на род ном ка рак те ру по је ди них 
во до то ка. Про це њу је се да би се у бу дућ но сти из реч них то ко ва за 
на вод ња ва ње мо гло ко ри сти ти око 200 –250 m3/s, нај ви ше на се ве-
ру др жа ве (при о ба ље Ду на ва, Са ве, Ти се), а знат но ма ње ју жно од 
Са ве и Ду на ва.

У до ли на ма до ма ћих ре ка ко је не оби лу ју во дом ко ја би се 
мо гла ко ри сти ти за на вод ња ва ње (Ве ли ка, За пад на и Ју жна Мо ра-
ва, Мла ва, итд.), ре ше ње тре ба тра жи ти у по ве ћа њу аку му ла ци о-
ног про сто ра на сли ву, у кон тро ли са ном ко ри шће њу ди на мич ких 
ре зер ви под зем них во да и, евен ту ал но, у пре во ђе њу из во дом бо-
га ти јих сли во ва. 

Ко ри шће ње во де из ме ђу на род них во до то ка мо ра се од ви ја-
ти у скла ду са ме ђу на род ним спо ра зу ми ма. Да би се на овим, али 
и на дру гим про сто ри ма, обез бе ди ло на вод ња ва ње на ра ци о на лан 
на чин, по шту ју ћи по тре бе низ вод них ко ри сни ка, мо гу се фор ми-
ра ти удру же ња ко ри сни ка во да/за дру ге. 

Раз вој на вод ња ва ња у нај ве ћој ме ри за ви си од еко но ми је по-
љо при вре де и сек тор во да ће се укљу чи ти код обез бе ђе ња по треб-
них ко ли чи на во де за на вод ња ва ње оних по љо при вред них по вр-
ши на чи је је на вод ња ва ње еко ном ски оправ да но. У сва ком слу ча ју, 
на вод ња ва ње не сме би ти тре ти ра но као до пун ска ме ра у бор би 
про тив су ше и не сме да слу жи са мо за ста би ли за ци ју по љо при-
вред не про из вод ње у по сто је ћој струк ту ри, већ тре ба да пред ста-
вља и под сти цај за раз вој ње них пра те ћих обла сти (сто чар ство, 
пре ра да, от куп, про мет, итд.). Од по себ ног зна ча ја је и еду ка ци ја 
по љо при вред ног ста нов ни штва.

Оста ли ви до ви ко ри шће ња во да нај че шће за ви се од ин те ре са 
тр жи шта. За то ће ди на ми ку раз во ја и по тре бе у во ди раз ли чи тих 
при вред них гра на утвр ди ти са ми ко ри сни ци, а за да так сек то ра во-
да ће би ти да, уз по што ва ње на пред на ве де них при род них за ко-
ни то сти и ускла ђу ју ћи зах те ве раз ли чи тих ко ри сни ка, обез бе ди 
до вољ не ко ли чи не во де ка ко не до ста так во де не би био ли ми ти-
ра ју ћи фак тор раз во ја при вре де. Због то га ће се под руч ји ма ко ја 
су де фи ци тар на во дом не до ста ју ће ко ли чи не во де за за до во ље ње 
по тре ба раз ли чи тих ко ри сни ка, по ред ста нов ни штва, обез бе ди ти 
ре ги о нал ним си сте ми ма, од но сно до во ђе њем са про сто ра ко ји су 
во дом бо га ти ји.

Из во ри шта за снаб де ва ње во дом риб ња ка и ин ду стриј ских 
ка па ци те та (ко ји у про це су ра да не зах те ва ју ви со ко ква ли тет ну во-
ду), би ће пре вас ход но по вр шин ске во де. За ове по тре бе мо гу се 
ко ри сти ти и под зем не во де, под уна пред де фи ни са ним усло ви ма. 
Ов де тре ба има ти у ви ду да су риб ња ци зна чај ни по тро ша чи (а и 
за га ђи ва чи, уко ли ко се не по шту ју за ко ном про пи са не од ред бе о 
пре чи шћа ва њу) во де.

При ли ком из град ње хи дро е нер гет ских по стро је ња нео п ход-
но је ускла ди ти зах те ве раз во ја енер ге ти ке са оста лим ко ри сни ци-
ма про сто ра, а по себ но во ди ти ра чу на о за шти ти ква ли те та во да 
и жи вот не сре ди не уоп ште. Ово под ра зу ме ва ко ор ди на ци ју над-
ле жних ин сти ту ци ја сек то ра во да и енер ге ти ке, од фа зе пла ни ра-
ња до фа зе екс пло а та ци је хи дро е нер гет ских обје ка та. Објек ти за 
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ко ри шће ње хи дро по тен ци ја ла мо ра ју се гра ди ти та ко да се во да 
по сле ис ко ри шће ња енер ги је вра ћа у по вр шин ски ток ка ко би се 
омо гу ћи ло ње но ко ри шће ње за дру ге на ме не, а фор ми ра ни аку му-
ла ци о ни про сто ри мо ра ју има ти обез бе ђен део за ре дук ци ју та ла са 
ве ли ких во да. Аку му ла ци о ни про сто ри мо ра ју би ти аде кват но за-
шти ће ни од за си па ња на но сом, уре ђе њем гра ви ти ра ју ћег слив ног 
под руч ја.

По себ ну па жњу тре ба по све ти ти из град њи хи дро е лек тра на у 
до њим де ло ви ма сли во ва ве ли ких во до то ка (Ве ли ка Мо ра ва, Дри-
на и др.), где но во и згра ђе ни хи дро е нер гет ски објек ти мо гу зна чај-
но ути ца ти на ре жим во да и оста ле ко ри сни ке про сто ра. 

Ко ри шће ње во де за ту ри зам, спорт и ре кре а ци ју, укљу чу ју ћи 
и ку па ње, за ви си од при род них ка рак те ри сти ка под руч ја, при че му 
је оба ве зно обез бе ђе ње ква ли те та во де у скла ду са стан дар ди ма. 
Од ре ђи ва ње ме ста и на чи на ко ри шће ња во де за ове на ме не је у 
над ле жно сти ло кал не са мо у пра ве и спро во ди се у скла ду са од ред-
ба ма За ко на о во да ма и дру гим за ко ни ма. 

б )  За  шти  т а  во да  од  за  га  ђи  ва  ња

Основ на свр ха за шти те во да oд за га ђи ва ња је очу ва ње здра-
вља љу ди и очу ва ње жи вот не сре ди не, кроз до сти за ње и очу ва ње 
до брог ста ту са по вр шин ских и под зем них во да (еко ло шки ста тус/
по тен ци јал и хе миј ски ста тус), сма ње ње хи дро мор фо ло шких при-
ти са ка на при род на вод на те ла, спре ча ва ње и кон тро лу за га ђе ња 
во да и ра ци о нал но ко ри шће ње рас по ло жи вих ре сур са.

За шти та во да од за га ђи ва ња се пла ни ра и спро во ди у окви ру 
ин те грал ног упра вља ња во да ма, на ба зи уса гла ше них стра те шких 
и план ских ака та сек то ра во да и оста лих сек то ра, при ме ном:

1) прин ци па сма ње ња за га ђе ња на ме сту на стан ка, од но сно, 
сма ње ња ко ли чи на опа сних ма те ри ја на из во ру за га ђе ња, спро во-
ђе њем по треб них ме ра за шти те во да oд за га ђи ва ња и кон тро лом 
ра да обје ка та и уре ђа ја за пре чи шћа ва ње от пад них во да; 

2) ком би но ва ног при сту па, ко ји се оства ру је ме ра ма кон тро-
ле ис пу шта ња (стан дард еми си је) и ме ра ма кон тро ле ква ли те та 
жи вот не сре ди не (стан дард ква ли те та во да), узи ма ју ћи стро жи ји 
кри те ри јум од ова два; 

3) на че ла „за га ђи вач пла ћа”, ко јим се оба ве зу ју за га ђи ва чи да 
сно се тро шко ве ме ра за от кла ња ње/сма ње ње за га ђе ња;

4) на че ла нај бо љих до ступ них тех ни ка, ко јим се оба ве зу ју 
сви су бјек ти, уче сни ци у ак тив но сти ма ве за ним за во де, да при ме-
њу ју нај бо ље рас по ло жи ве тех ни ке.

За шти та од кон цен три са них из во ра за га ђе ња уна пре ди ће 
се из град њом и аде кват ним функ ци о ни са њем ко му нал не ин фра-
струк ту ре, ра дом ин спек циј ских слу жби и спро во ђе њем мо ни то-
рин га.

Из град њом ка на ли за ци о них си сте ма и ППОВ, у скла ду са 
Ди рек ти вом ЕУ о пре чи шћа ва њу град ских от пад них во да, тре ба 
об у хва ти ти сва на се ља ве ћа од 2.000 ЕС. Ре пу бли ка Ср би ја, ме ђу-
тим, не ма еко ном ске мо гућ но сти да та кав услов ре а ли зу је у план-
ском пе ри о ду. У на се љи ма са ма ње од 2.000 ста нов ни ка ко ја су без 
јав не ка на ли за ци је а има ју јав но во до снаб де ва ње, аде ква тан трет-
ман от пад них во да тре ба обез бе ди ти ин ди ви ду ал ним си сте ми ма, 
с об зи ром на при су тан пад бро ја ста нов ни ка. Из у зе так пред ста-
вља ју на се ља (углав ном при град ска) у ко ји ма је за по че та из град-
ња ка на ли за ци о них обје ка та и ко ја се мо гу при кљу чи ти на град ске 
си сте ме.

Основ ни кри те ри ју ми за из бор при о ри те та за из град њу ка-
на ли за ци о них си сте ма и ППОВ у на се љи ма ве ћим од 2.000 ста-
нов ни ка су спе ци фич но оп те ре ће ње при јем ни ка (kg спе ци фич ног 
за га ђе ња по m3 ма лих или сред њих во да) и ње гов ка па ци тет за 
при јем за га ђе ња, као и сте пен из гра ђе но сти и при кљу че но сти ста-
нов ни штва на ка на ли за ци о ну мре жу.

На осно ву пр вог кри те ри ју ма  – ка рак те ри сти ка при јем ни ка, 
по стро је ња тре ба нај пре гра ди ти у на се љи ма ко ја се на ла зе у за-
шти ће ним зо на ма, за тим ве ћим на се љи ма по ред ма лих во до то ка 
(во до то ци са не по вољ ним хи дро ло шким ре жи мом у сми слу ма лих 
и сред њих во да), а тек на кра ју у на се љи ма по ред ве ли ких во до-
то ка (Ду нав, Ти са, Са ва). Ако се по сма тра из гра ђе ност ка на ли-
за ци о не мре же, при о ри тет тре ба да ти из град њи и ком пле ти ра њу 
мре же у на се љи ма са ни ским сте пе ном при кљу че но сти, док у слу-
ча ју ве ћег сте пе на из гра ђе но сти мре же, при о ри тет тре ба да ти по-
стро је њи ма за трет ман от пад них во да. Не за ви сно од овог ста ва, 
уко ли ко је не ка ло кал на са мо у пра ва спрем на да уло жи ве ћи обим 

соп стве них сред ста ва у из град њу ППОВ, др жа ва тре ба да по др жи 
ту ини ци ја ти ву, уз од го ва ра ју ће под сти цај не ме ре.

У ци љу све о бу хват не за шти те во да oд за га ђи ва ња и за шти те 
од во да, из град ња ат мос фер ске ка на ли за ци је мо ра да пра ти ком-
плет ну ур ба ни за ци ју на се ља и не сме се до зво ли ти зна чај но за-
о ста ја ње ње не из град ње у од но су на ка на ли за ци о не си сте ме за 
от пад не во де. При из град њи ових си сте ма тре ба при ме ни ти са вре-
ме ни при ступ, ко ји об у хва та низ ме ра и ра до ва на це лој слив ној 
по вр ши ни од ме ста на стан ка до ре ци пи јен та, у за ви сно сти од ка-
рак те ри сти ка сли ва и по ста вље ног ци ља (за шти та ква ли те та во да 
и зе мљи шта, кон тро ла бр зи не и ко ли чи не оти ца ја и сл.). Ме ре и 
ра до ве ко ји се при ме њу ју за од во ђе ње ки шног оти ца ја тре ба по-
ве за ти са ак тив но сти ма на за шти ти од штет ног деј ства во да и за-
шти ти во да oд за га ђи ва ња, као и са ур ба ни за ци јом и пра ви ли ма 
гра ђе ња.

Код ра су тих из во ра за га ђе ња по себ ну па жњу тре ба усме ри ти 
на до ми нант не ра су те из во ре за га ђи ва ња на да тој те ри то ри ји и то 
на ста нов ни штво (ин ди ви ду ал ни ка на ли за ци о ни си сте ми), ин тен-
зив но сто чар ство, а за тим на по љо при вре ду, кроз си сте мат ско пра-
ће ње и кон тро лу упо тре бе ђу бри ва и сред ста ва за за шти ту би ља.

Уре ђе ње ко му нал них и ин ду стриј ских де по ни ја тре ба вр ши-
ти у скла ду са са вре ме ном прак сом и стан дар ди ма ЕУ, а ди вље 
де по ни је ели ми ни са ти у нај ве ћој мо гу ћој ме ри, утвр ђи ва њем по-
себ них ло ка ци ја за де по но ва ње чвр стог от па да. Си стем упра вља-
ња от па дом, ко ји тре ба ус по ста ви ти на ни воу др жа ве, сва ка ко ће 
до при не ти сма ње њу ути ца ја ових по тен ци јал них ра су тих за га ђи-
ва ча.

У слу ча ју за шти ће них обла сти тре ба нај пре утвр ди ти кри-
те ри ју ме за њи хо во од ре ђи ва ње и од ре ди ти по је ди не ка те го ри је 
за шти ће них обла сти, у скла ду са За ко ном о во да ма, узи ма ју ћи у 
об зир и дру штве ни и еко ном ски аспект. 

За шти ту у окви ру зо на са ни тар не за шти те по сто је ћих из во ри-
шта и кон тро лу и очу ва ње ква ли те та вод них те ла ко ја се ко ри сте за 
ре кре а ци ју и ку па ње спро во ди ће над ле жна ло кал на са мо у пра ва, док 
ће на под руч ји ма на ме ње ним за за хва та ње во де за људ ску по тро-
шњу ме ре за шти те спро во ди ти сек тор во да, укљу чу ју ћи и до дат ну 
за шти ту вод них те ла под зем них во да ко ја бу ду од ре ђе на као по тен-
ци јал на из во ри шта ре ги о нал них си сте ма (стра те шке ре зер ве). 

Обла сти осе тљи ве на ну три јен те, обла сти на ме ње не за шти-
ти ста ни шта или вр ста код ко јих је би тан еле ме нат ста ње во да и 
обла сти на ме ње не за шти ти еко ном ски ва жних аква тич них вр ста, 
ко је бу ду од ре ђе не као за шти ће не обла сти, мо ра ју има ти бри гу и 
за шти ту од стра не оних ин сти ту ци ја чи јим су ак том од ре ђе не као 
за шти ће не обла сти.

Мо ни то ринг па ра ме та ра еко ло шког и хе миј ског ста ту са по-
вр шин ских во да и хе миј ског и кван ти та тив ног ста ту са под зем них 
во да, укљу чу ју ћи и во де у за шти ће ним обла сти ма, пред ста вља ос-
нов за уна пре ђе ње ста ња у обла сти за шти те во да oд за га ђи ва ња, 
па се мо ра спро во ди ти на про пи са ни на чин. 

Ва жан сег мент за шти те во да oд за га ђи ва ња чи ни ће и огра-
ни ча ва ње хи дро мор фо ло шких при ти са ка на при род на вод на те ла, 
што под ра зу ме ва да се но ви објек ти ко ји бит но ути чу на ста тус 
во да (због хи дро мор фо ло шких при ти са ка) мо гу гра ди ти са мо уз 
до ка зни це да не ма еко ном ски, тех нич ки и еко ло шки по вољ ни је 
ал тер на ти ве.

в )  Уре  ђе  ње  во до то  ка  и  за  шти  т а  од  штет  ног  де ј  ства 
во да

Уре ђе ње во до то ка пред ста вља ће и у на ред ном пе ри о ду нео п-
ход ну ак тив ност за очу ва ње ста бил но сти и спре ча ва ње де фор ма-
ци је реч ног ко ри та, обез бе ђе ње по треб не про пу сне мо ћи ко ри та, 
по треб них ди мен зи ја вод ног пу та, као и усло ва за ра ци о нал но 
ко ри шће ње во да за раз ли чи те на ме не (во до снаб де ва ње, на вод ња-
ва ње, хи дро е нер ге ти ка, ре кре а ци ја и др.). Уре ђе ње реч ног ко ри-
та мо ра се вр ши ти уз нај ма ње хи дро мор фо ло шке про ме не ко ри-
та и нај ма ње ути ца је на аква тич не и при о бал не еко си сте ме. Ово 
под ра зу ме ва ко ор ди ни ра ну ак тив ност сек то ра во да, жи вот не сре-
ди не и реч ног са о бра ћа ја, уко ли ко се ра ди о уну тра шњим плов-
ним пу те ви ма. При том се екс пло а та ци ја реч ног на но са из ко ри та 
во до то ка сме вр ши ти са мо ако је то у функ ци ји обез бе ђе ња про-
пу сне мо ћи во до то ка, у про јек то ва ним га ба ри ти ма и са про пи са-
ном ди на ми ком. Екс пло а та ци ја из инун да ци ја сред њих и ма њих 
во до то ка та ко ђе мо ра би ти у скла ду са од го ва ра ју ћом тех нич ком 
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до ку мен та ци јом и уз са ни ра ње по зај ми шта по за вр ше ној екс пло-
а та ци ји.

Ува жа ва ју ћи чи ње ни цу да се ри зик од штет ног деј ства во да 
не мо же у пот пу но сти ели ми ни са ти, већ се са мо мо же сма њи ти 
на дру штве но и еко ном ски при хва тљи ву ме ру, у обла сти за шти те 
од штет ног деј ства во да (спољ них и уну тра шњих) ус по ста вља се 
ин те грал ни при ступ упра вља ња ри зи ком од по пла ва. Ово под ра-
зу ме ва де фи ни са ње стра те ги је на ни воу реч ног сли ва/под сли ва, у 
окви ру од го ва ра ју ћег Пла на упра вља ња ри зи ци ма од по пла ва, ко ји 
да је аде кват ну ком би на ци ју ин ве сти ци о них ра до ва, пре вен тив них 
и опе ра тив них ме ра, за сно ва них на про це ни тро шко ва, тех нич кој 
из во дљи во сти, про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и дру штве ној 
при хва тљи во сти ових ме ра и ра до ва. 

Од нос пре ма за шти ти од штет ног деј ства во да мо ра се ме ња-
ти, у сми слу раз гра ни че ња дру штве не и ин ди ви ду ал не од го вор но-
сти. Ово се пр вен стве но од но си на про ме ну до са да шњег схва та ња 
да је за шти та од штет ног деј ства во да ис кљу чи ва бри га др жа ве и 
да она мо ра да оси гу ра пот пу ну без бед ност свих ко ри сни ка реч них 
при о ба ља, без об зи ра на ранг ве ли ке во де и на че сто нео д го вор но 
по на ша ње ко ри сни ка при о ба ља, не по што ва ње усло ва, огра ни че ња 
или за бра не из град ње. Мо ра се при хва ти ти чи ње ни ца да из гра ђе-
ни вод ни објек ти и си сте ми обез бе ђу ју за шти ту са мо до ме ро дав-
них ве ли ких во да на ко је су ди мен зи о ни са ни, уз њи хо во ре дов но 
и аде кват но одр жа ва ње, а да ри зи ке из ван ово га сно се вла сни ци и 
ко ри сни ци имо ви не у плав ним зо на ма. При то ме је од го вор ност 
сва ког по је дин ца ко ји жи ви и/или при вре ђу је у угро же ном под руч-
ју да сво је ак тив но сти при ла го ди ри зи ку, не по гор ша ва ју ћи усло ве 
на овом под руч ју и не угро жа ва ју ћи спро во ђе ње ме ра за шти те. 

Пла ни ра ње и ре а ли за ци ја ме ра за шти те од во да зах те ва ју ак-
тив но и ко ор ди ни ра но са деј ство сек то ра во да и дру гих ре ле вант-
них ак те ра. Ин ве сти ци о ни ра до ви у ци љу пре вен ци је по пла ва од 
спољ них во да би ће и да ље пре вас ход ни за да так сек то ра во да, док 
ће за спро во ђе ње број них не ин ве сти ци о них ме ра, по ред сек то ра 
во да, би ти за ду же не и дру ге ин сти ту ци је (слу жбе за за шти ту и 
спа са ва ње, хи дро ме те о ро ло шке слу жбе, здрав стве не слу жбе, про-
стор ни пла не ри, за шти та при ро де, је ди ни це ло кал не са мо у пра ве), 
за тим ко ри сни ци и упра вља чи ви ше на мен ских аку му ла ци ја, као 
и гра ђа ни, не вла ди не ор га ни за ци је, при вред на дру шта ва и пред-
у зет ни ци на по тен ци јал но угро же ним под руч ји ма. Код за шти те од 
уну тра шњих во да (од вод ња ва ње) спро во ђе ње хи дро тех нич ких ме-
ра вр ши ће се у скла ду са пла но ви ма, по тре ба ма и фи нан сиј ским 
мо гућ но сти ма др жа ве и по љо при вред них про из во ђа ча и по тре ба-
ма за шти те од уну тра шњих во да у на се ље ним под руч ји ма. За за-
шти ту од еро зи је и бу ји ца та ко ђе ће се ре а ли зо ва ти ре гу ла тив не 
и ад ми ни стра тив не ме ре и ин ве сти ци о ни ра до ви, уз нео п ход но 
за јед нич ко и ко ор ди ни са но де ло ва ње над ле жних ор га на упра ва и 
јав них и дру гих пред у зе ћа, ко ри сни ка еро зи о них под руч ја.

Ин тер ди сци пли нар ном са рад њом, на др жав ном и ло кал-
ном ни воу вла сти, у обла сти ма за шти те од во да, за шти те жи вот не 
сре ди не и про стор ног пла ни ра ња обез бе ди ће се по тре бан сте пен 
ускла ђе но сти у пла ни ра њу ме ра за шти те од во да и ко ри шће ња 
про сто ра (ко ри шће ње зе мљи шта, раз вој са о бра ћа ја и ур ба них цен-
та ра). Аде кват ним про стор ним и ур ба ни стич ким пла ни ра њем би-
ће ус по ста вље на рав но те жа из ме ђу ра сту ћих зах те ва за да љом ур-
ба ни за ци јом и еко ном ским ко ри шће њем при о ба ља ре ка и по тре бе 
да се од ре ђе ни про сто ри ре зер ви шу ра ди ре гу ли са ња оти ца ја и 
за др жа ва ња во де у сли ву, што је зна чај на ме ра за уна пре ђе ње пре-
вен тив не за шти те и сма ње ње ри зи ка.

У сли во ви ма ме ђу на род них во до то ка све ак тив но сти за сма-
ње ње ри зи ка од по пла ва, укљу чу ју ћи и опе ра тив ну од бра ну од по-
пла ва и ле да, мо ра ју се од ви ја ти уз ак тив ну са рад њу са др жа ва ма у 
сли ву, у скла ду са при хва ће ним кон вен ци ја ма и спо ра зу ми ма. 

Из град њу си сте ма за од вод ња ва ње по љо при вред ног зе мљи-
шта тре ба вр ши ти у скло пу ко ма са ци је, а у су прот ном, при о ри-
те ти се утвр ђу ју уз по што ва ње кри те ри ју ма про пи са них за ко ном, 
при че му је пр ви кри те ри јум обез бе ђе на за шти та од спољ них во да 
под руч ја на ко ме се си стем гра ди. Не по вољ не ефек те ви со ких ни-
воа под зем них во да тре ба от кла ња ти и из град њом хо ри зон тал не 
цев не дре на же.

Ин фор ми са ње и еду ка ци ја јав но сти, кроз све о бу хва тан план 
у чи јем кре и ра њу сво је ме сто има и На ци о нал на кон фе рен ци ја 
за во де, пред ста вља ју зна чај ну пер ма нент ну ак тив ност ко јом се 
сти че и одр жа ва свест о по пла ва ма и ри зи ку ко ји по пла ве ства-
ра ју. Основ за ре ле вант не ин фор ма ци је о ри зи ку од по пла ва су 

кар те угро же но сти, ко је са др же и по дат ке о гра ни ца ма пла вље ња 
при ве ли ким во да ма раз ли чи тог по врат ног пе ри о да, укљу чу ју ћи 
и нај го ри мо гу ћи сце на рио и кар те ри зи ка од по пла ва. У слу ча ју 
спољ них во да, зо ни ра ју се ре ал но плав не зо не (по вр ши не ко је би 
увек пла ви ле ве ли ке во де, што је при сут но углав ном у до ли на ма 
ма њих во до то ка, без из гра ђе них за штит них си сте ма) и по тен ци-
јал но плав не зо не (по вр ши не за шти ће не од по пла ва па сив ним или 
ак тив ним ме ра ма за шти те, ко је би би ле пла вље не са мо у слу ча ју 
от ка за си сте ма).

Прак тич на упут ства за на се ља и по је дин це ка ко да се по на-
ша ју то ком по пла ва да би за шти ти ли се бе и сво је вла сни штво, зна-
чај но би до при не ла сма ње њу ри зи ка и ште та од по пла ва. 

Ста нов ни штво тре ба охра бри ва ти да са мо пред у зи ма од го ва-
ра ју ће пре вен тив не ме ре, ра ди соп стве не за шти те и за шти те вла-
сни штва, а оси гу ра ње до ба ра на угро же ном под руч ју мо же да бу-
де зна ча јан фак тор за сма ње ње фи нан сиј ског ри зи ка по је ди на ца, 
пред у зе ћа и дру штва у це ли ни, те га тре ба под сти ца ти. 

3.3.2. Смер ни це за ре а ли за ци ју ме ђу на род них спо ра зу ма ко ји се 
од но се на упра вља ње во да ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је

Ме ђу на род на са рад ња је нео п ход на ак тив ност у окви ру упра-
вља ња во да ма на ме ђу др жав ним и ме ђу на род ним во до то ци ма и њи-
ма при па да ју ћим под зем ним во да ма. Основ за ову са рад њу су ра-
ти фи ко ва ни мул ти ла те рал ни и би ла те рал ни уго во ри и кон вен ци је, 
ко ји ма се уре ђу је област упра вља ња во да ма на овим во до то ци ма. 

У окви ру уна пре ђе ња мул ти ла те рал не и ус по ста вља ња и уна-
пре ђе ња би ла те рал не са рад ње тре ба:

1) на ста ви ти рад у по сто је ћим те ли ма за при ме ну ме ђу на род-
них спо ра зу ма и кон вен ци ја  – рад на те ла кон вен ци ја о во да ма и 
ме ђу на род не ко ми си је (Ду нав, Са ва и др.), уз ис пу ња ва ње пре у зе-
тих оба ве за;

2) ак тив но уче ство ва ти у ра ду но во фор ми ра них ко ми си ја и 
ме ђу на род них те ла од зна ча ја за упра вља ње во да ма; 

3) ин тен зи ви ра ти ме ђу на род ну са рад њу са су сед ним др жа ва-
ма на про сто ру бив ше СФРЈ (Хр ват ска, БиХ, Цр на Го ра и Ма ке-
до ни ја), уз пот пи си ва ње спо ра зу ма ко ји ма се уре ђу је упра вља ње 
во да ма на де ло ви ма во до то ка од за јед нич ког ин те ре са; 

4) ин тен зи ви ра ти ме ђу на род ну са рад њу са су сед ним др жа-
ва ма (Ру му ни ја, Ма ђар ска и Бу гар ска), уз пот пи си ва ње спо ра зу ма 
ко ји ма се уре ђу је упра вља ње во да ма на де ло ви ма во до то ка од за-
јед нич ког ин те ре са; 

5) ра ти фи ко ва ти Кон вен ци ју о ко ри шће њу ме ђу на род них во-
до то ко ва у не пло вид бе не свр хе (Њу јор шка кон вен ци ја), ко јом се 
ре гу ли ше упра вља ње во да ма (усло ви за ко ри шће ње, раз вој, очу ва-
ње и за шти ту ме ђу на род них во до то ка и уна пре ђе ње њи хо вог оп-
ти мал ног и одр жи вог ко ри шће ња у не пло вид бе не свр хе);

6) уче ство ва ти у ак тив но сти ма ве за ним за пла но ве упра вља-
ња во да ма и пла но ве упра вља ња ри зи ци ма од по пла ва на сли ву 
Ду на ва и дру ге пла но ве у обла сти во да на ме ђу на род ним во до то-
ци ма, у окви ру че га тре ба:

(1) обез бе ди ти ускла ђе ност пла но ва упра вља ња во да ма на 
вод ним под руч ји ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је са Пла ном 
упра вља ња во да ма на сли ву Ду на ва, ко ји је ре зул тат ра да ме ђу на-
род ног ти ма у окви ру IC PDR-а; 

(2) обез бе ди ти ускла ђе ност пла но ва упра вља ња ри зи ци ма од 
по пла ва на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је са пла ном упра вља ња 
ри зи ци ма од по пла ва на сли ву Ду на ва; у скла ду са овим, пла ни ра-
на је из ра да за јед нич ког пла на за Са ву, кроз рад Сав ске ко ми си је;

(3) пла но ве у обла сти во да на ме ђу на род ним во до то ци ма ра-
ди ти уз уса гла ша ва ње са над ле жним ор га ни ма су сед них зе ма ља. 

3.3.3. Основ не од ред ни це мо ни то рин га и ин фор ма ци о ног  
си сте ма за оства ре ње упра вља ња во да ма на те ри то ри ји  

Ре пу бли ке Ср би је

Си сте мат ски и све о бу хва тан мо ни то ринг пред у слов је за по-
у зда но утвр ђи ва ње ста ту са по вр шин ских и под зем них во да, као 
осно ва за пла ни ра ње ко ри шће ња во да и ефи ка сно ин те грал но 
упра вља ње во да ма. Од го вор ност за ус по ста вља ње и из вр ша ва ње 
мо ни то рин га има Ре пу бли ка Ср би ја, кроз до но ше ње го ди шњег 
про гра ма мо ни то рин га и обез бе ђе ње усло ва за ње го во спро во ђе ње. 

Мо ни то ринг па ра ме та ра кван ти те та и ква ли те та во да, укљу-
чу ју ћи и под зем не во де ду бо ких из да ни, мо ра се вр ши ти уз 
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при ме ну стан дар ди зо ва них по сту па ка ме ре ња на те ре ну, утвр ђе-
них ме то да ла бо ра то риј ских ана ли за и стан дар ди зо ва ног на чи на 
об ра де и при ка за ре зул та та и уз њи хо ву стал ну кон тро лу и уса вр-
ша ва ње. У ци љу утвр ђи ва ња и пра ће ња ста ту са вод них те ла по вр-
шин ских во да, мо ни то рин гом тре ба об у хва ти ти и кључ не па ра ме-
тре оних еле ме на та ква ли те та (би о ло шких, хи дро мор фо ло шких и 
фи зич ко-хе миј ских), ко ји су, пре ма прет ход ним са зна њи ма, нај о-
се тљи ви ји на при ти ске ко ји ма је кон крет но вод но те ло из ло же но.

Мо ни то ринг опе ра тив но тре ба да спро во ди над ле жна ре пу-
блич ка ор га ни за ци ја, у скла ду са го ди шњим про гра мом Вла де. 
Ова ор га ни за ци ја тре ба да об је ди њу је и ре зул та те ис пи ти ва ња ко-
ја, пре ма го ди шњем про гра му, вр ше и дру га овла шће на прав на ли-
ца и да их, за јед но са соп стве ним, до ста вља над ле жном ми ни стар-
ству. Го ди шњи из ве штај мо ра да са др жи и ре ги стро ва не про ме не 
ква ли те та во да.

Мо ни то рин гом се мо ра ју об у хва ти ти и за шти ће не обла сти, 
при че му ће су бјек ти ко ји спро во де мо ни то ринг, као и па ра ме три 
и уче ста лост њи хо вог узор ко ва ња, за ви си ти од вр сте за шти ће не 
обла сти (у скла ду са пре по ру ка ма Оквир не ди рек ти ве о во да ма). 
На мен ски мо ни то ринг мо ра се спро во ди ти и на по је ди ним реч ним 
де о ни ца ма у чи јој бли зи ни су по љо при вред не по вр ши не на ко ји ма 
је зна чај ни је ко ри шће ње хе миј ских сред ста ва, ка ко би се пра тио 
ути цај ових сред ста ва на ква ли тет во да у во до то ку.

Ре ле вант ни ре зул та ти мо ни то рин га (пр вен стве но оног ко ји 
спро во ди над ле жна ре пу блич ка ор га ни за ци ја) мо ра ју би ти укљу-
че ни у Вод ни ин фор ма ци о ни си стем Ре пу бли ке Ср би је, ка ко би се 
омо гу ћи ло пра ће ње и уна пре ђе ње вод ног ре жи ма, пла ни ра ње раз-
во ја вод них си сте ма и ин те грал но упра вља ње во да ма у Ре пу бли ци 
Ср би ји. 

Би тан део ин фор ма ци о ног си сте ма пред ста вља ју вод ни ка та-
стри (вод ног до бра, вод них обје ка та, ко ри шће ња во да и за га ђи ва-
ча), а њи хо во ком пле ти ра ње и ажур но во ђе ње су од бит ног ути ца ја 
на ефи ка сност и ква ли тет упра вља ња во да ма.

Је дин ствен ин фор ма ци о ни си стем за Ре пу бли ку Ср би ју мо ра 
се и да ље во ди ти у Ми ни стар ству, али мо ра би ти оба ве за и јав-
них во до при вред них пред у зе ћа, за те ри то ри ју њи хо ве над ле жно-
сти. Та ко ђе, као и до са да, раз ме на ре ле вант них ин фор ма ци ја са 
дру гим ин фор ма ци о ним си сте ми ма на на ци о нал ном и ме ђу на род-
ном ни воу тре ба да се вр ши са ни воа Ми ни стар ства, осим ако се 
по себ ним ак том овла шће ње не пре не се на јав но во до при вред но 
пред у зе ће за те ри то ри ју ње го ве над ле жно сти.

Јав на пред у зе ћа и дру га прав на ли ца из ван сек то ра во да мо-
ра ју пер ма нент но да вр ше при ку пља ње и ажу ри ра ње, у окви ру 
си сте ма у њи хо вој над ле жно сти, свих ре ле вант них по да та ка и ин-
фор ма ци ја од зна ча ја за упра вља ње во да ма. Ове по дат ке мо ра ју 
до ста вља ти над ле жном јав ном во до при вред ном пред у зе ћу и дру-
гим За ко ном о во да ма утвр ђе ним су бјек ти ма. Оба ве за кон тро ле 
ква ли те та и ре ги стро ва ња кван ти те та во де на во до за хва ту (у скла-
ду са чла ном 74. За ко ну о во да ма) за све прав не су бјек те ко ји оба-
вља ју по сло ве снаб де ва ња во дом мо ра се и опе ра тив но спро ве сти 
де фи ни са њем фор ми и про це ду ре за при ку пља ње, об ра ду и при-
каз при ку пље них по да та ка, чи ме ће се зна чај но уна пре ди ти обим 
по да та ка о под зем ним во да ма као ре сур су.

3.4. При о ри те ти за по сти за ње ци ље ва у упра вља њу во да ма и 
уна пре ђе њу вод ног ре жи ма, у скла ду са одр жи вим раз во јем

Ка ко је за оства ре ње ду го роч них ци ље ва у по је ди ним обла-
сти ма сек то ра во да по треб но обез бе ди ти зна чај на сред ства и ан-
га жо ва ти ве ли ке на уч не, струч не и услу жне ка па ци те те ко јих у 
овом тре нут ку не ма до вољ но, ак тив но сти на уна пре ђе њу вод ног 
ре жи ма и укуп ног ста ња у сек то ру во да ће се од ви ја ти у скла ду 
са мо гућ но сти ма при вре де и дру штва, ува жа ва ју ћи утвр ђе не при-
о ри те те.

Са аспек та при о ри те та, мо гу се из дво ји ти две ка те го ри је ак-
тив но сти:

1) ак тив но сти ко ји ма се обез бе ђу је осно ва за спро во ђе ње 
функ ци је упра вља ња во да ма, и

2) ак тив но сти по обла сти ма сек то ра во да, ко ји ма се уна пре-
ђу је ста ње у сва кој обла сти и ства ра ју бо љи усло ви за раз вој др жа-
ве и дру штва.

Пр ва ка те го ри ја ак тив но сти пред ста вља основ ни при о ри тет 
и од но си се на ком пле ти ра ње прав не ре гу ла ти ве, од но сно до но ше-
ње под за кон ских ака та у скла ду са За ко ном о во да ма (укљу чу ју ћи 

и из ме не и до пу не овог до ку мен та у про це су хар мо ни за ци је са 
ре гу ла ти вом ЕУ), ра ди обез бе ђе ња усло ва за ње го ву им пле мен та-
ци ју. У овој ка те го ри ји на ла зи се и из ра да и до но ше ње пла но ва 
упра вља ња во да ма на вод ним под руч ји ма и план за шти те во де од 
за га ђи ва ња, ко је до но си Вла да, од но сно над ле жни ор ган АП и Бе-
о гра да, као и пла но ва упра вља ња ри зи ци ма од по пла ва у Ре пу бли-
ци Ср би ји и на вод ним под руч ји ма. 

По ред под за кон ских ака та про пи са них За ко ном о во да ма, 
тре ба ком пле ти ра ти и оста лу ре гу ла ти ву ко ја се ба ви про бле ма ти-
ком во да или је од зна ча ја за сек тор во да.

Аде кват ним ме ра ма над зо ра и кон тро ле, укљу чу ју ћи и ка зне-
ну по ли ти ку, мо ра се обез бе ди ти ефи ка сност у спро во ђе њу ре гу-
ла ти ве. 

Обез бе ђе ње ин тер сек тор ске са рад ње ре пу блич ких ор га на 
упра ве и ме ђу соб не са рад ње свих су бје ка та укљу че них у про це се 
ве за не за упра вља ње во да ма и ко ри шће ње про сто ра, пред у слов је 
и при о ри тет за уна пре ђе ње ста ња у сек то ру во да. Ово се на ро чи то 
од но си на обез бе ђе ње са рад ње ре ле вант них су бје ка та при из ра ди 
сту ди ја ком плек сног ко ри шће ња по је ди них под сли во ва или њи хо-
вих де ло ва.

За ефи ка сни је и ра ци о нал ни је спро во ђе ње функ ци је упра-
вља ња во да ма тре ба та ко ђе ра ди ти на ја ча њу ка па ци те та (ин сти-
ту ци о нал них, из во ђач ких, про јек тант ских, услу жних, за тим у 
сег мен ту одр жа ва ња, као и над зо ра и кон тро ле) и ства ра њу бо ље 
ма те ри јал не осно ве за њи хов рад. Ова ак тив ност се мо ра од ви ја ти 
кон ти ну ал но, план ски и ко ор ди ни са но, на др жав ном и ло кал ном 
ни воу, при че му обра зов не и на уч но и стра жи вач ке ин сти ту ци је мо-
ра ју до би ти зна чај ни је ме сто.

За да так ви со ког при о ри те та је и обез бе ђе ње ре ле вант них па-
ра ме та ра за де фи ни са ње вод ног ре жи ма, као осно ва за ус по ста-
вља ње аде кват ног упра вља ња во да ма. Ово об у хва та уна пре ђе ње 
мо ни то рин га по вр шин ских и под зем них во да, ус по ста вља ње и 
ре дов но ажу ри ра ње Вод ног ин фор ма ци о ног си сте ма, из ра ду би-
лан са во да за вод на под руч ја и под сли во ве, из ра ду и ре а ли за ци ју 
про гра ма спе ци фич них ис тра жи ва ња ве за них за про це се ко ји се 
од ви ја ју у по вр шин ским и под зем ним во да ма и сл.

У окви ру дру ге ка те го ри је ак тив но сти, за шти та људ ског 
здра вља пред ста вља основ ни за да так и при о ри тет ну ак тив ност 
сек то ра во да.

У окви ру ор га ни зо ва ног снаб де ва ња здра вом пи ја ћом во дом 
свих на се ља за ко ја по сто је при род ни, тех нич ки и еко ном ски усло-
ви и прет по став ке, нај пре тре ба из вр ши ти про ши ре ње (до град њу) 
мре же и ње ну мо дер ни за ци ју, за тим про ши ре ње по сто је ћих из-
во ри шта, а у слу ча ју да се про блем снаб де ва ња во дом за пи ће не 
мо же ре ши ти ра ци о нал ни је, про блем ре ша ва ти из град њом но вих 
ре ги о нал них си сте ма.

Па ра ме тар угро же но сти кон зу ма (стал но лош ква ли тет во де, 
опа сан по здра вље, под ло жност ак ци дент ним за га ђе њи ма, ду же 
не ста ши це во де и сл.) пред ста вља нај ва жни ји кри те ри јум за утвр-
ђи ва ње у ко јим на се љи ма тре ба при о ри тет но ре ша ва ти про блем 
снаб де ва ња во дом за пи ће. По ред овог па ра ме тра, при од ре ђи ва-
њу при о ри те та мо же се узе ти у об зир со ци јал на ком по нен та да тог 
кон зу ма, ефе кат ин ве сти ра ња, од но сно, сте пен по бољ ша ња ста ња 
у од но су на уло же на сред ства, спрем ност да се са ло кал ног ни воа 
уче ству је у ин ве сти ра њу и сл. Код при бли жно истог сте пе на угро-
же но сти ма лу пред ност тре ба да ти ве ћем на се љу, јер се та ко ре ша-
ва про блем ве ћег бро ја ко ри сни ка.

Ус по ста вља ње еко ном ске це не во де пред ста вља та ко ђе при-
о ри тет ну ак тив ност у на ред ном пе ри о ду, при че му ди на ми ку по-
ве ћа ња це на тре ба при ла го ди ти еко ном ској мо ћи ста нов ни штва и 
при вре де. 

У обла сти за шти те во да oд за га ђи ва ња при о ри те ти се де фи-
ни шу у од но су на ре ла ти ван до при нос по је ди них ка те го ри ја за га-
ђи ва ња, по ре кла за га ђи ва ња, као и спе ци фич не мо ћи при јем ни ка 
да при ми за га ђе ње, а да не до ђе до по ре ме ћа ја у ста ту су по вр шин-
ских и под зем них во да, и то: 

1) код кон цен три са них из во ра за га ђе ња  – на ба зи спе ци фич-
ног оп те ре ће ња при јем ни ка у од но су на рас по ло жи ве ко ли чи не во-
да у ње му;

2) код ра су тих из во ра за га ђе ња  – на ба зи ре ла тив ног до при-
но са по је ди них ка те го ри ја ра су тог за га ђе ња укуп ном за га ђе њу и 
мо гућ но сти ма за свр сис ход ну и ефи ка сну при ме ну ме ра кон тро ле 
уно са.
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По ла зе ћи од на пред на ве де ног, уз ре ви та ли за ци ју по сто је ћих 
и за вр ше так из град ње за по че тих, но ва по стро је ња за пре чи шћа ва-
ње от пад них во да при о ри тет но тре ба гра ди ти:

1) у зо на ма са зна чај ним ути ца јем на из во ри шта во до снаб-
де ва ња;

2) у ве ћим на се љи ма у вр ху сли во ва, због ма лог ка па ци те та 
при јем ни ка и по тен ци јал но ве ћег за га ђе ња;

3) у на се љи ма чи ји ре ци пи јен ти има ју ма лу спе ци фич ну моћ 
при је ма и са мо пре чи шћа ва ња (ма ли про ти ца ји, спо ро те че ње и др.);

4) у зим ским ту ри стич ким цен три ма у вр ху сли во ва.
У на се љи ма са ма ње од 2.000 ста нов ни ка без јав не ка на ли за-

ци је а ко ја има ју јав но во до снаб де ва ње, пр вен стве но се тре ба ори-
јен ти са ти на ин ди ви ду ал не си сте ме аде кват ног трет ма на от пад них 
во да и из бе га ва ти из град њу цен трал них ка на ли за ци о них си сте ма, 
по себ но у на се љи ма у ко ји ма је при сут на де мо граф ска стаг на ци ја 
или пад бро ја ста нов ни ка (ве ћи на на се ља у овој ка те го ри ји).

У овој обла сти др жа ва и ауто ном на по кра ји на ће уче ство ва ти 
пр вен стве но у из град њи глав них ко лек то ра и ППОВ, пре ма кри-
те ри ју ми ма утвр ђе ним про пи си ма. Нај зна чај ни ји кри те ри ју ми су 
сте пен угро же но сти здра вља ста нов ни штва, као и сте пен ути ца-
ја за га ђе ња на ста ње при јем ни ка от пад них во да и во де ни и при-
о бал ни еко си стем. Глав не ко лек то ре и ППОВ при о ри тет но тре ба 
гра ди ти у на се љи ма у ко ји ма би се њи хо вом ре а ли за ци јом бит но 
по бољ ша ла за шти та здра вља ста нов ни штва, за шти та из во ри шта 
снаб де ва ња во дом за пи ће и за шти та ре ци пи јен та, као и оста лих 
еле ме на та жи вот не сре ди не. Ово се пр вен стве но од но си на на се-
ља у сли ву Ју жне, Ве ли ке и За пад не Мо ра ве, ка нал ске мре же ХС 
ДТД, сли ву Ти мо ка, Та ми ша, Мла ве, Ко лу ба ре, Пе ка, а за тим у 
сли ву Ти се, Са ве, Дри не и не по сред ном сли ву Ду на ва.

У слу ча ју ин ду стриј ских от пад них во да при о ри тет пред ста-
вља уво ђе ње оба ве зе њи хо вог пре чи шћа ва ња пре упу шта ња у јав-
ну ка на ли за ци ју (пред трет ман) или не по сред но у ре ци пи јент, на-
ро чи то ако се ра ди о от пад ним во да ма ко је са др же при о ри тет не и 
при о ри тет не ха зард не суп стан це. 

Код ра су тих из во ра за га ђе ња мо ра се обез бе ди ти ефи ка сна 
кон тро ла уно са за га ђе ња.

У са рад њи са над ле жним ин сти ту ци ја ма за за шти ту жи вот не 
сре ди не, ди вље де по ни је тре ба укло ни ти, са ни ра ти по сто је ће де-
по ни је ко му нал ног и ин ду стриј ског от па да и гра ди ти но ве у скла-
ду са стан дар ди ма, пре ма при о ри те ти ма утвр ђе ним ре ле вант ним 
до ку мен том. 

Ре ви та ли за ци ја по сто је ћих си сте ма за на вод ња ва ње пред ста-
вља при о ри тет ну ак тив ност, уз уво ђе ње дво на мен ске функ ци је (на-
вод ња ва ње и од вод ња ва ње) где за то по сто је мо гућ но сти и по тре-
бе. Па ра лел но са овим, уко ли ко има ин те ре са и сред ста ва, тре ба 

гра ди ти но ве си сте ме, пр вен стве но на зе мљи шти ма ви со ке ка те го-
ри је по год но сти за на вод ња ва ње (I и II, а на не ким про сто ри ма и 
IIа кла са), за шти ће ним од штет ног деј ства спољ них во да. Пред ност 
тре ба да ти по вр ши на ма за чи је на вод ња ва ње је мо гу ће обез бе ди ти 
од го ва ра ју ће ко ли чи не во де из ло кал них из во ри шта (бли зи на по вр-
шин ских то ко ва, до вољ ног ка па ци те та и ква ли те та за ове на ме не). 

Пла но ви упра вља ња ри зи ци ма од по пла ва тре ба да обез бе де 
основ за ефи ка сну за шти ту љу ди и до ба ра од по плав них спољ них 
и уну тра шњих во да. Не спор но је, ме ђу тим, да у окви ру ин ве сти-
ци о не ак тив но сти ре кон струк ци ја и до град ња по сто је ћих си сте ма 
пред ста вља при о ри тет и то нај пре за за шти ту од спољ них во да 
цен та ра ште те (гра до ви и на се ља по ред ве ли ких во до то ка, ин ду-
стриј ски и енер гет ски ком плек си, са о бра ћај на ин фра струк ту ра). 
По ве ћа ње сте пе на за шти те тре ба обез бе ди ти и на ме ђу др жав ним 
и ме ђу на род ним во до то ци ма. Не ма њи зна чај има и за шти та аку-
му ла ци о них про сто ра од за си па ња на но сом, али и љу ди и до ба-
ра, уре ђе њем еро зи о них под руч ја и бу јич них то ко ва, пр вен стве но 
кроз на се ље на ме ста. 

У обла сти за шти те од уну тра шњих во да (од вод ња ва ње) по-
бољ ша ње ста ња тре ба по сти ћи при о ри тет но ра до ви ма на обез-
бе ђи ва њу функ ци о нал но сти по сто је ћих си сте ма, пр вен стве но 
аде кват ним ре дов ним и ин ве сти ци о ним одр жа ва њем, за тим ре кон-
струк ци јом и до град њом до про јек то ва них пер фор ман си, док но ве 
си сте ме нај пре тре ба гра ди ти на зе мљи шту I дре на жне кла се (око 
100.000 hа, од но сно око 20% још увек угро же них по вр ши на). При-
том, нај пре тре ба гра ди ти основ ну и де таљ ну ка нал ску мре жу, а 
за тим пра те ће објек те на њи ма.

IV. ПРО ЈЕК ЦИ ЈА РАЗ ВО ЈА УПРА ВЉА ЊА ВО ДА МА

Про јек ци ја бро ја ста нов ни ка
Про јек ци је ста нов ни штва Ре пу бли ке Ср би је пре у зе те су из 

до ку ме на та Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку, ко ји је, при ме ном 
ана ли тич ке ме то де уз ко ри шће ње тзв. де ком по ва ног при сту па42, 
ура дио сле де ће ва ри јан те: ни ска, сред ња, ви со ка, за тим ва ри јан та 
кон стант ног фер ти ли те та и мор та ли те та и ва ри јан та нул тог ми гра-
ци о ног сал да. 

За по тре бе да љих ана ли за ко ри шће ни су по да ци из ви со ке 
ва ри јан те про јек ци је ста нов ни штва (Сли ка 37), ко ја та ко ђе има 
тренд сма ње ња бро ја ста нов ни ка, али не што спо ри ји у од но су на 
дру ге ва ри јан те.
 – – – – – – – – – – – – – – –
42 Хи по те зе су по ста вље не за под руч је цен трал не Ср би је и АП Вој во ди не, та ко да 

про јек то ва но ста нов ни штво Ре пу бли ке Ср би је пред ста вља збир про јек ци ја ста-
нов ни штва ње них кон сти ту тив них де ло ва, а не ре зул тан ту по себ но по ста вље них 
хи по те за

Слика 37. Про јек ци ја кре та ња бро ја ста нов ни ка

4.1. По тре ба за во дом и мо гућ ност да се обез бе ди до вољ на ко ли чи на во де од ре ђе ног ква ли те та за раз ли чи те на ме не

4.1.1. Ко ри шће ње во да

Про це на по треб них ко ли чи на во де ба зи ра на је на ста њу вод них ре сур са и ак ту ел ном ста њу у обла сти ко ри шће ња во да, као и на 
ци ље ви ма и смер ни ца ма раз во ја, за сно ва ним на де мо граф ским про јек ци ја ма и про јек ци ја ма раз во ја при вре де и дру штва у пе ри о ду раз-
ма тра ном овим до ку мен том.
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Стра те шки циљ: Обез бе ђе ње до вољ них ко ли чи на во де од го ва ра ју ћег ква ли те та за раз ли чи те ка те го ри је ко ри сни ка, пре све га за 

снаб де ва ње во дом ста нов ни штва, при че му се не сме угро зи ти жи вот на сре ди на.

Снаб де ва ње во дом ста нов ни штва

Снаб де ва ње во дом ста нов ни штва пред ста вља при о ри тет над свим оста лим об ли ци ма ко ри шће ња во де, па се по треб не ко ли чи не во-
де за пи ће мо ра ју нај пре утвр ди ти за ову ка те го ри ју по тро ша ча. При том су, кроз спе ци фич ну по тро шњу, об у хва ће ни и дру ги ко ри сни ци 
ко ји се во дом за пи ће снаб де ва ју из јав ног во до во да (уста но ве, ин ду стри ја и дру ги при вред ни су бјек ти).

По треб не ко ли чи не во де

По треб не ко ли чи не во де за јав но снаб де ва ње во дом за план ски пе ри од од ре ђе не су на осно ву де мо граф ских по ка за те ља, про јек ци ја 
сте пе на при кљу че но сти на си стем (са да шњег и про јек то ва ног) и про јек то ва не спе ци фич не по тро шње. 

Де мо граф ске про јек ци је до кра ја план ског пе ри о да по ка зу ју не га ти ван тренд, из че га про ис ти че ма ли по раст ко ри сни ка јав ног во до-
снаб де ва ња. На ба зи де мо граф ске про јек ци је и прет по став ке да ће сте пен укљу че но сти ста нов ни штва у си сте ме јав ног во до снаб де ва ња би ти 
по ве ћан (Та бе ла 44), а да се про сеч на спе ци фич на по тро шња на ни воу Ре пу бли ке Ср би је не ће зна чај ни је про ме ни ти у план ском пе ри о ду, 
утвр ђе не су по тре бе за во дом по оп шти на ма и при ка за не збир но по окру зи ма (Та бе ла 45). По ка за те љи су да ти за два вре мен ска пре се ка и две 
ва ри јан те  – по тре бе без ре зер ви и по тре бе са ре зер вом (ре зер ва на из во ри шту и ве ћи ко е фи ци јент си гур но сти снаб де ва ња во дом за пи ће). 

Табела 44. При кљу че ност ста нов ни штва на јав но во до снаб де ва ње
Под руч је Број ста нов ни ка 

Милиони
Број ко ри сни ка

милиони
Сте пен при кљу че но сти у %

2012. 2024. 2034. 2012. 2024. 2034. 2012. 2024. 2034.
АП Вој во ди на 1.933 1.817 1.771 1.752 1.710 1.700 91 94 96
Бе о град 1.658 1.766 1.879 1.519 1.660 1.805 92 94 96
цен трал на Ср би ја 3.643 3.332 3.209 2.564 2.730 2.875 71 82 90
Ре пу бли ка Ср би ја без АП Ко со ва и Ме то хи је 7.234 6.915 6.859 5.835 6.100 6.380 81 88 93

Табела 45. По тре бе за во дом по окру зи ма, у ми ли о ни ма m3/год

Округ 
Округ

2024. го ди не 2034. го ди не
по треб не ко ли чи не по треб не ко ли чи не

без ре зер ве са ре зер вом (10%) без ре зер ве са ре зер вом (15%)
Се вер но бач ки 14,20 15,62 15,00 17,25
Сред ње ба нат ски 16,67 18,34 16,50 18,98
Се вер но ба нат ски 12,62 13,88 12,17 14,00
Ју жно ба нат ски 27,58 30,34 28,11 32,33
За пад но бач ки 14,64 16,10 14,56 16,78
Ју жно бач ки 59,32 65,25 62,62 72,01
Срем ски 30,97 34,07 33,19 38,17

АП Вој во ди на
106 m3/год 176,00 193,60 182,15 209,51
m3/s 5,55 6,11 5,74 6,61

Град Београд
106 m3/год 237,56 261,32 247,73 284,89
m3/s 7,53 8,29 7,86 9,04

Ма чван ски 22,85 25,14 25,45 29,27
Ко лу бар ски 17,55 19,31 19,83 22,80
По ду нав ски 17,50 19,25 20,50 23,58
Бра ни чев ски 15,62 17,18 16,01 18,41
Шу ма диј ски 35,51 39,06 39,12 44,99
По мо рав ски 15,38 16,92 18,36 21,11
Бор ски 17,10 18,81 16,35 18,80
За је чар ски 11,65 12,82 12,00 13,80
Зла ти бор ски 28,62 31,48 31,78 36,55
Мо ра вич ки 23,64 26,00 26,39 30,35
Ра шки 26,81 29,49 33,65 38,70
Ра син ски 20,49 22,54 24,30 27,95
Ни шав ски 41,07 45,18 45,00 51,75
То плич ки 8,07 8,88 9,34 10,74
Пи рот ски 9,31 10,24 9,91 11,40
Ја бла нич ки 18,54 20,39 22,48 25,85
Пчињ ски 20,68 22,75 26,54 30,52

цен трал на Србија
106 m3/год 350,39 385,43 397,01 456,56
m3/s 11,11 12,22 12,59 14,48

Ре пу бли ка Ср би ја без АП Косова и Метохије
106 m3/год 763,95 840,35 826,89 950,96
m3/s 24,22 26,65 26,22 30,15

При про це ни до дат них ко ли чи на по шло се од сле де ћег:
1) про сеч не за хва ће не ко ли чи не во де, ако се по сма тра ду жи пе ри од, из но се око 23 m3/s;
2) оче ки ва но по сте пе но по ве ћа ње це не во де ути ца ће на ра ци о нал ни ју по тро шњу; 
3) про це ње ни де мо граф ски тренд за раз ма тра ни пе ри од је не га ти ван, при че му су ми гра ци о на кре та ња ка град ским сре ди на ма из-

ра же на, пре све га ка Бе о гра ду;
4) због по ве ћа ња кон зу ма ко ји се снаб де ва из јав них во до вод них си сте ма, про це нат бро ја ста нов ни ка и до ма ћин ста ва об у хва ће них 

јав ним во до снаб де ва њем ће се по ве ћа ва ти;
5) ин ду стри ја ко ја зах те ва во ду ква ли те та за пи ће ће по ве ћа ти сво је по тре бе у план ском пе ри о ду;
6) по је ди на из во ри шта ће сма њи ва ти ка па ци тет, а не ка ће би ти ис кљу че на из екс пло а та ци је;
7) по ве ћа ње по тре ба мо гу ће су из раз ло га ко је је те шко кван ти фи ко ва ти.
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Из прет ход ног про ис ти че да је до кра ја план ског пе ри о да за за до во ље ње јав ног во до снаб де ва ња по треб но обез бе ди ти до дат но око 
3 m3/s, од но сно, укуп не ко ли чи не во де за за до во ље ње јав ног во до снаб де ва ња из но си ле би око 827 ми ли о на m3/год, без ре зер ви ко ји ма би 
се га ран то ва ла ве ћа си гур ност снаб де ва ња во дом за пи ће. 

Ори јен та ци ја снаб де ва ња во дом

Ду го роч на стра те ги ја снаб де ва ња во дом ста нов ни штва за ви си пр вен стве но од кван ти те та и ква ли те та вод них ре сур са на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је и њи хо вог про стор ног рас по ре да. Та ко се, на про сто ри ма са до вољ ним ко ли чи на ма во де за до во ља ва ју ћег ква ли те та, 
мо же за др жа ти по сто је ћа прак са екс пло а та ци је ло кал них из во ри шта, а тек у не до стат ку во де ићи на ре ги о нал на ре ше ња.

Као под руч ја бо га ти ја во дом мо гу се из дво ји ти за пад ни и, ло кал но, ис точ ни обод Ре пу бли ке Ср би је и алу ви о ни ве ли ких ре ка, док су 
во дом де фи ци тар ни Шу ма ди ја и По мо ра вље, као и де ло ви АП Вој во ди не уда ље ни од Ду на ва и Са ве. Ме ђу тим, кли мат ске про ме не и ути-
цај чо ве ка ће се ве ро ват но од ра зи ти на про ме ну ре жи ма про ти ца ја у во до то ци ма, што би ути ца ло и на ре жим под зем них во да. За то је, без 
об зи ра на ге не рал ну ори јен та ци ју при о ри тет ног ко ри шће ња ло кал них из во ри шта, по треб но из вр ши ти ре зер ва ци ју про сто ра за из град њу 
аку му ла ци ја и за шти ту од ре ђе них алу ви јал них про сто ра, као по тен ци јал них из во ри шта бу ду ћих ре ги о нал них си сте ма. 

Сли ка 38. при ка зу је до дат не ко ли чи не во де ко је се мо гу до би ти из но вих или про ши ре њем из во ри шта по сто је ћих ре ги о нал них си-
сте ма. По сто је ћи ре ги о нал ни си сте ми за ко је се, у сми слу из во ри шних ка па ци те та, не оче ку је да ље про ши ре ње, ни су на зна че ни на тој 
сли ци.

По ред ге не рал не ори јен та ци је за ве ће те ри то ри јал не це ли не, у Та бе ли 46. је да та ори јен та ци ја на из во ри шта за снаб де ва ње во дом 
за пи ће по оп шти на ма. За не ке оп шти не ори јен та ци ја на бу ду ћа из во ри шта је да та ал тер на тив но. При том, пр ва ал тер на ти ва под ра зу ме ва 
из во ри шта ко ја су, на овом ни воу са гле да ва ња, са бо љим тех но-еко ном ским по ка за те љи ма и ве ћим из гле дом за ре а ли за ци ју у на ред ном 
пе ри о ду, што не ис кљу чу је мо гућ ност да дру га оп ци ја до би је пред ност уко ли ко се од го ва ра ју ћим ис тра жи ва њи ма по ка же као по вољ ни ја. 
При ли ком ори јен та ци је у об зир су узе та ре ше ња из Стра те ги је во до снаб де ва ња и за шти те во да на те ри то ри ји АП Вој во ди не („Слу жбе-
ни лист АП Вој во ди не”, број 1/10), Во до при вред не осно ве Ре пу бли ке Ср би је, као и број них сту ди ја, ана ли за и тех нич ке до ку мен та ци је.

Из во ри шта ко ја слу же за снаб де ва ње во дом јед не оп шти не озна че на су као ло кал на, док се она ко ја снаб де ва ју или се пред ви ђа ју за 
снаб де ва ње ви ше оп шти на тре ти ра ју као ре ги о нал на и на во де се под ак ту ел ним име ном или име ном да тог ре ги о нал ног си сте ма. 

Слика 38. М ог ућа р еш ења сна бд ев ања в одом за п иће у Р еп убл ици С рб ији
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Табела 46. Мо гу ћа ре ше ња снаб де ва ња во дом за пи ће по оп шти на ма

Са да шња ситуација 
Мо гу ћа ре ше ња Пер спек ти ва Во до при вред не осно ве Ре пу бли ке Ср би је

I алтернатива II алтернатива Ближа Дугорочна 
1. Округ Севернобачки

1. Суботица Локална, ОВК АИББ ОВК, РВТ, (АИББ, (РВД)) ОВК, РВТ, (АИББ, (РВД))
2. Бачка Топола Локална, ОВК АИББ ИОТ ОВК, АИББ, (РВД) ОВК, АИББ, (РВД)
3. Мали Иђош Локална, ОВК АИББ ИОТ ОВК, АИББ, (РВД) ОВК, АИББ, (РВД)

2. Округ Средњебанатски
1. Житиште Локална, ОВК АИКД ЈИБ, РВД ОВК, (АИЈЛ) ОВК, (АИЈЛ)
2. Зрењанин Локална, ОВК АИКД РВД, РВТ ОВК, АИЈЛ, (РВД, (РВДР.)) ОВК, АИЈЛ, (РВД, (РВДР.), АИБЈ)
3. Нова Црња Локална, ОВК АИКД ЈИБ, РВД ОВК, РВТ, АИЈЛ ОВК, РВТ, АИЈЛ
4. Нови Бечеј Локална, ОВК АИКД АИКД, АИНС, 

АИББ, РВТ
ОВК, АИББ, (РВД) ОВК, АИББ, (РВД)

5. Сечањ Локална, ОВК АИКД ЈИБ, РВД ОВК, (АИЈЛ) ОВК, (АИЈЛ)
3. Округ Севернобанатски

1. Ада Локална, ОВК АИББ ИОТ, АИКД, 
РВТ

ОВК, РВТ, ((АИББ, РВД)) ОВК, РВТ, ((АИББ, РВД))

2. Кањижа Локална, ОВК АИББ ИОТ, АИКД, 
РВТ

ОВК, РВТ, ((АИББ, РВД)) ОВК, РВТ, ((АИББ, РВД))

3. Кикинда Локална, ОВК АИКД ЈИБ, РВТ ОВК, РВТ, ((АИББ, РВД)) ОВК, РВТ, ((АИББ, РВД))
4. Нови Кнежевац Локална, ОВК АИББ РВТ, АИКД ОВК, РВТ, ((АИББ, РВД)) ОВК, РВТ, ((АИББ, РВД))
5. Сента Локална, ОВК АИББ ИОТ, АИКД, 

РВТ
ОВК, РВТ, ((АИББ, РВД)) ОВК, РВТ, ((АИББ, РВД))

6. Чока Локална, ОВК АИББ РВТ, АИКД ОВК, РВТ, ((АИББ, РВД)) ОВК, РВТ, ((АИББ, РВД))
4. Округ Јужнобанатски

1. Алибунар Локална, ОВК АИКД ЈИБ ОВК, АИКД ОВК, АИКД
2. Бела Црква Локална, ОВК АИКД ЈИБ, РВД ОВК, АИКД ОВК, АИКД
3. Вршац Локална, ОВК АИКД ЈИБ ОВК, АИКД ОВК, АИКД
4. Ковачица Локална, ОВК АИКД, РВС РВД ОВК, АИКД ОВК, АИКД
5. Ковин Локална, ОВК АИКД ПВ, АИКД ПВ, АИКД
6. Опово Локална, ОВК АИКД ПР, РВД ОВК, АИКД ОВК, АИКД, (АИЧ)
7. Панчево Локална, ОВК АИКД ПР, БВК, РВД ПВ, АИКД ПВ, АИКД
8. Пландиште Локална, ОВК АИКД ЈИБ ОВК, АИКД ОВК, АИКД

5. Округ Западнобачки
1. Апатин Локална, ОВК АИББ ПВ, АИББ ПВ, АИББ
2. Кула Локална, ОВК АИББ ОВК, АИББ ОВК, АИББ, (РВД)
3. Оџаци Локална, ОВК АИББ ОВК, АИББ ОВК, АИББ, (РВД)
4. Сомбор Локална, ОВК АИББ ОВК, АИББ ПВ, ОВК, АИББ

6. Округ Јужнобачки
1. Бач Локална, ОВК АИББ РВД ОВК, АИББ ОВК, АИББ, (РВД)
2. Бачка Паланка Локална, ОВК АИББ РВД ПВ, АИЈЛ, (РВД, (РВДР.)) ПВ, АИЈЛ, (РВД, (РВДР.))
3. Бачки Петровац Локална, ОВК АИНС АИББ, РВД ПВ, АИЈЛ, (РВД, (РВДР.)) ПВ, АИЈЛ, (РВД, (РВДР.))
4. Беочин Локална, ОВК АИНС РВД ПВ, АИЈЛ, (РВД, (РВДР.)) ПВ, АИЈЛ, (РВД, (РВДР.))

5. Бечеј
Локална, ОВК БЕЧ АИКД, АИНС, 

АИББ, РВД, 
РВТ

ОВК, АИББ, (РВД) ОВК, АИББ, (РВД)

6. Врбас Локална, ОВК АИББ ОВК, АИББ, (РВД) ОВК, АИББ, (РВД)
7. Жабаљ Локална, ОВК АИНС РВД, АИББ ОВК, АИЈЛ, (РВД, (РВДР.)) ОВК, АИЈЛ, (РВД, (РВДР.))
8. Нови Сад Локална, ОВК, АИНС АИНС РВД ПВ, АИЈЛ, (РВД, (РВДР.)) ПВ, АИЈЛ, (РВД, (РВДР.))
9. Србобран Локална, ОВК АИББ АИНС ОВК, АИББ, (РВД) ОВК, АИББ, (РВД)
10. Ср. Карловци Локална, ОВК, АИНС АИНС РВД ПВ, АИЈЛ, (РВД, (РВДР.)) ПВ, АИЈЛ, (РВД, (РВДР.))
11. Темерин Локална, ОВК АИНС АИББ, РВД ОВК, АИЈЛ, (РВД, (РВДР.)) ОВК, АИЈЛ, (РВД, (РВДР.))

12. Тител Локална, ОВК РВД АИНС, АИКД, 
РВТ

ОВК, АИЧ, (РВД), ((РВДР.)) ОВК, АИЧ, (АИЈЛ, РВД), ((РВДР.))

7. Округ Сремски
1. Инђија Локална, ОВК БВК, АИЈК РВД ОВК, АИБЈ, (АИЈЛ) ОВК, АИБЈ, (АИЈЛ), ((РВДР.))
2. Ириг Локална, ОВК, РИ АИЈК ОВК, АИБЈ, (АИЈЛ) ОВК, АИБЈ, (АИЈЛ), ((РВДР.))
3. Пећинци Локална, ОВК БВК, АИЈК ОВК, АИБЈ, (АИЈЛ) ОВК, АИБЈ, (АИЈЛ), ((РВДР.))
4. Рума Локална, ОВК, РИ АИЈК ОВК, АИБЈ, (АИЈЛ) ОВК, АИБЈ, (АИЈЛ), ((РВДР.))
5. Ср. Митровица Локална, СРМ, ОВК СРМ ОВК, АИБЈ, (АИЈЛ) ОВК, АИБЈ, АИЈЛ, ((РВДР.))
6. Стара Пазова Локална, ОВК БВК, АИЈК РВД ОВК, АИБЈ, (АИЈЛ) ОВК, АИБЈ, (АИЈЛ), ((РВДР.))
7. Шид Локална, ОВК СРМ ОВК, АИЈЛ ОВК, АИЈЛ, ((РВДР.))

8. Град Београд
1. БВК БВК АИЗ, АИКД ПР, УВРЗ ПВ, РВСА, (РВСРД, РВД, 

УВРЗ)
ПВ, РВСА, УВРЗ, (РВСРД, РВД)

2. Барајево Локална, БВК Оптимизација локалних, 
БВК

ПВ, РВСА, (РВСРД, РВД, 
УВРЗ)

ПВ, РВСА, УВРЗ, (РВСРД, РВД)

3. Гроцка Локална РВД ПВ, РВСА, АИГШ, (УВРЗ, 
РВСРД)

ПВ, РВСА, АИГШ, УВРЗ, РВД, 
(РВСРД)

4. Лазаревац Локална Оптимизација локалних Јабланица ПВ, Јабланица, (УВРЗ, 
РВСРД)

ПВ, Јабланица, УВРЗ, (РВСРД)
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Са да шња ситуација 
Мо гу ћа ре ше ња Пер спек ти ва Во до при вред не осно ве Ре пу бли ке Ср би је

I алтернатива II алтернатива Ближа Дугорочна 
5. Младеновац Локална БВК УВРЗ ПВ, РВСА, (РВД, УВРЗ, 

АИГШ, РВСРД)
ПВ, РВСА, УВРЗ, (РВД, АИГШ, 
РВСРД)

6. Обреновац Локална АСО ПВ, РВСА, (УБРЗ, РВСРД) ПВ, РВСА, УБРЗ, (РВД, РВСРД)
7. Сопот Локална БВК УВРЗ ПВ, РВСА, (РВСРД, РВД, 

УВРЗ)
ПВ, РВСА, УВРЗ, (РВСРД, РВД)

9. Округ Мачвански
1. Богатић Локална АИБ ПВ, (АИБЈ) ПВ, АИБЈ
2. Владимирци Локална АИБ ПВ, (АИБЈ) ПВ, АИБЈ
3. Коцељева Локална АИБ ПВ, (АИБЈ) ПВ, АИБЈ
4. Крупањ Локална АИБ ПВ, Љубовиђа ПВ, Љубовиђа, (Ликодра)
5. Лозница Локална АИБ ПВ ПВ
6. Љубовија Локална АИБ ПВ, Љубовиђа ПВ, Љубовиђа
7. Мали Зворник Локална АИБ ПВ ПВ
8. Шабац Локална АИБ ПВ, (АИБЈ) ПВ, АИБЈ

10. Округ Колубарски
1. Ваљево Локална Јабланица ПВ, Јабланица, (РВСРД) ПВ, Јабланица, (УВРЗ, РВСРД)
2. Лајковац Локална Јабланица ПВ, Јабланица, (УВРЗ, 

РВСРД)
ПВ, Јабланица, УВРЗ, (РВСРД)

3. Љиг Локална Оптимизација локалних Рзав ПВ, (Рибница, УВРЗ, 
РВСРД)

ПВ, Рибница, УВРЗ, (РВСРД)

4. Мионица Локална Оптимизација локалних Јабланица ПВ, Јабланица, (Рибница, 
РВСРД, УВРЗ)

ПВ, Јабланица, Рибница, (УВРЗ, 
РВСРД)

5. Осечина Локална Оптимизација локалних Јабланица ПВ, Љубовић ПВ, Љубовић
6. Уб Локална Оптимизација локалних Јабланица ПВ, Јабланица, (УВРЗ, 

РВСРД)
ПВ, Јабланица, УВРЗ, (РВСРД)

11. Округ Подунавски
1. Велика Плана Локална Оптимизација локалних Ресава ПВ ПВ, (Млава, АИГШ)
2. Смедерево Локална, АИГШ Оптимизација локалних Дунав ПВ, АИГШ ПВ, АИГШ, (Млава)
3. См. Паланка Локална Оптимизација локалних Ресава ПВ, (Млава) ПВ, (Млава, АИГШ)

12. Округ Браничевски
1. Вел. Градиште Локална РВД ПВ ПВ, (Млава)
2. Голубац Локална РВД ПВ ПВ, (Млава)
3. Жабари Локална Оптимизација локалних Ресава, Млава ПВ, (Млава, АИГШ) ПВ, Млава, (АИГШ)
4. Жагубица Локална Оптимизација локалних Млава ПВ ПВ
5. Кучево Локална РВД ПВ, Буковска ПВ, Буковска, (Млава)
6. Мало Црниће Локална Оптимизација локалних ПВ, АИП, (Млава) ПВ, АИП, Млава
7. Петровац Локална Оптимизација локалних Млава ПВ, АИП, (Млава) ПВ, АИП, Млава
8. Пожаревац Локална, АИК Оптимизација локалних ПВ, АИП, (Млава) ПВ, АИП, Млава

13. Округ Шумадијски
1. Аранђеловац Локална, Букуља, Качер Рзав из правца 

Крагујевца
Качер, Лопатница-Студеница Качер, Лопатница-Студеница

2. Баточина Локална, АИБР АИБР, из правца 
Крагујевца

ПВ, Гружа ПВ, Гружа, Лопатница-Студеница

3. Кнић Локална из правца Крагујевца ПВ, Гружа ПВ, Гружа
4. Крагујевац Локална, Гружа, 

Грошница, АИБР
Оптимизација локалних, 
из правца Крагујевца

Студеница, Рзав ПВ, Гружа, Лопатница-
Студеница

ПВ, Гружа, Лопатница-Студеница

5. Лапово Локална из правца Крагујевца
6. Рача Локална Оптимизација локалних ПВ, Лопатница-Студеница ПВ, Лопатница-Студеница
7. Топола Локална Рзав из правца 

Крагујевца
ПВ, ВТ, Лопатница-
Студеница

ПВ, ВТ, Лопатница-Студеница

14. Округ Поморавски
1. Деспотовац Локална Оптимизација локалних Ресава ПВ ПВ, Ресава
2. Јагодина Локална Оптимизација локалних, 

Црница
из правца 
Крагујевца,
Ресава

ПВ, Расина, Црница, Ресава ПВ, Расина, Црница, Ресава

3. Параћин Локална, СВП Оптимизација локалних, 
Црница

из правца 
Крагујевца,
Ресава

ПВ, Расина, Црница, Ресава ПВ, Расина, Црница, Ресава

4. Рековац Локална Оптимизација локалних из правца 
Крагујевца

ПВ ПВ, Дулењка

5. Свилајнац Локална Оптимизација локалних Ресава ПВ, (Ресава) ПВ, Ресава
6. Ћуприја Локална, СВП Оптимизација локалних, 

Црница
из правца 
Крагујевца,
Ресава

ПВ, Расина, Црница, Ресава ПВ, Расина, Црница, Ресава

15. Округ Борски
1. Бор Локална Оптимизација локалних Црни Тимок ПВ, Црни Тимок ПВ, Црни Тимок
2. Кладово Локална Оптимизација локалних ПВ, ВТ ПВ, ВТ
3. Мајданпек Локална Оптимизација локалних ПВ, Пек, Буковска ПВ, Пек, Буковска, (Млава, 

Поречка)
4. Неготин Локална Оптимизација локалних Црни Тимок ПВ, Грлишка, Црни Тимок ПВ, Грлишка, Црни Тимок

16. Округ Зајечарски
1. Бољевац Локална Оптимизација локалних Црни Тимок ПВ, Црни Тимок ПВ, Црни Тимок
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2. Зајечар Локална, Грлишка Оптимизација локалних Црни Тимок ПВ, Грлишка, Црни Тимок ПВ, Грлишка, Црни Тимок
3. Књажевац Локална Оптимизација локалних ПВ, Алдиначка, Грлишка ПВ, Алдиначка, Грлишка
4. Сокобања Локална Моравица ПВ, Моравица ПВ, Моравица

17. Округ Златиборски
1. Ариље Локална, Рзав Рзав ПВ, Рзав ПВ, Рзав
2. Бајина Башта Локална Оптимизација локалних ПВ ПВ, ВТ
3. Косјерић Локална Оптимизација локалних ПВ, Сеча, (УВРЗ) ПВ, Сеча, УВРЗ
4. Нова Варош Локална Оптимизација локалних Увац ПВ, Увац ПВ, Увац
5. Пожега Локална, Рзав Оптимизација локалних, 

Рзав
ПВ, Рзав ПВ, Рзав, Ђетиња

6. Прибој Локална Оптимизација локалних ПВ, Увац ПВ, Увац
7. Пријепоље Локална Оптимизација локалних ПВ, (Увац) ПВ, Увац, (Сељашница, Милешевка)
8. Сјеница Локална Оптимизација локалних ПВ, (Увац) ПВ, (Увац)
9. Ужице Локална, Ђетиња Оптимизација локалних Ђетиња Ђетиња
10. Чајетина Локална, Црни Рзав Оптимизација локалних ПВ, Црни Рзав ПВ, Црни Рзав

18. Округ Моравички
1. Горњи Милановац Локална, Рзав Рзав ПВ, Рзав ПВ, Рзав
2. Ивањица Локална Оптимизација локалних ПВ, Моравица, (Ношница) ПВ, Моравица, Ношница
3. Лучани Локална, Рзав Рзав ПВ, Рзав ПВ, Рзав
4. Чачак Локална, Рзав Рзав ПВ, Рзав ПВ, Рзав

19. Округ Рашки
1. Врњачка Бања Локална из правца Краљева АЗМ ПВ, Лопатница-Студеница ПВ, Лопатница-Студеница, 

(Расина)
2. Краљево Локална, из правца 

Крагујевца
Рзав Студеница-

Лопатница
ПВ, Лопатница-Студеница ПВ, Лопатница-Студеница

3. Нови Пазар Локална, ВР Оптимизација локалних ПВ, Људска ПВ, Људска
4. Рашка Локална Оптимизација локалних ПВ, Људска, (Брвеница) ПВ, Људска, (Брвеница)
5. Тутин Локална Оптимизација локалних ПВ, (Видрењак) ПВ, (Видрењак)

20. Округ Расински
1. Александровац Локална, Расина Расина ПВ, Расина ПВ, Расина
2. Брус Локална Оптимизација локалних ПВ ПВ
3. Варварин Локална Расина ПВ, Расина ПВ, Расина
4. Крушевац Локална, Расина Расина Расина Расина 
5. Трстеник Локална Оптимизација локалних Расина, из 

правца Краљева
ПВ, Лопатница-Студеница ПВ, Лопатница-Студеница, 

(Расина)
6. Ћићевац Локална Расина Моравица ПВ, Расина ПВ, Расина

21. Округ Нишавски
1. Ниш Локална, ПВНРС Височица Топлица ПВ, Височица, Топлица ПВ, Височица, Топлица, 

((Власина))
2. Нишка Бања Локална, ПВНРС Оптимизација локалних, 

из правца Ниша
ПВ, Височица, Топлица ПВ, Височица, Топлица, 

((Власина))
3. Алексинац Локална, Моравица Моравица ПВ, Моравица ПВ, Моравица
4. Гаџин Хан Локална Оптимизација локалних ПВ, Височица ПВ, Височица
5. Дољевац Локална Пуста, Топлица ПВ, Топлица, Пуста ПВ, Топлица, Пуста
6. Мерошина Локална Топлица ПВ, Височица, Топлица ПВ, Височица, Топлица, 

((Власина))
7. Ражањ Локална Моравица ПВ, Моравица, Расина ПВ, Моравица, Расина
8. Сврљиг Локална Оптимизација локалних ПВ, Околишка ПВ, Околишка

22. Округ Топлички
1. Блаце Локална Топлица Придворичка, Топлица Придворичка, Топлица
2. Житорађа Локална Топлица ПВ, Топлица ПВ, Топлица
3. Куршумлија Локална Топлица ПВ, Топлица ПВ, Топлица
4. Прокупље Локална Топлица ПВ, Топлица, Бресница ПВ, Топлица, Бресница

23. Округ Пиротски
1. Бабушница Локална, ПВНРС ПВНРС, из правца Ниша ПВ ПВ
2. Бела Паланка Локална ПВНРС, из правца Ниша ПВ ПВ
3. Димитровград Локална Оптимизација локалних ПВ, Височица ПВ, Височица
4. Пирот Локална Оптимизација локалних ПВ, Височица ПВ, Височица

24. Округ Јабланички
1. Бојник Пуста Пуста Пуста, 

Ветерница, 
Шуманка

ПВ, Пуста ПВ, Пуста, (Шуманка)

2. Власотинце Локална, Власина Оптимизација локалних ПВ, Власина ПВ, Власина
3. Лебане Локална Ветерница Шуманка Шуманка, Ветерница Шуманка, Ветерница
4. Лесковац Локална Ветерница ПВ, Ветерница ПВ, Ветерница, (Власина)
5. Медвеђа Локална Оптимизација локалних ПВ, Шуманка ПВ, Шуманка
6. Црна Трава Локална Оптимизација локалних ПВ ПВ

25. Округ Пчињски
1. Босилеград Локална Оптимизација локалних ПВ, Божичка ПВ, Божичка
2. Бујановац Локална Оптимизација локалних Бањска ПВ, Бањска, Пчиња (ХЕ Врла) ПВ, Бањска, Пчиња, (ХЕ Врла)
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Са да шња ситуација 
Мо гу ћа ре ше ња Пер спек ти ва Во до при вред не осно ве Ре пу бли ке Ср би је

I алтернатива II алтернатива Ближа Дугорочна 
3. Владичин Хан Локална, ХЕ Врла Оптимизација локалних ПВ, ХЕ Врла ПВ, ХЕ Врла
4. Врање Локална, Бањска Бањска ПВ, Бањска, Пчиња, (ХЕ Врла) ПВ, Бањска, Пчиња, (ХЕ Врла)
5. Прешево Локална Оптимизација локалних Бањска ПВ, Пчиња, (ХЕ Врла) ПВ, Пчиња, (ХЕ Врла)
6. Сурдулица Локална Оптимизација локалних ПВ, ХЕ Врла ПВ, ХЕ Врла
7. Трговиште Локална Оптимизација локалних ПВ, Пчиња ПВ, Пчиња

ОВК  – Основ ни во до но сни ком плекс у АП Вој во ди на;
АИББ  – Алу ви јал на из дан из ме ђу Без да на и Бо го је ва;
АИЈЛ  – Алу ви јал на из дан из ме ђу Ја ме не и Ла ћа ра ка;
АИКД  – Алу ви јал на из дан из ме ђу Ко ви на и Ду бов ца;
АИБЈ  – Алу ви јал на из дан код Ба до ви на ца (Дри на) и Јар ка 

(Са ва). На по ме на: из раз ло га тран спор та во да са ова два из во ри-
шта у истим прав ци ма она су у Во до при вред ној осно ви Ре пу бли ке 
Ср би је да та за јед но; у Стра те ги ји да та су по себ но АИБ  – Алу ви-
јал на из дан код Ба до ви на ца и АИЈК  – Алу ви јал на из дан на по те зу 
Ја рак –Кле нак;

АИЧ  – Алу ви јал на из дан Чен та;
АИГШ  – Алу ви јал на из дан код Го до ми на и Ша лин ца;
АИНС  – Алу ви јал на из во ри шта Но вог Са да (Рат но остр во, 

Пе тро ва ра дин ска ада, Штранд)
АИП  – Алу ви јал на из дан Пет ка;
АСО  – Алу ви он Са ве код Обре нов ца;
АИК  – Алу ви јал но из во ри ште Кључ;
АИЗ  – Алу ви јал но из во ри ште Зи ди не;
АИБР  – Алу ви јал но из во ри ште Бр зан;
АЗМ  – Алу ви он За пад не Мо ра ве;
ПР  – Пан че вач ки рит;
ИОТ  – Ис точ ни обод Те леч ке;
ЈИБ  – Ју го и сточ ни Ба нат;
БЕЧ  – Бе чеј;
СВП  – Све та Пет ка;
ВР  – Вре ло Ра шке;
ПВНРС  – Из во ри шта Ре ги о нал ног во до вод ног си сте ма Ни ша;
БВК  – Из во ри шта Ре ги о нал ног во до вод ног си сте ма Бе о гра да;
СРМ  – Из во ри ште Ре ги о нал ног во до вод ног си сте ма Срем ске 

Ми тро ви це;
РИ  – Из во ри ште Ре ги о нал ног во до вод ног си сте ма Ру ма –

Ириг;
ПВ  – Све оста ле под зем не во де;
ВТ  – Во до ток;
РВД  – Реч не во де Ду на ва са пре чи шћа ва њем пу тем по стро је-

ња или упу шта њем у под зе мље;
РВТ  – Реч не во де Ти се са пре чи шћа ва њем пу тем по стро је ња 

или упу шта њем у под зе мље;
РВ СА  – Реч не во де Са ве са пре чи шћа ва њем пу тем по стро је-

ња или упу шта њем у под зе мље;
РВ ДР  – Реч не во де Дри не;
РВ СРД  – Реч не во де сред ње Дри не;
Ја бла ни ца  – На зив ре ке (са аку му ла ци јом) из ко је се узи ма ју 

во де;
УВРЗ  – Увац –Рзав  – За јед нич ке во де две ре ке (са пре во ђе њем);
(.....)  – Ал тер на тив но ре ше ње;
((.....))  – Ал тер на тив но ре ше ње ма ле ве ро ват но ће оства ре ња 

(за слу чај бит но дру га чи јих при ли ка у бу дућ но сти).

Опе ра тив ни ци ље ви и ме ре

Опе ра тив ни циљ 1: По ве ћа ње сте пе на об у хва ће но сти јав ним 
во до вод ним си сте ми ма са са да шњих 81% на 93% на кра ју план-
ског пе ри о да

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) обез бе ди ти но ве из во ри шне ка па ци те те од око 7 m3/s, при 

че му 5 –6 m³/s по ве ћа њем ка па ци те та ре ги о нал них си сте ма за 
снаб де ва ње во дом за пи ће (про ши ре ње по сто је ћих и отва ра ње но-
вих из во ри шта), а је дан –два m³/s по ве ћа њем ка па ци те та ло кал них 
и ре ги о нал них из во ри шта, и то за:

(1) за до во ље ње по ве ћа не по тро шње во де у бу дућ но сти  – 3 m3/s,
(2) ре зер ву (на из во ри шту, укљу чу ју ћи и ком пен за ци ју због 

сма ње ња или ис кљу че ња не ких из во ри шних ка па ци те та и обез бе ђен 
ве ћи ко е фи ци јент си гур но сти снаб де ва ња во дом за пи ће)  – 4 m3/s;

2) ком пле ти ра ти по сто је ћу мре жу за јав но во до снаб де ва ње у 
на се љи ма, уз ње но про ши ре ње и на при град ска под руч ја;

3) из гра ди ти во до вод ну мре жу и оста лу по треб ну ин фра-
струк ту ру у на се љи ма без јав ног во до снаб де ва ња, уко ли ко је то 
оправ да но.

Опе ра тив ни циљ 2: Уна пре ђе ње си сте ма јав ног во до снаб де-
ва ња  – обез бе ђе ње ста бил ног снаб де ва ња во дом зах те ва ног ква ли-
те та, уз сма ње ње ри зи ка од пре ки да снаб де ва ња во дом у екс це-
сним и ван ред ним усло ви ма

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) обез бе ди ти ква ли тет во де на ме ње не за људ ску по тро шњу 

(во да ко ја се ис по ру чу је јав ним си сте ми ма во до снаб де ва ња, во да 
ко ја се ко ри сти у пре храм бе ној ин ду стри ји) до про пи са них на ци-
о нал них стан дар да (и у скла ду са зах те ви ма ЕУ Ди рек ти ве о ква-
ли те ту во де на ме ње не за људ ску по тро шњу) и уз при ме ну нај бо ље 
до ступ не тех ни ке при пре ме во де за пи ће и вр ши ти си сте мат ску 
кон тро лу ква ли те та во де;

2) јав но во до снаб де ва ње ор га ни зо ва ти, ако је мо гу ће и дру-
штве но-еко ном ски оправ да но, на ни воу услу жног под руч ја43, са 
јед ним ко му нал ним пред у зе ћем;

3) по ве за ти, где год је то оправ да но, по сто је ће ло кал не во до-
во де и ло кал на из во ри шта, у си стем јав ног/ре ги о нал ног во до во да, 
чи ме се снаб де ва ње во дом ста вља под пу ну кон тро лу по ко ли чи ни 
и ква ли те ту;

4) за си сте ме јав ног во до снаб де ва ња чи ја су из во ри шта не до-
вољ ног ка па ци те та или су са нео д го ва ра ју ћим при род ним ква ли-
те том под зем не во де или су под ло жна за га ђе њу од ан тро по ге них 
ути ца ја, ри зик од пре ки да у снаб де ва њу во дом сма њи ва ти обез бе-
ђе њем ал тер на тив них из во ри шта.

Опе ра тив ни циљ 3: Сма ње ње не фак ту ри са ног де ла во де у 
јав ним во до вод ним си сте ми ма на ни во од око 25% на кра ју план-
ског пе ри о да

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) по сто је ће си сте ме одр жа ва ти у функ ци о нал ном ста њу, уз 

за ме ну до тра ја лих це ви и при кљу ча ка и са на ци ју оште ће них обје-
ка та;

2) кон тро ли са ти ин ди ви ду ал ну по тро шњу во де на ба зи угра-
ђе них са вре ме них во до ме ра и њи хо вог си сте мат ског очи та ва ња; 

3) на ба ви ти и ко ри сти ти уре ђа је за де тек ци ју цу ре ња и гу би-
та ка;

4) на ба ви ти и ко ри сти ти уре ђа је за от кри ва ње ди вљих при-
кљу ча ка.

Опе ра тив ни циљ 4: Ра ци о нал но ко ри шће ње во де
Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) ус по ста вља ти по сте пе но еко ном ску це ну во де, што ће до-

при не ти сма ње њу по тро шње во де; 
2) еду ко ва ти ста нов ни штво и при вре ду ко ја ко ри сти во ду 

ква ли те та за пи ће о по тре би ра ци о нал не по тро шње во де.
Опе ра тив ни циљ 5: За шти та из во ри шта, ис тра жи ва ње, за-

шти та и очу ва ње вод них ре сур са ко ји се ко ри сте или су на ме ње ни 
за људ ску по тро шњу у бу дућ но сти

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) на по сто је ћим из во ри шти ма ин тен зи ви ра ти ак тив но сти на 

утвр ђи ва њу зо на са ни тар не за шти те и спро во ђе њу од го ва ра ју ћих 
за штит них ме ра; 

2) на по сто је ћим и по тен ци јал ним из во ри шти ма по вр шин ске 
и под зем не во де ор га ни зо ва ти мо ни то ринг ре ле вант них па ра ме та-
ра, утвр ђе них пра вил ни ком ко јим се про пи су ју па ра ме три ста ту са 
по вр шин ских и под зем них во да;

3) за шти ту из во ри шта, ра ди спре ча ва ња по гор ша ња ста ту са 
вод них те ла по вр шин ских и под зем них во да, вр ши ти ад ми ни стра-
тив ним и тех нич ким ме ра ма за шти те, у скла ду са ре ле вант ном ре-
гу ла ти вом;
 – – – – – – – – – – – – – – –
43 јед но или ви ше под руч ја ко ја мо гу би ти об у хва ће на за јед нич ким си сте мом јав-

ног во до снаб де ва ња и/или под руч ја на ко ји ма су ста нов ни штво и при вред ни ка-
па ци те ти до вољ но кон цен три са ни да се про блем от пад них во да мо же ре ша ва ти 
за јед нич ким си сте мом јав не ка на ли за ци је
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4) до бар кван ти та тив ни ста тус под зем них во да обез бе ди ти 

рав но те жом из ме ђу за хва та ња и при хра њи ва ња под зем них во да;
5) на по тен ци јал ним из во ри шти ма по вр шин ских во да вр ши-

ти од го ва ра ју ће ис тра жне ра до ве, ра ди оце не ква ли те та и кван ти-
те та во да;

6) на по сто је ћим и по тен ци јал ним из во ри шти ма под зем них 
во да вр ши ти утвр ђи ва ње ко ли чи на и ква ли те та под зем них во-
да при ме ном де таљ них хи дро ге о ло шких ис тра жи ва ња и из ра дом 
ела бо ра та о ре зер ва ма и ре сур си ма под зем них во да на сва ких пет 
го ди на.

Снаб де ва ње во дом ин ду стри је

Осно ве за про јек ци ју

Про јек ци ја по тре ба за во дом ин ду стри је за сно ва на је на еле-
мен ти ма из Стра те ги је и по ли ти ке раз во ја ин ду стри је Ре пу бли ке 
Ср би је од 2011. до 2020. го ди не и ма кро е ко ном ским про јек ци ја-
ма44 ура ђе ним по сле до но ше ња на ве де не Стра те ги је. Усво је не су 
про јек ци је из но ви јег до ку мен та, у ко ме про јек то ва ни го ди шњи 
раст БДП-а у де се то го ди шњем пе ри о ду из но си про сеч но око 3%, 
док раст пре ра ђи вач ке ин ду стри је не би пре ла зио 5%. Обе вред но-
сти су ма ње од на ве де них у Стра те ги ји (5,8%, од но сно 7,3%, ре-
спек тив но).

Про јек ци ја по тре ба за во дом

На осно ву ко ри го ва них сто па ра ста у сек то ру пре ра ђи вач ке 
ин ду стри је, као и на осно ву по да та ка о укуп ној и спе ци фич ној по-
тро шњи во де, про це ње не су по треб не ко ли чи не во де у ин ду стриј-
ској про из вод њи (Та бе ла 47). Оце на је да ће око 20% про це ње них 
ко ли чи на би ти обез бе ђе но из јав них си сте ма за снаб де ва ње во дом 
за пи ће (са став ни део по треб них ко ли чи на во де у Та бе ли 47), док 
ће 80% по тре ба би ти за до во ље но из соп стве них во до за хва та (по-
вр шин ске и под зем не во де). За ин ду стри је за ко је ни је по треб на 
во да ви со ког ква ли те та, из во ри шта за тех но ло шку во ду би ће пре-
вас ход но во до то ци.

Табела 47.  Про це на по треб не ко ли чи не во де за ин ду стри ју,  
по окру зи ма

Ред ни 
број Округ

Ко ли чи на (106 m3/год)
2024. година 2034. година

1. Севернобачки 2,07 4,07
2.  Средњебанатски 3,91 7,68
3.  Севернобанатски 3,52 6,92
4. Јужнобанатски 11,18 21,99
5. Западнобачки 3,25 6,38
6. Јужнобачки 9,70 19,07
7. Сремски 2,18 4,29
8. Град Београд 19,88 39,11
9. Мачвански 5,40 10,62
10. Колубарски 1,54 3,03
11. Подунавски 20,48 40,28
12. Браничевски 1,07 2,11
13. Шумадијски 3,41 6,70
14. Поморавски 4,36 8,57
15. Борски 9,98 19,63
16. Зајечарски 1,97 3,87
17. Златиборски 6,68 13,15
18. Моравички 5,99 11,78
19. Рашки 4,81 9,46
20. Расински 5,14 10,10
21. Нишавски 9,03 17,76
22. Топлички 1,60 3,15
23. Пиротски 3,86 7,60
24. Јабланички 2,96 5,82
25. Пчињски 2,67 5,25

УКУПНО Република Србија без АП Косово 
и Метохија 146,60 288,40

На под руч ју Ре пу бли ке Ср би је у 81 оп шти ни и гра ду Бе о-
гра ду по сто ји или је пла ни ра на из град ња ин ду стриј ских обје ка та 
 – – – – – – – – – – – – – – –
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на укуп но 250 зо на и ло ка ци ја. Пла ни ра ни про стор ни раз ме штај 
ин ду стри је за сни ва се на по сто је ћем про стор ном рас по ре ду ин ду-
стри је, на по тен ци ја ли ма и огра ни че њи ма про сто ра, као и на оп-
штим стра те шким опре де ље њи ма про стор не ор га ни за ци је на ре-
ги о нал ном и ло кал ном ни воу.

Са ста но ви шта по вољ но сти за раз ме штај и раз вој ин ду стри је 
ко ја зах те ва ве ће ко ли чи не во де, нај ве ћи по тен ци јал има ју при о-
бал ни по ја се ви Ду на ва и Са ве и по је ди не зо не у до ли на ма дру гих 
ве ћих ре ка (Мо ра ва, Дри на и др.). При из бо ру ло ка ци ја ин ду стриј-
ских зо на мо ра се во ди ти ра чу на о из во ри шти ма за снаб де ва ње 
во дом ста нов ни штва, као и о чи ње ни ци да не ки во до то ци у Ре пу-
бли ци Ср би ји не ма ју за до во ља ва ју ћи уну тар го ди шњи ре жим про-
ти ца ја, па не мо гу да обез бе де од го ва ра ју ће ко ли чи не и ква ли тет 
во да то ком це ле го ди не. С дру ге стра не, во до то ци и еко си стем мо-
ра ју би ти за шти ће ни од по тен ци јал них не га тив них ути ца ја ових 
ин ду стриј ских обје ка та.

Опе ра тив ни ци ље ви и ме ре

Опе ра тив ни циљ 1: Обез бе ђе ње во де за ин ду стриј ску про из-
вод њу

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) во ду за тех но ло шки про цес у ин ду стриј ској про из вод њи 

пр вен стве но за хва та ти из си сте ма реч них то ко ва, чи ји ре жим тре-
ба уре ди ти ин те грал ним и ком плек сним ме ра ма, не угро жа ва ју ћи 
еко си стем и ко ри сни ке низ вод но од во до за хва та;

2) у слу ча ју да се обез бе ђе ње во де не мо же ре ши ти из си сте-
ма реч них то ко ва, у са рад њи са сек то ром во да про на ћи од го ва ра ју-
ћи из вор снаб де ва ња во дом.

Опе ра тив ни циљ 2: Ра ци о на ли за ци ја по тро шње во де у ин ду-
стриј ској про из вод њи и за шти та жи вот не сре ди не

Ме ра за до сти за ње ци ља:
1) при раз во ју но вих ин ду стриј ских по стро је ња при ме ни ти 

нај бо ље до ступ не тех ни ке, ко је обез бе ђу ју ефи ка сни је ко ри шће-
ње во де у тех но ло шким про це си ма и ма ње за га ђи ва ње во до то ка, у 
скла ду са зах те ви ма ин те гри са ног спре ча ва ња и кон тро ле за га ђи-
ва ња жи вот не сре ди не.

Опе ра тив ни циљ 3: План ско ло ци ра ње ин ду стриј ских по-
стро је ња

Ме ра за до сти за ње ци ља:
1) ло ка ци је но вих ин ду стриј ских обје ка та пла ни ра ти у са рад-

њи са сек то ром во да, на про сто ри ма бо га ти јим вод ним ре сур си ма 
и у скла ду са план ским до ку мен ти ма за упра вља ње во да ма.

На вод ња ва ње

Осно ве за про јек ци ју

Да би се раз во јем на вод ња ва ња обез бе ди ли пу ни и оче ки ва ни 
ефек ти, мо ра се нај пре из ме ни ти по ло жај по љо при вре де у це ли ни, 
про ме ном не а де кват ног трет ма на на вод ња ва ња као до пун ске ме ре 
за не у тра ли са ње не по вољ них ефе ка та су ше, што ути че на ње го ву 
кам пањ ску при ме ну, а за тим и из бо ром се тве них кул ту ра и за о кру-
жи ва њем про це са про из вод ње, пре ра де и про ме та по љо при вред-
них про из во да.

Раз вој на вод ња ва ња усло вљен је број ним чи ни о ци ма, од ко-
јих су два нај зна чај ни ја  – зе мљи ште и во да, не рав но мер но за сту-
пље на на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. Зе мљи шта по год на за по-
љо при вред ну про из вод њу нај за сту пље ни ја су на се ве ру Ре пу бли ке 
Ср би је и у до ли на ма во до то ка. По тен ци јал соп стве них по вр шин-
ских во да, ко је се пр вен стве но ко ри сте за на вод ња ва ње, је скро-
ман, та ко да се за ове на ме не мо ра ра чу на ти на тран зит не во де, 
уз ис пу ња ва ње свих зах те ва и усло ва за ко ри шће ње ме ђу на род них 
во да. 

Раз вој на вод ња ва ња је вре мен ски те шко пред ви де ти, јер је, 
по ред при род них чи ни ла ца, усло вљен по тре ба ма по љо при вре де и 
мо ра би ти у функ ци ји ње ног раз во ја. За то пла ни ра њу раз во ја овог 
сег мен та сек то ра во да тре ба да прет хо ди де фи ни са ње ста ту са по-
љо при вре де у це ли ни, у сми слу да ва ња ве ћег стра те шког зна ча ја 
овој при вред ној гра ни, што ће ути ца ти и на опре де ље ње при ват-
ног сек то ра да ула же у по љо при вред ну про из вод њу.

Стра те ги ја по љо при вре де и руралнoг раз во ја Ре пу бли ке Ср-
би је за пе ри од 2014 –2024. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
85/14), ко ју је Вла да до не ла ју ла ме се ца 2014. го ди не, као је дан од 
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при о ри те та по љо при вред не по ли ти ке на во ди „очу ва ње и уна пре ђе ње плод но сти по љо при вред ног зе мљи шта, као и кре и ра ње ефи ка сног 
си сте ма упра вља ња зе мљи шним ре сур си ма”. При том је је дан од опе ра тив них ци ље ва „по ве ћа ње ме ли о ри са них по вр ши на и уна пре ђе-
ње плод но сти зе мљи шта”, због че га ће се „по др жа ти и фи нан си ра ти про јек ти ме ли о ра ци ја и уна пре ђе ња зе мљи шне ин фра струк ту ре”. 
Ме ђу тим, ни је на ве ден ни је дан кван ти та тив ни по ка за тељ, ко ји би омо гу ћио про це ну по треб них ко ли чи на во де у план ском пе ри о ду. За то 
се у овој стра те ги ји, по ла зе ћи од ис тра жи ва ња и ана ли за вод них и зе мљи шних ре сур са, сте пе на из гра ђе но сти и ста ња ин фра струк ту ре, 
ста ту са по љо при вре де и по тре бе за ње ним уна пре ђе њем, пред ла же да се раз вој на вод ња ва ња, од но сно, обез бе ђе ње по треб них ко ли чи на 
во де за ове свр хе, од ви ја на по љо при вред ним по вр ши на ма раз вр ста ним у не ко ли ко раз вој них гру па:

I раз вој на гру па (Та бе ла 48)  – по вр ши не на ко ји ма по сто је из гра ђе ни хи дро ме ли о ра ци о ни си сте ми ко ји ни су или су де ли мич но у 
функ ци ји, као и оне за ко је је из ра ђе на про јект на до ку мен та ци ја до ни воа глав ног про јек та (за си сте ме у це ли ни или за њи хо ве де ло ве), 
а ујед но: 

1) при ре кон струк ци ји и до град њи си сте ма по сто ји мо гућ ност обез бе ђе ња њи хо ве дво на мен ске функ ци је (од вод ња ва ње и на вод ња-
ва ње);

2) по сто ји мо гућ ност за ре ха би ли та ци ју по сто је ћих си сте ма за на вод ња ва ње;
3) на по сто је ћим си сте ми ма не до ста ју по је ди ни објек ти или тех нич ка опре ма.

Табела 48. По вр ши не ко је при па да ју I и II раз вој ној гру пи и по тре бе за во дом (106 m3/год)
Ред ни
број

Вод но под руч је По вр ши не (hа) Мо гу ћа
изворишта

По тре бе за во дом
I разв.гр. 
Гр.група

II разв.гр. 
Гр.група

I разв.гр. 
Гр.група

II разв.гр. група

1. Бачка и Банат 35.000 70.000 Дунав  – ХС ДТД 87,5 175,0
5.000 83.000 Дунав  – Велики Бачки Канал 12,5 207,5

24.000 21.000 Тиса  – ХС ДТД 60,0 52,5
14.000 60.500 Тиса 35,0 151,2

2. Срем 6.000 40.000 Сава 15,0 100,0
3. Београд 14.000 20.000 Сава, Дунав 35,0 50,0

Сава 12.500 45.000 Сава, Колубара 31,2 112,5
4. Морава 11.200 12.000 Велика, Западна и Јужна Морава

Морава
28,0 30,0

5. Доњи Дунав 13.500 12.000 Тимок, Дунав, Млава, Пек 33,7 30,0
УКУПНО 135.200 363.500 338,0 908,7
УКУПНО I и II развојна група 498.700 1246,7

II раз вој на гру па (Та бе ла 48)  – по вр ши не на ко ји ма не ма си-
сте ма за на вод ња ва ње а на ла зе се у пр вој и дру гој ка те го ри ји пре-
ма по год но сти за на вод ња ва ње и за ко је обез бе ђе ње во де и ње но 
до во ђе ње до по љо при вред них по вр ши на зах те ва ан га жо ва ње зна-
чај ни јих ин ве сти ци ја и дру ге ак тив но сти, због: 

1) из град ње но вих си сте ма и обје ка та; 
2) по тре бе пре пум па ва ња во де до по вр ши на на ви шим ко та ма;
3) евен ту ал ног ко ри шће ња ди на мич ких ре зер ви под зем них 

во да.
III раз вој на гру па (Та бе ла 49) – по вр ши не на ко ји ма не ма си-

сте ма за на вод ња ва ње и за ко је тре ба за обез бе ђе ње во де ко ри сти-
ти не стан дард не ре сур се (ве штач ка ин фил тра ци ја, пре чи шће не от-
пад не во де), а по по тре би и гра ди ти но ве аку му ла ци је на до ма ћим 
во да ма, што зах те ва зна чај на ула га ња. С об зи ром на то, ова раз вој-
на гру па ни је об у хва ће на план ским пе ри о дом на ко ји се Стра те ги-
ја од но си.

Без об зи ра на раз вој ну гру пу, ко ри шће ње до ма ћих во да мо ра 
би ти уса гла ше но са оста лим ко ри сни ци ма, а у слу ча ју тран зит них 
во да мо ра би ти у скла ду са ме ђу др жав ним спо ра зу ми ма. 

Табела 49.  Површине које припадају III развојној групи,  
по водним подручјима

Редни 
брoj

Водно 
подручје Могућа изворишта Површине 

(hа)
1.

Бачка и Банат
Дунав  – ХС ДТД 148.000
Дунав 258.000

2. Срем Сава 15.000
3. Београд Сава, Дунав 0
4. Сава Сава, Дрина, Колубара 102.500
5. Морава Велика, Западна и Јужна Морава, акумулације 54.500
6. Доњи Дунав Млава, Пек, акумулације 5.000

УКУПНО 583.000

По тре бе за во дом и из во ри шта

Овај до ку мент пред ви ђа обез бе ђе ње по треб них ко ли чи на во-
де за си сте ме за на вод ња ва ње на по вр ши на ма I и де ла II раз вој не 
гру пе. За ове по тре бе тре ба на го ди шњем ни воу, од но сно, у ве ге та-
ци о ном пе ри о ду обез бе ди ти око 340 ми ли о на m3 за I раз вој ну гру-
пу (око 135.000 ha) и око 400 ми ли о на m3 за про јек то ва ни раз вој 
на вод ња ва ња у окви ру II раз вој не гру пе (око 150 до 200.000 ha).

По вр шин ске во де су основ но из во ри ште за на вод ња ва ње (Та-
бе ла 48), док би се под зем не во де ко ри сти ле са мо на под руч ји ма 
си ро ма шни јим по вр шин ском во дом и уз уса гла ша ва ње са оста лим 
ко ри сни ци ма во де.

Ге не рал но, вод но под руч је Бач ка и Ба нат има нај ве ћи вод-
ни по тен ци јал, с об зи ром на ме ђу на род не во до то ке Ду нав и Ти су. 
При том, ко ри шће ње во да из Ти се под ле же огра ни че њи ма ве за ним 
за кван ти тет, док су огра ни че ња ко ри шће ња во да из ка на ла ХС 
ДТД ве за на и за кван ти тет и за ква ли тет во де. Ко ри шће ње во да 
из ме ђу на род них во до то ка мо гу ће је са мо уз по што ва ње усло ва из 
ме ђу др жав них спо ра зу ма и кон вен ци ја.

Под руч ја Сре ма и Ма чве (вод но под руч је Са ва) ре ла тив но су 
бо га та и по вр шин ском (Са ва и Дри на) и под зем ном во дом, али је 
њи хо во ко ри шће ње ли ми ти ра но, због оста лих ко ри сни ка и усло-
вље но ме ђу др жав ним ка рак те ром во до то ка.

На под руч ју Бе о гра да основ ни вод ни ре сурс пред ста вља ју 
Ду нав и Са ва, из ко јих се мо же за хва та ти око 15 m3/s, узи ма ју ћи у 
об зир ста тус во до то ка. 

Под руч је Мо ра ве има ре ла тив но скром не вод не ре сур се, чи-
ји је ква ли тет, с об зи ром на ве ли ки број ста нов ни ка на овом под-
руч ју, зна чај но угро жен. Нај бе звод ни ји су Шу ма ди ја и део сли ва 
Ју жне Мо ра ве. На овим про сто ри ма је по треб но ве о ма ште дљи во 
ко ри сти ти во ду, уз раз ма тра ње мо гућ но сти аку му ли са ња во де у ду-
го роч ном пе ри о ду и по нов но ко ри шће ње пре чи шће них от пад них 
во да. Та ко ђе, мо гу ће је и до во ђе ње во де из во дом бо га ти јег сли ва 
Дри не, пре во ђе њем во да Ув ца (и Ли ма) у слив Ве ли ког Рза ва.

Под руч је До њи Ду нав ре ла тив но је бо га то во дом, али се, због 
де по пу ла ци је, не пла ни ра ин тен зив ни ји раз вој на вод ња ва ња. 

Ко ри шће ње под зем них во да за на вод ња ва ње мо же се до зво-
ли ти са мо на про сто ри ма где не ма дру гих мо гућ но сти, а и та да 
пр вен стве но из алу ви јал не из да ни, са или без ве штач ке ин фил тра-
ци је.

Опе ра тив ни ци ље ви и ме ре

Опе ра тив ни циљ 1: Обез бе ђе ње до вољ них ко ли чи на во де за 
на вод ња ва ње 250.000 до 350.000 ha по љо при вред них по вр ши на из 
I и II раз вој не гру пе до кра ја план ског пе ри о да (око 100.000 ha под 
по сто је ћим си сте ми ма и из ме ђу 150.000 и 250.000 ha под но вим 
си сте ми ма)
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Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) обез бе ди ти по треб не ко ли чи не во де за на вод ња ва ње по 

про стор ним це ли на ма;
2) во ду за на вод ња ва ње у окви ру ме ли о ра ци о них си сте ма, 

као и за ин ди ви ду ал не по тро ша че, обез бе ди ти пре све га из реч них 
то ко ва, по шту ју ћи вод не и при о бал не еко си сте ме и низ вод не ко ри-
сни ке, а уко ли ко то ни је мо гу ће, на вод ња ва ње вр ши ти из аку му ла-
ци ја или обо га ће них под зем них из да ни; 

3) из вр ши ти нај пре ре ви та ли за ци ју по сто је ћих си сте ма за на-
вод ња ва ње, ка ко би гу би ци у си сте му би ли ма њи;

4) но ве си сте ме гра ди ти пре све га на зе мљи шти ма пр ве и 
дру ге ка те го ри је пре ма по год но сти за на вод ња ва ње и на про сто ри-
ма на ко ји ма је мо гућ ност ра ци о нал ног обез бе ђе ња во де нај ве ћа;

5) при пла ни ра њу из град ње си сте ма по што ва ти ре ше ња из 
пла но ва упра вља ња во да ма на вод ним под руч ји ма.

Опе ра тив ни циљ 2: Ра ци о нал но ко ри шће ње во де и обез бе ђе-
ње ква ли те та и кван ти те та на вод ња ва ња

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) нор ме по тро шње од ре ди ти на осно ву тех но-еко ном ских 

ана ли за, пре ма се тве ној струк ту ри;
2) по љо при вред но ста нов ни штво еду ко ва ти о са вре ме ним 

тех ни ка ма на вод ња ва ња, мо гућ но сти ма за шти те од су ше, на чи ну 
удру жи ва ња и пла сма ну про из во да;

3) из ра ди ти сту ди ју ква ли те та по вр шин ских и под зем них во-
да са аспек та по год но сти за на вод ња ва ње.

Хи дро е нер ге ти ка

Раз вој про из вод ње елек трич не енер ги је од ви ја ће се пре ма 
опре де ље њи ма усво је ним у стра те шким до ку мен ти ма ко ја се од-
но се на раз вој енер ге ти ке у Ре пу бли ци Ср би ји. При том се у обла-
сти хи дро е нер ге ти ке мо ра ју ува жа ва ти зах те ви сек то ра во да и 
жи вот не сре ди не о ми ни мал ном одр жи вом про то ку, обез бе ђе њу 
про сто ра за при хва та ње по плав них та ла са у аку му ла ци ја ма, из-
град њи ри бљих ста за и др.

Рас по ло жи ви хи дро по тен ци јал ко ји се мо же ис ко ри сти ти је 
ре ла тив но скро ман и да ле ко је ма њи од по тре ба, па ће се и у на-
ред ном пе ри о ду про из вод ња елек трич не енер ги је у ве ли кој ме ри 
осла ња ти на дру ге из во ре. Ипак, хи дро е нер ге ти ка, као је ди ни кон-
вен ци о нал ни об но вљи ви енер гет ски ре сурс, има ве ли ки зна чај, ка-
ко у скло пу ин те грал них, ви ше на мен ских вод них си сте ма, та ко и у 
укуп ном енер гет ском би лан су Ре пу бли ке Ср би је.

Хи дро е нер гет ски по тен ци јал

Са мо не ко ли ко во до то ка (Ду нав, Дри на, Ве ли ка Мо ра ва, Лим 
и Ибар) има не ис ко ри шћен хи дро по тен ци јал ко ји је око или ве-
ћи од 1.000 GWh/год. Ме ђу тим, не ки од ових во до то ка има ју ме-
ђу на род ни или ме ђу др жав ни ка рак тер, па је ко ри шће ње њи хо вог 
по тен ци ја ла усло вље но ме ђу на род ним до го во ри ма. По ред то га, 
хи дро е нер гет ски по тен ци јал не ких ре ка (То пли ца, Цр ни Ти мок, 
Ра си на, Сту де ни ца, Ве ли ки Рзав, Мла ва и др.) мо гу ће је са мо де-
ли мич но ко ри сти ти, јер су то по тен ци јал на из во ри шта ре ги о нал-
них во до вод них си сте ма.

Пре о ста ли хи дро по тен ци јал и мо гућ ност ње го вог ис ко ри-
шћа ва ња мо ра би ти и у скла ду са кри те ри ју ми ма ко ји су ве за ни за 
ви ше на мен ско ко ри шће ња во да, узи ма ју ћи у об зир и ме ђу на род ни 
ка рак тер во до то ка. По ред ово га, у ко ри шће њу во де као об но вљи-
вог ре сур са ве ћи зна чај до би ће ма ле хи дро е лек тра не, чи је ло ка ли-
те те тре ба пре ци зни је од ре ди ти у на ред ном пе ри о ду, узи ма ју ћи у 
об зир њи хов ути цај на во де и жи вот ну сре ди ну у це ли ни. По себ ну 
па жњу тре ба по све ти ти са гле да ва њу ку му ла тив них ути ца ја ве ћег 
бро ја ма лих хи дро е лек тра на на од ре ђе не во до то ке и про сто ре.

Пре ма на ве де ном, да ље ко ри шће ње хи дро е нер гет ског по-
тен ци ја ла во до то ка мо же се вр ши ти у скла ду са кри те ри ју ми ма 
ко ји су ве за ни за ви ше на мен ско ко ри шће ња во да и за шти ту жи-
вот не сре ди не, узи ма ју ћи у об зир и ме ђу на род ни ка рак тер во до то-
ка. По што је ово сло жен про блем са ко јим се сре ћу и дру ге зе мље 
на сли ву Ду на ва, у окви ру Ме ђу на род не ко ми си је за ре ку Ду нав 
усво јен је до ку мент „Во де ћи прин ци пи за одр жи ви раз вој хи дро-
е нер ге ти ке на сли ву Ду на ва” (2013. год.) у ко ме су да ти основ ни 
прин ци пи ко јих се тре ба при др жа ва ти код бу ду ћег раз во ја хи дро-
е нер гет ског по тен ци ја ла, ре ха би ли та ци је по сто је ћих обје ка та, као 
и стра те шког план ског при сту па за раз вој но вих хи дро е лек тра на.

Раз вој хи дро е нер ге ти ке

Пре ма стра те шким до ку мен ти ма сек то ра енер ге ти ке, раз вој 
хи дро е нер ге ти ке ће се од ви ја ти кроз: 

1) мо дер ни за ци ју и ре ви та ли за ци ју по сто је ћих хи дро е лек-
тра на;

2) из ра ду ин ве сти ци о но-тех нич ке до ку мен та ци је и ре а ли за-
ци ју за јед нич ких про је ка та елек тро при вре де и сек то ра во да на по-
сто је ћим ви ше на мен ским аку му ла ци ја ма;

3) из град њу но вих хи дро е лек тра на на ме ђу др жав ним во до то-
ци ма;

4) из град њу ре вер зи бил них хи дро е лек тра на;
5) из град њу сред њих и ма лих хи дро е лек тра на.
Кон крет не ак тив но сти у обла сти хи дро е нер ге ти ке би ће де-

фи ни са не про гра ми ма и пла но ви ма за оства ри ва ње стра те ги је раз-
во ја енер ге ти ке. При то ме тре ба има ти у ви ду и до са да шња са гле-
да ва ња мо гу ћих ре ше ња, да та у на став ку.

По тез сред ње Дри не, из ме ђу хи дро е лек тра на „Ба ји на Ба шта” 
и „Звор ник”, мо гао би се ре ша ва ти ка скад ним хи дро е лек тра на ма, 
при че му оп ти мал но ре ше ње тре ба тра жи ти из ме ђу ва ри јан ти са 
две или ви ше сте пе ни ца, ува жа ва ју ћи зах те ве сек то ра во да, али и 
огра ни че ња ко ја по сто је од дру гих ко ри сни ка про сто ра.

По тез до ње Дри не мо гао би се ре ша ва ти са че ти ри ни ске сте-
пе ни це, али хи дро е нер гет ска ре ше ња зна чај но за ви се од ре ша ва ња 
оста лих про бле ма ве за них за во де (за шти та при о ба ља од по ви ше-
них ни воа во да, за шти та од по пла ва, итд.). Нео п хо дан услов за ре-
а ли за ци ју ових обје ка та је прет ход но уре ђе ње сли во ва и кон тро ла 
из во ра за га ђи ва ња.

По тен ци јал Ли ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је мо же се 
ис ко ри сти ти сте пе ни ца ма: „Бро да ре во  – уз вод но”, „Бро да ре во  – 
низ вод но”, „При је по ље” и „При бој”.

Пре о ста ли хи дро е нер гет ски по тен ци јал Ибра мо же се ис-
ко ри сти ти пре све га на про фи лу Ри ба ри ћи, уз вод но од по сто је ће 
аку му ла ци је „Га зи во де”, као и на ни зу ма њих сте пе ни ца.

У пер спек ти ви, хи дро е нер гет ско ко ри шће ње во да Ве ли ког 
Рза ва мо же се вр ши ти у скло пу ком плек сног вод ног си сте ма, уз 
пре во ђе ње во да ре ке Увац (евен ту ал но и Ли ма). Из рав на те во де 
Ув ца и Ли ма, као и са мог Ве ли ког Рза ва, ко ри сти ле би се пре ко 
ни за сте пе ни ца на Ве ли ком Рза ву, као и на по сто је ћим хи дро е лек-
тра на ма на За пад ној Мо ра ви. 

Је дан од мо гу ћих на чи на ко ри шће ња хи дро е нер гет ског по тен-
ци ја ла Ве ли ке Мо ра ве пред ста вља из град ња ни за ка ска да на по те-
зу од Па ра ћи на до Љу би че ва. Ове ка ска де би омо гу ћи ле пло вид бу 
на чи та вом то ку Ве ли ке Мо ра ве, али би се ја ви ли број ни про бле-
ми ко ји пра те аку му ла ци је у ши ро ким до ли на ма. Ре ша ва ње ових 
про бле ма зах те ва ло би бла го вре ме не и аде кват не ра до ве и ме ре на 
це лом сли ву Мо ра ве и у са мој зо ни си сте ма (за шти та ква ли те та во-
да, за шти та од на но са, од бра на од по пла ва, за шти та при о ба ља од 
про вир них во да, итд.). Евен ту ал ном при ме ном кон цеп та ре вер зи-
бил них хи дро е нер гет ских сте пе ни ца омо гу ћи ло би се ко ри шће ње 
ду нав ских во да за на вод ња ва ње при о ба ља Ве ли ке Мо ра ве.

Хи дро е нер гет ски по тен ци јал За пад не Мо ра ве та ко ђе се мо же 
ис ко ри сти ти пу тем ни за ни ских сте пе ни ца. 

На сли ву Ни ша ве мо же се из гра ди ти не ко ли ко ма њих хи дро-
е лек тра на и то на са мој Ни ша ви, Јер ми и Ви со чи ци.

Ис ко ри шћа ва ње ве ћег де ла пре о ста лог хи дро по тен ци ја ла 
Ду на ва мо гло би се оства ри ти из град њом хи дро е лек тра не „Но ви 
Сад”. Из град ња овог објек та омо гу ћи ла би гра ви та ци о но за хва та-
ње во де за ХС ДТД, али би ути цај на при о ба ље и жи вот ну сре ди ну 
уоп ште мо рао би ти де таљ но ана ли зи ран. Та ко ђе, мо гу ћа је из град-
ња ре вер зи бил не хи дро е лек тра не „Ђер дап 3”.

По ве ћа ње про из вод ње на по је ди ним хи дро е нер гет ским 
објек ти ма мо же се обез бе ди ти пре во ђе њем во да из су сед них сли-
во ва и то То пло дол ске ре ке у Ви со чи цу (и ис ко ри шће ње на хи дро-
е лек тра ни Пи рот) и Љу бат ске ре ке у Вла син ско је зе ро (уз ко ри-
шће ње у си сте му Вр ла).

По ред хи дро е нер гет ских обје ка та на ве ћим во до то ци ма, у 
на ред ном пе ри о ду ће ве ћи зна чај до би ти раз вој хи дро е нер гет ских 
обје ка та ма њих од 10 MW. 

По треб не ко ли чи не во да за хла ђе ње у тер мо е лек тра на ма

У окви ру Стра те ги је раз во ја енер ге ти ке Ре пу бли ке Ср би је до 
2025. го ди не са про јек ци ја ма до 2030. го ди не као по тен ци јал ни 
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но ви тер мо е нер гет ски ка па ци те ти на ве де ни су: ТЕНТ Б3, ТЕ Ко-
лу ба ра Б, ТЕ Ко сто лац Б3, ТЕ Но ви Ко вин, ТЕ Шта ваљ и ТЕ ТО 
Но ви Сад и из град ња ви ше ТЕ ТО на гас. Исто вре ме но, пла ни ра 
се по вла че ње тер мо е нер гет ских бло ко ва сна ге ма ње од 300 MW.

По треб не ко ли чи не во де за хла ђе ње обез бе ђи ва ће се у скла ду 
са ди на ми ком раз во ја енер ге ти ке и то из по вр шин ских во да (во до-
то ци и аку му ла ци је). 

Опе ра тив ни ци ље ви и ме ре

Опе ра тив ни циљ 1: Ра ци о нал но ис ко ри шћа ва ње хи дро е нер-
гет ског по тен ци ја ла

Ме ра за до сти за ње ци ља:
1) укљу чи ти сек тор во да у ак тив но сти ве за не за ко ри шће ње 

хи дро е нер гет ског по тен ци ја ла во до то ка, по чев од стра те шких и 
план ских ака та енер гет ског сек то ра, па до про је ка та и упра вља ња 
ра дом хи дро е лек тра на, ка ко би се обез бе ди ла ускла ђе ност ра зних 
ви до ва ко ри шће ња во да, за шти та во да од за га ђи ва ња и жи вот не 
сре ди не и за шти та од во да при о ба ља;

2) за јед но са сек то ром енер ге ти ке на ба зи до ку мен та „Во де-
ћи прин ци пи за одр жи ви раз вој хи дро е нер ге ти ке на сли ву Ду на ва” 
ура ди ти план ски до ку мент ко јим се де фи ни шу де о ни це во до то ка 
на ко ји ма се не мо гу гра ди ти ма ле хи дро е лек тра не као и де о ни-
це на ко ји ма је мо гу ћа њи хо ва из град ња, са при о ри те ти ма, као и 
евен ту ал ним огра ни че њи ма.

Опе ра тив ни циљ 2: Обез бе ђе ње про ход но сти аква тич них ор-
га ни за ма у зо ни обје ка та на во до то ци ма чи јом је из град њом по ре-
ме ћен при род ни ре жим те че ња 

Ме ра за до сти за ње ци ља:
1) обез бе ђе ње про ход но сти из град њом ри бљих ста за или на 

дру гих на чин.

Пло вид ба

Стра те шки до ку мент за овај вид ко ри шће ња во да је Стра те-
ги ја раз во ја вод ног са о бра ћа ја Ре пу бли ке Ср би је од 2015. до 2025. 
го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 3/15) до не та ју ла 2014. го ди-
не. У њој су раз ма тра ни сви сег мен ти од зна ча ја за раз вој вод ног 
са о бра ћа ја, а пре све га:

1) за ко но дав ни оквир Ре пу бли ке Ср би је и по ли ти ка ЕУ у овој 
обла сти;

2) по тен ци ја ли по ве ћа ња про ме та;
3) уна пре ђе ње на ци о нал не фло те;
4) раз вој лу ка и при ста ни шта;
5) раз вој уну тра шњих плов них пу те ва.
По ла зе ћи од по сто је ћег ста ња, ви зи ја и ми си ја, за сва ку об-

ласт су де фи ни са ни стра те шки ци ље ви и ме ре за њи хо во оства-
ре ње, док је за раз вој уну тра шњих плов них пу те ва из вр ше на и 
про це на по треб них сред ста ва за одр жа ва ње и ула га ње у ин фра-
струк ту ру. 

Ак ци о ним пла ном ће се за сва ки опе ра тив ни циљ и ме ру 
утвр ди ти од го ва ра ју ће ак тив но сти, њи хо ви но си о ци, уче сни ци и 
на чин спро во ђе ња, као и из во ри фи нан си ра ња. Утвр ди ће се оба-
ве зе др жав них ор га на и ор га ни за ци ја ко је има ју над ле жно сти у 
обла сти вод ног са о бра ћа ја, као и ор га на и ин сти ту ци ја чи је над ле-
жно сти мо гу да има ју ути цај на раз вој ове гра не са о бра ћа ја. Та ко-
ђе, Ак ци о ним пла ном утвр ди ће се ди на ми ка за спро во ђе ње ме ра, 
као и на чин упра вља ња ри зи ци ма у по ступ ку по сти за ња опе ра тив-
них ци ље ва ове стра те ги је.

Са аспек та сек то ра во да зна чај но је да се сви за хва ти у реч-
ним ко ри ти ма, усме ре ни на обез бе ђе ње пло вид бе них га ба ри та и 
из град њу ин фра струк тур них обје ка та, мо ра ју ра ди ти у скла ду са 
за ко ни ма, укљу чу ју ћи и За кон о во да ма и усво је ним кон вен ци ја ма 
и дру гим ре ле вант ним до ку мен ти ма. 

Опе ра тив ни циљ и ме ре

Опе ра тив ни циљ 1: Очу ва ње хи дро мор фо ло шких ка рак те ри-
сти ка и аква тич них и при о бал них еко си сте ма на плов ним ре ка ма

Ме ре за до сти за ње ци ља: 
1) укљу чи ти сек тор во да (ува жа ва ју ћи стра те шка, план ска и 

вод на ак та и уз не по сред не кон так те са над ле жним су бјек ти ма) у 
све ак тив но сти на ре кон стру и са њу по сто је ће и пла ни ра њу про ши-
ре ња до ма ће плов не мре же; 

2) обез бе ђе ње пло вид бе них га ба ри та и из град њу ин фра-
струк тур них обје ка та на ме ње них пло вид би вр ши ти на на чин ко-
јим се не ути че зна чај но на про ме ну хи дро мор фо ло шких па ра ме-
та ра и на аква тич не и при о бал не еко си сте ме.

Ри бо гој ство

Раз вој ша ран ских и па стрм ских риб ња ка

Ри бо гој ство је ко мер ци јал на де лат ност, а раз вој ове гра не ће 
за ви си ти од по тре ба кон зу ме на та и мо гућ но сти при ват ног сек то ра 
за ула га ње у уна пре ђе ње по сто је ћих и из град њу но вих ка па ци те та 
за уз гој ри бе.

Раз вој ша ран ских риб ња ка на под руч ју Ре пу бли ке Ср би је под-
ра зу ме ва по ве ћа ње про из вод ње по је ди ни ци по вр ши не, од но сно за-
пре ми не во де, по ве ћа ње по вр ши на под риб ња ци ма и ре кон струк-
ци ју обје ка та, од но сно ре ви та ли за ци ју де ла на пу ште них по вр ши на 
под риб ња ци ма. Обез бе ђе ње ве ћих ко ли чи на во де, због по ве ћа ња 
ка па ци те та риб ња ка и ра ди че шће из ме не во де то ком про из вод не 
се зо не, пред ста вља зна ча јан фак тор раз во ја ри бо гој ства.

Уко ли ко се раз вој ша ран ских риб ња ка ре а ли зу је пре ма оби му 
и ди на ми ци да тој у Та бе ли 50. пла ни ра на про из вод ња ри бе на том 
про сто ру зах те ва ко ли чи не во де ко је су у де се то го ди шњем пе ри о-
ду ве ће за око 50% од са да шњих по тре ба, од но сно дво стру ко ве ће 
на кра ју план ског пе ри о да (Та бе ла 51).

Табела 50. Раз вој ша ран ских риб ња ка
Раз вој ни пе ри од По сто је ћи 

риб ња ци
Ак ти ви ра ње  

и ре кон струк ци ја  
риб њач ких обје ка та

Из град ња  
но вих  

риб ња ка

Укуп но

(ha) (ha) (ha) (ha)
до 2024. го ди не 12.000 1.100 1.000 14.100
до 2034. го ди не 14.100* 550 4.500 19.150

* ста ње на кра ју де се то го ди шњег пе ри о да

Табела 51. Го ди шње по тре бе за во дом за ша ран ске риб ња ке
Раз вој ни пе-

ри од
По сто је ћи 
риб ња ци

Уна пре ђе ње 
тех но ло ги је

Ак ти ви ра ње и  
ре кон струк ци-
ја риб њач ких 

обје ка та

Из град ња  
но вих  

риб ња ка

Укуп но
годишње

(106 m3) (106 m3) (106 m3) (106 m3) (106 m3)
до 2024. го ди не 420 105 52 55 632*
до 2034. го ди не 632* 60 26 97 815

* ста ње на кра ју де се то го ди шњег пе ри о да

У слу ча ју па стрм ских риб ња ка, за по ве ћа ње про из вод ње ри-
бе на по вр ши на ма при ка за ним у Та бе ли 52. по треб но је на кра ју 
де се то го ди шњег пе ри о да обез бе ди ти ско ро дво стру ко ве ћу ко ли-
чи ну во де не го са да, док би на кра ју план ског пе ри о да зах те ва на 
ко ли чи на во де (уз по ве ћа ни број из ме на во де на 56 у то ку 24 са та) 
би ла 3,5 пу та ве ћа од са да шње (Та бе ла 53).

Табела 52. Раз вој па стрм ских риб ња ка
Раз вој ни пе ри од По сто је ћи 

риб ња ци
Ак ти ви ра ње  

и ре кон струк ци ја  
риб њач ких обје ка та

Из град ња 
но вих  

риб ња ка

Укуп но

(ha) (ha) (ha) (ha)
до 2024. го ди не 9,6 2,4 3 15
до 2034. го ди не 15* 0 8 23

* ста ње на кра ју де се то го ди шњег пе ри о да

Табела 53. Го ди шње по тре бе за во дом за па стрм ске риб ња ке
Раз вој ни пе ри од По сто је ћи 

риб ња ци
Ак ти ви ра ње  

и ре кон струк ци ја  
риб њач ких обје ка та

Из град ња 
но вих  

риб ња ка

Укуп но
годишње

(106 m3) (106 m3) (106 m3) (106 m3)
до 2024. го ди не 475 119 300 894
до 2034. го ди не 894* 0 824 1.708

 * ста ње на кра ју де се то го ди шњег пе ри о да

Про јек то ва ње, из град ња и екс пло а та ци ја риб ња ка мо ра ју се 
од ви ја ти уз по што ва ње вод них ака та. За снаб де ва ње во дом мо ра ју 
се ко ри сти ти по вр шин ске во де, а са мо из у зет но под зем не, док се 
от пад не во де мо ра ју све сти на про пи са ни ква ли тет. 
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Опе ра тив ни циљ и ме ре

Опе ра тив ни циљ 1: Очу ва ње ква ли те та во да и оп стан ка аква-
тич них еко си сте ма у усло ви ма раз во ја ри бо гој ства

Ме ре за до сти за ње ци ља: 
1) про јек то ва ње и екс пло а та ци ја то пло вод них и хлад но вод-

них риб ња ка мо ра ју се вр ши ти уз уче шће сек то ра во да и у скла ду 
са од го ва ра ју ћим вод ним ак ти ма;

2) за бра ни ти ка ве зни уз гој ри ба у аку му ла ци ја ма ко је слу же 
или су на ме ње не за снаб де ва ње во дом за пи ће на се ља;

3) по ри бља ва ње аку му ла ци ја и ка на ла вр ши ти та ко да се не 
угро зи про пи са ни ква ли тет во да и оп ста нак аква тич них еко си сте ма. 

Спорт, ре кре а ци ја и ту ри зам

Стра те ги ја раз во ја ту ри зма Ре пу бли ке Ср би је је до ку ме нат 
ко јим су утвр ђе ни при мар ни ту ри стич ки про сто ри, укуп ни при о-
ри те ти про стор ног раз во ја ту ри зма и при о ри те ти раз во ја до 2015. 
го ди не.

Раз вој ту ри зма, спор та и ре кре а ци је на во ди, као и по ве ћа ње 
бањ ских ка па ци те та од ра зи ће се и на сек тор во да, од но сно на по-
ве ћа ње по тре ба за во дом и уна пре ђе ње за шти те ње ног ква ли те та.

Кон цепт бу ду ћег снаб де ва ња во дом ту ри стич ких цен та ра и 
на се ља за сни ва се пр вен стве но на оп ти мал ној екс пло а та ци ји ква-
ли тет них ло кал них из во ри шта, а за тим на раз во ју снаб де ва ња во-
дом у окви ру ре ги о нал них си сте ма снаб де ва ња во дом за пи ће, по-
бољ ша њу по у зда но сти и раз во ју основ ног си сте ма пре ко град ских 
во до во да и по бољ ша њу по у зда но сти и тех нич ке опре мље но сти 
ло кал них си сте ма. Ово под ра зу ме ва и пот пу ну за шти ту и оп ти-
мал но ко ри шће ње свих ло кал них из во ри шта под зем них и по вр-
шин ских во да, уз њи хо ву екс пло а та ци ју са мо до ко ли чи на ко је не 
угро жа ва ју еко ло шке усло ве у окру же њу. 

Во да нај ви шег ква ли те та у гра до ви ма и ве ћим ту ри стич ким 
на се љи ма ко ри сти ће се из по сто је ћих си сте ма снаб де ва ња во дом 
за пи ће, с об зи ром на то да у ве ћим на се љи ма број ту ри ста не ути-
че бит но на по ве ћа ње по тро шње во де, док се у ма њим на се љи ма и 
ту ри стич ким цен три ма си сте ми за снаб де ва ње во дом за пи ће мо-
ра ју про јек то ва ти узи ма ју ћи у об зир и про јек то ва ни број ту ри ста. 

Ка на ли са ње и пре чи шћа ва ње от пад них во да из ту ри стич ких 
цен та ра по пра ви лу тре ба вр ши ти у окви ру град ских си сте ма, а 
из у зет но, за ма ња на се ља, ба ње и ту ри стич ке цен тре уда ље не од 
ур ба ни зо ва них под руч ја, пред ви де ти из град њу ло кал них ка на ли-
за ци о них си сте ма, уз од го ва ра ју ћи трет ман от пад них во да.

Ка ко је свр ха ре кре а ци је на во да ма обез бе ђе ње мо гућ но сти 
ста нов ни штву да у во да ма ужи ва у бли зи ни пре би ва ли шта, тре-
ба утвр ди ти ло ка ли те те на по вр шин ским во да ма за ко је по сто ји 
ин те рес за ко ри шће ње за ре кре а ци ју и ку па ње и на ко ји ма ре жим 
во да има за до во ља ва ју ће по ка за те ље. На овим ло ка ли те ти ма тре ба 
ус по ста ви ти мо ни то ринг ква ли те та во де, у скла ду са Ди рек ти вом 
76/160/ЕЕС.

Опе ра тив ни ци ље ви и ме ре

Опе ра тив ни циљ 1: Обез бе ђе ње во дом ту ри стич ких и спорт-
ско-ре кре а тив них цен та ра и ло ка ли те та по год ним за раз вој спор-
то ва и ре кре а ци је на во ди

Ме ра за до сти за ње ци ља: 
1) вод ну ин фра струк ту ру раз ви ја ти у скла ду са спе ци фич но-

сти ма по је ди них ту ри стич ких и бањ ско-ре кре а тив них цен та ра, по-
шту ју ћи зах те ве сек то ра во да;

2) на во до то ци ма и при род ним је зе ри ма за ко је по сто ји ин-
те рес за ко ри шће ње за спорт и ре кре а ци ју, укљу чу ју ћи и ку па ње, 

де фи ни са ти хи дро ло шки ре жим и ква ли тет во де и да ти пред лог 
на чи на очу ва ња и по бољ ша ња по сто је ћих усло ва.

4.1.2. За шти та во да од за га ђи ва ња

За шти та во да од за га ђи ва ња пред ста вља бри гу и оба ве зу 
Ре пу бли ке Ср би је, ауто ном не по кра ји не и ло кал не са мо у пра ве и 
свих еко ном ских ен ти те та и по је ди на ца и спро во ди ће се у скла ду 
са на пред утвр ђе ним оп штим по ла зи шти ма.

За шти та во да oд за га ђи ва ња, као и за шти та во де них еко си-
сте ма и коп не них еко си сте ма за ви сних од во де, спро во ди ће се пре-
ма на ци о нал ном за ко но дав ству, ускла ђе ном са од ред ни ца ма ре-
гу ла ти ва ЕУ, чи ји је пре вас ход ни циљ све о бу хват на за шти та свих 
во да, уз по сти за ње до брог ста ту са у ро ку од 15 го ди на од усва ја ња 
Оквир не ди рек ти ве о во да ма.

Стра те шки циљ: По сти за ње и одр жа ва ње до брог ста ту са и 
до брог еко ло шког по тен ци ја ла вод них те ла по вр шин ских во да и 
под зем них во да, ра ди за шти те здра вља љу ди, очу ва ња вод них и 
при о бал них еко си сте ма и за до во ља ва ња по тре ба ко ри сни ка во да. 

Има ју ћи у ви ду зна чај и ком плек сност про бле ма ти ке за шти те 
во да од за га ђи ва ња, оства ре ње стра те шког ци ља мо же се оче ки ва-
ти уко ли ко се обез бе ди:

1) за шти та по вр шин ских и под зем них во да у функ ци ји за до-
во ље ња по тре ба свих ко ри сни ка во да, пр вен стве но ста нов ни штва 
(по сто је ће и пла ни ра не по тре бе);

2) за шти та по вр шин ских и под зем них во да и за шти ће них 
обла сти, као и очу ва ње би о ло шке ра зно ли ко сти у окви ру ин те-
грал ног упра вља ња во да ма;

3) кон тро ла еми си је за га ђу ју ћих суп стан ци и њи хо вог ис-
пу шта ња пред у зи ма њем ме ра за сма ње ње про дук ци је за га ђе ња и 
ме ра за укла ња ње за га ђе ња на из во ру за га ђе ња, пре ис пу шта ња у 
во де не еко си сте ме; 

4) сти му ла ци ја и уна пре ђе ње ра ци о нал ног ко ри шће ња вод-
них ре сур са кроз по ве ћа ње про дук тив но сти во де45 у свим сфе ра ма 
чо ве ко ве де лат но сти.

Осно ве за шти те во да од за га ђи ва ња

За шти та во да од за га ђи ва ња ће се спро во ди ти уна пре ђе њем 
упра вља ња у овој обла сти до но ше њем Пла на за шти те во да од за-
га ђи ва ња, ускла ђе ног са дру гим ре ле вант ним до ку мен ти ма, по-
ступ ним спро во ђе њем ме ра за шти те и си сте мат ским пра ће њем 
ста ту са во да и за шти ће них обла сти и учин ка спро ве де них ме ра, 
укљу чу ју ћи (Сли ка 39):

1) пре вен ци ју за га ђе ња пу тем ме ра за сма ње ње ге не ри са ња 
за га ђе ња, уна пре ђе њем тех но ло шких по сту па ка про из вод ње, по-
ве ћа њем про дук тив но сти во де и ме ра ма за ви ше крат но ко ри шће-
ње во да;

2) кон тро лу кон цен три са них из во ра за га ђе ња пу тем трет ма на 
от пад них во да и њи хо вим по нов ним ко ри шће њем;

3) кон тро лу ра су тих из во ра за га ђе ња при ме ном нај бо ље 
агро е ко ло шке прак се, про стор ним пла ни ра њем и уна пре ђе њем ко-
ри шће ња про сто ра, као и кон тро лу оти ца ја са по љо при вред них и 
дру гих по вр ши на; 

4) уна пре ђе ње и по ве ћа ње ни воа еко си стем ских услу га у до-
ме ну аси ми ла тив ног ка па ци те та, ре тен зи је ну три је на та, по ве ћа ња 
ин фил тра ци о них ка па ци те та и сл.
 – – – – – – – – – – – – – – –
45 Про дук тив ност во де је ме ра ра ци о нал но сти ко ри шће ња во да и из ра жа ва се у m3 

во де по то ни про из во да или нор ма ма по тро шње по по је ди ним де лат но сти ма од-
но сно ко ри сни ци ма и ак тив но сти ма, а мо же се из ра зи ти и кроз m3 во де по је ди-
ни ци бру то на ци о нал ног до хот ка или оства ре не бру то до да те вред но сти по m3 
во де
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Слика 39. Сег мен ти за шти те во да од за га ђи ва ња

Пре вен ци ја и упра вља ње

Опе ра тив ни ци ље ви и ме ре

Опе ра тив ни циљ 1: Пре вен ци ја за га ђи ва ња по вр шин ских и 
под зем них во да

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) ус по ста ви ти и кон тро ли са ти при ме ну за ко ном про пи са них 

од ре да ба о за бра ни ис пу шта ња от пад них во да са са др жа јем за га-
ђу ју ћих суп стан ци из над про пи са них вред но сти;

2) ад ми ни стра тив ним ме ра ма сти му ли са ти ви ше крат но ко ри-
шће ње пре чи шће них от пад них во да; 

3) из вр ши ти са на ци ју и ре ме ди ја ци ју ло ка ци ја, кон та ми ни ра-
них као по сле ди це исто риј ског за га ђи ва ња;

4) уна пре ди ти и ин тен зи ви ра ти ис тра жи ва ња не до вољ но 
про у че них из во ра за га ђи ва ња (по љо при вред не по вр ши не, ин ду-
стри ја, ру дар ство, са о бра ћај ни це).

Опе ра тив ни циљ 2: Уна пре ди ти област за шти те во да од за га-
ђи ва ња

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) ком пле ти ра ти под за кон ска ак та за спро во ђе ње за кон ске ре-

гу ла ти ве ко ја уре ђу је област за шти те во да од за га ђи ва ња и жи вот-
не сре ди не;

2) до не ти План за шти те во да од за га ђи ва ња про пи сан За ко
ном о во да ма, ускла ђен са овом стра те ги јом, пла но ви ма упра вља-
ња во да ма на вод ним под руч ји ма и од го ва ра ју ћим про гра ми ма и 
пла но ви ма из обла сти за шти те жи вот не сре ди не, про стор ног пла-
ни ра ња и сл. и обез бе ди ти кон тро лу ње го ве при ме не;

3) ус по ста ви ти мо ни то ринг па ра ме та ра еко ло шког и хе миј-
ског ста ту са по вр шин ских во да и хе миј ског и кван ти та тив ног ста-
ту са под зем них во да, про пи са них од го ва ра ју ћим пра вил ни ком и 
по дат ке мо ни то рин га укљу чи ти у ин фор ма ци о ни си стем.

Кон цен три са ни из во ри за га ђи ва ња

Ста нов ни штво при кљу че но на ка на ли за ци ју и ин ду стриј ска 
по стро је ња су нај зна чај ни ји кон цен три са ни из во ри за га ђе ња, чи ји 
се не га ти ван ути цај от кла ња из град њом ка на ли за ци о них си сте ма 
и ППОВ. Ови си сте ми су у вр ло уској ве зи са си сте ми ма за снаб-
де ва ње на се ља во дом и са њи ма пред ста вља ју функ ци о нал ну це-
ли ну, те се због то га мо ра ју раз ви ја ти упо ре до са раз во јем си сте ма 
за снаб де ва ње во дом за пи ће. 

Си сте ме јав не ка на ли за ци је, ко ји укљу чу ју и ППОВ, тре-
ба раз ви ја ти у скла ду са на ци о нал ном ре гу ла ти вом, за сно ва ном 
на од ред ба ма Ди рек ти ве о пре чи шћа ва њу ко му нал них от пад них 
во да, ко ја од ре ђу је оба ве зу пре чи шћа ва ња ко му нал них от пад них 

во да за све агло ме ра ци је ве ће од 2.000 ЕС. С об зи ром да нај ве ћи 
део те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је при па да сли ву Ду на ва (слив Цр-
ног мо ра) ко ји је про гла шен осе тљи вим под руч јем, Ре пу бли ка Ср-
би ја ће на кон при сту па ња ЕУ би ти у оба ве зи да обез бе ди сте пен 
пре чи шћа ва ња ко му нал них от пад них во да ко ји ва жи за ова под-
руч ја (укла ња ње ну три је на та).

Опе ра тив ни циљ и ме ре

Опе ра тив ни циљ 1: Сма ње ње уно са за га ђе ња од кон цен три-
са них из во ра за га ђи ва ња, и то за: 

1) ко му нал не от пад не во де: из град њом ка на ли за ци о них си-
сте ма од го ва ра ју ћег ка па ци те та (об у хва ће ност ка на ли за ци о ном 
мре жом 85% ста нов ни штва у на се љи ма ве ћим од 2.000 ста нов ни-
ка) и сте пе на пре чи шћа ва ња утвр ђе ног Пла ном за шти те во да од 
за га ђи ва ња;

2) ин ду стриј ске от пад не во де: сма ње њем уно са за га ђе ња из 
ин ду стриј ских по стро је ња, пу ном при ме ном За ко на о ин те гри са-
ном спре ча ва њу и кон тро ли за га ђи ва ња жи вот не сре ди не („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 135/04 и 25/15), као и при ме ном нај бо љих 
рас по ло жи вих тех но ло ги ја (BAT) или нај бо љих до ступ них тех ни-
ка ко је не из и ску ју пре ко мер не тро шко ве (BAT NEC);

3) де по ни је ко му нал ног и ин ду стриј ског от па да: уре ђе њем 
де по ни ја и упра вља њем от па дом на свим ни во и ма  – на ци о нал ном, 
ре ги о нал ном и ло кал ном, у скла ду са За ко ном о упра вља њу от па-
дом („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16).

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) раз вој ко му нал не ин фра струк ту ре у обла сти во да пла ни ра-

ти и ускла ди ти са Пла ном за шти те во да од за га ђи ва ња и оста лим 
план ским ак ти ма сек то ра во да; 

2) по сто је ћа ППОВ на се ља и ин ду стри је ре кон стру и са ти и 
њи хов рад уна пре ди ти до стан дар да зах те ва них од го ва ра ју ћим 
пра вил ни ком, од но сно, до ни воа ко јим се не на ру ша ва ју стан дар-
ди ква ли те та жи вот не сре ди не;

3) но ва ППОВ из ин ду стриј ских обје ка та гра ди ти ува жа ва ју-
ћи стан дар де зах те ва не од го ва ра ју ћим пра вил ни ком, во де ћи ра чу-
на да се не на ру ше стан дар ди ква ли те та жи вот не сре ди не;

4) за ин ду стриј ску от пад ну во ду ко ја се ис пу шта у си стем 
јав не ка на ли за ци је обез бе ди ти пред трет ман до ни воа ква ли те та 
ко ји не угро жа ва здра вље љу ди, ка на ли за ци о не си сте ме и не оме та 
про це се на ППОВ ко му нал них от пад них во да;

5) ажур но во ди ти, у окви ру ка та стра и вод ног ин фор ма ци о-
ног си сте ма, по дат ке о вод ним објек ти ма за за шти ту во да oд за га-
ђи ва ња; 

6) ди вље де по ни је чвр стог от па да укло ни ти, нај пре са про-
сто ра (за шти ће не обла сти, при о ба ља во до то ка са не по вољ ним 
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хи дро ло шким ре жи мом и др.) на ко ји ма тре ба спре чи ти њи хов не-
га ти ван ути цај на по вр шин ске и под зем не во де;

7) са на ци ју по сто је ћих и из град њу но вих де по ни ја чвр стог от-
па да вр ши ти у скла ду са ва же ћим европ ским ди рек ти ва ма и од го ва-
ра ју ћом стра те шком и план ском до ку мен та ци јом ко ја се од но си на 
упра вља ње от па дом, а по себ ну па жњу по све ти ти пла ни ра њу од ла га-
ли шта му ља, са уре ђа јем за пре чи шћа ва ње про цед них от пад них во да; 

8) при ку пља ње и збри ња ва ње руд нич ког и ин ду стриј ског от-
па да вр ши ти на на чин ко јим се не угро жа ва жи вот на сре ди на и 
во да као њен би тан сег мент.

Ра су ти из во ри за га ђи ва ња

У ра су те из во ре за га ђе ња спа да ју сва по вр шин ска и под зем на 
за га ђе ња ко ја по ти чу из на се ља ма њих од 2.000 ста нов ни ка, од-
но сно, од ста нов ни штва ко је ни је при кљу че но на ка на ли за ци ју, 
за тим са об ра ђе ног по љо при вред ног зе мљи шта, спи ра ња са шум-
ских и зе мља них по вр ши на, за тим од сточ ног фон да, не у ре ђе них 
ко му нал них де по ни ја и оста лих људ ских ак тив но сти.

Не га тив ни ути ца ји из ра су тих из во ра за га ђе ња сма њу ју се 
пр вен стве но ре гу ла тив ним и ад ми ни стра тив ним, а за тим тех нич-
ким ме ра ма, док се ак ту ел ни по ка за те љи ста ња обез бе ђу ју кон ти-
ну и ра ним на мен ским мо ни то рин гом.

Опе ра тив ни циљ и ме ре

Опе ра тив ни циљ 1: Сма ње ње уно са за га ђе ња од ра су тих из-
во ра за га ђи ва ња, и то:

1) са по љо при вред ног зе мљи шта: при ме ном од ре да ба Ни-
трат не ди рек ти ве, Ди рек ти ве о ис пу шта њу опа сних ма те ри ја и на-
че ла до бре по љо при вред не прак се;

2) са шум ског зе мљи шта: аде кват ним на чи ном ко ри шће ња 
шум ских ре сур са на под руч ји ма где по сто ји за јед нич ки ин те рес 
ко ри сни ка во да и шу ма;

3) са са о бра ћај ни ца: ад ми ни стра тив ним ме ра ма, ко ји ма се у 
окви ру вод них усло ва утвр ђу је на чин ре ша ва ња про бле ма са ку-
пља ња, од во ђе ња и пре чи шћа ва ња за га ђе них во да са са о бра ћај ни-
ца, а за тим ре а ли за ци јом тех нич ких ме ра;

4) из на се ља ма њих од 2.000 ста нов ни ка: сма ње њем уно са за-
га ђе ња, из град њом по себ них уре ђа ја за пре чи шћа ва ње от пад них 
во да ма лих на се ља.

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) ус по ста ви ти, пр вен стве но у за шти ће ним обла сти ма, си стем 

пра ће ња и кон тро ле упо тре бе ђу бри ва и сред ста ва за за шти ту би-
ља, ра ди кван ти фи ко ва ња за га ђе ња од по љо при вред не де лат но сти;

2) де фи ни са ти осе тљи ва под руч ја за ну три јен те, у скла ду са 
Ни трат ном ди рек ти вом и обез бе ди ти ме ре за шти те, у скла ду са 
на че ли ма до бре по љо при вред не прак се, укљу чу ју ћи и одр жи во ко-
ри шће ње ђу бри ва и сред ста ва за за шти ту би ља;

3) за бра ни ти упо тре бу ђу бри ва и сред ста ва за за шти ту би ља 
у обал ном по ја су ши ри не од 5 m;

4) ус по ста ви ти си стем мул ти ди сци пли нар них ис тра жи ва ња, 
у ци љу утвр ђи ва ња ути ца ја упра вља ња шу ма ма на ре жим во да и 
да ти смер ни це за одр жи во ко ри шће ње шу ма; 

5) при из ра ди про јект не до ку мен та ци је за из град њу са о бра-
ћај ни ца по што ва ти вод не усло ве, а при њи хо вој екс пло а та ци ји 
спро во ди ти зах те ве сек то ра во да и за шти те жи вот не сре ди не;

6) де фи ни са ти тех но ло ги ју и по ступ ке за трет ман от пад них 
во да ма лих на се ља.

За шти ће не обла сти

Ка те го ри је за шти ће них обла сти и су бјек ти над ле жни за њи хо во 
од ре ђи ва ње де фи ни са ни су За ко ном о во да ма. За уна пре ђе ње ста ња 
у овој обла сти по треб но је спро ве сти нај пре ре гу ла тив не, а за тим ад-
ми ни стра тив не и тех нич ке ме ре. Кон тро лу ста ња за шти ће них обла-
сти тре ба обез бе ди ти кон ти ну и ра ним на мен ским мо ни то рин гом.

Опе ра тив ни циљ и ме ре

Опе ра тив ни циљ 1: Ус по ста вља ње и ко ри шће ње за шти ће них 
обла сти у скла ду са За ко ном о во да ма, и то за:

1) за шти ту из во ри шта ко ја се ко ри сте за снаб де ва ње во дом за 
пи ће: ус по ста вља њем зо на са ни тар не за шти те;

2) за шти ту под руч ја на ме ње них за хва та њу во де за људ ску 
по тро шњу, у ко ли чи ни ве ћој од 10 m3/дан: ад ми ни стра тив ним и 
тех нич ким ме ра ма за шти те;

3) вод на те ла на ме ње на ре кре а ци ји, укљу чу ју ћи и обла сти 
од ре ђе не за ку па ње: ад ми ни стра тив ним и тех нич ким ме ра ма за-
шти те, у са рад њи са ло кал ном са мо у пра вом;

4) обла сти осе тљи ве на ну три јен те, укљу чу ју ћи обла сти под-
ло жне еутро фи ка ци ји и обла сти осе тљи ве на ни тра те из по љо при-
вред них из во ра: ад ми ни стра тив ним и тех нич ким ме ра ма за шти те 
и при ме ном Ни трат не ди рек ти ве;

5) за шти ту ста ни шта или вр ста где је би тан еле ме нат њи хо ве 
за шти те одр жа ва ње или по бољ ша ње ста ту са во да: ад ми ни стра тив-
ним и тех нич ким ме ра ма за шти те и укљу че њем у еко ло шку мре жу 
Ре пу бли ке Ср би је;

6) за шти ту еко ном ски ва жних аква тич них вр ста: ад ми ни стра-
тив ним и тех нич ким ме ра ма.

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) до не ти про пи се о на чи ну од ре ђи ва ња, одр жа ва ња и ко ри шће-

ња зо на са ни тар не за шти те из во ри шта за снаб де ва ње во дом за пи ће;
2) ура ди ти ела бо ра те о ус по ста вља њу, одр жа ва њу и ко ри-

шће њу зо на са ни тар не за шти те из во ри шта, од ре ди ти зо не у скла-
ду са про пи си ма и уне ти их у план упра вља ња во да ма, про стор ни 
(про стор ни план је ди ни це ло кал не са мо у пра ве) и ур ба ни стич ки 
(ге не рал ни и ре гу ла ци о ни) план, ра ди аде кват ног пла ни ра ња ко-
ри шће ња овог про сто ра;

3) иден ти фи ко ва ти вод на те ла ко ја се ко ри сте или се мо гу ко-
ри сти ти за људ ску по тро шњу, у про сеч ној ко ли чи ни ве ћој од 10 
m3/дан и обез бе ди ти ме ре за шти те ра ди очу ва ња њи хо вог ква ли-
те та и кван ти те та;

4) ура ди ти тех нич ке под ло ге као основ за од ре ђи ва ње вод них 
те ла за ре кре а ци ју, укљу чу ју ћи и ку па ње;

5) ло кал на са мо у пра ва, уз струч ну по моћ сек то ра во да, мо-
ра до не ти од лу ку о про гла ше њу под руч ја на ме ње них ре кре а ци ји, 
укљу чу ју ћи и ку па ње, и обез бе ди ти ме ре за шти те и кон тро ле ква ли-
те та во де (мо ни то ринг), у скла ду са од го ва ра ју ћом ди рек ти вом ЕУ;

6) утвр ди ти обла сти осе тљи ве на ну три јен те, у скла ду са од-
ред ба ма ди рек ти ва ЕУ;

7) до не ти од лу ке о про гла ше њу под руч ја осе тљи вих на ну-
три јен те и спро во ди ти ме ре ко јим се огра ни ча ва ис пу шта ње от-
пад них во да из кон цен три са них из во ра за га ђе ња и упо тре ба ђу-
бри ва и сред ста ва за за шти ту би ља;

8) из вр ши ти ана ли зу ста ни шта аква тич них и по лу а ква тич них 
биљ них и жи во тињ ских вр ста ко је за ви се од одр жа ва ња или по-
бољ ша ња ста ту са во да и од ре ди ти при о ри те те за њи хо во очу ва ње;

9) до не ти од лу ке о про гла ше њу ста ни шта или вр ста где је би тан 
еле ме нат њи хо ве за шти те одр жа ва ње или по бољ ша ње ста ту са во да;

10) на ста ви ти ак тив но сти за увр шта ва ње угро же них вр ста и 
ста ни шта у еко ло шку мре жу Ре пу бли ке Ср би је; 

11) ура ди ти тех нич ке под ло ге и до не ти од лу ке о про гла ше њу 
под руч ја зна чај них за за шти ту еко ном ски ва жних аква тич них вр-
ста (ри ба, шкољ ки и ра ко ва);

12) про пи са ти и ко ор ди ни ра но (по љо при вре да, ри бар ство, 
сек тор во да, здрав ство, за шти та при ро де) спро во ди ти ме ре за шти-
те обла сти зна чај них за уз гој при вред но ва жних аква тич них вр ста;

13) оства ри ти ко ор ди ни са но упра вља ње за шти ће ним обла сти-
ма у скла ду са За ко ном о во да ма и за шти ће ним под руч ји ма у скла ду 
са За ко ном о за шти ти при ро де где се она пре кла па ју или су у ве зи; 

14) ор га ни зо ва ти мо ни то ринг ста ту са во да, ако је то про пи са-
но ак том о од ре ђи ва њу за шти ће не обла сти;

15) сва под руч ја ко ја су про гла ше на за за шти ће не обла сти 
уне ти у ре ги стар за шти ће них обла сти, чи ји се ре зи ме да је у пла ну 
упра вља ња во да ма и вр ши ти ажу ри ра ње у скла ду са ре зул та ти ма 
мо ни то рин га.

Под зем не во де  – за шти та ква ли те та и кван ти те та

Под зем не во де су до ми нант но (око 70%) из во ри ште снаб де-
ва ња во дом за пи ће и као та кво зах те ва по себ ну па жњу и од го ва ра-
ју ћи трет ман. Из тог раз ло га је у овом де лу из вр ше но об је ди ња ва-
ње ци ље ва и ме ра за уна пре ђе ње ста ту са овог ре сур са, иако је овај 
ре сурс био пред мет ци ље ва и ме ра у не ким на пред тре ти ра ним 
обла сти ма за шти те во да од за га ђи ва ња (кон цен три са ни и ра су ти 
из во ри за га ђи ва ња и за шти ће не обла сти). По ред то га, пред ло же не 
су и по себ не ме ре, спе ци фич не за овај ре сурс.
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Ре зул та ти оце не хе миј ског ста ту са под зем них во да по ка зу ју 
да је се дам вод них те ла у сла бом хе миј ском ста ту су, 27 вод них те-
ла је ве ро ват но у сла бом хе миј ском ста ту су, док се за 119 вод них 
те ла (око 77%) сма тра да су у до бром ста ту су. По прав ка хе миј ског 
ста ту са под зем них во да мо же се по сти ћи при ме ном од го ва ра ју ћих 
ме ра за шти те од ко му нал них и дру гих от пад них во да (де по ни је, 
руд ни ци и др.), по љо при вре де (ко ри шће ње хе миј ских сред ста ва за 
за шти ту и при хра њи ва ње би ља) и дру гих из во ра за га ђе ња. 

Оце на кван ти та тив ног ста ту са под зем них во да по ка за ла је 
да са мо 18 вод них те ла (12% од укуп ног бро ја) има слаб ста тус, 
при че му ве ћи ну чи не вод на те ла у АП Вој во ди ни (12). Основ ни 
раз лог сла бог кван ти та тив ног ста ту са је на дек спло а та ци ја, тј. не-
по сто ја ње рав но те же из ме ђу за хва та ња и при хра њи ва ња ре сур са 
под зем них во да. Зна чај но трај но оба ра ње ни воа под зем них во-
да у алу ви о ни ма ре ка где се вр ши не кон тро ли са на екс пло а та ци ја 
шљун ка та ко ђе је је дан од раз ло га за не по сти за ње до брог ста ту са, 
по себ но на вод ном под руч ју Мо ра ва.

Опе ра тив ни ци ље ви и ме ре

Опе ра тив ни циљ 1: Сма ње ње при ти са ка на ква ли тет под зем-
не во де

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) фор ми ра ти, пра ти ти и одр жа ва ти зо не са ни тар не за шти те 

из во ри шта во де за пи ће;
2) фор ми ра ти и пра ти ти ста ње на под руч ји ма на ме ње ним за-

хва та њу во де за људ ску по тро шњу, ко ја има ју ка рак тер за шти ће-
них обла сти;

3) кон тро ли са ти унос за га ђе ња од по љо при вре де, кроз си-
стем пра ће ња упо тре бе ђу бри ва и кон тро ли са ну упо тре бу пе сти-
ци да;

4) гра ди ти ка на ли за ци о не си сте ме у на се љи ма, уз из град њу 
ППОВ; 

5) гра ди ти ППОВ за ин ду стриј ске си сте ме, ува жа ва ју ћи про-
пи са не стан дар де за еми си ју за га ђу ју ћих ма те ри ја; 

6) вр ши ти ре ме ди ја ци ју иден ти фи ко ва них слу ча је ва за га ђе-
ња, уко ли ко она ди рект но угро жа ва ју до сти за ње ци ље ва жи вот не 
сре ди не; 

7) ра ди ти кар те ра њи во сти под зем них во да и при ме њи ва ти 
их у про це су пла ни ра ња.

Опе ра тив ни циљ 2: Очу ва ње и до сти за ње до брог кван ти та-
тив ног ста ту са под зем них во да, ра ди обез бе ђе ња до вољ них ко ли-
чи на во де за до во ља ва ју ћег ква ли те та за по сто је ће и бу ду ће по тре-
бе свих ле ги тим них ко ри сни ка, во де ћи ра чу на о рас по ло жи вим 
ре сур си ма под зем них во да 

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) ра ци о нал но ко ри сти ти под зем не во де, кроз сма ње ње гу-

би та ка у во до вод ној мре жи, под сти ца њем при ме не са вре ме них 
„ште дљи вих” тех но ло ги ја у до ма ћин стви ма и ин ду стри ји;

2) вр ши ти си сте мат ска ис тра жи ва ња, пра ће ња и оце ну ре сур-
са под зем них во да, ра ди одр жа ва ња рав но те же из ме ђу за хва та ња и 
при хра њи ва ња под зем них из да ни;

3) вр ши ти ис тра жи ва ња и оце ну ал тер на тив них из во ри шта 
под зем них во да, у слу ча је ви ма ка да је ре ги стро ва на на деск пло а-
та ци ја ре сур са;

4) огра ни чи ти ко ри шће ње под зем них во да (обез бе ди ти рав-
но те жу из ме ђу за хва та ња и при хра њи ва ња) за по тре бе ин ду стриј-
ских и дру гих ко ри сни ка уко ли ко не по сто је ал тер на тив ни из во ри 
снаб де ва ња во дом;

5) вр ши ти ис тра жи ва ња ути ца ја екс пло а та ци је реч ног на но са 
на ре жим под зем них во да, у ци љу за шти те ко ли чи на и ква ли те та;

6) пре ко гра нич ним под зем ним во да ма упра вља ти уз ко ор ди-
на ци ју са су сед ним др жа ва ма.

Опе ра тив ни циљ 3: Из ра да на ци о нал них и ре ги о нал них про-
је ка та, у окви ру ко јих ће би ти раз ма тра ни и де тер ми ни са ни:

1) усло ви одр жи вог ко ри шће ња под зем них во да, усло ви оп-
стан ка аква тич них си сте ма за ви сних од под зем них во да и ути ца ји 
на вод ња ва ња и од вод ња ва ња, као и ме ре по треб не за ускла ђи ва ње 
њи хо вих ме ђу соб них ути ца ја;

2) ути ца ји кли мат ских про ме на, по себ но на вр ло осе тљи ве 
ре сур се под зем них во да у карст но-пу ко тин ским сре ди на ма;

3) ути ца ји ве ли ких по вр шин ски ко по ва угља на вод не ре сур-
се (Ко лу ба ра и Дрм но).

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) ус по ста ви ти све о бу хват ни мо ни то ринг па ра ме та ра хе миј-

ског и кван ти та тив ног ста ту са под зем них во да, де фи ни са них пра-
вил ни ком ко ји уре ђу је ову област;

2) кроз по се бан про грам от по че ти си сте мат ска осма тра ња 
ми кро по лу та на та у на шим ве ли ким ре ка ма (Са ва, Ду нав, Ти са и 
Ве ли ка Мо ра ва) и на из во ри шти ма под зем них во да при о бал ног 
ти па ко ја су фор ми ра на у алу ви јал ним из да ни ма ових ре ка.

Хи дро мор фо ло шки при ти сци

Ан тро по ге не ак тив но сти, као нај че шћи узрок хи дро мор фо-
ло шких про ме на вод них те ла по вр шин ских во да, че сто се не мо гу 
из бе ћи, јер су че сто у функ ци ји обез бе ђе ња по треб ног при вред ног 
и дру штве ног раз во ја. Да би не по вољ ни ефек ти на ста тус вод них 
те ла би ли сма ње ни у бу дућ но сти, ове ак тив но сти се мо ра ју од ви ја-
ти у скла ду са зах те ви ма за шти те жи вот не сре ди не.

Опе ра тив ни ци ље ви и ме ре
Опе ра тив ни циљ 1: Огра ни че ње хи дро мор фо ло шких при ти-

са ка на при род на вод на те ла 
Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) при ли ком за хва та ња во да из во до то ка, од но сно аку му ла ци-

ја, мо ра се низ вод но од во до за хва та обез бе ди ти ми ни мал ни одр-
жи ви про ток, узи ма ју ћи у об зир, на ро чи то: хи дро ло шки ре жим 
во до то ка и ка рак те ри сти ке во до то ка са аспек та ко ри шће ња во да и 
за шти те во да, ста ње аква тич ног и при о бал ног еко си сте ма;

2) у пе ри о ду пла ни ра ња обје ка та ко ји мо гу иза зва ти хи дро-
мор фо ло шке про ме не раз мо три ти мо гу ће не по вољ не ути ца је на 
жи вот ну сре ди ну и де фи ни са ти ме ре за убла жа ва ње ути ца ја;

3) при уре ђе њу во до то ка за раз ли чи те вр сте ко ри шће ња или у 
ци љу за шти те од штет ног деј ства во да, при ме њи ва ти до бру прак-
су и нај бо ље рас по ло жи ве тех но ло ги је;

4) за из во ђе ње про је ка та ко ји бит но ути чу на ста тус во да због 
хи дро мор фо ло шких при ти са ка, нео п ход но је до ка за ти при су ство 
ви шег јав ног ин те ре са и од су ство еко ном ски, тех нич ки и еко ло-
шки по вољ ни јих ал тер на ти ва.

Опе ра тив ни циљ 2: По сти за ње и одр жа ва ње до брог еко ло-
шког по тен ци ја ла зна чај но из ме ње них вод них те ла

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) иден ти фи ко ва ти вред но сти од го ва ра ју ћих би о ло шких еле-

ме на та ква ли те та уоби ча је них за тип во да ко ји је, по оп штим усло-
ви ма, нај слич ни ји ве штач ком или зна чај но из ме ње ном вод ном те-
лу за ко је се од ре ђу је по тен ци јал;

2) иден ти фи ко ва ти од сту па ња би о ло шких па ра ме та ра ко ја су 
иза зва на из ме ном хи дро мор фо ло шких ка рак те ри сти ка вод ног те ла;

3) иден ти фи ко ва ти по ре кло хи дро мор фо ло шких про ме на (ко-
ри шће ње во да, за шти та од во да, ви ше на мен ски си сте ми) и тех но-
еко ном ски ва ло ри зо ва ти по сле ди це до во ђе ња вод ног те ла у усло ве 
ко ји су по треб ни за обез бе ђе ње до брог еко ло шког ста ту са;

4) при пре ми ти ка та лог ме ра за до сти за ње до брог еко ло шког 
по тен ци ја ла (Сли ка 40);

5) иден ти фи ко ва ти и при ме ни ти ме ре ко је не ма ју не га тив не 
ути ца је на ко ри шће ње во да или за шти ту од во да.

Слика 40. Де фи ни са ње до брог еко ло шког по тен ци ја ла зна чај но 
из ме ње них вод них те ла (при ступ за сно ван на при ме ни мо гу ћих 

ме ра)
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4.1.3. Уре ђе ње во до то ка и за шти та од штет ног деј ства во да

Еко ном ски оправ да на за шти та од штет ног деј ства во да пред-
ста вља оба ве зу Ре пу бли ке Ср би је, ауто ном не по кра ји не и ло кал не 
са мо у пра ве, јер се њо ме шти те љу ди, при род на и дру га ма те ри-
јал на до бра и ре сур си и обез бе ђу ју усло ви за бо љи дру штве ни и 
при вред ни раз вој. 

Стра те шки циљ: Сма ње ње ри зи ка од штет ног деј ства во да
Услов за по сти за ње стра те шког ци ља је аде кват но упра вља-

ње ри зи ком од штет ног деј ства во да у ко ме, по ред сек то ра во да, 
уче ству ју и дру ги су бјек ти дру штва (ми ни стар ства, ло кал не са-
мо у пра ве, при вре да, ста нов ни штво). Упра вља ње је ци кли чан 
про цес, ко ји се са сто ји од три фа зе: од го вор на по плав ни до га ђај, 
опо ра вак и при прав ност за сле де ћи до га ђај (Сли ка 41). Ис ку ство 

ка та стро фал них по пла ва 2014. го ди не, ко је су има ле пре вас ход-
но бу јич ни ка рак тер, по ка зу је зна чај ова квог при сту па, од но сно, 
по тре бу да се, на кон нео п ход них по прав ки на си сте му за шти те, у 
што кра ћем ро ку де фи ни ше за сва ки слив аде ква тан ком плекс пре-
вен тив них ме ра ко ји тре ба ре а ли зо ва ти у план ском пе ри о ду.

По бољ ша ње за шти те нај зна чај ни јих цен та ра ште та (гра до ви 
и на се ља по ред во до то ка, ве ли ки при вред ни ком плек си, са о бра ћај-
на ин фра струк ту ра, елек тро е нер гет ски објек ти и слич но), из град-
њом стал них обје ка та и мо бил не за шти те где за то има мо гућ но сти, 
као и по ве ћа њем про пу сне мо ћи ко ри та на во до то ци ма на ко ји ма је 
уче ста ло из ли ва ње ве ли ких во да, мо ра, у ком плек су пре вен тив них 
ме ра, пред ста вља ти ак тив ност пр вог при о ри те та. У овој ка те го ри ји 
мо ра ју се на ћи и ра до ви и ме ре на ме ђу др жав ним во до то ци ма, ко је 
тре ба спро во ди ти у скла ду са ме ђу др жав ним до го во ри ма.

Слика 41. Ци клус упра вља ња ри зи ком од по пла ва у реч ном сли ву

Пла но ви упра вља ња ри зи ци ма од по пла ва, ко ји ће би ти до-
не ти до 2017. го ди не за те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је и за вод на 
под руч ја, укљу чи ће све ком по нен те ци клу са упра вља ња. При том 
је сек тор во да пре вас ход но над ле жан за пла ни ра ње и ре а ли за ци ју 
пре вен тив них ме ра, ко је укљу чу ју уре ђе ње во до то ка, из град њу си-
сте ма за за шти ту од спољ них и уну тра шњих во да, као и уре ђе ње 
еро зи о них под руч ја и бу ји ца. 

Уре ђе ње во до то ка

Уре ђе ње во до то ка, из град њом ре гу ла ци о них обје ка та и из-
во ђе њем ра до ва у ко ри ту во до то ка, мо ра се вр ши ти уз што ве ћи 
сте пен ускла ђе но сти хи дро тех нич ких (обез бе ђе на про пу сна моћ 
ко ри та за во ду, лед и на нос) и еко ло шких (очу ва ње и за шти та би о-
ди вер зи те та) усло ва.

Опе ра тив ни ци ље ви и ме ре

Опе ра тив ни циљ 1: Уре ђе ње во до то ка у скла ду са усло ви ма 
жи вот не сре ди не 

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) вр ши ти уре ђе ње ко ри та во до то ка на де о ни ца ма кроз на се-

ља, ра ди по ве ћа ња про пу сне мо ћи ко ри та и обез бе ђе ња ста бил но-
сти оба ла и усло ва пло вид бе, пре све га на Ду на ву и Са ви;

2) при уре ђе њу ма њих во до то ка ван на се ља до зво ли ти са мо 
ми ни мал не хи дро мор фо ло шке про ме не, по шту ју ћи усло ве и кри-
те ри ју ме за уна пре ђе ње и за шти ту жи вот не сре ди не и у што ве ћој 
ме ри при ме њу ју ћи прин ци пе „на ту рал не ре гу ла ци је”;

3) уре ђе ње во до то ка кроз гра до ве и на се ља вр ши ти у скла ду 
са ло кал ним по тре ба ма и ур ба ни стич ким пла но ви ма уз обез бе ђе-
ње ба рем ми ни мал них усло ва за очу ва ње по ве за но сти еко си сте ма; 

4) сви но ви про јек ти уре ђе ња во до то ка се мо ра ју до ка за ти са 
гле ди шта еко ном ско-тех нич ких и еко ло шких усло ва и кри те ри ју-
ма, по шту ју ћи од ред бе на ших за ко на и ре ле вант них ва же ћих ме ђу-
др жав них до го во ра и кон вен ци ја. 

Опе ра тив ни циљ 2: Ре дов но одр жа ва ње и кон тро ла ста ња во-
до то ка и вод них гра ђе ви на

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) у пе ри о ду без по пла ва ор га ни зо ва ти ре дов но пра ће ње и 

кон тро лу ста ња ко ри та во до то ка и обје ка та за уре ђе ње во до то ка, 
ка ко би се обез бе ди ло њи хо во од го ва ра ју ће одр жа ва ње и пред у зи-
ма ли евен ту ал ни са на ци о ни ра до ви;

2) ре дов но одр жа ва ње вод них обје ка та за уре ђе ње во до то ка 
вр ши ти у скла ду са стан дар ди ма и нор ма ти ви ма.

Опе ра тив ни циљ 3: Очу ва ње и по бољ ша ње вод ног ре жи ма 
на мен ском екс пло а та ци јом реч ног на но са 

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) ус по ста ви ти аде ква тан мо ни то ринг па ра ме та ра кван ти те та 

и ква ли те та реч ног на но са, ра ди де фи ни са ња би лан са на но са и са-
гле да ва ња ути ца ја ан тро по ге них ак тив но сти на ста тус вод них те ла 
по вр шин ских и под зем них во да;

2) екс пло а та ци ју реч ног на но са, укљу чу ју ћи и ко мер ци јал ну, 
вр ши ти са вод ног зе мљи шта са мо на од ре ђе ним ло ка ли те ти ма, у 
ци љу очу ва ња и/или по бољ ша ња вод ног ре жи ма, уз по што ва ње 
усло ва за шти те при ро де и дру гих усло ва ко ји су при ба вље ни за 
про је кат екс пло а та ци је реч ног на но са;
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3) обим и ди на ми ку екс пло а та ци је реч ног на но са од ре ди ти 
та ко да хи дро мор фо ло шке про ме не бу ду нај ма ње, при род на рав-
но те жа аква тич них и при о бал них еко си сте ма нај ма ње на ру ше на, а 
шљун ка ре по за вр ше ној екс пло а та ци ји са ни ра ти;

4) ор га ни зо ва ти си сте мат ско пра ће ње ре жи ма реч ног на но са 
и мор фо ло шких про ме на ко ри та во до то ка на ко ји ма је екс пло а та-
ци ја ма те ри ја ла из ра же на;

5) за бра ни ти екс пло а та ци ју реч них на но са на де ло ви ма во-
до то ка на ко ји ма је до шло или мо же до ћи до по гор ша ња вод ног 
ре жи ма и на ру ша ва ња рав но те же еко си сте ма;

6) на сред њим и ма лим во до то ци ма уре ђе ње при о ба ља, за-
шти ту ру шев них оба ла и екс пло а та ци ју ма те ри ја ла из при о ба ља 
тре ти ра ти ин те грал но, због ди рект не по ве за но сти свих аспе ка та 
про бле ма ти ке.

За шти та од по пла ва спољ ним во да ма

По треб ни ра до ви на си сте му за шти те од по пла ва спољ ним во да ма

Ре ше ња за шти те од по пла ва спољ ним во да ма ће би ти ба зи-
ра на на са вре ме ним свет ским трен до ви ма и ак ту ел ном ста њу си-
сте ма за шти те од по пла ва, а ди на ми ка ре а ли за ци је ће за ви си ти од 
еко ном ске сна ге дру штва. 

Сма ње ње ри зи ка од по пла ва на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је пред ста вља пер ма нен тан за да так и циљ, при че му по бољ-
ша ње за шти те нај зна чај ни јих цен та ра ште та (гра до ви, на се ље на 
ме ста, ве ли ки при вред ни ком плек си, са о бра ћај на ин фра струк ту ра 
и сл.) и ра до ви и ме ре на ме ђу др жав ним во до то ци ма пред ста вља ју 
при о ри тет не ак тив но сти. 

За шти та при о ба ља ве ли ких и сред њих ре ка, од но сно во да I ре да 
и да ље ће би ти за сно ва на пре вас ход но на хи дро гра ђе вин ским објек-
ти ма, од чи јег ће ста ња и функ ци о нал но сти за ви си ти ефи ка сност за-
шти те. Из тог раз ло га ће ре дов но одр жа ва ње и ин ве сти ци о ни ра до ви 

на до град њи и ре кон струк ци ји по сто је ћих вод них обје ка та пред ста-
вља ти при о ри тет ну ак тив ност и у план ском пе ри о ду. 

За шти та од по пла ва при о ба ља ма њих во до то ка мо ра се у на-
ред ном пе ри о ду зна чај но по бољ ша ти, има ју ћи у ви ду и мо гу ће по-
гор ша ње ре жи ма ве ли ких во да услед кли мат ских про ме на. У том 
кон тек сту, што ви ше тре ба про мо ви са ти ак тив не ме ре за шти те од 
по пла ва, од но сно, ко ри шће ње аку му ла ци ја и ре тен зи ја, рас те рет-
них и обод них ка на ла за ре дук ци ју по плав них та ла са. По ред ово-
га, бла го вре ме но оба ве шта ва ње и ева ку а ци ја љу ди и до ба ра оста-
ју и да ље бит не ак тив но сти у за шти ти од еле мен тар них не по го да, 
укљу чу ју ћи и по пла ве.

По себ ну вр сту по пла ва спољ ним во да ма пред ста вља ју ле де-
не по пла ве, ко је на ста ју услед на го ми ла ва ња ле да и фор ми ра ња 
ле де не ба ри је ре у реч ном ко ри ту. Ра ди спре ча ва ња ле де них по пла-
ва при ме њи ва ће се по себ не ме ре кон тро ле ле да.

Сте пен за шти те од по пла ва спољ ним во да ма

Сте пен за шти те од по пла ва спољ ним во да ма за ви си од тех-
нич ко-еко ном ских, еко ло шких, со ци јал них и дру гих кри те ри ју ма, 
усло ва и огра ни че ња. Де фи ни ше се за сва ки си стем или ка се ту 
(бра ње ни про стор), на осно ву бро ја ста нов ни ка и ви си не по тен ци-
јал них ште та од по пла ва. 

Пре по ру че ни сте пен за шти те за но ве си сте ме, као и за по-
сто је ће си сте ме ко ји се до гра ђу ју или ре кон стру и шу, при ка зан је 
на Сли ци 42. Сте пен за шти те ко ји обез бе ђу ју гра ђе вин ски објек ти 
јед нак је по врат ном пе ри о ду ве ли ке во де, ко ја је би ла ме ро дав на за 
ди мен зи о ни са ње објек та. Ме ђу тим, у усло ви ма кли мат ских про-
ме на и ан тро по ге них ути ца ја ме ња ју се и усло ви на стан ка и ка рак-
те ри сти ке ве ли ких во да, па ме ро дав ни про ти цај ви ше ни је спо ро 
про мен љи ва ка те го ри ја. Сто га су за обез бе ђе ње од го ва ра ју ћег сте-
пе на за шти те по треб не и до пун ске ме ре и ра до ви (мо бил ни си сте-
ми у гра до ви ма, ре кон струк ци ја обје ка та). 

Слика 42. Пре по ру че ни сте пен за шти те од по пла ва

Сек тор во да је од го во ран са мо за оне ште те од по пла ва ко је 
иза зи ва ју по плав ни та ла си по врат ног пе ри о да ма њег од оног ко ји 
је био ме ро да ван за ди мен зи о ни са ње обје ка та и си сте ма за шти те 
од спољ них во да, уз обез бе ђен услов њи хо вог до брог одр жа ва ња. 
Пре о ста ле ри зи ке сно се вла сни ци и ко ри сни ци имо ви не у по тен-
ци јал но плав ним зо на ма.

Опе ра тив ни ци ље ви и ме ре

Опе ра тив ни циљ 1: Раз вој си сте ма за шти те од по пла ва спољ-
ним во да ма 

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) за шти ту од по пла ва при о ба ља во до то ка са рав ни чар ским 

ка рак те ром, на ро чи то ве ли ких ре ка (Ду нав, Са ва, Ве ли ка Мо ра ва) 
и ре ка сред ње ве ли чи не, обез бе ди ти ком пле ти ра њем, до град њом, 

ре кон струк ци јом и ре дов ним одр жа ва њем си сте ма вод них обје ка-
та за за шти ту од по пла ва;

2) за шти ту од по пла ва спољ ним во да ма пла ни ра ти на ни воу 
ка се те, а ве ли чи ну ка се те и сте пен за шти те при ла го ди ти ка рак те-
ри сти ка ма по плав ног, од но сно бра ње ног под руч ја;

3) фор ми ра ти, пр вен стве но на ме ђу на род ним тран зит ним во-
до то ци ма (Ду нав, Са ва и Ти са), ну жне ре тен зи је на ма ње вред ним 
про сто ри ма (шум ским и по љо при вред ним), ра ди ре дук ци је вр хо ва 
по плав них та ла са;

4) на ма њим во до то ци ма за ре дук ци ју мак си мал них про ти ца-
ја ко ри сти ти ак тив не ме ре за шти те од по пла ва (по сто је ће и бу ду ће 
аку му ла ци је, ре тен зи је, рас те рет ни и обод ни ка на ли);

5) сма ње ње ри зи ка од по пла ва обез бе ди ти и ло кал ним ме ра-
ма за шти те, на ни воу по је ди нач них обје ка та или гру па обје ка та, 
где год то усло ви зах те ва ју и до зво ља ва ју.
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Опе ра тив ни циљ 2: Ефи ка сна и ко ор ди ни ра на опе ра тив на од-

бра на од по пла ва 
Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) од бра ну од по пла ва на из гра ђе ним вод ним објек ти ма и си-

сте ми ма вр ши ти у скла ду са Оп штим пла ном за од бра ну од по-
пла ва и Опе ра тив ним пла ном за од бра ну од по пла ва, ко је тре ба 
ре дов но ажу ри ра ти та ко да са др же све по треб не ор га ни за ци о не и 
дру ге ре ле вант не по дат ке; 

2) опе ра тив ну од бра ну на пре ко гра нич ним во до то ци ма спро-
во ди ти у са рад њи са над ле жним слу жба ма су сед них др жа ва;

3) за успе шну за шти ту љу ди и до ба ра обез бе ди ти по ве ћа ну 
ефи ка сност слу жбе за од бра ну од по пла ва, што под ра зу ме ва и до-
во љан струч ни ка дар, ажур ну тех нич ку до ку мен та ци ју и аде кват-
ну опре мље ност ма ши на ма, опре мом и ала том пред у зе ћа ан га жо-
ва них на опе ра тив ном спро во ђе њу од бра не.

Опе ра тив ни циљ 3: Ефи ка сна и ко ор ди ни ра на од бра на од ле-
да и ле де них по пла ва

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) од бра ну од ле да и ле де них по пла ва, као са став ни део од-

бра не од по пла ва, пред у зи ма ти у скла ду са Оп штим пла ном за од-
бра ну од по пла ва и Опе ра тив ним пла ном за од бра ну од по пла ва 
и у са рад њи са су сед ним др жа ва ма на сек то ри ма од за јед нич ког 
ин те ре са;

2) тех но ло ги ју кон тро ле ле да и од бра не од ле де них по пла ва 
при ла го ди ти усло ви ма на во до то ку и еко ном ским усло ви ма;

3) кон тро ли са ти из вр ше ње ра до ва и ме ра на раз би ја њу ле да 
од стра не вла сни ка, од но сно ко ри сни ка вод них и дру гих обје ка та, 
ра ди њи хо ве за шти те од оште ће ња.

Опе ра тив ни циљ 4: Ре дов но одр жа ва ње и кон тро ла ста ња 
вод них гра ђе ви на за за шти ту од по пла ва спољ ним во да ма

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) ор га ни зо ва ти ре дов но пра ће ње и кон тро лу ста ња вод них 

обје ка та за за шти ту од по пла ва, ка ко би се обез бе ди ло њи хо во од-
го ва ра ју ће одр жа ва ње и пред у зи ма ли евен ту ал ни са на ци о ни ра до-
ви и вр ши ти ажу ри ра ње по да та ка у окви ру ка та ста ра и ин фор ма-
ци о них си сте ма; 

2) ре дов но одр жа ва ње вр ши ти у скла ду са стан дар ди ма и 
нор ма ти ви ма; 

3) ус по ста ви ти ефи ка сан си стем и од го ва ра ју ћу тех но ло ги-
ју осма тра ња по на ша ња за штит них обје ка та (по себ но зе мља них 
на си па и ве ћих ка на ла) то ком по пла ва, ка ко би се на вре ме при-
ме ти ле опа сне по ја ве ко је мо гу не га тив но ути ца ти на це ло ви тост 
објек та и ње го ву за штит ну функ ци ју.

Опе ра тив ни циљ 5: Ефи ка сно и стал но пра ће ње и прог но зи-
ра ње хи дро ме те о ро ло шких по ја ва

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) мо дер ни зо ва ти по сто је ћи си стем за пра ће ње и прог но зу 

хи дро ме те о ро ло шких по ја ва (ко ри шће њем ауто мат ских мер них 
ста ни ца, ра да ра, са те лит ских сни ма ка, са вре ме них прог но стич ких 
мо де ла и сл.) и си стем за ко му ни ка ци ју, као би тан сег мент успе-
шне опе ра тив не од бра не од по пла ва; 

2) на сли во ви ма без обје ка та за шти те од по пла ва раз ви ја ти и 
уна пре ђи ва ти си сте ме за прог но зу по пла ва и ра но упо зо ре ње; 

3) обез бе ди ти ефи ка сну и бла го вре ме ну ко му ни ка ци ју хи дро-
ме те о ро ло шке слу жбе са над ле жним слу жба ма за опе ра тив ну од-
бра ну од по пла ва.

Опе ра тив ни циљ 6: Аде кват но ко ри шће ње вод ног зе мљи шта 
и по тен ци јал но плав них зо на 

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) раз гра ни чи ти вод но зе мљи ште, из вр ши ти ње го во укњи-

же ње у зе мљи шне књи ге и унос у про стор не пла но ве, а за тим 

кон тро ли са ти ње гов вла снич ки ста тус и на чин ко ри шће ња у сми-
слу од ре да ба За ко на о во да ма, као пред у слов за аде кват но упра-
вља ње во да ма и вод ним зе мљи штем;

2) ура ди ти кар те угро же но сти и кар те ри зи ка од по пла ва, као 
основ за из ра ду пла но ва упра вља ња ри зи ци ма од по пла ва;

3) ра ди за шти те људ ских жи во та и имо ви не, ре гу ла ти вом за-
бра ни ти из град њу но вих обје ка та у про точ ном де лу инун да ци је, 
а у де лу ре ал но плав не зо не ко ји ни је про то чан већ има ре тен зи-
о ну функ ци ју, град њу до зво ли ти под усло вом да вла сник објек та 
обез бе ди про тив по плав ну за шти ту или дру ги вид обез бе ђе ња од 
ште та; 

4) нај о се тљи ви је објек те, по стро је ња и ин ста ла ци је, ко ји су 
од по себ ног зна ча ја за си гур ност ста нов ни штва, од бра ну или одр-
жа ва ње јав ног ре да, или чи ја би де струк ци ја угро зи ла ста нов ни-
штво, по ста вља ти ван зо на ри зи ка;

5) за ко ном огра ни чи ти, кроз по себ не усло ве и до зво ле, да ље 
по ве ћа ње ри зи ка од по пла ва у по тен ци јал но плав ним зо на ма;

6) у ре ал но и по тен ци јал но плав ним зо на ма при ме њи ва ти но-
ве прин ци пе и ме то де гра ђе ња ко ји ма се сма њу је ри зик од но сно 
ште та од по пла ва, а по сто је ће из во ре за га ђе ња по сте пе но са ни ра ти.

Опе ра тив ни циљ 7: По бољ ша ње ре тен зи ра ња во де у сли ву
Ме ра за до сти за ње ци ља:
1) ра ди сма ње ња вр хо ва по плав них та ла са и спре ча ва ња бр-

зог оти ца ја из се о ских и град ских зо на, по себ но на сли во ви ма ма ле 
и сред ње ве ли чи не, по ве ћа ти ре тен зи о не ефек те: 1) одр жа њем и, 
ако је то мо гу ће и еко ном ски оправ да но, об но вом или про ши ре њем 
при род них ре тен зи о них про сто ра (мо чвар не и по плав не по вр ши-
не); 2) одр жа ва њем по сто је ћих и по шу мља ва њем но вих по вр ши на, 
по себ но у брд ским и пла нин ским под руч ји ма са ве ли ким ри зи ци ма 
од еро зи је; 3) уре ђе њем пар ко ва и зе ле них по вр ши на у но вим град-
ским на се љи ма, ра ди што бо ље ин фил тра ци је па да ви на у тло; 4) 
при ме ном дру гих ме ра ко ји ма се по бољ ша ва ре тен зи ра ње у сли ву; 
5) обез бе ди ти за јед нич ко пла ни ра ње за одр жа ва ње и про ши ре ње 
ре тен зи о них про сто ра са дру гим ре ле вант ним сек то ри ма.

За шти та од еро зи је и бу ји ца

За шти та од еро зи је и бу ји ца је пред у слов за ста бил но и одр-
жи во ко ри шће ње зе мљи шта и без бед ност од че стих ра зор них бу-
јич них по пла ва. 

Уна пре ђе ње ста ња у овом сег мен ту за шти те од штет ног деј-
ства во да обез бе ди ће се пр вен стве но ре гу ла тив ним и ад ми ни стра-
тив ним, а за тим за штит ним би о ло шким и тех нич ким ра до ви ма, уз 
њи хо во кон ти ну и ра но одр жа ва ње и пра ће ње. За јед нич ко и ко ор-
ди ни са но де ло ва ње над ле жних ор га на упра ва и јав них и дру гих 
пред у зе ћа, ко ри сни ка еро зи о них под руч ја, пред у слов је за успе-
шност и ефи ка сност ре а ли за ци је ових ра до ва.

С об зи ром на спе ци фич ност ове обла сти, про це њен обим по-
треб них про ти ве ро зи о них ра до ва об у хва та два сег мен та: 1) одр-
жа ва ње са да шњег ста ња, што под ра зу ме ва ра до ве без ко јих ће се 
уми ре ни еро зи о ни про це си по но во ак ти ви ра ти и 2) из во ђе ње но-
вих ра до ва, са ци љем да се по стиг не сма ње ње ин тен зи те та еро зи је 
и про дук ци је на но са. 

За одр жа ва ње по сто је ћег ста ња по треб но је из ве сти тех нич ке 
ра до ве у укуп ном оби му од око 350.000 m3 (око 4 m3/km2), а би о ло-
шким ра до ви ма об у хва ти ти око 34.000 ha (0,4 ha/km2), са уче шћем 
по сли во ви ма при ка за ним на Сли ци 43.

За по бољ ша ње ста ња у овом сег мен ту за шти те од во да у на-
ред ном пе ри о ду тре ба из ве сти тех нич ке ра до ве у ко ли чи ни од око 
1.000.000 m3 (12 m3/km2) и би о ло шке на по вр ши ни од око 100.000 
hа (Сли ка 44). 
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Слика 43. Обим про ти ве ро зи о них ра до ва за одр жа ва ње по сто је ћег ста ња еро зи је у Ре пу бли ци Ср би ји

Слика 44. По тре бан обим но вих про ти ве ро зи о них ра до ва у план ском пе ри о ду

Опе ра тив ни ци ље ви и ме ре

Опе ра тив ни циљ 1: Ус по ста вља ње прав ног окви ра за уна пре-
ђе ње за шти те од еро зи ја и бу ји ца

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) до не ти под за кон ски акт о кри те ри ју ми ма за од ре ђи ва ње 

еро зи о них под руч ја;
2) из ра ди ти у пр вом де се то го ди шњем пе ри о ду но ву кар ту 

еро зи је за Ре пу бли ку Ср би ју, ура ди ти по треб не ела бо ра те и од ре-
ди ти еро зи о на под руч ја (оба ве за над ле жних ор га на је ди ни ца ло-
кал не са мо у пра ве), са утвр ђе ним усло ви ма за њи хо во ко ри шће ње 
и по треб ним ра до ви ма и ме ра ма, по шту ју ћи зах те ве жи вот не сре-
ди не; ела бо ра ти мо ра ју би ти у скла ду са пла ном упра вља ња во да-
ма на вод ном под руч ју и мо ра ју пред ста вља ти под ло гу за из ра ду 
Пла на за шти те и спа са ва ња у ван ред ним си ту а ци ја ма, у де лу ко ји 
се од но си на за шти ту од еро зи је и бу ји ца;

3) обез бе ди ти ин те гри са ње про бле ма ти ке за шти те од еро зи је 
у про стор не пла но ве и шум ске и по љо при вред не осно ве.

Опе ра тив ни циљ 2: По бољ ша ње усло ва за шти те од еро зи ја 
и бу ји ца

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) спро во ди ти пре вен тив не и тех нич ке и би о ло шке за штит не 

ра до ве и ме ре у скла ду са ела бо ра ти ма о од ре ђи ва њу еро зи о них 
под руч ја;

2) из ра ди ти и вр ши ти пер ма нент но ажу ри ра ње ка та ста ра 
еро зи о них про це са и бу јич них то ко ва и спро ве де них ме ра и вр ши-
ти унос ажур них по да та ка у ВИС; 

3) по ве ћа ти ефи ка сност ин спек циј ске слу жбе и дру гих над-
ле жних ор га на ко ји се ста ра ју о ста њу еро зи о них под руч ја и бу-
јич них то ко ва;

4) еду ко ва ти ста нов ни штво о по сле ди ца ма не а де кват ног по-
на ша ња на еро зи о ном под руч ју и на бу јич ном то ку.
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Опе ра тив ни циљ 3: Пра ће ње ста ња и одр жа ва ње обје ка та и 

ра до ва
Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) обез бе ди ти пер ма нент но пра ће ње еро зи о них про це са и ста-

ња ко ри та бу јич них то ко ва и обје ка та за за шти ту од еро зи је и бу ји ца;
2) из ве де не гра ђе вин ске објек те и из вр ше не би о тех нич ке и 

би о ло шке за штит не ра до ве ре дов но одр жа ва ти пре ма го ди шњем 
про гра му, у скла ду са ре ле вант ним стан дар ди ма и нор ма ти ви ма; 

3) са на ци ју оште ће ња обје ка та и из вр ше них би о тех нич ких и 
би о ло шких за штит них ра до ва, иза зва них при род ним и ан тро по ге-
ним ути ца јем, вр ши ти на на чин да се не на ру ши при род на рав но-
те жа во до то ка/бу јич ног то ка и гра ви ти ра ју ћег слив ног под руч ја.

За шти та од по пла ва уну тра шњим во да ма (од вод ња ва ње)

По бољ ша ње ста ња у овој обла сти сек то ра во да у на ред ном 
пе ри о ду обез бе ди ће се ре а ли за ци јом хи дро тех нич ких ме ра, ко је 
об у хва та ју ре кон струк ци ју и до град њу по сто је ћих и из град њу но-
вих си сте ма на про сто ри ма угро же ним уну тра шњим во да ма. При-
том ће се хи дро тех нич ке ме ре од вод ња ва ња спро во ди ти:

1) уз ко ор ди на ци ју над ле жно сти, што под ра зу ме ва оба ве зу 
сек то ра по љо при вре де и сек то ра во да да уса гла ше но пла ни ра ју и 
спро во де пла но ве за по сте пе ну ре ви та ли за ци ју по сто је ћих си сте-
ма и да љи раз вој од вод ња ва ња;

2) у са рад њи са сек то ром за шти те при ро де у ци љу очу ва ња 
зна чај них еко си сте ма;

3) у скла ду са пла но ви ма, по тре ба ма и фи нан сиј ским мо гућ-
но сти ма др жа ве и по љо при вред них про из во ђа ча и по тре ба ма за-
шти те од уну тра шњих во да на на се ље ним под руч ји ма;

4) ускла ђе но са ра до ви ма на на вод ња ва њу по љо при вред ног 
зе мљи шта, има ју ћи у ви ду да је раз вој на вод ња ва ња на не ким под-
руч ји ма усло вљен раз во јем од вод ња ва ња;

5) уз обез бе ђе ње дво на мен ске функ ци је обје ка та (од вод ња ва-
ње и на вод ња ва ње), где год је то мо гу ће и по треб но.

Опе ра тив ни ци ље ви и ме ре

Опе ра тив ни циљ 1: Уна пре ђе ње си сте ма за шти те од по пла ва 
уну тра шњим во да ма

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) за шти ту од по пла ва уну тра шњим во да ма ор га ни зо ва ти по 

ме ли о ра ци о ним под руч ји ма, у окви ру си сте ма ко ји ма упра вља ју 
во до при вред на пред у зе ћа или дру га прав на ли ца ко ја има ју од го-
ва ра ју ћу ли цен цу; 

2) за шти ту обје ка та и зе мљи шта од по плав них уну тра шњих 
во да вр ши ти ком пле ти ра њем, до град њом, ре кон струк ци јом и ре-
дов ним одр жа ва њем по сто је ћих си сте ма вод них обје ка та за за-
шти ту од уну тра шњих во да;

3) на угро же ним под руч ји ма гра ди ти но ве си сте ме, са сте пе-
ном за шти те ко ји за ви си од ка рак те ри сти ка под руч ја;

4) из вр ши ти по шу мља ва ње зе мљи шта на кла са ма IIIб и IIIв, та-
мо где је то по вољ но, у ци љу по пра вља ња њи хо вог вод ног ре жи ма.

Опе ра тив ни циљ 2: Ефи ка сна и ко ор ди ни ра на опе ра тив на од-
бра на од уну тра шњих во да

Ме ре за до сти за ње ци ља: 
1) од бра ну од уну тра шњих во да на из гра ђе ним вод ним објек-

ти ма и си сте ми ма вр ши ти у скла ду са Оп штим пла ном за од бра ну 
од по пла ва и Опе ра тив ним пла ном за од бра ну од по пла ва; 

2) одр жа ва ње ре жи ма уну тра шњих во да вр ши ти у скла ду са 
од го ва ра ју ћим пра вил ни ком за сва ко ме ли о ра ци о но под руч је, од-
но сно, на ба зи кри те ри ју ма утвр ђе них за ранг ка нал ске мре же и 
ка рак те ри сти ке под руч ја ко је се шти ти.

Опе ра тив ни циљ 3: Ре дов но одр жа ва ње и кон тро ла ста ња 
вод них гра ђе ви на

Ме ре за до сти за ње ци ља: 
1) ор га ни зо ва ти ре дов но пра ће ње и кон тро лу ста ња вод них 

обје ка та за за шти ту од уну тра шњих во да и ажур не по дат ке уно си-
ти у ка та стар и ин фор ма ци о ни си стем;

2) ре дов но одр жа ва ње вр ши ти у скла ду са стан дар ди ма и 
нор ма ти ви ма. 

Су ша и не до ста так во де

Као по сле ди ца мо гу ћих про ме на ре жи ма тем пе ра ту ре и па-
да ви на, у бу дућ но сти се мо же оче ки ва ти ви ше су шних пе ри о да. 

Да би се не по вољ ни ефек ти су ше, нај и зра же ни ји и нај штет ни ји 
у по љо про при вред ној про из вод њи, не у тра ли са ли или сма њи ли, 
упра вља ње во да ма у су шним пе ри о ди ма мо ра се вр ши ти на ба зи 
ре ле вант них те рен ских и сту диј ских ис тра жи ва ња.

Опе ра тив ни циљ и ме ре

Опе ра тив ни циљ 1: Упра вља ње во да ма у усло ви ма су ше и не-
до стат ка во де

Ме ре за до сти за ње ци ља: 
1) спро во ди ти кон ти ну ал на ис тра жи ва ња про ме на у ци клу-

су па да ви на и ева по тран спи ра ци је и њи хо вог ути ца ја на оти цај и 
вод не ре сур се; 

2) де фи ни са ти еко ло шке по тре бе за во дом по во до то ци ма и 
по тре бе за во дом дру гих ко ри сни ка (снаб де ва ње во дом, енер ге ти-
ка, на вод ња ва ње), при че му је жи вот на сре ди на рав но прав ни ко-
ри сник;

3) ура ди ти за вод на под руч ја пла но ве упра вља ња су шом, са 
де фи ни са ним усло ви ма за про гла ше ње су ше или не до стат ка во де 
и раз ра ђе ним ме ра ма адап та ци је упра вља ња во да ма у овим усло-
ви ма, а њи хов ре зи ме уне ти у план упра вља ња во да ма на вод ном 
под руч ју;

4) за сва ко вод но под руч је ура ди ти ка рак те ри за ци ју во да у 
усло ви ма су ше и, ко ри сте ћи исто риј ске по дат ке и прог но зе кли-
мат ских про ме на, раз ра ди ти про грам ме ра за спре ча ва ње и убла-
жа ва ње по сле ди ца су ше;

5) ор га ни зо ва ти и пра ти ти кон сул та ци је са за ин те ре со ва ним 
стра на ма и ко ор ди ни ра ти из бор и при ме ну од го ва ра ју ћих ме ра 
(пре вен тив них, за за др жа ва ње во де на сли ву, опе ра тив них, у сми-
слу за шти те и кон тро ли са ног ко ри шће ња вод них ре сур са у су-
шном пе ри о ду, или ор га ни за ци о них, ко је се од но се на про то ко ле 
за ко ор ди ни са ни рад сек то ра во да и дру гих те ла ве за них за ко ри-
шће ње вод них ре сур са);

6) раз вој си сте ма ме ре ња и прог но зе вр ши ти на ба зи осма-
тра ња па ра ме та ра на мре жи ме те о ро ло шких и хи дро ло шких ста-
ни ца, са те лит ских сни ма ка и про спек ци је ста ња ве ге та ци је на те-
ре ну, а из упо ре ђе ња ста ња у вла жним и су шним усло ви ма вр ши ти 
про це не ути ца ја не до стат ка во де на ста нов ни штво, при вре ду и 
жи вот ну сре ди ну. 

4.1.4. Ре ги о нал ни и ви ше на мен ски хи дро си сте ми

Из град ња ком плек сних вод них си сте ма, ре ги о нал них и/или 
ви ше на мен ских, укљу чу ју ћи и аку му ла ци је са ви ше на мен ском 
функ ци јом у обла сти ко ри шће ња во да, за шти те во да од за га ђи ва-
ња и за шти те од во да, пред ста вља ће и да ље ак тив ност за уна пре-
ђе ње ре жи ма во да на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. 

Стра те шки циљ: По бољ ша ње ре жи ма во да, од но сно от кла-
ња ње вре мен ске и про стор не не ус кла ђе но сти из ме ђу рас по ло жи-
вих вод них ре сур са и по тре ба за во дом, за шти том во да oд за га ђи-
ва ња и за шти том од во да, раз во јем ре ги о нал них и ви ше на мен ских 
хи дро си сте ма.

Аку му ла ци је

Из град ња бра на и фор ми ра ње аку му ла ци ја има ју за циљ уре-
ђе ње ре жи ма во да на од ре ђе ном про сто ру, од но сно, обез бе ђе ње 
до вољ них ко ли чи на во да за по тре бе ко ри сни ка, за шти ту жи вот не 
сре ди не и ис кљу че ње де струк тив ног деј ства во да, ре дук ци јом по-
плав них та ла са. 

Аку му ла ци је су је ди ни објек ти по мо ћу ко јих се мо же оства-
ри ти пре ра спо де ла во де по про сто ру и вре ме ну, ну жна због ве о ма 
из ра же не не рав но мер но сти во да (по ко ли чи ни и ква ли те ту) на на-
шим про сто ри ма, као и због мо гу ћег по гор ша ња вод ног ре жи ма 
услед про ме на кли ме. При том се по себ но ис ти че пи та ње очу ва-
ња и уна пре ђе ња ква ли те та во да, ко ји је у по сто је ћој фа зи раз во ја 
дру штва нај ви ше из ло жен де гра да ци ји. Аде кват но уре ђе ње во да 
пред у слов је, та ко ђе, за уре ђе ње про сто ра (зе мљи шта, на се ља, са-
о бра ћај них и дру гих ин фра струк тур них обје ка та), од но сно, за по-
ве ћа ње при вред не ак тив но сти на њи ма.

У на ред ном пе ри о ду тре ба уна пре ди ти ко ри шће ње по сто је-
ћих и из гра ди ти од ре ђен број но вих аку му ла ци ја. Иако аку му ла-
ци је мо ра ју има ти ви ше на мен ску функ ци ју, пре ма при о ри тет ној 
на ме ни мо гу се раз вр ста ти у три основ не гру пе: 
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1) аку му ла ци је чи ја је пр вен стве на на ме на снаб де ва ње во дом 
за пи ће, код ко јих по себ на па жња мо ра би ти по све ће на ме ра ма са-
ни тар не за шти те слив них под руч ја (зо не са ни тар не за шти те), ра ди 
очу ва ња ква ли те та во да у њи ма и сма ње ња ри зи ка по здра вље ко-
ри сни ка њи хо вих во да;

2) аку му ла ци је чи ја је пр вен стве на на ме на обез бе ђе ње по тре-
ба за во дом оста лих ко ри сни ка (ин ду стри ја, на вод ња ва ње и др.) и 
за шти та водаoд за га ђи ва ња, код ко јих се не пред ви ђа ју та ко стро ги 
усло ви са ни тар не за шти те као код прет ход них, али се мо ра ју пред-
у зе ти од го ва ра ју ће ме ре за обез бе ђе ње ста ња ква ли те та во да у де-
фи ни са ним гра ни ца ма, укљу чу ју ћи и ан ти е ро зи о не ме ре;

3) аку му ла ци је чи ја је пр вен стве на на ме на енер гет ско ко ри-
шће ње во да, чи ји се рад мо ра ра ци о нал но укло пи ти у оп шти вод ни 
ре жим, укљу чу ју ћи и спре ча ва ње (убла жа ва ње) не га тив них ефе ка та 
ка ко не по сред но низ вод но од објек та, та ко и на низ вод ном де лу во-
до то ка. У по гле ду за шти те ква ли те та аку му ли са них во да и за шти те 
од на но са ва жи исти ни во обез бе ђе но сти као за прет ход ну гру пу.

Ви ше на мен ски ка рак тер аку му ла ци ја под ра зу ме ва за до во ље-
ње и дру гих по тре ба (ри бар ство, спорт, ту ри зам, ре кре а ци ја итд.). 
По себ но зна чај на функ ци ја аку му ла ци ја мо ра би ти ак тив на за шти-
та од по пла ва ко јом се, по ред ре ша ва ња пи та ња де струк тив ног 
деј ства во да, обез бе ђу ју до дат не ис ко ри сти ве ко ли чи не во да, али 
и дру ги по зи тив ни ефек ти. У та кве ефек те спа да и за др жа ва ње на-
но са ко је је, иако штет но због гу бит ка аку му ла ци о ног про сто ра, 
по вољ но са аспек та за шти те низ вод ног про сто ра. За то се оп ти мал-
на за шти та од де струк тив ног деј ства во да мо ра обез бе ди ти са деј-
ством ак тив них, па сив них и не ин ве сти ци о них ме ра за шти те.

По је ди не аку му ла ци је, чи ја је из град ња за по че та пре ви ше 
де це ни ја (Се ло ва, Сту бо ров ни) по треб но је до вр ши ти, а та ко ђе и 
из вр ши ти ана ли зу њи хо вог оп ти мал ног ко ри шће ња у са да шњим 
усло ви ма. Та ко ђе, по треб но је до вр ши ти из град њу аку му ла ци је 
Сврач ко во што би омо гу ћи ло про ши ре ње об у хва та РВС „Рзав”, 
под си сте ма За пад но мо рав ско-рзав ског ре ги о нал ног си сте ма.

Има ју ћи у ви ду не по во љан ре жим во да на те ри то ри ји Ре пу-
бли ке Ср би је, по го то ву на де лу те ри то ри је ју жно од Са ве и Ду на-
ва, као и прог но зе да ће се услед про ме не кли ме он би ти још не-
по вољ ни ји, из град ња аку му ла ци ја са го ди шњим ре гу ли са њем во да 
у ко ји ма би се ве ли ке во де мо гле при хва ти ти и ко ри сти ти у ма ло-
вод ним пе ри о ди ма прак тич но оста је је ди ни упра вљач ки од го вор. 
Иако се у план ском пе ри о ду Стра те ги је не оче ку је њи хо ва из град-
ња, има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да ових про сто ра не ма мно го, њих је 
по треб но од го ва ра ју ћим до ку мен ти ма сек то ра во да и про стор ног 
пла ни ра ња за шти ти и са чу ва ти. Ово се по себ но од но си на аку му-
ла ци ју Ор ло ва ча на Рза ву, ко ја би, уз пре во ђе ње де ла во да из сли ва 
Ув ца и Ли ма, мо гла да по ста не јед на од кључ них еле ме на та бу ду ће 
стра те ги је упра вља ња во да ма у сли ву За пад не и Ве ли ке Мо ра ве.

Опе ра тив ни циљ и ме ре

Опе ра тив ни циљ 1: Уна пре ђе ње ко ри шће ња по сто је ћих аку-
му ла ци ја

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) пре ци зи ра ти над ле жно сти и од го вор но сти над упра вља-

њем и одр жа ва њем аку му ла ци ја (ко ри сник, јав но во до при вред но 
пред у зе ће и др.);

2) пре и спи та ти на чин ко ри шће ња аку му ла ци ја;
3) пре и спи та ти по сто је ће, од но сно, из ра ди ти но ве мо де ле 

упра вља ња аку му ла ци ја ма, ускла ђе не са пла ном упра вља ња во да-
ма на вод ном под руч ју на ко ме се по је ди на аку му ла ци ја на ла зи, 
уко ли ко су се про ме ни ли про јект ни усло ви;

4) обез бе ди ти по др шку спро во ђе њу утвр ђе ног мо де ла упра-
вља ња аку му ла ци ја ма ус по ста вље ним мо ни то рин гом ре жи ма во-
да, пра ће њем и ажу ри ра њем по тре ба и зах те ва ко ри сни ка во де, 
ком пле ти ра њем и ажур ним во ђе њем вод ног ин фор ма ци о ног си-
сте ма, опе ра ци о на ли за ци јом раз ли чи тих мо де ла за ана ли зу, прог-
но зу и по моћ при до но ше њу од лу ка и др.

Опе ра тив ни циљ 2: Кон тро ла ста ња и одр жа ва ње по сто је ћих 
аку му ла ци ја 

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) вр ши ти мо ни то ринг ста ту са во да у аку му ла ци ји и низ вод-

но, у скла ду са утвр ђе ним про гра мом, укљу чу ју ћи и обез бе ђе ње 
ми ни мал ног одр жи вог про то ка у во до то ку низ вод но од бра не;

2) вр ши ти пе ри о дич на ге о дет ска сни ма ња аку му ла ци је и 
пред у зи ма ти по треб не ме ре за одр жа ва ње аку му ла ци о ног про сто-
ра у скла ду са од го ва ра ју ћом тех нич ком до ку мен та ци јом;

3) ус по ста ви ти ефи ка сан си стем и од го ва ра ју ћу тех но ло ги-
ју осма тра ња бра на, ка ко би се на вре ме при ме ти ле опа сне по ја ве 
ко је мо гу не га тив но ути ца ти на це ло ви тост објек та и ње го ву функ-
ци ју.

Опе ра тив ни циљ 3: По ве ћа ње аку му ла ци о них ка па ци те та
Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) за вр ши ти из град њу бра на (Сту бо ров ни и Се ло ва, ко је су у 

за вр шној фа зи и Сврач ко во, ко ја је за по че та у прет ход ном пе ри о ду);
2) пла ни ра ње и из град њу но вих аку му ла ци ја, као и пра те ћих 

ин фра струк тур них обје ка та, вр ши ти у скла ду са пла но ви ма упра-
вља ња во да ма на пред мет ном вод ном под руч ју;

3) пла ни ра ти ви ше на мен ско ко ри шће ње аку му ла ци ја, уз оба-
ве зно обез бе ђе ње аку му ла ци о ног про сто ра за ре дук ци ју по плав-
них та ла са, као и ми ни мал ног одр жи вог про то ка у во до то ку низ-
вод но од бра не.

У окви ру план ског пе ри о да Стра те ги је ни је мо гу ће тач но де-
фи ни са ти ко је ће аку му ла ци је би ти из гра ђе не, по што њи хо ва из-
град ња за ви си од ве ли ког бро ја фак то ра, али је ве о ма зна чај но ре-
зер ви са ти и са чу ва ти про стор од да љег не на мен ског ко ри шће ња. 
За то је у Та бе ли 54. дат пре глед мо гу ћих бра на са аку му ла ци ја ма 
чи јом из град њом би се зна чај но по пра вио вод ни ре жим у Ре пу бли-
ци Ср би ји, а ко је су на ме ње не ра зним ко ри сни ци ма (снаб де ва ње 
во дом ста нов ни штва, на вод ња ва ње, ин ду стри ја, опле ме њи ва ње 
ма лих во да, итд.) или су по вољ не са ста но ви шта хи дро е нер гет ског 
ко ри шће ња во да. За шти та од штет ног деј ства во да низ вод ног под-
руч ја мо ра би ти оба ве зна функ ци ја свих по тен ци јал них аку му ла-
ци ја. 

Табела 54. По тен ци јал не аку му ла ци је за пре ми не ве ће од 10 ми ли о на m3

Бр. Ре ка Оп шти на Ори јен та ци о ни профил бране По вр ши на
F (km2)

Про ти цај
Qsr (m

3/s)
Мо гу ће намене

1. Пчи ња Тр го ви ште Про хор Пчињ ски 542 4,6 В,О,Н
2. Вла си на Цр на Тра ва Сво ђе 349 3,9 В,Е
3. Шу ман ка Ле ба не Кључ 110 0,9 В,О,Н
4. В. Ко са ни ца Кур шу мли ја Зе би це 92 0,6 О,Н
5. Јер ма Ди ми тров град Одо ров ци 665 4,3 О,Н,Е
6. Скра пеж Ко сје рић Се ча Ре ка 97 1,0 В,И
7. Но шни ца Ива њи ца Рок ци 180 2,5 В,О,Н,Е
8. Рзав Ари ље Ор ло ва ча 290 4,4 О,Н,Е
9. Ибар Ту тин Ри ба ри ћи 850 10,3 В,О,Н,Е
10. Људ ска ре ка Но ви Па зар Ву чи ни ће 180 2,0 В,О,Н
11. Сту де ни ца Ива њи ца Пре пра на/Де ви ћи* 371 5,5 В,Е
12. Ло пат ни ца Кра ље во Бе ла Сте на 80 1,4 В
13. Цр ни ца Па ра ћин За бре ге 70 1,0 В,Е,Н
14. Ре са ва Де спо то вац Бе ља ни ца 120 1,5 В
15. Мла ва Пе тро вац Вит ман 702 7,2 В,Н,О
16. Бу ков ска р. Ку че во Ку че во 67 0,8 В
17. Око ли шка р. Свр љиг Око ли ште 44 0,3 В
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Бр. Ре ка Оп шти на Ори јен та ци о ни профил бране По вр ши на

F (km2)
Про ти цај
Qsr (m

3/s)
Мо гу ће намене

18. Ал ди нач ка р. Кња же вац Жу ко вац 77 0,8 В
19. Цр ни Ти мок Бо ље вац Бо го ви на 359 5,4 В,О,Н,Е
20. Лим При је по ље Бро да ре во 2.762 72,0 Е
21. Увац Но ва Ва рош Клак 1.420 14,9 Е
22. Дри на Ба ји на Ба шта Те га ре** 15.817 362,5 В,О,Н,Е
23. Дри на Љу бо ви ја Ду бра ви ца** 16.192 371,1 Е
24. Љу бо ви ђа Љу бо ви ја Гор ња Љу бо ви ђа 72 1,0 В
25. Риб ни ца Ми о ни ца Стру га ник 102 1,2 В,О,И

*уз пре во ђе ње Сту де ни це у Ло пат ни цу **ве ћи број ни жих сте пе ни ца на сред њој Дри ни
В  – снаб де ва ње во дом ста нов ни штва, И  – снаб де ва ње во дом ин ду стри је, О  – опле ме њи ва ње ма лих во да,
Н  – на вод ња ва ње, Е  – енер ге ти ка

Тре ба има ти у ви ду да су мо гу ћа и дру га тех нич ка ре ше ња, 
та ко ће се ре зер ва ци ја про сто ра оба ви ти по себ ним план ским до-
ку мен ти ма у скла ду са за ко ном, а пре ци зни ја тех нич ка ре ше ња 
утвр ди ће се у тех нич кој до ку мен та ци ји.

Уна пре ђе њу вод ног ре жи ма на уну тра шњим про сто ри ма Ре-
пу бли ке Ср би је сва ка ко би до при не ла из град ња си сте ма за за хва-
та ње и ко ри шће ње до ми цил них во да ко је оти чу са на ше те ри то ри-
је, у ци љу њи хо вог што ве ћег ко ри шће ња на на шим про сто ри ма 
(на при мер Пчи ња, Лим са Ув цем), али ре ша ва ње ових пи та ња 
зах те ва до дат на ис тра жи ва ња, као и ускла ђи ва ње са ме ђу на род-
ним фак то ром.

Опе ра тив ни циљ 4: Аде кват но ко ри шће ње и кон тро ла ста ња 
гра ви ти ра ју ћег под руч ја 

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) за ко ном за бра ни ти и спре чи ти не на мен ско ко ри шће ње 

под руч ја ко је гра ви ти ра по сто је ћој и бу ду ћој аку му ла ци ји;
2) укло ни ти објек те ко ји угро жа ва ју ква ли тет во де у по сто је-

ћим аку му ла ци ја ма или про пи са ти оба ве зне ра до ве и ме ре за ели-
ми ни са ње њи хо вог не га тив ног ути ца ја;

3) спро ве сти све тех нич ком до ку мен та ци јом про пи са не ра до-
ве и ме ре на ан ти е ро зи о ном уре ђе њу гра ви ти ра ју ћег слив ног под-
руч ја и обез бе ди ти њи хо во ре дов но пра ће ње и одр жа ва ње.

Ре ги о нал ни си сте ми снаб де ва ња во дом за пи ће

За да так ових си сте ма је обез бе ђе ње по треб них ко ли чи на во-
да за снаб де ва ње ста нов ни штва и дру гих ко ри сни ка во дом ква ли-
те та за пи ће, уз обез бе ђе ње по треб не за шти те во да од за га ђи ва ња 
и за шти те од штет ног деј ства во да. 

У окви ру Во до при вред не осно ве Ре пу бли ке Ср би је би ло је 
пред ви ђе но по ве зи ва ње во до вод них си сте ма на се ља, као и већ 
по сто је ћих ре ги о нал них во до вод них си сте ма, у ши ре ре ги о нал не 
во до вод не си сте ме, са иде јом да на кра ју бу де фор ми ран ко хе рент-
ни во до вод ни си стем Ре пу бли ке Ср би је. Ме ђу тим, раз вој ових си-
сте ма ни је се од ви јао на на чин ка ко је то би ло пред ви ђе но овим 
до ку мен том. 

За по тре бе из ра де Стра те ги је, ана ли зи ра не су по тре бе за 
во дом за пи ће ста нов ни штва у Ре пу бли ци Ср би ји, као и мо гу ћи 
на чи ни ре ша ва ња про бле ма, на ба зи Во до при вред не осно ве Ре пу-
бли ке Ср би је, план ских до ку мен та по је ди них ре ги о на ура ђе них 
на кон до но ше ња Во до при вред не осно ве Ре пу бли ке Ср би је, сту ди-
ја ра ђе них за по тре бе Ре пу блич ке ди рек ци је за во де, као и ге не-
рал них про је ка та снаб де ва ња во дом по је ди них оп шти на. С об зи-
ром на то да су ове ана ли зе ра ђе не на ба зи до ку ме на та раз ли чи тих 
ни воа де таљ но сти, са раз ли чи тим вре мен ским пре се ци ма, на ба зи 
под ло га ко је ни су увек ве ри фи ко ва не, ре ше ња ко ја су пред ста вље-
на у окви ру ове стра те ги је у по гла вљу о снаб де ва њу во дом ста нов-
ни штва да та су у об ли ку мо гу ћих ал тер на ти ва (Та бе ла 46), а као 
та ква су при ка за на и у овом по гла вљу. 

Због по тре бе оства ри ва ња кон ти ну и те та ре ша ва ње пи та ња 
снаб де ва ња во дом ста нов ни штва, као и ве зе са до ку мен ти ма ко-
ји ма се уре ђу је обла сти про стор ног пла ни ра ња, у на став ку се да је 
са да шње са гле да ва ње ори јен та ци је по је ди них на се ља у окви ру ре-
ги о нал них си сте ма пред ви ђе них Во до при вред ном осно вом Ре пу-
бли ке Ср би је, као и евен ту ал ни ко мен тар о мо гућ но сти оства ри ва-
ња си сте ма на на чин ка ко је то ра ни је би ло пла ни ра но. Од ово га се 
до не кле од сту пи ло код си сте ма на те ри то ри ји АП Вој во ди не, јер 
је у ме ђу вре ме ну усво је на Стра те ги ја во до снаб де ва ња и за шти те 
во да на те ри то ри ји АПВ.

У окви ру Стра те ги је пред ви ђе но је да се у ре ги о нал не си сте-
ме ра ци о нал но укљу че и сва ло кал на из во ри шта (под зем них и по-
вр шин ских во да), та ко да у тек сту то углав ном не ће би ти по себ но 
на по ми ња но.

Гор ње-ју жно мо рав ски ре ги о нал ни си стем

У окви ру Во до при вред не осно ве Ре пу бли ке Ср би је би ло је 
пред ви ђе но да се Гор ње-ју жно мо рав ски ре ги о нал ни си стем осла-
ња на из гра ђе не аку му ла ци је „Вла син ско је зе ро” на ре ци Вла си ни, 
„Ли си на” на Бо жич кој ре ци, „Пр во нек” на Бањ ској ре ци и евен ту-
ал ну бу ду ћу аку му ла ци ју на ре ци Пчи њи.

1) Пчињ ски под си стем
Из аку му ла ци је „Пр во нек” пред ви ђа се, по ред снаб де ва ња 

на се ља у оп шти ни Вра ње и снаб де ва ње на се ља у оп шти на ма Бу-
ја но вац и Пре ше во. На осно ву да на шњих са гле да ва ња, у план ском 
пе ри о ду не пред ви ђа се из град ња аку му ла ци је на ре ци Пчи њи, већ 
је пред ви ђе но да се за снаб де ва ње на се ља у оп шти ни Тр го ви ште 
ко ри сте ло кал на из во ри шта.

2) Под си стем Вла син ско је зе ро
Из аку му ла ци је „Вла син ско је зе ро” да нас се ко ри сти во да за 

снаб де ва ње на се ља у оп шти ни Вла ди чин Хан. Због по тре бе по ве-
ћа ња си гур но сти си сте ма, мо же се оче ки ва ти да љи раз вој ло кал-
них из во ри шта за снаб де ва ње во дом овог на се ља. Та ко ђе, пред ви-
ђа се да на се ља у оп шти на ма Сур ду ли ца и Бо си ле град у план ском 
пе ри о ду ко ри сте ло кал на из во ри шта. У план ском пе ри о ду не пред-
ви ђа се ко ри шће ње аку му ла ци је „Ли си на” на Бо жич кој ре ци за 
снаб де ва ње во дом ста нов ни штва. 

До ње-ју жно мо рав ски ре ги о нал ни си стем

Пре ма Во до при вред ној осно ви Ре пу бли ке Ср би је, овај си-
стем об у хва та слив Ју жне Мо ра ве низ вод но од Гр де лич ке кли-
су ре. Из во ри шта во де за пи ће на ла зе се углав ном по обо ду овог 
под руч ја, док су нај ве ћи по тро шач ки цен три у сре ди шњем де лу, у 
до ли на ма ве ћих ре ка. У окви ру Во до при вред не осно ве Ре пу бли ке 
Ср би је би ло је пред ви ђе но да се снаб де ва ње во дом на се ља оба вља 
из не ко ли ко под си сте ма: Вла син ског, Ја бла нич ког, То плич ког, Ни-
шав ског и Мо ра вич ког.

1) Вла син ски под си стем 
На осно ву са да шњих са гле да ва ња на се ља у оп шти на ма: Вла-

со тин це, Ба бу шни ца и Цр на Тра ва, ко ри сти ће ло кал на из во ри шта. 
У план ском пе ри о ду не пред ви ђа се из град ња аку му ла ци је на ре ци 
Вла си ни ко ја је би ла пред ви ђе на Во до при вред ном осно вом Ре пу-
бли ке Ср би је. 

2) Ја бла нич ки под си стем 
Овај си стем осла ња се на из гра ђе не аку му ла ци је „Бар је” на 

Ве тер ни ци и „Бре сто вац” на Пу стој ре ци, као и на пла ни ра ну аку-
му ла ци ју на ре ци Шу ман ки. Ви ше на мен ска аку му ла ци ја „Бар је”, 
за јед но са ло кал ним из во ри шти ма под зем них во да, да нас се ко ри-
сти за снаб де ва ње во дом на се ља у оп шти ни Ле ско вац. Аку му ла-
ци ја „Бре сто вац” да нас се ко ри сти за снаб де ва ње во дом на се ља у 
оп шти ни Бој ник, а пред ви ђе но је снаб де ва ње и на се ља у оп шти ни 
До ље вац. У план ском пе ри о ду пред ви ђе но је да на се ља у оп шти ни 
Ме две ђа ко ри сте ло кал на из во ри шта. На се ља у оп шти ни Ле ба не, 
по ред ко ри шће ња ло кал них из во ри шта, мо гу се при кљу чи ти на 
из гра ђе ну аку му ла ци ју „Бар је” или на пла ни ра ну аку му ла ци ју на 
ре ци Шу ман ки, ко ја се мо же се ко ри сти ти и за снаб де ва ње во дом 
на се ља у оп шти на ма Ле ба не, са мо гућ но шћу при кљу че ња и на се-
ља из оп шти не Бој ник.
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3) То плич ки под си стем
Око сни цу овог си сте ма чи ни аку му ла ци ја „Се ло ва” на То-

пли ци, ко ја је у из град њи. Из ње се мо гу обез бе ди ти по треб не 
ко ли чи не во да за снаб де ва ње на се ља у оп шти на ма: Кур шу мли ја, 
Бла це, Про ку пље, Жи то ра ђа, Ме ро ши на и До ље вац и евен ту ал но 
део по тре ба гра да Ни ша.

4) Ни шав ски под си стем
Овај под си стем осла ња се у план ском пе ри о ду на ло кал на из-

во ри шта под зем них во да и евен ту ал но до во ђе ње де ла во да из аку-
му ла ци је „Се ло ва” на ре ци То пли ци или из из гра ђе не аку му ла ци је 
„За вој” на ре ци Ви со чи ци. Из овог под си сте ма мо гу се снаб де ва ти 
во дом на се ља у оп шти на ма: Ди ми тров град, Пи рот, Бе ла Па лан ка, 
Га џин Хан, Ниш и Ни шка Ба ња. 

5) Мо ра вич ки под си стем
Око сни цу под си сте ма чи не ло кал на из во ри шта и из гра ђе на 

аку му ла ци ја „Бо ван” на Алек си нач кој Мо ра ви ци, ко ја се да нас ко-
ри сти за снаб де ва ње во дом на се ља у оп шти ни Алек си нац. Из ове 
аку му ла ци је мо гу се снаб де ва ти и на се ља у оп шти на ма Со ко ба ња 
и Ра жањ.

За пад но мо рав ско-рзав ски ре ги о нал ни си стем

У окви ру Во до при вред не осно ве Ре пу бли ке Ср би је би ло је 
пред ви ђе но да овај си стем об у хва та гор њи део сли ва За пад не Мо-
ра ве (уз вод но од Кра ље ва) и сли во ве ре ка Лим и Увац. На овом под-
руч ју на ла зе се по тен ци јал на из во ри шта ко ја по ка па ци те ту зна чај-
но пре ва зи ла зе по тре бе раз ма тра ног под руч ја. Кључ на из во ри шта 
си сте ма су аку му ла ци је: на ре ци Ђе ти њи (из гра ђе на: „Врут ци”), на 
ре ци Рза ву (у из град њи: „Сврач ко во”), као и аку му ла ци је на Ув цу 
(из гра ђе не: „Ко кин Брод” и „Сје ни ца”). У окви ру Во до при вред не 
осно ве Ре пу бли ке Ср би је би ла је пла ни ра на и из град ња аку му ла ци-
је на: Мо ра ви ци, Скра пе жу, Ка ме ни ци, Че мер ни ци и Ди чи ни, ко је 
се не пред ви ђа ју за ре а ли за ци ју у план ском пе ри о ду Стра те ги је.

1) Под си стем Увац 
У окви ру Во до при вред не осно ве Ре пу бли ке Ср би је би ло је 

пред ви ђе но да се овај под си стем осла ња на ко ри шће ње под зем них 
во да и во да из гра ђе них аку му ла ци ја „Сје ни ца” и „Ко кин Брод”. У 
пер спек ти ви би ло је пла ни ра но пре во ђе ње во да из ових аку му ла-
ци ја у слив ре ке Рзав, од но сно под си стем Рзав.

Да нас сва ова на се ља ко ри сте ло кал на из во ри шта под зем них 
и по вр шин ских во да и у план ском пе ри о ду Стра те ги је не пред ви ђа 
се ко ри шће ње во да по ме ну тих аку му ла ци ја.

2) Под си стем Врут ци 
Овај си стем осла ња се на ко ри шће ње под зем них во да, ло кал-

них из во ри шта и већ из гра ђе них аку му ла ци ја „Врут ци” на Ђе ти-
њи (Ужи це) и „Зла ти бор” на Цр ном Рза ву (Ча је ти на). У план ском 
пе ри о ду Стра те ги је пред ви ђа се ко ри шће ње ло кал них из во ри шта 
за снаб де ва ње на се ља у оп шти ни Ба ји на Ба шта.

3) Под си стем Рзав
Ово је по тен ци јал но нај ве ћи под си стем у Ре пу бли ци Ср би ји, 

па је у Во до при вред ној осно ви Ре пу бли ке Ср би је при ка зан као два 
суб си сте ма. 

Ре ги о нал ни суб си стем Рзав I у овом тре нут ку снаб де ва во дом 
на се ља у оп шти на ма: Ари ље, По же га, Лу ча ни, Ча чак и Гор њи Ми-
ла но вац. Из овог под си сте ма, ка да се до вр ши бра на „Сврач ко во” 
на ре ци Рзав, мо гу се снаб де ва ти и на се ља у оп шти на ма Аран ђе-
ло вац, То по ла и Кра ље во.

Ре ги о нал ни суб си стем Рзав II у пер спек ти ви мо же обез бе ди-
ти до дат не ко ли чи не за на се ља у сли ву Ко лу ба ре и гра да Бе о гра-
да. Пре во ђе њем во да из сли ва Ув ца у слив Рза ва по ред обез бе ђе ња 
до дат них ко ли чи на во де за пи ће спре ча ва се на ру ша ва ње ре жи ма 
во да на овим про сто ри ма, омо гу ћа ва се и њи хо во ко ри шће ње за 
про из вод њу хи дро е нер ги је, за до во ље ње по тре ба оста лих ко ри-
сни ка во да и ре а ли за ци ју усло ва за ра ци о нал ну за шти ту во да oд 
за га ђи ва ња на низ вод ном де лу За пад не Мо ра ве и на Ве ли кој Мо-
ра ви. У план ском пе ри о ду Стра те ги је не пред ви ђа се ре а ли за ци ја 
овог суб си сте ма.

У план ском пе ри о ду Стра те ги је пред ви ђа се да на се ља у оп-
шти на ма Ива њи ца и Ко сје рић ко ри сте ло кал на из во ри шта.

Ибар ско-шу ма диј ски ре ги о нал ни си стем

Овај си стем об у хва та сли во ве Ибра у Цен трал ној Ср би ји, 
сред њег то ка За пад не Мо ра ве и ве ћи део Шу ма ди је. Са став ни део 

овог си сте ма је, по ред ло кал них из во ри шта, већ из гра ђе на аку му-
ла ци ја „Гру жа”, из ко је се снаб де ва во дом Кра гу је вац. У окви ру 
Во до при вред не осно ве Ре пу бли ке Ср би је би ле су пла ни ра не аку-
му ла ци је на ре ка ма: Сту де ни ца, Ло пат ни ца, Људ ска, Гво здач ка 
и Ви дре њак, чи ја из град ња се не пред ви ђа у план ском пе ри о ду 
Стра те ги је. Сту диј ска ис тра жи ва ња ука зу ју на мо гућ ност по ве-
зи ва ња овог си сте ма са Под си сте мом Рзав на кон из град ње бра не 
„Сврач ко во”. Та ко ђе, мо же се оче ки ва ти да би се у план ском пе ри-
о ду Стра те ги је до дат не ко ли чи не во да за овај си стем, ве ро ват но у 
не што да љој пер спек ти ви, мо гле обез бе ди ти за хва та њем во да ре ке 
Сту де ни це. На овај на чин би се ре шио про блем снаб де ва ња на се-
ља у до ли ни За пад не Мо ра ве: Кра ље во, Вр њач ка Ба ња и Тр сте ник, 
а је дан крак би мо гао од во ди ти во ду до во дом вр ло де фи ци тар ног 
под руч ја цен трал не Шу ма ди је, за снаб де ва ње на се ља у оп шти на-
ма: Кра гу је вац, Кнић, Ба то чи на, Ра ча, То по ла и Аран ђе ло вац. По-
ред то га, зна чај но је ис та ћи из во ри шта под зем них во да у алу ви-
о ни ма Ве ли ке Мо ра ве и За пад не Мо ра ве са Ибром. Овај си стем 
об у хва та и снаб де ва ње во дом на се ља у оп шти на ма: Ра шка, Но ви 
Па зар и Ту тин, ко ја би се у план ском пе ри о ду снаб де ва ла из ло-
кал них из во ри шта. Мо же се оче ки ва ти да ће до ћи до про ши ре ња 
и РВС Кра гу јев ца на не ку од су сед них оп шти на (нпр. из град њом 
по стро је ња за трет ман во да са из во ри шта Бр зан за Ба то чи ну и Ла-
по во).

Ра син ско-по мо рав ски ре ги о нал ни си стем

Овај си стем об у хва та нај ни звод ни ји део то ка За пад не Мо ра ве 
и уз вод ни део то ка Ве ли ке Мо ра ве. Основ но из во ри ште овог си-
сте ма, по ред екс пло а та ци је ло кал них из во ри шта под зем них и по-
вр шин ских во да, пред ста вља ви ше на мен ска аку му ла ци ја „Ће ли је” 
на Ра си ни из ко је се во дом за пи ће снаб де ва ју на се ља у оп шти на ма 
Кру ше вац и Алек сан дро вац, док је у ре а ли за ци ји при кљу чи ва ње 
на се ља у оп шти на ма Ћи ће вац и Вар ва рин, као и део на се ља оп-
шти не Ра жањ. Ис ти че се по тре ба за шти те аку му ла ци је „Ће ли је” 
од от пад них во да на се ља Брус и Бла це. На се ља у оп шти на ма Ја го-
ди на, Ћу при ја и Па ра ћин мо гу у бу дућ но сти про блем не до стат ка 
во де за пи ће ре ша ва ти из град њом бра не „За бре ге” на ре ци Цр ни ци 
и по стро је њем за при пре му во де за пи ће. Ло кал на из во ри шта под-
ми ри ва ла би по тре бе за во дом на се ља у оп шти на ма: Де спо то вац, 
Сви лај нац, Ре ко вац и Брус. Во до при вред ном осно вом Ре пу бли ке 
Ср би је је би ла пла ни ра на из град ња аку му ла ци ја на ре ка ма Ре са ви 
и Ду лен ки, чи ја се из град ња не оче ку је у план ском пе ри о ду Стра-
те ги је.

Ти моч ки ре ги о нал ни си стем

Овај си стем об у хва та снаб де ва ње во дом на се ља на сли ву ре-
ке Ти мок и по је ди них окол них оп шти на. Во до при вред ном осно-
вом Ре пу бли ке Ср би је је би ло пред ви ђе но да се, по ред ко ри шће-
ња ло кал них из во ри шта под зем них во да, овај си стем осла ња на 
бу ду ћу аку му ла ци ју на Цр ном Ти мо ку („Бо го ви на”) и из гра ђе ну 
аку му ла ци ју на Гр ли шкој ре ци („Гр ли ште”). Из овог си сте ма би 
се снаб де ва ла во дом на се ља у оп шти на ма: Бор, За је чар, Бо ље вац, 
Не го тин и Кња же вац. У окви ру Во до при вред не осно ве Ре пу бли-
ке Ср би је снаб де ва ње во дом на се ља у оп шти ни Кња же вац би ло је 
пред ви ђе но и ко ри шће њем во да Ал ди нач ке ре ке, што се не оче ку је 
у план ском пе ри о ду Стра те ги је. На се ља у оп шти на ма Свр љиг и 
Кла до во снаб де ва ла би се у план ском пе ри о ду из ло кал них из во-
ри шта и чи ни ла би део на ве де ног си сте ма.

Млав ско-мо рав ски ре ги о нал ни си стем

Си стем об у хва та на се ља у сред њем и до њем то ку Ве ли ке 
Мо ра ве, као и на се ља у сли во ви ма ре ка Мла ве и Пе ка. Овај си стем 
се осла ња на мо рав ска и ду нав ска алу ви јал на из во ри шта, од ко јих 
се из два ја ју из во ри шта: „Го до мин”, „Ша ли нац” и „Пет ка”, као и 
ко ри шће ње во да Мла ве и Пе ка. Из ових из во ри шта пред ви ђе но је 
снаб де ва ње во дом на се ља у оп шти на ма: Пе тро вац, Ма ло Цр ни ће, 
По жа ре вац, Жа ба ри, Ве ли ка Пла на, Сме де рев ска Па лан ка, Сме-
де ре во, Гроц ка, Ве ли ко Гра ди ште, Го лу бац, Ку че во и Мај дан пек. 
На се ља оп шти не Жа гу би ца снаб де ва ла би се во дом са ло кал них 
из во ри шта. Та ко ђе из ло кал них из во ри шта снаб де ва ла би се на се-
ља у око ли ни До њег Ми ла нов ца.
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Ко лу бар ски ре ги о нал ни си стем

Овај си стем об у хва та слив ре ке Ко лу ба ре, јед ног од во дом 
нај си ро ма шни јих под руч ја Ре пу бли ке Ср би је. Око сни цу си сте ма 
чи ни аку му ла ци ја „Сту бо ров ни” на Ја бла ни ци, чи ја из град ња је 
у за вр шној фа зи, из ко је мо гу снаб де ва ти во дом на се ља у оп шти-
на ма: Ва ље во, Ми о ни ца, Лај ко вац, Ла за ре вац и Уб. У овај си стем 
мо гу се ин кор по ри ра ти ло кал на из во ри шта под зем них во да, као 
и по сто је ћи ме ђу оп штин ски во до вод ни си стем Не при ча ва-Ла за-
ре вац. Во до при вред ном осно вом Ре пу бли ке Ср би је је би ло пред-
ви ђе но да у си стем мо гу би ти укљу че не укљу че не и аку му ли са не 
во де ре ке Риб ни це, што се не оче ку је у план ском пе ри о ду Стра-
те ги је. У пер спек ти ви ве ро ват но ће би ти по треб но по ве ћа ти ка-
па ци тет си сте ма пре во ђе њем во да из дру гих сли во ва (Увац, Рзав, 
сред ња Дри на), али ово се та ко ђе не пред ви ђа у план ском пе ри о ду 
Стра те ги је.

Сав ско-бе о град ски ре ги о нал ни си стем

Овај си стем ка рак те ри ше ви со ка кон цен тра ци ја ста нов ни-
штва и ин ду стри је и ве ли ке по тре бе за во дом (пре ко 30% од укуп-
них по тре ба за во дом Ре пу бли ке Ср би је). Си стем об у хва та уже 
под руч је гра да Бе о гра да (де сет оп шти на) и на се ља у оп шти на ма: 
Гроц ка, Ба ра је во, Со пот, Мла де но вац и Обре но вац. До са да је Бе о-
град по тре бе за ви со ко ква ли тет ном во дом обез бе ђи вао екс пло а та-
ци јом ло кал ног сав ског алу ви јал ног из во ри шта, а од 1987. го ди не 
као из во ри ште ко ри сти се и ре ка Са ва (из гра ђе ни за хват из реч ног 
то ка и по стро је ње за пре чи шћа ва ње во де „Ма киш”). Из у зет но је 
ва жно спре чи ти да ље сма њи ва ње ка па ци те та из во ри шта под зем-
них во да и обез бе ди ти ње го ву ре ку пе ра ци ју. Во до при вред ном 
осно вом Ре пу бли ке Ср би је је билa пред ви ђе но да би се до дат не 
ко ли чи не во де за Сав ско-бе о град ски си стем мо гле до ве сти са Ста-
ро вла шких пла ни на (под си стем Увац, Рзав), као и из сред њег то-
ка Дри не, од но сно, ал тер на тив но, да би се део бу ду ћих по тре ба 
Бе о град мо гао обез бе ди ти и из ве ли ких алу ви јал них из во ри шта: 
дрин ског алу ви о на у Ма чви (уз по ве зи ва ње Бе о град ског са Срем-
ским си сте мом), и алу ви јал ног из во ри шта „Го до мин –Ша ли нац” 
(за снаб де ва ње во дом Гроц ке и ју жних и ис точ них де ло ва си сте ма) 
али ово се не пред ви ђа у план ском пе ри о ду Стра те ги је.

Ма чван ски ре ги о нал ни си стем

Ка па ци те ти из во ри шта под зем них во да су ве ћи од по тре ба 
овог под руч ја. Овај си стем, као из во ри ште ви со ко ква ли тет не во-
де ко ри сти под зем не во де алу ви о на Ма чве и По са ви не, по вр шин-
ске во де и ло кал на из во ри шта, снаб де ва ју ћи на се ља у оп шти на-
ма: Ша бац, Бо га тић, Ло зни ца, Ма ли Звор ник, Осе чи на, Љу бо ви ја, 
Вла ди мир ци и Ко це ље ва. Во до при вред ном осно вом Ре пу бли ке 
Ср би је је би ло пред ви ђе но да би се у пер спек ти ви ве ћи део за хва-
ће них во да из дрин ског алу ви о на (из во ри ште на по те зу Ба до вин ци 
 – ушће Дри не у Са ву) мо гао ко ри сти ти за снаб де ва ња во дом Сре-
ма, са мо гућ но шћу по ве зи ва ња са окол ним си сте ми ма, али ово се 
не пред ви ђа у план ском пе ри о ду Стра те ги је.

Ре ги о нал ни си сте ми у АП Вој во ди ни

Во до при вред ном осно вом Ре пу бли ке Ср би је су би ли пред-
ви ђе ни сле де ћи ре ги о нал ни во до вод ни си сте ми на те ри то ри ји АП 
Вој во ди на: Срем ски ре ги о нал ни си стем, Но во сад ски ре ги о нал ни 
си стем, Бач ки ре ги о нал ни си стем, Ре ги о нал ни си стем гор ње Ти се 
и Ју жно ба нат ски ре ги о нал ни си стем. 

Стра те ги ја во до снаб де ва ња и за шти те во да на те ри то ри ји 
АПВ до не та је 2010. го ди не и у окви ру овог до ку мен та за кљу че но 
је да ова опре де ље ња зах те ва ју те мељ ну ре ви зи ју пре све га због 
про ме на у ин те гри са ном упра вља њу во да ма ко је се де ша ва ју у 
дру штву. У овом до ку мен ту раз вој снаб де ва ња во дом на пред мет-
ном под руч ју по де љен је на фа зе. У пр вој фа зи би ла су пред ви ђе-
на план ска ис тра жи ва ња у ци љу обез бе ђе ња до вољ них ко ли чи на 
ква ли тет них под зем них во да за по тре бе снаб де ва ња ста нов ни штва 
во дом за пи ће. У дру гој фа зи, на ба зи спро ве де них ис тра жи ва ња 
ура дио би се Ге не рал ни про је кат во до снаб де ва ња ста нов ни штва у 
АП Вој во ди на. Тре ћа фа за об у хва ти ла би крат ко роч но ре ша ва ње 
пи та ња снаб де ва ња во дом за пи ће у окви ру ми кро ре ги о нал них во-
до вод них си сте ма, ко ји би се вре ме ном про ши ри ва ли. Оп ти мал на 

ду го роч на ори јен та ци ја снаб де ва ња во дом на ре ги о нал не си сте ме 
би ла би спро ве де на у че твр тој фа зи, ин тре гри са њем ло кал них из-
во ри шта, ми кро ре ги о нал них си сте ма у ре ги о нал не и ма кро ре ги-
о нал не си сте ме. На жа лост, ис тра жи ва ња ко ја су би ла пред ви ђе на 
Стра те ги јом во до снаб де ва ња и за шти те во да на те ри то ри ји АП 
Вој во ди на ни су спро ве де на, та ко да још увек ни је ура ђен Ге не рал-
ни про јек та во до снаб де ва ња ста нов ни штва у АП Вој во ди на, па са-
мим тим и не по сто је утвр ђе ни прав ци раз во ја.

Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду ге не рал на стра те шка опре де ље ња 
Стра те ги је во до снаб де ва ња и за шти те во да на те ри то ри ји АП Вој-
во ди не, у окви ру Стра те ги је су пред ста вље ни мо гу ћи прав ци бу-
ду ћег раз во ја снаб де ва ња во дом АП Вој во ди не. 

За ду го роч но ре ша ва ње про бле ма во до снаб де ва ња цен трал на 
Бач ка и ис точ ни Срем ће нај ве ро ват ни је као из во ри шта ко ри сти ти 
алу ви он Ду на ва са под руч ја Без дан –Бо го је во (Бач ки ре ги о нал ни 
си стем) и алу ви он Са ве са под руч ја Ја рак –Кле нак (Срем ски ре ги-
о нал ни си стем, са евен ту ал ним спа ја њем са Сав ско-бе о град ским 
ре ги о нал ним си сте мом). На чин снаб де ва ња во дом оста лих под-
руч ја у ауто ном ној по кра ји ни ни је мо гу ће де фи ни са ти ду го роч но, 
јер се на не ким про сто ри ма про блем не за до во ља ва ју ћег ква ли те та 
во де мо ра ур гент но ре ша ва ти. 

Што се сре ди шњег и се вер ног Ба на та ти че, до са да шња ис-
тра жи ва ња и ура ђе на про јект на до ку мен та ци ја по ка зу ју да се 
снаб де ва ње во дом мо же ре ши ти из град њом Ју жно ба нат ског ре ги-
о нал ног си сте ма (са из во ри шта Ко вин –Ду бо вац), ко ји зах те ва зна-
чај на сред ства. Са дру ге стра не, по тен ци јал на из во ри шта (озна-
че на као Ис точ ни обод Те леч ке и Ју го и сточ ни Ба нат у Стра те ги ји 
во до снаб де ва ња и за шти те во да на те ри то ри ји АП Вој во ди не), су 
са по вољ ни јим ге о граф ским по ло жа јем, али им је ни во ис тра же-
но сти ве о ма ни зак. За то би да ља ис тра жи ва ња тре ба ло усме ри ти 
пр вен стве но на ове ло ка ли те те. По вољ ни ре зул та ти ис тра жи ва ња, 
са аспек та ко ли чи на и ква ли те та во да, мо гли би ути ца ти на ори-
јен та ци ју на ова из во ри шта, што би еко ном ски би ло оправ да но, 
док би их не га тив ни ре зул та ти ели ми ни са ли из да љих раз ма тра ња. 
Ово тре ба ура ди ти у што кра ћем пе ри о ду, што би зна чај но убр за ло 
ре ша ва ње про бле ма снаб де ва ња во дом не ких гра до ва (Зре ња нин, 
Ки кин да и др.). 

На крај њем се ве ру ауто ном не по кра ји не на вод ном под руч ју 
Бач ка и Ба нат ма ње оп шти не уз Ти су мо гу про блем снаб де ва ња 
во дом ре ша ва ти из ло кал них из во ри шта, а уко ли ко то не ура де, 
Бач ки ре ги о нал ни си стем по ста је нај ре ал ни ја мо гућ ност.

Но во сад ски ре ги о нал ни си стем, да нас нај ве ћи у АП Вој во ди-
ни и да ље ће се ши ри ти, об у хва та ју ћи по је ди не су сед не оп шти не.

Ге не рал но се мо же за кљу чи ти да у ве ли ком де лу АП Вој во-
ди не ко ји се снаб де ва из основ ног во до но сног ком плек са по треб-
но је ду го роч но ускла ди ти за хва та ње во де са при род ним при хра-
њи ва њем ове из да ни и на тај на чин омо гу ћи ти по сти за ње до брог 
кван ти та тив ног ста ња вод них те ла под зем них во да. Ка ко су нај ве-
ћи про бле ми у АП Вој во ди ни, са аспек та ко ли чи на и ква ли те та во-
де, ве за ни за под руч је сред њег и се вер ног Ба на та, ис точ ног Сре ма, 
као и цен трал не и се ве ро и сточ не Бач ке, РВС би тре ба ло да бу ду 
ори јен ти са ни са за па да ка ис то ку и са ју га ка се ве ру. 

Опе ра тив ни циљ и ме ре

С об зи ром на ком плек сност ове про бле ма ти ке, а пре све га 
има ју ћи у ви ду не из ве сност вре мен ске ре а ли за ци је ова квих си сте-
ма, ова про бле ма ти ка ни је тре ти ра на на исти на чин као код дру гих 
обла сти (кроз де фи ни са не опе ра тив не ци ље ве и ме ре за њи хо ву 
ре а ли за ци ју). Ипак се мо гу као два основ на ци ља из дво ји ти:

1) пре и спи ти ва ње и ре де фи ни са ње ре ше ња пред ло же них ра-
ни јим стра те шким и план ским до ку мен ти ма, укљу чу ју ћи и објек-
те ко ји су у функ ци ји или је за по че та њи хо ва из град ња;

2) ори јен та ци ја на те рен ска ис тра жи ва ња по тен ци јал них из-
во ри шта озна че них у Стра те ги ји као мо гу ћа ал тер на тив на ре ше ња 
ду го роч ног снаб де ва ња во дом од ре ђе них угро же них про сто ра и 
из ра да по треб не тех нич ке до ку мен та ци је.

По тре ба пре и спи ти ва ња за сно ва на је на чи ње ни ци да је зна-
чај но успо рен еко ном ски раз вој Ре пу бли ке Ср би је усло вио знат но 
спо ри ју из град њу за по че тих и ре ги о нал них си сте ма снаб де ва ња 
во дом пла ни ра них Во до при вред ном осно вом Ре пу бли ке Ср би је, 
па са мим тим и по тре бу и мо гућ ност њи хо вог по ве зи ва ња. По ред 
то га, сма њи ва ње бро ја ста нов ни ка кроз вре ме и сма ње ње по тре-
ба за во дом ин ду стри је по ве за не на град ске во до вод не си сте ме 
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до ве ли су до ре дук ци је укуп них по тре ба за во дом, та ко да су се 
не ке оп шти не ори јен ти са ле на ло кал на из во ри шта. 

С дру ге стра не, очи глед но је да се ре ше ња мо ра ју за сни ва-
ти на по у зда ни јим под ло га ма, та ко да је нео п ход но да се спро ве ду 
нео п ход на ис тра жи ва ња по тен ци јал них из во ри шта во да.

Оста ли ре ги о нал ни и ви ше на мен ски хи дро си сте ми

У на ред ном пе ри о ду нај пре тре ба, аде кват ним те ку ћим и ин-
ве сти ци о ним одр жа ва њем, по сто је ћим ре ги о нал ним и ви ше на-
мен ским хи дро си сте ми ма обез бе ди ти пред ви ђе не функ ци је. На 
тај на чин ће, у ве ли ком сте пе ну, би ти уна пре ђе но њи хо во ста ње 
и мо гућ ност ви ше на мен ског ко ри шће ња. Ово се пр вен стве но од-
но си на ви ше на мен ски ХС ДТД, ко ји тре нут но за до во ља ва пр вен-
стве но функ ци ју од вод ња ва ња, у ма лој ме ри на вод ња ва ња, док су 
оста ли ви до ви ко ри шће ња во де знат но ис под мо гућ но сти си сте ма. 

При до град њи и ре кон струк ци ји обје ка та овог и дру гих хи-
дро ме ли о ра ци о них си сте ма по жељ но је, где год то усло ви и по тре-
бе зах те ва ју, обез бе ди ти њи хо ву дво на мен ску функ ци ју (од вод ња-
ва ње и на вод ња ва ње).

По ред овог хи дро си сте ма, ви ше на мен ски хи дро си сте ми чи је 
су бра не Се ло ва, Сту бо ров ни и Сврач ко во у фа зи из град ње, мо ра ју 
се за вр ши ти, уз прет ход но пре и спи ти ва ње и ре де фи ни са ње про-
јек том пред ви ђе них функ ци ја.

Што се но вих ви ше на мен ских хи дро си сте ма ти че, мо же се 
кон ста то ва ти да је њи хо ва из град ња у овом тре нут ку не из ве сна. 

Нај ве ћи ви ше на мен ски хи дро си стем раз ма тран у но ви је 
вре ме је Ка нал Ду нав  – Мо ра ва  – Вар дар  – Егеј ско мо ре, чи ја је 
ре а ли за ци ја у пред ло же ном об ли ку и у овим усло ви ма го то во не-
мо гу ћа, јер је скоп ча на са број ним при род ним, тех нич ким, ор га-
ни за ци о ним и фи нан сиј ским про бле ми ма. По што се од до но ше ња 
Во до при вред не осно ве Ре пу бли ке Ср би је ви ше ни су из да ва ли вод-
ни усло ви ко ји би обез бе ђи ва ли га ба ри те ве за не за пло вид бу на 
Ве ли кој и Ју жној Мо ра ви, та кву прак су тре ба на ста ви ти.

Про је кат ко ји та ко ђе зах те ва зна чај на сред ства, али је ра ци о-
нал ни ји по оче ки ва ним ефек ти ма, је сте ви ше на мен ски си стем на 
Ве ли кој Мо ра ви, ко јим би се омо гу ћи ло ко ри шће ње хи дро е нер гет-
ског по тен ци ја ла, по бољ ша ли усло ви снаб де ва ња во дом (до дат-
ним обо га ћи ва њем акви фе ра), омо гу ћи ла пло вид ба, на вод ња ва ње 
по љо при вред них по вр ши на, по бољ ша ње ква ли те та во да (опле-
ме њи ва њем ма лих во да). За ре а ли за ци ју овог си сте ма прет ход но 
је нео п ход но ре ши ти зна ча јан број пи та ња ве за них за раз ли чи те 
обла сти сек то ра во да, та ко да се ње го ва ре а ли за ци ја у план ском 
пе ри о ду Стра те ги је не оче ку је. При ли ком из да ва ња вод них усло ва 
на Ве ли кој Мо ра ви не тре ба по ста вља ти до дат не зах те ве ве за не за 
евен ту ал ну бу ду ћу пло вид бе ну на ме ну. 

Да би се омо гу ћи ло фор ми ра ње не ких ре ги о нал них ви ше на-
мен ских хи дро си сте ма, са функ ци јом ко ри шће ња и за шти те во да 
од за га ђи ва ња, у план ском пе ри о ду тре ба та ко ђе раз мо три ти по тре-
бу по бољ ша ња ре жи ма во до то ка ко ји би чи ни ли око сни цу ових си-
сте ма. У том кон тек сту, тре ба ис пи та ти и утвр ди ти мо гућ ност пре-
во ђе ња во да из во до то ка бо га ти јих во дом у под руч ја си ро ма шни ја 
во дом (из ре ке Увац у Рзав, са Ста ро вла шких пла ни на, Мла ве и Ра-
си не у слив но под руч је Ве ли ке Мо ра ве, из Дри не у слив но под руч-
је Ко лу ба ре, из Пчи ње и Дра го ви шти це у Ју жну Мо ра ву итд.).

Уко ли ко би у план ском пе ри о ду до шло до из град ње не ких 
бра на, фор ми ра њем аку му ла ци о них про сто ра обез бе ди ли би се 
пред у сло ви за ви ше на мен ско ко ри шће ње во де (снаб де ва ње ста-
нов ни штва и ин ду стри је, на вод ња ва ње, од ре ђе ни ви до ви спор та и 
ре кре а ци је), за шти ту во да oд за га ђи ва ња и еко си сте ма (по ве ћа ње 
ма лих во да) и за шти ту од штет ног деј ства во да (при хва та ње де-
ла по плав ног та ла са). Ове бра не са аку му ла ци ја ма би ле би глав ни 
објек ти бу ду ћих ре ги о нал них ви ше на мен ских си сте ма.

Оста ли чи ни о ци од зна ча ја за упра вља ње во да ма

До сти за ње стра те шких и опе ра тив них ци ље ва из по је ди них 
обла сти вод не де лат но сти усло вље но је аде кват ним ре ше њи ма у дру-
гим обла сти ма, пр вен стве но у обла сти за ко но дав ства и еко но ми је.

Прав ни и ин сти ту ци о нал ни оквир

Прав ни и ин сти ту ци о нал ни оквир се од но си на ре гу ла ти ву и 
ор га ни за ци о ну и ин сти ту ци о нал ну по др шку сек то ру во да. 

Стра те шки циљ: За вр ше так прав не ре фор ме сек то ра во да у 
скла ду са по тре ба ма при ла го ђа ва ња дру штве ним усло ви ма и зах-
те ви ма ЕУ и ефи ка сна ор га ни за ци ја сек то ра во да. 

Опе ра тив ни ци ље ви и ме ре

Опе ра тив ни циљ 1: Ком пле ти ра ње прав не ре гу ла ти ве, уз уса-
гла ша ва ње са ме ђу на род ним пра вом 

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) у што кра ћем ро ку ком пле ти ра ти под за кон ска ак та про пи-

са на За ко ном о во да ма и дру гим за ко ни ма ко ји се од но се на ову 
обла сти, укљу чу ју ћи и стра те шка и план ска до ку мен та, узи ма ју ћи 
у об зир: 

(1) ре ле вант не ди рек ти ве ЕУ ко је уре ђу ју сек тор во да, укљу-
чу ју ћи и ди рек ти ве ко је се од но се на за шти ту жи вот не сре ди не у 
це ли ни (При лог 1), 

(2) оста ле ди рек ти ве ЕУ ко је су од зна ча ја за упра вља ње во-
да ма, тзв. хо ри зон тал не ди рек ти ве (При лог 1);

2) де фи ни са ти у окви ру по себ ног под за кон ског ак та ин ди ка-
то ре/по ка за те ље за пра ће ње ре а ли за ци је ци ље ва утвр ђе них овом 
стра те ги јом;

3) де фи ни са ти при о ри те те и ди на ми ку до сти за ња стан дар да 
про пи са них ре гу ла ти вом у обла сти во да;

4) до не ти од го ва ра ју ћа ак та ко ји ма се уна пре ђу је ста ти сти ка 
у обла сти во да, као и она ко ји ма се утвр ђу је на чин об ра чу на и на-
пла те вод них на кна да;

5) до не ти стра те ги ју за ре струк ту ри ра ње јав них во до при-
вред них пред у зе ћа и ре а ли зо ва ти је у утвр ђе ном ро ку;

6) до не ти стра те ги ју ре струк ту ри ра ња ЈКП чи ји су осни ва чи 
ор га ни ло кал не са мо у пра ве и спро ве сти про цес ре струк ту ри ра ња 
у утвр ђе ном ро ку.

Опе ра тив ни циљ 2: Ин сти ту ци о нал но ја ча ње сек то ра во да и 
ин тен зив ни ја са рад ња са оста лим сек то ри ма ко ји су у ве зи са сек-
то ром во да

Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) обез бе ди ти бо љу ко ор ди на ци ју ак тив но сти ве за них за во-

де, из ме ђу свих ми ни стар ста ва у чи јој је над ле жно сти во да као ре-
сурс;

2) осно ва ти по себ ну фи нан сиј ску ин сти ту ци ју уме сто по сто-
је ћег бу џет ског фон да за во де, са ци љем да се омо гу ћи ефи ка сни је 
фи нан си ра ње раз во ја сек то ра во да;

3) офор ми ти по себ не ин ве сти ци о не цен тре на ре ги о нал ном 
ни воу, ра ди ефи ка сни јег спро во ђе ња про је ка та од ка пи тал ног зна-
ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју, ре ги он и/или ло кал ну са мо у пра ву;

4) ја ча ти ка па ци те те др жав не упра ве у обла сти упра вља ња 
во да ма на ре пу блич ком ни воу (у окви ру над ле жних ми ни стар-
ста ва), ни воу АП Вој во ди не (у окви ру над ле жног се кре та ри ја та 
или дру гих ин сти ту ци о нал них об ли ка) и ло кал ном ни воу (Упра ва 
за во де, у Бе о гра ду, од но сно ди рек ци је, за во ди и дру ги об ли ци у 
оста лим је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве), уз по ве ћа ње мул ти ди-
сци пли нар не за сту пље но сти струч ног ка дра;

5) ус по ста ви ти бо љу са рад њу из ме ђу ре ле вант них ор га на др-
жав не упра ве и јав них во до при вред них пред у зе ћа, ра ди про мо ви-
са ња и спро во ђе ња ин те грал ног упра вља ња во да ма;

6) ја ча ти ин спек циј ски над зор и вр ши ти кон тро лу при ме не 
од ре да ба За ко на о во да ма.

Опе ра тив ни циљ 3: Уво ђе ње ре гу ла тор не функ ци је у сек тор 
во да

Ме ра за до сти за ње ци ља:
1) фор ми ра ти са мо стал но ре гу ла ци о но те ло за ре гу ла ци ју по-

сло ва ња пред у зе ћа ко ја се ба ве услу га ма из обла сти снаб де ва ња 
во дом за пи ће и ка на ли за ци је или ре гу ла тор ну функ ци ју над ле-
жног ми ни стар ства про ши ри ти.

Опе ра тив ни циљ 4: Јав ност ра да сек то ра во да
Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) обез бе ди ти усло ве за рад На ци о нал не кон фе рен ци је за во-

де као ре пре зен та јав но сти; 
2) обез бе ди ти уче шће ши ре јав но сти у фа зи из ра де пла но ва 

упра вља ња во да ма;
3) пре ко сред ста ва јав ног ин фор ми са ња учи ни ти до ступ ним 

ин фор ма ци је ко је се од но се на сек тор во да, а од зна ча ја су за жи-
вот љу ди и ста ње жи вот не сре ди не; 

4) по по тре би фор ми ра ти по себ но те ло за уче шће јав но сти на 
ни воу вод ног под руч ја;
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5) обез бе ди ти еду ка ци ју јав но сти о зна ча ју вод них ре сур са, њи хо вој огра ни че но сти и по тре би ра ци о нал ног ко ри шће ња и за шти те, 

као и о зна ча ју и уло зи вод них обје ка та у ко ри шће њу и за шти ти во да и за шти ти од во да oд за га ђи ва ња.
Опе ра тив ни циљ 5: Ја ча ње на уч них и струч них ка па ци те та, као по др шка сек то ру во да 
Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) уве сти оба ве зно и кон ти ну и ра но уса вр ша ва ње на уч ног и струч ног ка дра у сек то ру во да, а у спе ци ја ли зо ва не сред ње шко ле и у 

ви со ко школ ске уста но ве уве сти са вре ме не про гра ме са мул ти ди сци пли нар ним при сту пом упра вља њу вод ним ре сур си ма;
2) име но ва ти овла шће не на уч но и стра жи вач ке ор га ни за ци је за оба вља ње сту диј ско-ис тра жи вач ких по сло ва од по себ ног зна ча ја за 

упра вља ње во да ма.

Еко ном ска по ли ти ка

Еко ном ска по ли ти ка у обла сти упра вља ња во да ма об у хва та де фи ни са не из во ре и на чин фи нан си ра ња у скла ду са стан дар ди ма 
утвр ђе ним на ци о нал ним за ко но дав ством, ува жа ва ју ћи ис ку ства и прак су европ ских зе ма ља у овој обла сти.

Стра те шки циљ: Ус по ста вља ње си сте ма за одр жи во, ду го роч но фи нан си ра ње сек то ра во да на прин ци пу са мо фи нан си ра ња, ко је 
под ра зу ме ва ста бил не из во ре фи нан си ра ња, кон ти ну и ран при лив сред ста ва и утвр ђе не ме ха ни зме за њи хо ву на пла ту.

Опе ра тив ни ци ље ви и ме ре

Опе ра тив ни циљ 1: Ус по ста вља ње еко ном ског вред но ва ња во де и услу га снаб де ва ња во дом и ка на ли са ња
Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) усво ји ти ме то до ло ги ју за об ра чун еко ном ске це не во де и услу га у сек то ру во да (на осно ву прин ци па пу не на док на де тро шко ва и 

уз при ме ну на че ла „ко ри сник пла ћа” и „за га ђи вач пла ћа”); 
2) де фи ни са ти еле мен те та риф ног си сте ма за од ре ђи ва ње це не снаб де ва ња во дом и це не са ку пља ња, од во ђе ња и пре чи шћа ва ња от-

пад них во да;
3) обез бе ди ти ме ре за убла жа ва ње си ро ма штва, кроз при ме ну при сту пач них це на за ко ри сни ке са ни жим при ма њи ма или од ре ђе-

них по пу ста.
Опе ра тив ни циљ 2: При ме на ре гу ла ти ве и на пла та вод них на кна да
Ме ре за до сти за ње ци ља:
1) ком пле ти ра ти и ажур но во ди ти ба зу об ве зни ка пла ћа ња вод них на кна да у окви ру ин фор ма ци о них си сте ма; 
2) утвр ди ти ме ха ни зме за ефи ка сну на пла ту вод них на кна да.
Опе ра тив ни циљ 3: Обез бе ђе ње сред ста ва за фи нан си ра ње раз во ја сек то ра во да
Ме ре за до сти за ње ци ља: 
1) обез бе ди ти уче шће ко му нал ног сек то ра у фи нан си ра њу раз во ја сек то ра во да, сред стви ма оства ре ним из еко ном ске це не во де;
2) обез бе ди ти усло ве за уче шће оста лих фон до ва и при ват ног ка пи та ла у сред стви ма за фи нан си ра ње раз во ја сек то ра во да;
3) обез бе ди ти су фи нан си ра ње у окви ру сва ке обла сти по др шке из фон до ва ЕУ (тех нич ка по моћ, ин ве сти ци је-ин фра струк тур ни ра-

до ви и на бав ка опре ме, „грант” ше ме и сл.).

4.2. Оквир ни вод ни би ланс

Пре ма За ко ну о во да ма вод ни би ланс је кван ти та тив ни и ква ли та тив ни од нос рас по ло жи вих и по треб них ко ли чи на по вр шин ских и 
под зем них во да на од ре ђе ном про сто ру и у од ре ђе ном вре ме ну. У на став ку се да је оквир ни вод ни би ланс, ко ји об у хва та при род не еле-
мен те вод ног би лан са и оквир на раз ма тра ња мо гућ но сти за до во ља ва ња по тре ба за во дом на по је ди ним про сто ри ма. Ова кав при ступ 
про ис ти че из не мо гућ но сти де таљ ни јег са гле да ва ња вод ног би лан са, с об зи ром на број не не из ве сно сти ка ко у по гле ду по тре ба за во дом 
за по је ди не обла сти вод не де лат но сти, та ко и ефе ка та гло бал них кли мат ских про ме на на на шим про сто ри ма. 

4.2.1. При род ни еле мен ти вод ног би лан са

а )  По  вр  шин  ске  во де

На те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је го ди шње пад не око 63,7 ми ли јар де m3 во де, отек не око 16 ми ли јар ди m3, док се оста так ева по тран-
спи ра ци јом вра ћа у ат мос фе ру. 

У Та бе ли 55. је дат пре глед ко ли чи не во да ко је на ста ју на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је по од ре ђе ним би лан сним је ди ни ца ма (Сли-
ка 45), а у Та бе ли 56. по вод ним под руч ји ма. 

Би лан сне је ди ни це, као про сто ри на ко ји ма се са гле да ва би ланс во да, пред ло же не су на ба зи са гле да ва ња при род них ка рак те ри сти-
ка под руч ја, мо гућ но сти за до во ља ва ња по тре ба за во дом са од ре ђе них про сто ра, ло ка ци ја ста ни ца за кон тро лу про ти ца ја и др. За бу ду ћа 
пре ци зни ја са гле да ва ња вод ног би лан са по треб но је на мен ском сту ди јом из вр ши ти ве ри фи ка ци ју пред ло же них или пред ло жи ти дру га-
чи је би лан сне је ди ни це и де фи ни са ти ме то до ло ги ју за из ра ду вод ног би лан са у сле де ћим ци клу си ма пла ни ра ња.
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Слика 45. Б ила нсне ј ед ин ице на т ер ит ор ији Р еп убл ике С рб ије, са гр ан иц ама во дних по дру чј има

Табела 55. Пре глед про сеч них па да ви на и оти ца ја на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је

Би лан сне је ди ни це
По вр ши на сли ва Па да ви не  Оти цај Ис па ра ва ње

F
(km2)

P
(mm)

Q
(m3/s)

W 
(106 m3)

 h
(mm)

E
(mm)

Ду нав гор њи 2.475,75 634 5,58 176 71 563
Ти са, Ба нат 5.244,63 549 9,35 295 56 493
Ти са, Бач ка 5.611,62 583 8,57 270 48 535
Слив ДТД, ба нат ски во до то ци 2.242,56 652 5,16 162 73 580
Та миш, На де ла 3.043,43 632 3,40 107 35 597
Са ва, Срем 2.970,02 654 10,79 340 115 539
Са ва, Ма чва 1.459,37 700 2,49 79 54 646
Дри на 2.957,14 926 26,24 826 280 646
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Би лан сне је ди ни це
По вр ши на сли ва Па да ви не  Оти цај Ис па ра ва ње

F
(km2)

P
(mm)

Q
(m3/s)

W 
(106 m3)

 h
(mm)

E
(mm)

Лим 3.150,37 892 36,34 1.145 364 528
Ко лу ба ра 2.728,36 803 19,13 602 221 582
Град Бе о град 3.231,23 678 6,27 198 61 617
Ни ша ва 2.874,75 748 22,83 719 250 498
Ју жна Мо ра ва сред њи ток 5.681,62 737 32,71 1.030 182 555
Ју жна Мо ра ва до њи ток 2.109,54 667 7,47 235 112 555
Ј. Мо ра ва г.ток + Пчи ња + Дра го ви шти ца 3.494,51 771 26,71 841 241 530
Ибар 3.490,98 786 31,08 979 281 505
За пад на Мо ра ва гор њи ток 4.743,18 871 43,15 1.359 287 584
За пад на Мо ра ва до њи ток 3.034,64 742 14,03 442 146 596
Ве ли ка Мо ра ва 6.192,07 680 21,08 664 107 573
Ти мок 4.486,71 709 27,90 879 196 513
До њи Ду нав 6.245,52 719 36,70 1.156 185 534
Ибар, АП Ко со во и Ме то хи ја 4.045,68 772 20,86 657 163 609
Ја дран ски слив 4.654,01 733 62,79 1.978 425 308
Егеј ски слив  – Ле пе нац 683,89 766 8,93 281 412 354
Ју жна Мо ра ва, АП Ко со во и Ме то хи ја 1.555,42 740 8,10 255 164 576
АП Вој во ди на 21.588,00 605 32,1 1.010 47 558
Цен трал на Ср би ја 55.880,00 759 364,9 11.495 206 553
АП Ко со во и Ме то хи ја 10.939,00 750 100,7 3.171 290 460
Ре пу бли ка Ср би ја 88.407,00 720 497,7 15.676 178 542

Ге не рал но се мо же ре ћи да су ју жни, ју го за пад ни и за пад ни де ло ви Ре пу бли ке Ср би је бо га ти ји во дом не го цен трал ни и ис точ ни де-
ло ви. С об зи ром на то да пла нин ска под руч ја до би ја ју ве ћу ко ли чи ну па да ви на, са ових те ре на се ја вља ју спе ци фич ни оти ца ји ве ћи од 
15 l/s по km2. У рав ни чар ским и бр до ви тим кра је ви ма, на се вер ним и у цен трал ним де ло ви ма Ре пу бли ке, спе ци фич ни оти цај углав ном је 
ма њи од 6 l/s по km2. Нај ма ња из да шност је на те ри то ри ји АП Вој во ди не и у сли во ви ма ле вих при то ка Ве ли ке Мо ра ве и Ко лу ба ре (од два 
до пет l/s по km2). Нај и зда шни ји сли во ви на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је су сли во ви Би стри це, Град ца, Ло пат ни це и Сту де ни це, где се 
из да шност кре ће у гра ни ца ма од 15 до 17 l/s по km2.

Табела 56. Ко ли чи не во де на ста ле на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, по вод ним под руч ји ма
Во до ток/вод но под руч је По вр ши на сли ва Па да ви не Про ток За прем. Оти цај Ева по тр.

F
(km2)

P
(mm)

Q
(m3/s)

W
(106 m3)

H
(mm)

E
(mm)

ВОД НО ПОД РУЧ ЈЕ СА ВА
Са ва, Ма чва 1.459,37 700 2,49 79 54 646
Дри на 2.957,14 926 26,24 826 280 646
Лим 3.150,37 892 36,34 1145 364 528
Ко лу ба ра 2.728,36 803 19,13 602 221 582
ВП СА ВА 10.295,25 851 84,19 2652 258 593

ВОД НО ПОД РУЧ ЈЕ БЕ О ГРАД
Град Бе о град,
слив Мораве 546,07 658 1,47 46 85 573
Град Бе о град, 
слив Дунава 799,19 645 1,01 32 40 605
Град Бе о град, 
слив Саве 986,11 657 1,53 48 49 608
Град Бе о град, 
слив Колубаре 899,85 743 2,27 71 79 664
 ВП БЕ О ГРАД 3.231,23 678 6,27 198 61 617

ВОД НО ПОД РУЧ ЈЕ МО РА ВА
Ју жна Мо ра ва, гор њи ток, Пчи ња и Дра го ви шти ца 3.494,51 771 26,71 841 241 530
Ју жна Мо ра ва,
 средњи ток 5.681,62 737 32,71 1030 182 555
Ју жна Мо ра ва, до њи ток 2.109,54 667 7,47 235 112 555
Ни ша ва 2.874,75 748 22,83 719 250 498
Ибар 3.490,98 786 31,08 979 281 505
З. Мо ра ва, гор њи ток 4.743,18 871 43,15 1359 287 584
З. Мо ра ва, до њи ток 3.034,64 742 14,03 442 146 596
Ве ли ка Мо ра ва 6.192,07 680 21,08 664 107 573
 ВП МО РА ВА 31.621,30 752 199,07 5429 172 580

ВОД НО ПОД РУЧ ЈЕ ДО ЊИ ДУ НАВ
До њи Ду нав 6.245,52 719 36,70 1156 185 534
Ти мок 4.486,71 709 27,90 879 196 513
 ВП ДО ЊИ ДУ НАВ 10.732,22 715 64,60 2035 190 525

ВОД НО ПОД РУЧ ЈЕ СРЕМ
Ду нав гор њи, Срем 879,27 621 3,81 120 136 485
Са ва, Срем 2.970,02 654 10,79 340 115 539
 ВП СРЕМ 3.849,29 647 14,60 460 119 528
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Во до ток/вод но под руч је По вр ши на сли ва Па да ви не Про ток За прем. Оти цај Ева по тр.
F

(km2)
P

(mm)
Q

(m3/s)
W

(106 m3)
H

(mm)
E

(mm)
ВОД НО ПОД РУЧ ЈЕ БАЧ КА И БА НАТ

Ду нав гор њи, Бач ка 1.596,48 641 1,77 56 35 606
Ти са, Бач ка 5.611,62 583 8,57 270 48 535
Ти са, Ба нат 5.244,63 549 9,35 295 56 493
Та миш, На де ла 3.043,43 632 3,40 107 35 597
Слив ДТД, Ба нат ски во до то ци 2.242,56 652 5,16 162 73 580
 ВП БАЧ КА И БА НАТ 17.738,71 595 28,24 890 50 545

ВОД НО ПОД РУЧ ЈЕ АП КО СО ВО И МЕ ТО ХИ ЈА
Ибар, АП Ко со во и Ме то хи ја 4.045,68 772 20,86 657 163 609
Ју жна Мо ра ва, АП Ко со во и Ме то хи ја 1.555,42 740 8,10 255 164 576
Ја дран ски слив 4.654,01 733 62,79 1978 425 308
Егеј ски слив  – Ле пе нац 683,89 766 8,93 281 412 354
ВП АП Ко со во и Ме то хи ја 10.939,00 750 100,67 3171 290 460

У Та бе ли 57. су при ка за не ко ли чи не во де ко ја до ти че у Ре пу бли ку Ср би ју са те ри то ри ја су сед них зе ма ља, док Та бе ла 58. са др жи 
укуп не ко ли чи не во де на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, по сли во ви ма (Егеј ски, Ја дран ски и Цр но мор ски).

Табела 57. Ко ли чи не во де ко ја до ти че у Ре пу бли ку Ср би ју са дру гих под руч ја

Слив
Про сеч ни про ток

До ти че из
m3/s 106 m3/год

Дунав са Дравом 2.777 87.575 Мађарске и Хрватске
Тиса 802 25.288 Мађарске
Бегеј 22,5 713 Румуније
Канал Баја –Бездан и Плазовића поток* 2 63 Мађарске
Тамиш 38,8 1.224 Румуније
Брзавица , Моравица, Караш, Нера* 35 1.104 Румуније
Дрина са Лимом 301 9.492 Црне Горе и Босне и Херцеговине
Сава 1.159 36.550 Хрватске
Нишава 5,02 162 Бугарске
УКУПНО 5.119 161.415

* преузето из Водопривредне основе Републике Србије

Табела 58. Укупне количине воде на територији Републике Србије
Са других подручја Са територије Републике Србије

Укупно
Водоток/слив Просечан проток Дотиче из Просечни проток Отиче у

m3/s 106 m3/год m3/s 106 m3/год m3/s 106 m3/год
Егејски слив

Лепенац 8,92 281 Македонију 8,92 281
Пчиња 3,29 104 Македонију 3,29 104
Драговиштица 4,89 154 Бугарску 4,89 154

Укупно Егејски слив 17,10 539
Јадрански слив

Бели Дрим и Плавска река 62,79 1.978 Албанију 62,79 1.978
Укупно Јадрански слив 62,79 1.978

Црноморски слив

Дунав са Дравом 2.777 87.575
Мађарске и Републике 

Хрватске 2.777 87.575
Тиса са Бегејом* 825 26.001 Мађарске и Румуније 17,92 564 842,9 26.565
Канал Баја –Бездан* и поток Плазовић* 2,00 63 Мађарске 2,00 63
Тамиш 39 1.224 Румуније 3,40 107 41,84 1.331
Брзавица, Моравица, Караш, Нера 35 1.104 Румуније 5,16 163 40,16 1.267
Сава пре Дрине 1.134 35.762 Републике Хрватске 1.134 35.762
Лим у Републици Србији 36,34 1.145 36,34 1.145
Дрина у Републици Србији 26,24 826 26,24 826
Дрина са Лимом 302 9.523 Црна Гора и БиХ 62,58 1.971 364,6 11.494
Колубара 21,40 674 21,4 674
Непосредни слив Саве 14,81 467 14,81 467
Сава пре ушћа 1.436 98,79 3.112 1535 3.112
Нишава 5,02 Бугарске 22,83 719 27,85 719
Јужна Морава  – непосредни слив 66,81 2.105 71,83 2.105
Ибар 51,94 1.636 51,94 1.636
Западна Морава 57,18 1.801 57,18 1.801
Велика Морава  – непосредни слив 22,55 710 27,57 872
Дунав  – непосредни слив 43,29 1.364 43,29 1.364
Тимок 27,90 879 27,9 879
Дунав после Тимока 5.119 417,76 13.159 5.537 174.574

Укупно Црноморски слив 5.537 174.574

УКУПНО 5.119 161.415 497,65 15.676 5.617 177.091
* преузето из Водопривредне основе Републике Србије
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Из та бе ла се уоча ва ве ли ка про стор на хе те ро ге ност у фор ми-

ра њу реч ног оти ца ја на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. У про се ку, 
спе ци фич на из да шност свих сли во ва у Ре пу бли ци Ср би ји је 5,63 
l/s/km2. Нај ни жа је у АП Вој во ди ни (1,48 l/s/km2), нај ве ћа на АП 
Ко со ву и Ме то хи ји (9,21 l/s/km2), док у цен трал ној Ср би ји из но си 
6,53 l/s/km2. 

Тре ба има ти у ви ду да су сви еле мен ти вод ног би лан са ура-
ђе ни на ба зи вре мен ских се ри ја осмо тре них ни воа во де, од но сно 
из ме ре них/из ра чу на тих про ти ца ја у во до то ци ма, ко ји у се би са др-
же еле мен те ан тро по ге ног ути ца ја на ре жим во да (гу би ци код раз-
ли чи тих вр ста ко ри шће ња во да, пре ба ци ва ње во да из сли ва у слив, 
итд.). Про це њу је се да овај ути цај ни је ве ли ки код ве ћих во до то ка, 
али мо же да бу де зна ча јан за по је ди не ма ње во до то ке.

б )  Под  зем  не  во де

Те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је ка рак те ри ше раз ли чит ни во 
ис тра же но сти под зем них во да. Нај о бим ни ја ис тра жи ва ња ра ђе на 
су на про сто ру АП Вој во ди не, Бе о гра да и Ма чве, док је у цен трал-
ној Ср би ји обим те рен ских и сту диј ских ис тра жи ва ња био ма њег 
оби ма, та ко да су и по ка за те љи ма ње по у зда но сти. 

На мен ска ис тра жи ва ња из вр ше на су у пе ри о ду 2007 –2011 
год. за по тре бе из ра де би лан са под зем них во да Ре пу бли ке Ср би је, 
на 157 из во ри шта. На осно ву ре зул та та ових ис тра жи ва ња би лан-
си ра не су ре зер ве под зем них во да у АП Вој во ди ни, Ма чви и у зо ни 
Бе о град ског из во ри шта, при че му су до би је ни сле де ћи по ка за те љи:

1) за Бач ку, Ба нат и Срем ре зер ве у алу ви о ни ма из но се око 
16 m3/s, oсновном во до но сном ком плек су око 5,5 m3/s, нео ге ним 
се ди мен ти ма око 1 m3/s, са мо гућ но шћу до дат не екс пло а та ци је од 
око 10 m3/s;

2) за Ма чву ре зер ве у алу ви о ни ма из но се око 9 m3/s, са мо-
гућ но шћу до дат не екс пло а та ци је до 10 m3/s;

3) за Бе о град ско из во ри ште (у при о ба љу Са ве) ре зер ве из но-
се око 5 m3/s, са мо гућ но шћу до дат не екс пло а та ци је до 2 m3/s.

Та ко ђе, из вр ше но је би лан си ра ње при род но об но вљи вог ре-
сур са под зем них во да за алу ви јал не и те ра сне се ди мен те Ју жне 
Мо ра ве, Вла си не, Ја бла ни це, Ве тер ни це и Су ши це, Пу сте ре ке, 
То пли це, Ни ша ве, Мо ра ви це код Алек син ца, Мо ра ви це, Ђе ти ње, 
Скра пе жа, Ибра, Гру же, Ра си не, Пе пе љу ше, За пад не Мо ра ве, Бе-
лог Ти мо ка, Цр ног Ти мо ка, Ве ли ког Ти мо ка, Ле пе ни це, Ре са ве, 
Ве ли ке Мо ра ве, Ја се ни це, Мла ве, Пе ка, Ра ље, де сних при то ка Ко-
лу ба ре, Ко лу ба ре, Уба, Бе ља ни це и Ту ри је, Там на ве, Дри не (пре 
ула ска у Ма чву) и Ду на ва (низ вод но од ХЕ Ђер дап 1). Укуп на до-
би је на сред ња ко ли чи на при род но об но вљи вих под зем них во да у 
ана ли зи ра ним алу ви јал ним и те ра сним се ди мен ти ма из но си око 
16,7 m3/s (15 –18,3 m3/s). У ову вред ност укљу че но је око 10% ко ли-
чи на при род но об но вљи вог ре сур са под зем них во да ма лих алу ви-
јал них се ди ме на та.

У при о ба љу ре ка где су алу ви јал ни се ди мен ти у ди рект ној 
хи дра у лич кој ве зи са во до то ци ма мо гу се за хва та ти знат но ве ће 
ко ли чи не под зем них во да ако се фор ми ра ју из во ри шта ти па при-
о бал не ин фил тра ци је. Де таљ но су ана ли зи ра не ло ка ци је по тен ци-
јал них ре ги о нал них из во ри шта ин фил тра ци о ног ти па на ло ка ци ји 
Зи ди не, Апа тин  – Ме сар ске Ли ва де, Ко вин  – Ду бо вац. Та ко ђе, из-
вр ше на је про це на по тен ци јал но сти вод них те ла у кар сту За пад не 
и Ју го за пад не Ср би је (Та ра, Ва па и Пе штер, Ја дов ник, За ру ди не, 
Буч је, Ја рут, Ле лић, По влен, Зла ти бор и Зла тар), укуп не по вр ши не 
од 3.276 km2. Уз да на шње ко ри шће ње од 1,2 m3 про це њу је се да је 
мо гу ће за хва ти ти до дат них око 8 m3. 

На про сто ру Ис точ не Ср би је из дво је на су пи лот вод на те ла, 
на ко ји ма су вр ше на дво го ди шња осма тра ња па ра ме та ра и усво је-
на је ме то до ло ги ја би лан си ра ња вод них те ла у кар сту.

Пре ма са да шњем ни воу ис тра же но сти, оце њу је се да је уку-
пан ре сурс под зем них во да у Ре пу бли ци Ср би ји без АП Ко со ва и 
Ме то хи је око 65 –70 m3/s, при че му су ско ро 70% во де алу ви јал-
не из да ни (ско ро по ло ви на на про сто ру цен трал не Ср би је и око 
37% у АП Вој во ди ни), а око 16% во де из кар ста (све у цен трал-
ној Ср би ји). Во де основ ног во до но сног ком плек са у пот пу но сти 
су за сту пље не на про сто ру АП Вој во ди не. По тен ци јал не ко ли чи не 
под зем них во да мо гу би ти уве ћа не за око 40 m3/s, ве штач ким при-
хра њи ва њем по сто је ћих и но вих ре ги о нал них из во ри шта. Нај ви-
ше усло ва за ово, пре ма са да шњем сте пе ну ис тра же но сти, има ју 
по је ди на алу ви јал на из во ри шта, што би био ре зул тат ве штач ке ин-
фил тра ци је по вр шин ских во да. 

Са да шња екс пло а та ци ја под зем них во да из но си све га око 
30% про це ње них ко ли чи на, та ко да се у бу дућ но сти мо же ра чу на-
ти са зна чај ним по ве ћа њем екс пло а та ци је по сто је ћих из во ри шта, 
што мо ра би ти ве ри фи ко ва но нео п ход ним де таљ ним ис тра жи ва-
њи ма. На рав но, мо ра се има ти у ви ду да по је ди ни де ло ви те ри-
то ри је оску де ва ју у под зем ним во да ма, док на не ким про сто ри ма 
њих има до вољ но.

У на ред ном пе ри о ду по треб но је до вр ши ти ак тив но сти на 
стра те шким про јек ти ма за по тре бе би лан си ра ња ре зер ви под зем-
них во да, а у ци љу до би ја ња по у зда них вред но сти укуп но рас по-
ло жи вих ко ли чи на за по тре бе јав ног во до снаб де ва ња, као и дру гих 
ви до ва ко ри шће ња во да (ин ду стриј ске по тре бе и др.). За по тре бе 
оце не обез бе ђе но сти, ис ко ри сти во сти и за шти те под зем них во да 
нео п ход но је вр ши ти стал ни мо ни то ринг екс пло а та ци је под зем-
них во да, ефе ка та екс пло а та ци је и ста ња ква ли те та, укљу чу ју ћи и 
ду бо ке из да ни.

4.2.2. Мо гу ћи ути ца ји про ме не кли ме

Из у ча ва ње кли мат ских про ме на и њи хо вог ути ца ја на вод не 
ре сур се је ве о ма ак ту ел но, ка ко у на шој зе мљи та ко и ши ром све-
та, због зна ча ја ко ји овај ре сурс има за оп ста нак и раз вој дру штва 
у це ли ни. Кли ма је са ма по се би ва ри ја бил на, а кли мат ске про ме-
не се де фи ни шу као: „Про ме не кoje су ди рект но или ин ди рект но 
усло вље не људ ским ак тив но сти ма, а ко је иза зи ва ју про ме не у са-
ста ву гло бал не ат мос фе ре, и ко је су, су пер по ни ра не на при род на 
ко ле ба ња кли ме, осмо тре не то ком упо ре ди вих вре мен ских пе ри о-
да”. Мно ге за бе ле же не кли мат ске по ја ве се до во де, не кад са ве ћим 
а не кад са ма њим пра вом, у ве зу са про ме на ма у кли мат ском си-
сте му пла не те. Из ве сност по сто ја ња кли мат ских про ме на се огле-
да у стал ном по ве ћа њу га со ва са ефек ти ма ста кле не ба ште, пре 
све га угљен ди ок си да, ко ји се до во де у ве зу са осмо тре ним по ве ћа-
њем тем пе ра ту ре на пла не ти. Ме ђу на род на ис тра жи ва ња (Ме ђу-
на род ни па нел за кли мат ске про ме не  – IPCC) го во ре о про сеч ном 
по ве ћа њу тем пе ра ту ре на пла не ти Зе мљи у по след њих 100 го ди на 
од око 0,74 °C, као и о ње ном убр за ни јем ра сту у овом ве ку. 

Од зна ча ја за Стра те ги ју су сле де ћа пи та ња:
1) ка кве кли мат ске про ме не су до са да уоче не у Ре пу бли ци 

Ср би ји;
2) да ли су кли мат ске про ме не већ има ле ути цај на реч не про-

ти ца је и вод не ре сур се;
3) шта се мо же оче ки ва ти у бли жој, а шта у да љој бу дућ но сти 

и ко ли ки је сте пен (не)из ве сно сти код пред ви ђа ња бу ду ћих кли-
мат ских и хи дро ло шких усло ва.

Од го во ри на пр ва два пи та ња се тра же пу тем ре гре си о них и 
дру гих ана ли за, а на тре ће и пу тем гло бал них (GCM) и ре ги о нал-
них кли мат ских (RCM) и хи дро ло шких мо де ла. У по след њих де се-
так го ди на, у са рад њи фа кул те та за фи зи ку и Цен тра за из у ча ва ње 
кли мат ских про ме на при Ин сти ту ту за ме те о ро ло ги ју, ура ђе ни су 
број ни RCM мо де ли, са прог но за ма бу ду ће кли ме по раз ли чи тим 
сце на ри ји ма. У истом пе ри о ду ура ђе не су у ИЈЧ број не сту ди је и 
ана ли зе осмо тре них вред но сти про сеч них тем пе ра ту ра ва зду ха, 
па да ви на и про ти ца ја у ре ка ма у Ре пу бли ци Ср би ји и утвр ђе не су 
зна чај не ко ре ла ци је из ме ђу њих. Ана ли зи ран је пе ри од 1949 –2006. 
го ди не ко ји се, с об зи ром на ду жи ну (58 го ди на), мо же сма тра ти 
ре пре зен та тив ним за де фи ни са ње трен до ва. За овај пе ри од по сто-
је по да ци са број них кли мат ских (ода бра но 26 тем пе ра тур них и 
34 па да вин ске) и хи дро ло шких (18, уз ко ри шће ње ве ћег бро ја за 
од ре ђе не про ве ре) ста ни ца. Де таљ ни је ана ли зе па ра ме та ра су ура-
ђе не на го ди шњем и ме сеч ном ни воу, док су до дат не про ве ре до-
би је них ре зул та та ра ђе не за раз ли чи те вре мен ске пе ри о де. 

Про се чан тренд по ра ста сред ње го ди шње тем пе ра ту ре ва-
зду ха у Ре пу бли ци Ср би ји је око 0,6 °C/100 год. (Сли ка 46). Ве ћи 
тренд уочен је у ви шим (пла нин ским) пре де ли ма и на се ве ру зе-
мље (и пре ко 1 °C/100 год.), док је нај ма њи у ју го и сточ ном де лу 
Ре пу бли ке Ср би је (не знат но ве ћи од 0 °C/100 год.). Уну тар го ди-
не, нај ве ћи раст тем пе ра ту ра је за бе ле жен у про лећ ном, за тим лет-
њем, па зим ском пе ри о ду, док се у је се њем пе ри о ду бе ле жи тренд 
сма ње ња. 

Прог но за про сеч них сред ње го ди шњих тем пе ра ту ра вр ши 
се на ба зи ре ги о нал них кли мат ских мо де ла, при че му је ди ја па-
зон про ме на до ста ши рок, за ви сно од ода бра ног сце на ри ја. Пре-
ма Цен тру за кли мат ске про ме не, ре зул та ти прог но зе при ме ном 
овог мо де ла по ка зу ју по раст тем пе ра ту ре из ме ђу 0,5 ºC и 2 ºC у 
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на ред них пе де се так го ди на, док су да ља пред ви ђа ња не из ве сни ја, због мо гу ће про ме не број них па ра ме та ра (Сли ка 47). Тре ба на по ме ну-
ти да RCM прог но зе иду у прав цу мак си ми зи ра ња по ра ста тем пе ра ту ре у лет њем пе ри о ду.

Про се чан тренд су мар них го ди шњих па да ви на за Ре пу бли ку Ср би ју, до би јен на осно ву осмо тре них по да та ка, бла го је не га ти ван, 
али је рас по ред трен да ге о граф ски раз ли чит. До би је но је по ве ћа ње трен да у (ју го)за пад ном де лу зе мље, а сма ње ње у ис точ ном, док је у 
нај ве ћем де лу Ре пу бли ке Ср би је у гра ни ца ма ±10%/100 год. Про ме на трен да уну тар го ди не, у сми слу по ве ћа ња, бе ле жи се у ка сном лет-
њем, од но сно ра ном је се њем пе ри о ду, а сма ње ње у ма ју и зим ским ме се ци ма. 

Не ки од но ви јих ре ги о нал них кли мат ских мо де ла го во ре о су фи ци ту па да ви на у лет њем и ра но је се њем пе ри о ду у бли жој бу дућ-
но сти, што је у са гла сно сти са са да шњим трен до ви ма, као и о зна чај ни јем сма ње њу па да ви на у да љој бу дућ но сти. RCM мо де ли та ко ђе 
на го ве шта ва ју за Ре пу бли ку Ср би ју од ре ђе но укуп но про сеч но сма ње ње па да ви на на го ди шњем ни воу, у гра ни ца ма од 0% до 25%/100 
го ди на. 

За АП Вој во ди ну ни је без зна ча ја и што се не пред ви ди вост су мар них го ди шњих па да ви на (сто ха стич ка ком по нен та) по ве ћа ва. У 
оста лим де ло ви ма зе мље сто ха стич ка ком по нен та стаг ни ра или се сма њу је.

Слика 46. Г од ишњи те мп ер ату рни (сл ика л ево) и п ад ави нски (сл ика д есно) тре нд ови у Р еп убл ици С рб ији
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Слика 47. Го ди шња про ме на тем пе ра ту ре и па да ви на у бли жој (А1Б) и да љој бу дућ но сти (А1Б и А2 сце на ри ји) у од но су на пе ри од 
1961 –1990. го ди не
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Хи дро ло шки трен до ви су у од ре ђе ном скла ду са осмо тре ним 
кли мат ским трен до ви ма, има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да про ти цај у 
ре ка ма не за ви си са мо од кли мат ских про ме на, већ и од дру гих 
фак то ра, пр вен стве но ан тро по ге них. Про се чан тренд сма ње ња 
сред ње го ди шњих про ти ца ја у цен трал ној Ср би ји је око 30%/100 
го ди на, али је раз ли чит по про сто ру. Нај ма ње про ме не се бе ле же 
у ју го за пад ном де лу Ре пу бли ке Ср би је, а нај ве ће не га тив не у ис-
точ ном. 

Тре ба има ти у ви ду да би ве ћи по раст тем пе ра ту ра мо гао 
има ти за по сле ди цу ве ћи не га ти ван ути цај на про ти ца је у во до то-
ци ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

По ред на ве де них про ме на у ре жи му тем пе ра ту ре и па да ви на 
на го ди шњем и се зон ском ни воу, вр ло ве ро ват но је да се зна чај не 
про ме не мо гу оче ки ва ти и у по гле ду ин тен зи те та и фре квен ци је 
кли мат ских екс тре ма као што су су ше, ја ке ки ше и дру го. Вр ло је 
из ве сно да Ре пу бли ку Ср би ју у бу дућ но сти оче ку је све ви ше су-
шних пе ри о да, што не ис кљу чу је и мо гућ ност че шће по ја ве ве ли-
ких во да.

4.2.3. Про ме не у ре жи му во да

У план ском пе ри о ду Стра те ги је мо гу, у за ви сно сти од број-
них фак то ра, на ста ти про ме не у ре жи му во да од ко јих су нај зна-
чај ни је у по гле ду: 

1) по тре ба за во дом за раз ли чи те ко ри сни ке  – пре све га, на-
вод ња ва ње, снаб де ва ње во дом ста нов ни штва, снаб де ва ње во дом 
ин ду стри је, укљу чу ју ћи и хла ђе ње у тер мо е лек тра на ма, снаб де ва-
ње во дом риб ња ка;

2) на чи на ко ри шће ња зе мљи шта;
3) ути ца ја кли мат ских про ме на, итд.
Фак то ре ко ји ути чу на ове про ме не те шко је пред ви де ти, та ко 

да про це не по тре ба за во дом по је ди них обла сти вод не де лат но сти, 
да те у окви ру про јек ци ја, тре ба тре ти ра ти као услов не и са ве ли-
ком до зом не из ве сно сти.

У на став ку се да је осврт на по сто је ћи и оче ки ва не про ме не у 
ре жи му во да во до то ка ко ји до ти чу у на шу зе мљу, као и не ких зна-
чај ни јих до ма ћих во до то ка.

У слу ча ју ре ке Са ве пи та ња ре жи ма во да тре ба ре ша ва ти у 
окви ру Ме ђу на род не ко ми си је за слив ре ке Са ве, као и би ла те-
рал ним спо ра зу ми ма са су сед ним зе мља ма. Има ју ћи у ви ду да 
су Сло ве ни ја и Хр ват ска чла ни це ЕУ, код ко јих по сто је ро ко ви за 
до сти за ње еми си о них стан дар да, као и стан дар да ква ли те та во да 
у во до то ци ма, оче ку је се да ље по бољ ша ње ста ња ква ли те та во да 
ре ке Са ве, по го то ву има ју ћи у ви ду опре де ље ње Бо сне и Хер це го-
ви не и Ре пу бли ке Ср би је за по што ва њем стан дар да ЕУ по пи та њу 
при ме не Оквир не ди рек ти ве о во да ма. Ме ђу тим, иако је слив ре ке 
Са ве бо гат во дом, на те ри то ри ја ма уз вод них зе ма ља по сто је зна-
чај ни те ре ни по год ни за на вод ња ва ње зе мљи шта, из град њу риб-
ња ка, из град њу тер мо е нер гет ских обје ка та и дру ге на ме не, што 
мо же до ве сти до сма њи ва ња про ти ца ја, по го то ву у ма ло вод ном 
пе ри о ду, о че му тре ба во ди ти ра чу на при ли ком би ла те рал них и 
мул ти ла те рал них пре го во ра. Та ко ђе, тре ба има ти у ви ду да у овом 
тре нут ку ре ла тив но до бром ква ли те ту во да ре ке Са ве до при но си и 
чи ње ни ца да еко ном ска си ту а ци ја у уз вод ним зе мља ма ни је до бра 
и да ин ду стри је не ра де ра ни јим ка па ци те том. Због то га је бит но 
да се обез бе ди да раз вој ин ду стриј ских по стро је ња у свим уз вод-
ним зе мља ма бу де пра ћен од го ва ра ју ћом из град њом по стро је ња за 
пре чи шћа ва ње от пад них во да. Ово је по себ но зна чај но због чи ње-
ни це да су пи та ња ква ни ти те та и ква ли те та во да ме ђу соб но те сно 
по ве за на, а у Ре пу бли ци Ср би ји се на ре ци Са ви на ла зе зна чај на 
из во ри шта во де за пи ће, чи ја без бед ност мо ра има ти при о ри тет.

Нај ма ња про ме на ре жи ма во да во до то ка ко ји до ти чу у на шу 
зе мљу оче ку је се на ре ци Дри ни, осим у слу ча ју ако се у Цр ној 
Го ри оства ре пла но ви енер гет ског ко ри шће ња во да ре ке Та ре пре-
во ђе њем у слив ре ке Мо ра че. Та ко ђе, тре ба ре ши ти и од ре ђе на пи-
та ња ква ли те та во да во до то ка ко ји до ти чу са уз вод них те ри то ри ја, 
а пре све га пи та ња пли ва ју ћег от па да.

Ре ка Ти са је ве о ма не по вољ на по пи та њу ре жи ма во да, с об-
зи ром на чи ње ни цу да се нај ве ћи део сли ва на ла зи у рав ни чар-
ском те ре ну (Па нон ска ни зи ја), са па да ви на ма ко ји су ма ње од 
ева по тран спи ра ци је. Има ју ћи у ви ду да све уз вод не зе мље пла ни-
ра ју зна чај но по ве ћа ње по тро шње во де за на вод ња ва ње, риб ња ке 
и дру ге вр сте по љо при вред не про из вод ње и ова ко ло ше кван ти-
та тив но ста ње во да ре ке Ти се би ће до дат но угро же но. Ако би се 

оства ри ли пла но ви уз вод них зе ма ља за по ве ћа ње по вр ши на за на-
вод ња ва ње, у лет њим ме се ци ма мо гло би до ћи до кри тич ног ста-
ња по пи та њу ко ли чи на и ква ли те та во да у ре ци Ти си. Због то га 
је из у зет но зна чај но да се у окви ру ме ђу на род них ак тив но сти на 
сли ву ре ке Ду нав, обез бе ди ин те грал но пла ни ра ње упра вља њем 
во да ма ре ке Ти се. 

За пи та ња бу ду ћег ко ри шће ња во да на сли ву ре ке Ти се од 
из у зет ног зна ча ја је мо гућ ност пре ба ци ва ња од ре ђе них ко ли чи на 
во да ре ке Ду нав у слив ре ке Ти се, што је обез бе ђе но из град њом 
Хи дро си сте ма „Ду нав –Ти са –Ду нав”. Ме ђу тим, због ста ња ка нал-
ске мре же, ка ко по пи та њу ко ли чи на, та ко и по пи та њу ква ли те та 
во да, мо ра се хит но при сту пи ти ре ша ва њу ове про бле ма ти ке. 

На рав но, ре ша ва ње пи та ња упра вља ња во да ма ре ке Ти се 
мо ра се по сма тра ти у скло пу ин те грал ног ко ри шће ња во да ре ке 
Ду нав. Иако се у овом тре нут ку, на ме ђу на род ном пла ну, пи та ње 
кван ти та тив них по ка за те ља во да на сли ву ре ке Ду нав не сма тра 
бит ним са ста но ви шта чи та вог сли ва, ако се на ста ве трен до ви 
сма њи ва ња ко ли чи на во да и по ве ћа ња ко ри шће ња во да (по го то ву 
за на вод ња ва ње), ве ро ват но ће би ти по треб но отво ри ти и пи та ње 
од го ва ра ју ће рас по де ле во да овог зна чај ног во до то ка. 

На те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, по себ на па жња мо ра се по-
све ти ти де о ни ци ко ја је под ус по ром услед из град ње аку му ла ци је 
ХЕ „Ђер дап” 1, у ко јој до ла зи до про ме не од ре ђе них па ра ме та ра 
ква ли те та во де, аку му ли са ња на но са и ства ра ња усло ва за ин тен-
зи ван раз вој биљ ног све та. Ова де о ни ца Ду на ва се мо ра и да ље 
бри жљи во осма тра ти и спро во ди ти ме ре за спре ча ва ње не га тив ног 
деј ства успо ра ва ња во де.

Нај ве ћи про бле ми у би лан су во да у бу дућ но сти мо гу се оче-
ки ва ти на сли ву на ше нај ве ће до ма ће ре ке  – Ве ли ке Мо ра ве. На ро-
чи то је не по вољ на си ту а ци ја у сли ву Ју жне Мо ра ве, ка ко по пи та-
њу са да шњег ста ња, та ко и по пи та њу по тен ци јал них не по вољ них 
ути ца ја про ме не кли мат ских фак то ра. Због то га у план ском пе ри-
о ду Стра те ги је ни су пред ви ђе на зна чај ни ја по ве ћа ња на вод ња ва-
ња по љо при вред них по вр ши на на те ри то ри ји сли ва Мо ра ве (до 
25.000 ha). У слу ча ју по тре бе за ве ћим ко ли чи на ма во де, ре ше ња 
тре ба тра жи ти пр вен стве но у по ве ћа њу аку му ли са ња во де на сли-
ву, а за тим раз мо три ти и мо гућ но сти пре ба ци ва ња во де из во дом 
бо га ти јег сли ва Дри не у слив Мо ра ве.

Ре ша ва ње пи та ња ре жи ма во да ба нат ских во до то ка ко ји до-
ла зе из су сед не Ру му ни је мо ра се тра жи ти у би ла те рал ној са рад-
њи, јер ве ћи ну ме ра на уна пре ђе њу ста ња тре ба ре а ли зо ва ти у су-
сед ној зе мљи.

У слу ча ју под зем них во да по себ ну па жњу тре ба по све ти ти 
ре ша ва њу пи та ња кван ти та тив ног ста ту са вод них те ла под зем них 
во да ко ја су угро же на на дек спло а та ци јом, пре све га у АП Вој во-
ди ни. Мо гу ћа ре ше ња овог про бле ма тре ба тра жи ти у до во ђе њу 
до дат них ко ли чи на во да за снаб де ва ње ста нов ни штва из при о ба ља 
ве ли ких ре ка, као и ис пи ти ва њу мо гућ но сти до дат ног при хра њи-
ва ња ових из да ни тре ти ра ном по вр шин ском во дом.

4.3. Ак тив но сти, сред ства и ро ко ви за до сти за ња ци ље ва  
у уре ђе њу и ко ри шће њу во да, за шти ти во да и за шти ти  

од штет ног деј ства во да

Да би сек тор во да мо гао да функ ци о ни ше у скла ду са на че-
лом одр жи вог раз во ја и да би се до сти гли на пред утвр ђе ни стра-
те шки и опе ра тив ни ци ље ви, по треб но је уна пре ди ти ка па ци те те, 
обез бе ди ти од го ва ра ју ћи обим и струк ту ру по треб них сред ста ва и 
де фи ни са ти ди на ми ку до сти за ња ци ље ва. 

4.3.1. Фи нан си ра ње из град ње и ре кон струк ци је вод них обје ка та  
и си сте ма и дру гих по сло ва

а )  Про  ј ек  ци  ј а  по  т реб  них  сред  ст а  ва  
з а  функ  ци  о  ни  с а  ње  и  раз  во ј

Про јек ци ја по треб них сред ста ва да та је за оне обла сти сек-
то ра во да у ко ји ма пар ти ци пи ра др жа ва са ни воа ре пу бли ке, ауто-
ном не по кра ји не и ло кал не са мо у пра ве (Та бе ла 60), и то за:

1) те ку ће по сло ва ње и одр жа ва ње по сто је ћих вод них обје ка-
та и си сте ма у јав ној сво ји ни, ко ји слу же за за шти ту од по пла ва, 
за шти ту од еро зи је и бу ји ца, од вод ња ва ње и на вод ња ва ње;

2) раз вој у обла сти ко ри шће ња во да: снаб де ва ње во дом ста-
нов ни штва и на вод ња ва ње;
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3) раз вој у обла сти за шти те во да од за га ђи ва ња: ка на ли за ци о-

ни си сте ми, ППОВ и ат мос фер ска ка на ли за ци ја;
4) раз вој у обла сти за шти те од во да: за шти та од по пла ва, еро-

зи је и бу ји ца и од вод ња ва ње.
По ред ово га, про јек ци јом су об у хва ће на и сред ства по треб на 

за функ ци о ни са ње си сте ма за снаб де ва ње во дом за пи ће и ка на ли-
са ње, ко ја обез бе ђу ју опе ра те ри из це не во де.

У на став ку је да та про јек ци ја сред ста ва по треб них за функ-
ци о ни са ње и раз вој, по обла сти ма сек то ра во да, за пе ри од до 2034. 
го ди не, ба зи ра на на ме ра ма по треб ним за до сти за ње опе ра тив них 
ци ље ва из овог по гла вља. 

Уре ђе ње и ко ри шће ње во да

Снаб де ва ње во дом ста нов ни штва

Сред ства по треб на за уна пре ђе ње ста ња у обла сти снаб-
де ва ња во дом од но се се на про ши ре ње из во ри шних ка па ци те та, 
из град њу по стро је ња за при пре му во де за пи ће, из град њу глав не 
до вод не мре же ре ги о нал них си сте ма и из град њу но ве и ком пле ти-
ра ње и до град њу по сто је ће мре же у на се љи ма.

За ак тив но сти у овој обла сти по треб но је обез бе ди ти 1,9 ми-
ли јар ди евра и то око 60% за из во ри шта, по стро је ња за трет ман 
во де и глав ну до вод ну мре жу и око 40% за ди стри бу тив ну мре жу 
у на се љи ма. 

Ефи ка сно функ ци о ни са ње и аде кват но одр жа ва ње си сте ма за 
снаб де ва ње во дом за пи ће, укљу чу ју ћи и ре ги о нал не си сте ме (бра не 
и аку му ла ци је и глав ни до во ди) зах те ва обез бе ђе ње сред ста ва (из 
це не во де и услу га) од око 362 ми ли о на евра, на го ди шњем ни воу. 

На вод ња ва ње

Тем по и пра вац раз во ја на вод ња ва ња у бу дућ но сти за ви си ће 
пр вен стве но од др жав не стра те ги је раз во ја по љо при вред не про из-
вод ње, што ће ути ца ти и на опре де ље ње при ват ног сек то ра да ула-
же у по љо при вред ну про из вод њу, али и од ме ста ове при вред не 
гра не у ма кро е ко ном ским пла но ви ма у ре ги о ну и ши ре.

За ре ви та ли за ци ју по сто је ћих си сте ма у јав ној сво ји ни и из-
град њу но вих си сте ма за на вод ња ва ње по треб но је у план ском пе-
ри о ду обез бе ди ти око 830 ми ли о на €.

За одр жа ва ње и по гон си сте ма за на вод ња ва ње у јав ној сво-
ји ни по треб но је на го ди шњем ни воу обез бе ди ти око 11 ми ли о на 
евра.

За шти та во да од за га ђи ва ња

Ка на ли за ци о ни си сте ми

Ка на ли за ци о ни си сте ми са си сте ми ма за снаб де ва ње на се ља 
во дом чи не ор ган ску и функ ци о нал ну це ли ну, из че га про ис ти че 
по тре ба њи хо вог упо ред ног раз во ја. Има ју ћи, ме ђу тим, у ви ду 
ак ту ел но ста ње, ја сно је да се у план ском пе ри о ду, иако је у овој 
обла сти нај ве ћи обим пла ни ра них ин ве сти ци ја, не мо же обез бе-
ди ти исти сте пен об у хва ће но сти ста нов ни штва ка на ли за ци о ним 
си сте ми ма, укљу чу ју ћи и њи хо во пре чи шћа ва ње, као у обла сти 
снаб де ва ња во дом за пи ће. За то у овом пе ри о ду циљ пред ста вља 
ис пу ње ње зах те ва них стан дар да ЕУ за са ни та ци ју ур ба них про-
сто ра ве ћих од 2.000 ЕС, у скла ду са на пред утвр ђе ним при о ри-
те ти ма.

За до сти за ње овог ци ља по треб но је обез бе ди ти сред ства у 
из но су од око 3,6 ми ли јар ди евра (20% за ка на ли за ци о ну мре жу, 
10% за глав не ко лек то ре и 70% за из град њу ППОВ). 

Ефи ка сно функ ци о ни са ње ка на ли за ци о них си сте ма, што 
под ра зу ме ва и њи хо во аде кват но те ку ће и ин ве сти ци о но одр жа-
ва ње, го ди шње ће зах те ва ти око 194 ми ли о на евра, што се мо ра 
обез бе ди ти из це не во де и услу га. 

Ат мос фер ска ка на ли за ци ја

Из град ња ат мос фер ске ка на ли за ци је је у над ле жно сти ло-
кал не са мо у пра ве, те у Стра те ги ји ни је де таљ но раз ма тра на. Про-
це њу је се да је уре ша ва ње про бле ма при ку пља ња ат мос фер ских 

во да у на се љи ма и њи хо ву ева ку а ци ју по треб но уло жи ти нај ма ње 
три ми ли јар де евра, али је за раз ма тра ни пе ри од мно го ре ал ни је 
ра чу на ти са ула га њем од око 1,42 ми ли јар де евра.

За шти та од штет ног деј ства во да

Уре ђе ње во до то ка и за шти та од по пла ва

Сма ње ње ри зи ка од по пла ва на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је пред ста вља пер ма нен тан за да так и циљ, при че му по бољ-
ша ње за шти те нај зна чај ни јих цен та ра ште та (гра до ви, на се ље на 
ме ста, ве ли ки при вред ни ком плек си, са о бра ћај на ин фра струк ту ра 
и сл.) и ра до ви и ме ре на ме ђу др жав ним во до то ци ма пред ста вља ју 
при о ри тет не ак тив но сти.

За ре а ли за ци ју при о ри тет них ра до ва и ме ра по треб но је у на-
ред ном план ском пе ри о ду обез бе ди ти око 260 ми ли о на €. У овим 
сред стви ма ин ве сти ци о ни ра до ви уче ству ју са око 75% (ре кон-
струк ци ја и до град ња по сто је ћих и из град ња но вих обје ка та), а не-
ин ве сти ци о ни са око 25%. 

С об зи ром на зна ча јан обим из ве де них ра до ва на уре ђе њу во-
до то ка и број из гра ђе них обје ка та за за шти ту од по пла ва, за њи-
хо во одр жа ва ње у функ ци о нал ном ста њу, укљу чу ју ћи и оса вре ме-
ња ва ње ме ха ни за ци је и опре ме и спро во ђе ње од бра не од по пла ва, 
го ди шње је по треб но из дво ји ти око 23 ми ли о на евра (око 56% на 
те ри то ри ји цен трал не Ср би је, а око 44% на те ри то ри ји АП Вој во-
ди не). Нај ве ћи део тро шко ва (ви ше од 50%) од но си се на ре дов но 
го ди шње одр жа ва ње ре гу ла ци о них и за штит них обје ка та и обез бе-
ђу је се пр вен стве но из бу џет ских при хо да.

За шти та од еро зи је и бу ји ца

Из град ња но вих обје ка та и из во ђе ње нео п ход них за штит них 
ра до ва зах те ва зна чај на сред ства, с об зи ром на њи хо ву сло же ност 
и ви со ку це ну, као и на чи ње ни цу да је још увек зна ча јан про стор 
под ло жан еро зи о ним про це си ма. Про це њу је се да у уре ђе ње зе-
мљи шта са ма њим ко е фи ци јен том еро зи је, где ни је по треб но до-
дат но по шу мља ва ње, тре ба уло жи ти нај ма ње 280 €/hа, док код 
еро зи ја ве ћег сте пе на спе ци фич ни тро шко ви до сти жу и 2.000 €/
hа. За до сти за ње за до во ља ва ју ћег ста ња, у ан ти е ро зи о но уре ђе ње 
угро же них под руч ја тре ба у на ред ном пе ри о ду уло жи ти око 230 
ми ли о на €, док очу ва ње про јек то ва них функ ци ја из гра ђе них обје-
ка та и из ве де них ра до ва зах те ва го ди шња ула га ња од око 7,5 ми-
ли о на €.

За шти та од уну тра шњих во да  – од вод ња ва ње

Из град ња са вре ме них си сте ма за од вод ња ва ње је ску па ак-
тив ност, што се ви ди из сле де ћих спе ци фич них по ка за те ља:

1) ин ве сти ци је у си сте ме за од вод ња ва ње по вр ши на са мо ка-
нал ском мре жом, про сеч не ка на ли са но сти 10 до 15 m/ha, из но се за 
гра ви та ци о не си сте ме око 260 –330 €/ha, а за си сте ме са пре пум па-
ва њем 450 –800 €/ha, за ви сно од сло же но сти си сте ма;

2) ин ве сти ци је за си сте ме ком плек сног од вод ња ва ња (са ка-
нал ском мре жом и цев ном дре на жом) из но се, у усло ви ма гра ви та-
ци о не од вод ње, око 800 –1.150 €/ha, а у усло ви ма си сте ма са пре-
пум па ва њем око 1.000 –1.600 €/hа.

За ра до ве у обла сти од вод ња ва ња у раз ма тра ном пе ри о ду 
тре ба обез бе ди ти сред ства у из но су од око 290 ми ли о на евра. У 
скла ду са За ко ном о во да ма, Ре пу бли ка Ср би ја, од но сно ауто ном-
на по кра ји на уче ству ју са мо у фи нан си ра њу из град ње основ не ка-
нал ске мре же. Ула га ње са овог ни воа у објек те де таљ не ка нал ске 
мре же зах те ва из ме ну за кон ске ре гу ла ти ве.

За одр жа ва ње и по гон си сте ма за од вод ња ва ње ко ји су у јав-
ној сво ји ни по треб но је го ди шње обез бе ди ти око 34 ми ли о на евра.

б )  Ре  ка  пи  ту ла  ци  ј а  по  т реб  них  сред  ст а  ва

Из све га на пред на ве де ног мо же се за кљу чи ти да је за до бро 
функ ци о ни са ње и раз вој сек то ра во да у по сма тра ном план ском пе-
ри о ду по треб но обез бе ди ти сред ства у из но су од 20,5 ми ли јар ди 
€, од че га не што ви ше од 40% тре ба уло жи ти у раз вој (Та бе ла 59 
и Сли ка 48). 
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Табела 59. Про јек ци ја по треб них сред ста ва у план ском пе ри о ду, у хи ља да ма €
Ред.
бр.

Области сектора вода По треб на сред ства за те ку ће по сло ва ње По треб на сред ства за 
раз вој 

Укуп на по треб на 
сред ства 

%
учешћегодишње укупно у периоду

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7
1. Снабдевање водом за пиће 349.650 6.643.350 793.500 7.436.850 36,24
2. Регионални системи 12.350 234.650 1.073.500 1.308.150 6,37
3. Наводњавање 11.000 209.000 830.300 1.039.300 5,06

Коришћење вода 373.000 7.087.000 2.697.300 9.784.300 47,67
4. Каналисање и заштита вода oд загађивања 193.800 3.682.200 3.630.000 7.312.200 35,63
5. Атмосферска канализација 1.421.000 1.421.000 6,92

Заштита вода oд загађивања 193.800 3.682.200 5.051.000 8.733.200 42,55
6. Заштита од поплава 23.000 437.000 260.000 697.000 3,40
7. Заштита од ерозије и бујица 7.500 142.500 230.000 372.500 1,82
8. Одводњавање 34.000 646.000 290.000 936.000 4,56

Заштита од вода 64.500 1.225.500 780.000 2.005.500 9,77
УКУПНО (1 до 8) 631.300 11.994.700 8.528.300 20.523.000 100,00

Нај ве ћи обим сред ста ва по треб но је обез бе ди ти у ко му нал ној де лат но сти (снаб де ва ње во дом и ка на ли са ња на се ља, укљу чу ју ћи и 
ат мос фер ску ка на ли за ци ју), ка ко за те ку ће по сло ва ње (88% укуп них сред ста ва за ове на ме не), та ко и за раз вој (око 81% укуп них сред ста-
ва за раз вој).

Слика 48. Струк ту ра ула га ња у раз вој по је ди них обла сти сек то ра во да

4.3.2. Из во ри сред ста ва и ди на ми ка ула га ња за до сти за ње утвр ђе них ци ље ва упра вља ња во да ма

а )  Из  во  ри  сред  ст а  ва  за  упра  вља  ње  во да  ма

Про јек то ва ни раз вој и ефи ка сно упра вља ње сек то ром во да зах те ва ју у по сма тра ном план ском пе ри о ду, пре ма про це ни, сред ства у 
из но су од око 20,5 ми ли јар ди евра, а мо гу се обез бе ди ти из раз ли чи тих из во ра. 

Из во ри сред ста ва за раз вој

Раз вој сек то ра во да мо гу ће је фи нан си ра ти из из во ра ко ји су де таљ но об ја шње ни у по гла вљу „Фи нан си ра ње упра вља ња во да ма”.
Ула га ња у ка пи тал не ин ве сти ци је у план ском пе ри о ду мо ра ју би ти ин тен зив на, јер се је ди но на тај на чин мо гу оства ри ти стра те-

шки и опе ра тив ни ци ље ви раз во ја сек то ра во да. Пред ло же на струк ту ра фи нан си ра ња, од но сно, уче шће по је ди них из во ра сред ста ва у 
фи нан си ра њу раз во ја (укуп но 8.528,3 ми ли о на €) при ка за на је у Та бе ли 60. и на Сли ци 49.

Табела 60. Из во ри сред ста ва за фи нан си ра ње раз во ја сек то ра во да по обла сти ма, у ми ли о ни ма €

На ме на ула га ња

Из во ри сред ста ва 
Сред ства бу џе та

Републике 
Србије и АП

ЈКП
 из цене 

воде

Оста ли из во ри 
(кре дит до на ци је 

и сл.)

ЕУ и дру ги
фондови

Ло кал на са-
мо у пра ва

Соп стве на сред ства 
ин ве сти то ри Укуп но Уче шће у %

Снаб де ва ње во дом за пи ће 200 200 200 143,5 50 793,5 9,3
Ре ги о нал ни си сте ми 400 100 73.5 300 100 100 1.073,5 12,6
На вод ња ва ње 200 100 50 480,3 830,3 9,7
Ко ри шће ње во да 600 300 273.5 600 293,5 630,3 2.697,3 31,6
Ка на ли са ње и за шти та во да oд за га-
ђи ва ња 750 300 700 1.000 300 580 3.630 42,6
Ат мос фер ска ка на ли за ци ја 150 621 650 1.421 16,7
За шти та во да oд за га ђи ва ња 900 300 1.321 1.000 950 600 5.051 59,3
За шти та од по пла ва и еро зи ја 300 0 0 100 90 0 490 5,8
Од вод ња ва ње 120 0 0 50 50 70 290 3,3
За шти та од во да 420 150 140 70 780 9.1
УКУП НО 1.920 600 1.594,5 1.750 1.383.5 1.280,3 8.528,3 100,0
Уче шће у % 22,51 7,04 18,70 20,52 16,22 15,01 100,00
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Сред ства бу џе та Ре пу бли ке Ср би је и АП Вој во ди не, еви ден ти ра на пре ко фон до ва за во де или као апро при ја ци ја у бу џе ту, ко ри сти ће 

се за ула га ња у из град њу и ре кон струк ци ју: 
1) обје ка та за за шти ту во да oд за га ђи ва ња, тј. по стро је ња за пре чи шћа ва ње от пад них во да и при па да ју ћих обје ка та;
2) обје ка та и си сте ма за снаб де ва ње во дом за пи ће, ре ги о нал ног зна ча ја (ви ше на мен ски ре ги о нал ни си сте ми) и ин фра струк ту ре ко-

јом се по ве ћа ва ка па ци тет из во ри шта снаб де ва ња во дом;
3) обје ка та за за шти ту од спољ них во да (за шти та од по пла ва, еро зи је и бу ји ца);
4) обје ка та за за шти ту од уну тра шњих во да (основ не ка нал ске мре же за од вод ња ва ње по љо при вред ног зе мљи шта).
Сред ства оства ре на из це не во де, као и из до би ти јав них ко му нал них пред у зе ћа, на мен ски ће би ти упо тре бље на за по ве ћа ње ко му-

нал ног стан дар да ста нов ни штва и при вре де на ло кал ном ни воу, од но сно за:
1) уче шће у из град њи ви ше на мен ских ре ги о нал них си сте ма;
2) из град њу ин фра струк тур не мре же за снаб де ва ње во дом за пи ће у на се љи ма;
3) из град њу ка на ли за ци о не ин фра струк ту ре у на се љи ма.
Ова про јек ци ја за сно ва на је на прет по став ци да ће Ре пу бли ка Ср би ја ство ри ти усло ве за до би ја ње зна чај них сред ста ва из ЕУ фон-

до ва. Нај ве ћи део сред ста ва пла ни ра них из ЕУ фон до ва би ће на мен ски ко ри шћен за за шти ту жи вот не сре ди не, од но сно, за из град њу 
по стро је ња за пре чи шћа ва ње от пад них во да, као и за по бољ ша ње усло ва снаб де ва ња во дом за пи ће, од но сно, за по ве ћа ње ко му нал не 
опре мље но сти је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. Та ко ђе је пла ни ра но ко ри шће ње сред ста ва европ ских прет при ступ них фон до ва за раз вој 
пре ко гра нич не са рад ње у де лу ре гу ли са ња гра нич них или гра ни цом пре се че них во до то ка, док ће је дан део сред ста ва би ти у функ ци ји 
раз во ја на вод ња ва ња и ру рал ног раз во ја. 

Ло кал на са мо у пра ва тре ба да уче ству је у раз во ју свих обла сти сек то ра во да, при че му је њи хов нај ве ћи ин те рес да ста нов ни штву и 
при вре ди обез бе де аде кват не усло ве у обла сти снаб де ва ња во дом за пи ће и при ку пља ња и од во ђе ња от пад них и ат мос фер ских во да. Да-
кле, сред ства ко ја је ди ни це ло кал не са мо у пра ве обез бе ђу ју из из вор них при хо да на ме ње на су за:

1) из град њу мре же за снаб де ва ње на се ља во дом;
2) уче шће у из град њи ре ги о нал них ви ше на мен ских си сте ма;
3) из град њу мре жне ин фра струк ту ре за ка на ли са ње на се ља, од во ђе ње ат мос фер ских во да и из град њу од го ва ра ју ћих обје ка та за ове 

на ме не;
4) са на ци ју, ре кон струк ци ју и из град њу обје ка та за за шти ту од спољ них во да (по пла ве на во да ма II ре да и еро зи ја и бу ји це);
5) уче шће у из град њи ка нал ске мре же за од вод ња ва ње и на вод ња ва ње по љо при вред ног зе мљи шта.
Оче ку је се да и за ин те ре со ва ни ин ве сти то ри ан га жу ју соп стве на сред ства за ин ве сти ра ње у објек те и си сте ме чи јом из град њом се 

ства ра ју по вољ ни ји усло ви за њи хо во по сло ва ње. Прет по ста вља се да ће прав на и/или фи зич ка ли ца би ти за ин те ре со ва на за ула га ња у 
објек те за соп стве но снаб де ва ње во дом и пре чи шћа ва ње соп стве них от пад них во да, из град њу ло кал них обје ка та за за шти ту од по пла ва и 
из град њу ка нал ске мре же за од вод ња ва ње и на вод ња ва ње. 

Не до ста ју ћа сред ства обез бе ди ће се из оста лих из во ра, од но сно, из кре ди та ба на ка ко је се ба ве фи нан си ра њем про је ка та из град ње 
ин фра струк тур них обје ка та и си сте ма, из кре ди та до ба вља ча опре ме, до на ци ја и дру гих из во ра, а ко ри сти ла би се за на ме не да те у Та бе-
ли 61.

Слика 49. Из во ри фи нан си ра ња раз во ја по обла сти ма сек то ра во да

Те ку ће по сло ва ње, укљу чу ју ћи и одр жа ва ње, зах те ва обез бе ђе ње око 630 ми ли о на евра на го ди шњем ни воу (про сек за план ски пе-
ри од), а фи нан си ра се из:

1) це не во де, ка да су у пи та њу ко му нал не де лат но сти снаб де ва ња во дом за пи ће и ка на ли са ња;
2) соп стве них сред ста ва вла сни ка вод них обје ка та и си сте ма. 

По раст це не во де и при хо да од на кна да

Це на во де и услу га је нај ва жни ји из вор фи нан си ра ња ко му нал ног сек то ра. До сти за ње еко ном ске це не (од но сно, услу га снаб де ва ња 
во дом и ка на ли са ња на се ља) мо ра би ти при ла го ђе но еко ном ској мо ћи ста нов ни штва и при вре де. Про сеч на про јек то ва на еко ном ска це на 
во де за план ски пе ри од из но си 1,35 €/m³, без по ре за на до да ту вред ност (Сли ка 50).
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Слика 50. Ди на ми ка до сти за ња еко ном ске це не во де

Про це њу је се да би се ус по ста вља њем еко ном ске це не во де и за ко ном про пи са ног ни воа на кна да за во де, обез бе ди ла укуп на сред-
ства (ко ју пла ћа ју опе ра те ри ко му нал них услу га и об ве зни ци ко ји во ду за хва та ју за фла ши ра ње, од но сно ко ри сте у фи нал ном про из во ду, 
за тим за про из вод њу елек трич не енер ги је, за по гон по стро је ња и дру ге на ме не) у из но су од око 1.350 ми ли о на €. 

б )  Ди  на  ми  ка  ула  га  ња  у  из  град  њу  и  ре  кон  ст рук  ци  ју  ка  пи  т а л  них  вод  них  об је  ка т а

Ди на ми ка раз во ја у сек то ру во да не ће би ти ујед на че на по го ди на ма, већ ће се ин ве сти ци је ре а ли зо ва ти у за ви сно сти од ди на ми ке 
ко јом се обез бе ђу ју од го ва ра ју ћи дру штве ни и еко ном ски усло ви, укљу чу ју ћи и фи нан сиј ске и струч не ка па ци те те (Сли ка 51).

Слика 51. Ди на ми ка ула га ња у раз вој сек то ра во да

Раз ма тра ни план ски пе ри од је ве о ма дуг пе ри од са аспек та пред ви ђа ња дру штве но-по ли тич ких, еко ном ских, фи скал них и оста лих 
усло ва по сло ва ња, за ко ји на др жав ном ни воу не по сто је оквир не про јек ци је, па су при о ри те ти у ин ве сти ра њу пред ста вља ли основ за 
пла ни ра ње ди на ми ке ула га ња. Ме ђу тим, за пе ри од од де сет го ди на про јек ци ја је ра ђе на узи ма ју ћи у об зир и ма кро е ко ном ске про јек ци је 
ко је се од но се на раст бру то дру штве ног про из во да и раст ин ве сти ци ја у Ре пу бли ци Ср би ји у по ме ну том пе ри о ду46 (Та бе ла 61).

Обим ула га ња у раз вој сек то ра во да у пр вих де се так го ди на мо ра да обез бе ди по ве ћа ње уче шћа ових ин ве сти ци ја у БДП-у на 1,25% 
до 2024. го ди не, што је два пу та ви ше у од но су на 2012. го ди ну. Ова кав раст би пред ста вљао и по ве ћа ње уче шћа ин ве сти ци ја у сек тор во-
да у укуп ним ин ве сти ци ја ма са 4,5% у 2012. го ди ни, на 7,57% у 2024. го ди ни. Прет ход не про це не су за сно ва не на про сеч ном го ди шњем 
ре ал ном ра сту БДП-а од 3%, од но сно, на вред но сти БДП-а од око 44 ми ли јар ди евра у 2024. го ди ни (око 6.900 евра по ста нов ни ку).
 – – – – – – – – – – – – – – –
46 Еле мен ти за про це ну на ве де них по ка за те ља пре у зе ти су из Фи скал не стра те ги је за 2016. го ди ну са про јек ци ја ма за 2017. и 2018. го ди ну и дру гих др жав них стра те шких 

до ку ме на та.

Табела 61. Уче шће сек то ра во да у ма кро е ко ном ској по ли ти ци зе мље

По ка за тељ (милион €)
Го ди не

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Бру то дру штве ни про из вод 28,691.8 32,878.4 33,737.7 34,893.8 36,093.4 37,328.3 38,821.4 40,374.3 41,989.3 43,668.8
Ин ве сти ци је 4,419.8 4,711.5 4,970.6 5,244.0 5,532.4 5,836.7 6,157.7 6,496.4 6,853.7 7,230.6
Ин ве стиц. у сек тор во да 207.9 239.6 287.7 333.7 373.7 418.7 463.7 488.7 503.7 547.2
Ре ал не сто пе ра ста 
Бру то дру штве ни про из вод 1.8 2.0 3.0 3.0 3.3 3.5 3.5 3.5 4.0 4.0
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По ка за тељ (милион €)
Го ди не

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Ин ве сти ци је 8.2 6.6 6.2 5.5 7.7 7.1 5.5 6.5 6.5 6.5
Ин ве сти ци је у сек тор во да 10.5 15.2 20.1 16.0 12.0 12.0 10.7 5.4 3.1 8.6
Уче шће ин ве сти ци ја сек. во да у укуп. ин ве стиц. 4.70 5.09 5.79 6.36 6.75 7.17 7.53 7.52 7.35 7.57
Уче шће у БДП
Ин ве сти ци је 15.4 14.33 14.73 15.03 15.33 15.64 15.86 16.09 16.32 16.56
Ин ве сти ци је у сек. во да 0.72 0.73 0.85 0.96 1.04 1.12 1.19 1.21 1.20 1.25

Основ на прет по став ка у ма кро е ко ном ским про јек ци ја ма у 
де се то го ди шњем пе ри о ду од но си се на сти ца ње ста ту са чла ни це 
ЕУ на кра ју пе ри о да и ко ри шће ње еко ном ских по год но сти ко је би 
ова кав по ли тич ки раз вој до нео. Пре ма овом сце на ри ју, до ми на ци-
ја ра ста по тро шње за ме њу је се до ми на ци јом ра ста ин ве сти ци ја. 
Осло нац раз во ја би био пре ме штен са сек то ра услу га на сек тор 
раз ме њи вих до ба ра, пре све га ин ду стри ју. Има ју ћи у ви ду да се 
овај сек тор за сни ва на во ди као си ро ви ни или као из во ру енер ги је, 
у на ред ним го ди на ма се оче ку је по ве ћа ње укуп не по тро шње во де.

V. МЕ РЕ ЗА ОСТВА РИ ВА ЊЕ УТВР ЂЕ НИХ ЦИ ЉЕ ВА  
УПРА ВЉА ЊА ВО ДА МА

На пред утвр ђе ни стра те шки и опе ра тив ни ци ље ви, од но сно, 
ефи ка сан и ра ци о на лан си стем упра вља ња во да ма у скла ду са одр-
жи вим раз во јем мо гу ће је до сти ћи са мо уко ли ко је:

1) обез бе ђен од го ва ра ју ћи за кон ски ам би јент, укљу чу ју ћи и 
ре гу ли са ње сво јин ских пра ва;

2) ус по ста вљен ор га ни за ци о ни и ин сти ту ци о нал ни си стем, 
спо со бан да омо гу ћи ин те грал но упра вља ње во да ма на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је;

3) за у ста вље на де по пу ла ци ја и обез бе ђе ни усло ви за раз вој 
ин ду стри је;

4) ство рен ам би јент за ин ве сти ра ње и про фи та бил но по сло-
ва ње;

5) де фи ни сан си стем др жав них при о ри те та и обез бе ђе ни 
под сти ца ји и по вољ ни је кре дит не ли ни је за њи хо во фи нан си ра ње;

6) ус по ста вљен си стем ста бил ног фи нан си ра ња сек то ра во да, 
кроз при ме ну прин ци па „ко ри сник пла ћа” и „за га ђи вач пла ћа” и 
до сти за ње еко ном ске це не во де у скла ду са еко ном ским и со ци јал-
ним ста ту сом ко ри сни ка услу га, као и фи нан си ра њем из Бу џе та;

7) де фи ни сан та риф ни си стем у обла сти снаб де ва ња во дом и 
ка на ли са ња на се ља;

8) по треб но је по ја ча ти ка дров ске ка па ци те те и до ве сти це ну 
во де у еко ном ску ка те го ри ју, а та мо где је оп ти мал но ре ше ње из-
град ња ре ги о нал них си сте ма за во до снаб де ва ње, тре ба раз мо три-
ти све на чи не фи нан си ра ња, укљу чу ју ћи и ЕУ и дру ге ме ђу на род-
не фон до ве;

9) де фи ни сан на чин ко ри шће ња сред ста ва фон до ва ЕУ;
10) ус по ста вљен за кон ски оквир за јав но-при ват но парт нер ство,
11) обез бе ђе на ре гу ла тор на функ ци ја и ус по ста вље ни стан-

дар ди по сло ва ња у сек то ру во да;
12) по ве ћа на мо ти ви са ност јав но сти и обез бе ђе но ње но 

укљу че ње у свим фа за ма пла ни ра ња у сек то ру во да;
13) по ве ћан сте пен са рад ње из ме ђу ор га на др жав не упра ве, 

јав них пред у зе ћа и уста но ва, струч них, на уч них и фи нан сиј ских 
ин сти ту ци ја;

14) ус по ста вљен ква ли тет ни ји од нос у обла сти пла ни ра ња, 
фи нан си ра ња, ула га ња у ка пи тал не ин фра струк тур не објек те, на 
ре ла ци ји ре пу бли ка  – ауто ном на по кра ји на  – ло кал на са мо у пра ва.

Са гла сно прет ход ном, до сти за ње де фи ни са них ци ље ва зах те-
ва да се, уз аде ква тан за ко но дав ни и ин сти ту ци о нал ни оквир, на 
од го ва ра ју ћи на чин спро во де сле де ће основ не ме ре  – функ ци је: 

1) пла ни ра ње и спро во ђе ње пла но ва;
2) при пре ма и ре а ли за ци ја ин ве сти ци ја; 
3) обез бе ђе ње сред ста ва и ка па ци те ти;
4) одр жа ва ње обје ка та и си сте ма;
5) над зор и кон тро ла;
6) оста ле ме ре (функ ци је).

5.1. За ко но дав ни оквир

За кон о во да ма је основ ни прав ни акт за упра вља ње во да ма. 
Да би се обез бе ди ла ње го ва пот пу на при ме на нео п ход но је до не ти 

сва под за кон ска ак та про пи са на тим за ко ном ко ји ма се раз ра ђу-
ју по је ди не од ред бе тог за ко на, на ре ђу је или за бра њу је не ко по-
на ша ње у јед ној си ту а ци ји, од но сно раз ра ђу је од нос уре ђен тим 
за ко ном, у скла ду са ње го вом свр хом и ци љем. Ово се од но си и 
на план ска до ку мен та (пла но ви упра вља ња во да ма на вод ним под-
руч ји ма, пла но ви упра вља ња ри зи ци ма од по пла ва и план за шти те 
во де од за га ђи ва ња), ко ја мо ра ју би ти до не та нај ка сни је до кра ја 
2017. го ди не.

Оба ве зан еле ме нат пла но ва упра вља ња во да ма мо ра би ти 
ко му нал на де лат ност снаб де ва ња во дом за пи ће си сте мом јав ног 
во до во да и са ку пља ња, од во ђе ња и пре чи шћа ва ња от пад них во да 
си сте мом јав не ка на ли за ци је, у де лу ко ји се од но си на пла ни ра ње 
из град ње и фи нан си ра ње вод них обје ка та, и то:

1) за снаб де ва ње во дом: во до за хва та, по стро је ња за при пре-
му во де за пи ће, ма ги страл них це во во да и ре зер во а ра са уре ђа ји ма 
ко ји им при па да ју; 

2) за ка на ли са ње на се ља: глав них ко лек то ра, по стро је ња за 
пре чи шћа ва ње от пад них во да, пре ра ду му ље ва, ис пу ста из по-
стро је ња у при јем ник и дру гих обје ка та де фи ни са них у За ко ну о 
во да ма као вод ни објек ти за ове на ме не.

При ком пле ти ра њу ре гу ла ти ве мо ра ју се узе ти у об зир ре ле-
вант не ди рек ти ве ЕУ ко је уре ђу ју сек тор во да и за шти ту жи вот-
не сре ди не у це ли ни и оста ле ди рек ти ве ЕУ ко је су од зна ча ја за 
упра вља ње во да ма, тзв. хо ри зон тал не ди рек ти ве (При лог 1). Ове 
ди рек ти ве про пи су ју стан дар де у по је ди ним обла сти ма, ко је тре-
ба ус по ста ви ти и при ме ни ти у од ре ђе ном ро ку. С об зи ром да су 
за ову ак тив ност по треб на зна чај на сред ства, Вла да, на пред лог 
над ле жног ми ни стар ства, мо ра до не ти по себ на ак та ко ји ма се де-
фи ни шу при о ри те ти и ди на ми ка за ус по ста вља ње по је ди них стан-
дар да.

Ак тив но сти ма на ре струк ту ри ра њу јав них во до при вред них 
и јав них ко му нал них пред у зе ћа тре ба де фи ни са ти над ле жно сти и 
по треб не ка па ци те те ових пред у зе ћа, а њи хо вим ефи ка сним спро-
во ђе њем тре ба обез бе ди ти кор по ра тив но упра вља ње, бо ље усло ве 
по сло ва ња и пру жа ње ква ли тет ни јих услу га у сек то ру во да, у што 
кра ћем ро ку.

Има ју ћи у ви ду ду жи ну план ског пе ри о да, као и оба ве зу 
тран спо но ва ња ре гу ла ти ве ЕУ у обла сти во да, ре ал но је да до ђе до 
из ме на и до пу на За ко на о во да ма, у окви ру ко јих тре ба:

1) вод на под руч ја утвр ди ти по хи дро граф ском прин ци пу, ра-
ди обез бе ђе ња пред у сло ва за ефи ка сни је упра вља ње во да ма;

2) сма њи ти број јав них во до при вред них пред у зе ћа; 
3) из јав них ко му нал них пред у зе ћа ко ја оба вља ју ви ше ко му-

нал них де лат но сти на ни воу ло кал не са мо у пра ве тре ба из дво ји ти 
де лат но сти снаб де ва ња во дом за пи ће си сте мом јав ног во до во да 
и са ку пља ња, од во ђе ња и пре чи шћа ва ња от пад них во да си сте мом 
јав не ка на ли за ци је и фор ми ра ти но ва пред у зе ћа за оба вља ње ових 
по сло ва; у слу ча ју да из ор га ни за ци о них и еко ном ских раз ло га 
ово из два ја ње ни је оправ да но, мо ра се обез бе ди ти по себ но во ђе ње 
еви ден ци је о при хо ди ма и рас хо ди ма у овим де лат но сти ма.

Уко ли ко се За кон о во да ма из ме ни/до пу ни на на пред на ве де-
ни на чин, нео п ход на ће би ти ин тер вен ци ја и у дру гим про пи си ма 
(ко му нал на област, ло кал на са мо у пра ва, бу џет ски си стем и др.).

5.2. Ин сти ту ци о нал ни оквир

Об је ди ња ва њем у окви ру јед ног ми ни стар ства (Ми ни стар-
ство по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не) по сло ва др жав-
не упра ве ко ји се од но се на упра вља ње во да ма и за шти ту жи вот-
не сре ди не из вр ше но је од ре ђе но по бољ ша ње ин сти ту ци о нал ног 
окви ра. На тај на чин, ово ми ни стар ство је по ста ло над ле жно за 
ко ри шће ње во да (из у зев ко му нал не де лат но сти ко ја се од но си 
на во до снаб де ва ње), за шти ту во де као ре сур са, као и за шти ту од 
штет ног деј ства во да. Да ље по бољ ша ње у ин сти ту ци о нал ном и 
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ор га ни за ци о ном сми слу мо гло би се по сти ћи про ши ре њем над-
ле жно сти ми ни стар ства и на ко му нал не де лат но сти снаб де ва ња 
во дом за пи ће си сте мом јав ног во до во да и са ку пља ња, од во ђе ња 
и пре чи шћа ва ња от пад них во да си сте мом јав не ка на ли за ци је. Ово 
би до при не ло да се про бле ма ти ка ко ри шће ња и за шти те во да од 
за га ђи ва ња ре ша ва на све о бу хва тан и ра ци о нал ни ји на чин, по себ-
но у сфе ри пла ни ра ња и фи нан си ра ња из град ње вод них обје ка та 
(у обла сти снаб де ва ња во дом  – во до за хва ти, по стро је ња за при-
пре му во де за пи ће, ма ги страл ни це во во ди и ре зер во а ри, а у обла-
сти за шти те во да од за га ђи ва ња  – глав ни ко лек то ри, по стро је ња за 
пре чи шћа ва ње от пад них во да и дру ги објек ти за трет ман от пад-
них во да). 

У окви ру овог ми ни стар ства на ла зио би се и да ље др жав ни 
ор ган упра ве над ле жан за упра вља ње во да ма, ко ји би оба вљао све 
по сло ве про пи са не од го ва ра ју ћом за кон ском ре гу ла ти вом, а ко ји 
се од но се на стра те шко пла ни ра ње, уре ђе ње и уна пре ђе ње вод них 
ре жи ма и дру ге ак тив но сти ко ји ма се уна пре ђу је и ра ци о на ли зу је 
ко ри шће ње во да и обез бе ђу је ве ћи сте пен за шти те во да од за га-
ђи ва ња и за шти та од штет ног деј ства во да. Да би ова ин сти ту ци ја 
мо гла успе шно да оба вља све по треб не по сло ве, нео п ход но је да и 
да ље во ди и уна пре ђу је Вод ни ин фор ма ци о ни си стем Ре пу бли ке 
Ср би је. Овај ор ган упра ве имао би, као и до са да, ус по ста вље ну 
ве зу са ор га ни ма упра ве ауто ном не по кра ји не и гра да Бе о гра да, 
чи ја би над ле жност, пре све га, би ла при пре ма пла но ва и про гра ма 
за те ри то ри је ауто ном не по кра ји не и гра да Бе о гра да. Пла но ви и 
про гра ми би се уса гла ша ва ли и об је ди ња ва ли у је дин ствен план и 
про грам за Ре пу бли ку Ср би ју. 

Др жав ни мо ни то ринг ква ли те та во да, ко ји укљу чу је и про пи-
са не и уса гла ше не про гра ме за кон тро лу ква ли те та по вр шин ских 
во да и под зем них во да пр ве из да ни и па да ви на, спро во ди ла би 
над ле жна ре пу блич ка ор га ни за ци ја.

Пред ло же но ре ше ње зах те ва из ме ну за кон ске ре гу ла ти ве 
у број ним обла сти ма: о над ле жно сти ма ми ни стар ста ва (ако се 
укљу чу је ко му нал ни сек тор), во да ма, жи вот ној сре ди ни, бу џет-
ском си сте му, ло кал ној са мо у пра ви, ко му нал ној де лат но сти, хи-
дро ме те о ро ло шким по сло ви ма и др. 

Сле де ћи хи је рар хиј ски ни во чи не јав на во до при вред на пред-
у зе ћа, чи ји про цес ре струк ту ри ра ња тре ба спро ве сти у што кра-
ћем пе ри о ду. У про це су ре струк ту ри ра ња тре ба за др жа ти по сто је-
ћи вла снич ки ста тус ових пред у зе ћа, уз: 

1) уна пре ђе ње кор по ра тив ног и фи нан сиј ског упра вља ња 
пред у зе ћи ма; 

2) ус по ста вља ње кри те ри ју ма ефи ка сно сти и ме ха ни за ма за 
кон тро лу по сло ва ња.

Оце на је да би се по ве ћа ње ефи ка сно сти у ре а ли за ци ји по-
сло ва обез бе ди ло уко ли ко би се број јав них во до при вред них пред-
у зе ћа на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је сма њио на јед но, или два, 
са ви ше цен та ра ор га ни зо ва них пр вен стве но по хи дро граф ском 
прин ци пу. 

Тре ба на гла си ти да на пред на ве де на про ме на у ор га ни за ци-
о ној струк ту ри сек то ра во да, у де лу ко ји се од но си на јав на во-
до при вред на пред у зе ћа, ни је у скла ду са ак ту ел ном ре гу ла ти вом, 
пре све га са За ко ном о утвр ђи ва њу над ле жно сти АП Вој во ди на, 
За ко ном о глав ном гра ду, За ко ном о во да ма. При хва та ње ова квог 
ре ше ња зах те ва из ме ну на ве де них за ко на.

Опе ра тив но оба вља ње по сло ва у сек то ру во да вр ше во до при-
вред на пред у зе ћа и дру га прав на ли ца ко ја мо ра ју има ти ли цен цу 
над ле жног ми ни стар ства, ко јом се по твр ђу је њи хо ва тех нич ко-тех-
но ло шка опре мље ност и ка дров ска и ор га ни за ци о на оспо со бље-
ност за оба вља ње тих по сло ва. Ли цен цу мо ра ју има ти и пред у зе ћа 
ко ја се ба ве снаб де ва њем во дом за пи ће си сте мом јав ног во до во да, 
као и са ку пља њем, од во ђе њем и пре чи шћа ва њем от пад них во да 
си сте мом јав не ка на ли за ци је, а из да је је ми ни стар ство над ле жно 
за по сло ве упра вља ња во да ма. По ред оце не тех нич ко-тех но ло шке 
опре мље но сти и ка дров ске и ор га ни за ци о не оспо со бље но сти за 
пред у зе ћа ко ја се ба ве на ве де ним ко му нал ним де лат но сти ма, при 
ли цен ци ра њу би тре ба ло укљу чи ти и сле де ће аспек те: 

1) за шти та ин те ре са по тро ша ча, ус по ста вља њем од ре ђе не 
рав но те же из ме ђу це не и ква ли те та пру же них услу га, без зна чај-
ни јег уче шћа др жав них суб вен ци ја;

2) обез бе ђе ње си гур но сти у по гле ду та риф ног си сте ма, чи ме 
се ства ра ју по вољ ни усло ви за при вла че ње при ват них ин ве сти ци ја.

Има ју ћи у ви ду ма кро е ко ном ску стра те ги ју Ре пу бли ке Ср би-
је и про јек то ван ре ла тив но скро ман еко ном ски раз вој у на ред ном 

пе ри о ду, мо же се за кљу чи ти да би се ефи ка сни је фи нан си ра ње 
раз во ја сек то ра во да мо гло обез бе ди ти осни ва њем по себ не фи-
нан сиј ске ин сти ту ци је (фонд са ста ту сом прав ног ли ца, спе ци ја-
ли зо ва на раз вој на бан ка за во де и сл.) уме сто по сто је ћег бу џет ског 
фон да за во де. Ова ин сти ту ци ја би би ла по ве за на са ми ни стар-
ством над ле жним за упра вља ње во да ма и обез бе ђи ва ла би сред-
ства за ре а ли за ци ју њи хо вих про гра ма и пла но ва, на ба зи утвр ђе-
них кри те ри ју ма за оце њи ва ње раз вој них про је ка та. При о ри те те 
у ко ри шће њу сред ста ва ова фи нан сиј ска ин сти ту ци ја би де фи ни-
са ла у са рад њи са овим ми ни стар ством. У ње ној над ле жно сти би, 
што је од по себ ног зна ча ја, би ли и сле де ћи по сло ви:

1) до де ла под сти цај них сред ста ва;
2) одо бра ва ње кре ди та ин ве сти то ри ма;
3) из да ва ње га ран ци ја;
4) ку по ви на хар ти ја од вред но сти;
5) дру ги по сло ви у скла ду са за ко ном.
Оце њу је се да би се ефи ка сни је спро во ђе ње про је ка та од ка-

пи тал ног зна ча ја у сек то ру во да за Ре пу бли ку Ср би ју, ре ги он и/
или ло кал ну са мо у пра ву, као и бо ље обез бе ђе ње сред ста ва, на ро-
чи то оних ко ја не по ти чу из јав них при хо да (ЕУ фон до ви, до на ци-
је, кре ди ти), по сти гло пре ко по себ них цен та ра/аген ци ја. По тре бан 
ка па ци тет, по бро ју и ква ли фи ка ци ја ма, био би усло вљен оби мом 
и ди на ми ком ин ве сти ци о них ак тив но сти на од ре ђе ном про сто-
ру, при че му је нео п ход на пер ма нент на при пре ма и уса вр ша ва ње 
струч ног ка дра за оба вља ње ин ве сти тор ских по сло ва. 

Пред ло же не из ме не ин сти ту ци о нал ног окви ра зах те ва ју вре-
ме и од ре ђе на сред ства. Ме ђу тим, ја ча њу ка па ци те та у сек то ру 
во да (др жав на упра ва, јав на во до при вред на пред у зе ћа, ло кал на 
са мо у пра ва, јав на ко му нал на пред у зе ћа и дру га пред у зе ћа и ин-
сти ту ци је) тре ба при сту пи ти од мах, ка ко би се обез бе дио од го-
ва ра ју ћи ка дар, спо со бан да од го во ри на зах те ве у про це су при-
дру жи ва ња ЕУ и да ефи ка сно и ква ли тет но ре а ли зу је пред сто је ће 
ин ве сти ци о не про јек те. 

5.3. Пла ни ра ње и спро во ђе ње пла но ва

Од го ва ра ју ћи за ко но дав ни и ин сти ту ци о нал ни оквир пред у-
слов су да се и оста ле функ ци је у сек то ру во да од ви ја ју на за до во-
ља ва ју ћи на чин. 

У том кон тек сту, ме ђу пр вим ак тив но сти ма на ла зи се пла ни-
ра ње, ко је пред ста вља део при прем не  – пре дин ве сти ци о не фа зе. 
Пла ни ра ње мо же би ти на ни воу ре пу бли ке  – стра те шко и опе ра-
тив но, на ни воу ауто ном не по кра ји не, на ни воу ло кал не са мо у-
пра ве, као и од стра не прав них и фи зич ких ли ца. Над ле жност у 
спро во ђе њу пла но ва и ин ве сти ци о них ак тив но сти ко је из њих 
про ис ти чу има ју раз ли чи те ин сти ту ци је и дру га прав на и фи зич ка 
ли ца, за ви сно од ни воа пла ни ра ња. 

За стра те шко пла ни ра ње за ду же но је ми ни стар ство над ле жно 
за упра вља ње во да ма. Стра те ги ја пред ста вља основ ни до ку мент 
ко јим се обез бе ђу је ин те грал но и је дин стве но упра вља ње во да ма 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. Оба ве зна је ме ђу соб на уса гла-
ше ност овог и дру гих стра те шких до ку ме на та ко ји се, на ни воу 
Ре пу бли ке Ср би је, ба ве при род ним ре сур си ма и до бри ма, ка ко би 
се сма њио су коб ин те ре са при ко ри шће њу ре сур са, обез бе ди ло 
очу ва ње жи вот не сре ди не и по сти гао нај ве ћи ефе кат ин ве сти ци о-
них ула га ња. Ово ми ни стар ство је над ле жно и за при пре му Пла на 
упра вља ња во да ма на де лу сли ва Ду на ва у Ре пу бли ци Ср би ји, ко-
ји, као и Стра те ги ју, до но си Вла да. 

Јав на во до при вред на пред у зе ћа при пре ма ју, а Вла да, од но сно 
из вр шни ор га ни ауто ном не по кра ји не и гра да Бе о гра да до но се, 
пла но ве упра вља ња во да ма на вод ним под руч ји ма, у окви ру ко-
јих се де фи ни шу па ра ме три по треб ни за ра ци о нал но ко ри шће ње и 
за шти ту во да oд за га ђи ва ња, као и за шти та од во да на кон крет ном 
вод ном под руч ју. Пла но ви, по ред оста лих па ра ме та ра про пи са них 
За ко ном о во да ма, са др же и вод ни би ланс, ути цај људ ских ак тив-
но сти на ста тус во да, угро же на под руч ја, ли сту ци ље ва жи вот не 
сре ди не у по гле ду по вр шин ских и под зем них во да и за шти ће них 
обла сти, про грам ра до ва и ме ра за до сти за ње ових ци ље ва, као и 
по треб не ра до ве и ме ре у по је ди ним обла сти ма сек то ра во да. Оба-
ве зан са др жај пла но ва су и еко ном ска ана ли за ко ри шће ња и за-
шти те во да од за га ђи ва ња (укљу чу ју ћи и ко му нал не де лат но сти 
снаб де ва ња во дом за пи ће си сте мом јав ног во до во да и са ку пља ња, 
од во ђе ња и пре чи шћа ва ња от пад них во да си сте мом јав не ка на ли-
за ци је, у скла ду са За ко ном о во да ма) и за шти те од во да, као и 
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при о ри те ти, ди на ми ка и на чин обез бе ђе ња сред ста ва за ре а ли за-
ци ју пред ви ђе них ра до ва и ме ра. 

Опе ра тив на ре а ли за ци ја пла но ва упра вља ња во да ма на вод-
ном под руч ју вр ши се на осно ву го ди шњих про гра ма упра вља ња 
во да ма, ко је до но се исти ор га ни као у слу ча ју пла но ва упра вља ња 
во да ма. Јав на во до при вред на пред у зе ћа уче ству ју у при пре ми и 
ре а ли за ци ји ових про гра ма, у окви ру свог де ло кру га ра да.

Пла ни ра ње ин ве сти ци о них ак тив но сти на ни воу ло кал не са-
мо у пра ве, ко је укљу чу је и објек те за јав но снаб де ва ње ста нов ни-
штва во дом и ка на ли са ње на се ља, оства ру је се кроз про гра ме раз-
во ја и ур ба ни стич ке пла но ве, ко је при пре ма ју над ле жне др жав не 
ин сти ту ци је  – ди рек ци је, за во ди или дру ге ор га ни за ци о не фор ме. 
Нео п ход но је да у из ра ду ових про гра ма и пла но ва бу ду укљу че-
на јав на ко му нал на пред у зе ћа ко ја се ба ве снаб де ва њем во дом и 
ка на ли са њем на се ља, ка ко би пла ни ра ње би ло за сно ва но на ре ле-
вант ним па ра ме три ма. Опе ра тив но спро во ђе ње пла но ва и про гра-
ма од ви ја се пре ко над ле жних ко му нал них пред у зе ћа. Уко ли ко се 
из вр ши об је ди ња ва ње у окви ру јед ног ми ни стар ства и ових ко му-
нал них де лат но сти, др жа ва би би ла би тан су бје кат у пла ни ра њу 
ин ве сти ци о них ак тив но сти у овом сег мен ту сек то ра во да, пр вен-
стве но у слу ча ју ре ги о нал них хи дро си сте ма и из град њи вод них 
обје ка та за оба вља ње по ме ну тих ко му нал них де лат но сти.

По је ди на прав на и фи зич ка ли ца та ко ђе мо гу пла ни ра ти и 
спро во ди ти од ре ђе не ин ве сти ци о не ак тив но сти, за по бољ ша ње 
соп стве них усло ва при вре ђи ва ња и уна пре ђе ње ста ња жи вот не 
сре ди не. Уко ли ко се из град њом пла ни ра них обје ка та ути че на вод-
ни ре жим, нео п ход на је ускла ђе ност ових ак тив но сти са ре ле вант-
ним до ку мен ти ма из обла сти во да, што се обез бе ђу је вод ним ак ти-
ма ко ја из да је над ле жни ор ган сек то ра во да. 

5.4. При пре ма ин ве сти ци ја и ин ве сти ра ње

5.4.1. Фа зе и ак тив но сти

Успе шна ре а ли за ци ја ин ве сти ци о ног про јек та мо ра би ти за-
сно ва на на ефи ка сном и до бро ор га ни зо ва ном спро во ђе њу свих 
по треб них ак тив но сти у окви ру при прем не (пре дин ве сти ци о не), 
ин ве сти ци о не и опе ра тив не фа зе. 

При прем на  – пре дин ве сти ци о на фа за је мо жда нај зна чај ни ја 
у це лом ин ве сти ци о ном ци клу су, с об зи ром да од ква ли те та ње не 
ре а ли за ци је за ви си ефи ка сност спро во ђе ња сле де ће  – ин ве сти ци-
о не фа зе. 

У окви ру ове фа зе ин ве сти тор, по ла зе ћи од по тре ба и мо гућ-
но сти, вр ши из бор при о ри тет них обје ка та ко је ће гра ди ти. Основ-
ни кри те ри јум пре ма ко ме се вод ни обје кат, од но сно си стем свр-
ста ва у по тен ци јал ни за ре а ли за ци ју тре ба да бу де ускла ђе ност 
ње го ве из град ње са стра те шким и план ским до ку мен ти ма, а пре 
све га са Стра те ги јом и пла ном упра вља ња во да ма на вод ном под-
руч ју на ко ме се обје кат на ла зи. За иза бра ни обје кат из ра ђу је се 
по треб на тех нич ка и дру га до ку мен та ци ја, ба зи ра на на ре ле вант-
ним под ло га ма (ин же њер ско ге о ло шким, ге о дет ским, хи дро ло-
шким и др.), као и на ур ба ни стич ким, во до при вред ним, еко ном-
ским, еко ло шким и дру гим усло ви ма. За објек те и ра до ве ко ји 
има ју ути цај на ре жим во да, вод не усло ве утвр ђу је ор ган упра ве 
Ре пу бли ке Ср би је, ауто ном не по кра ји не, од но сно гра да Бе о гра да, 
пре ма над ле жно сти да тој За ко ном о во да ма.

Из бор при о ри тет них про је ка та, од но сно, при о ри тет них обје-
ка та чи ја се из град ња фи нан си ра сред стви ма из јав них при хо да 
(Ре пу бли ка Ср би ја и ауто ном на по кра ји на), мо ра се вр ши ти на ба-
зи објек тив них кри те ри ју ма, ко ји об у хва та ју и:

1) зна чај про јек та/објек та;
(1) ме ђу на род ни, на ци о нал ни, ре ги о нал ни, ло кал ни,
(2) ви ше на мен ски ка рак тер објек та,
(3) број ди рект них и ин ди рект них ко ри сни ка објек та,
(4) на ци о нал ни и без бед но сни зна чај објек та,
(5) сте пен ути ца ја на ме ђу на род не ин те гра ци је Ре пу бли ке 

Ср би је;
2) еко ном ску оправ да ност из град ње;
(1) ис пла ти вост ре а ли за ци је про јек та/објек та, оче ки ва ни 

ефек ти ула га ња и мо гућ ност њи хо вог уве ћа ва ња,

(2) сте пен су фи нан си ра ња про јек та/објек та (из дру гих јав них 
при хо да, соп стве них сред ста ва или дру гих из во ра),

(3) мо гућ ност обез бе ђе ња сред ста ва за по гон и одр жа ва ње 
објек та од стра не њи хо вог ко ри сни ка,

(4) не мо гућ ност фи нан си ра ња из град ње на дру ги на чин;
3) оста ле кри те ри ју ме;
(1) сте пен за вр ше но сти објек та или си сте ма,
(2) обез бе ђе ност план ске и про јект не до ку мен та ци је,
(3) ква ли тет уче сни ка у спро во ђе њу про јек та, од но сно из-

град њи објек та  – си сте ма,
(4) сте пен мо би ли за ци је до ма ћих ре сур са за ре а ли за ци ју 

објек та  – си сте ма,
(5) ути цај објек та на усло ве жи вот не сре ди не.
У слу ча ју ка да се ве ћи обим сред ста ва за фи нан си ра ње ин ве-

сти ци ја обез бе ђу је у бу џе ту је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, из бор 
при о ри тет них про је ка та мо ра се за сни ва ти на ис пу ње но сти сле де-
ћих усло ва:

1) про је кат је укљу чен у сред њо роч ни план ка пи тал них ин ве-
сти ци ја ло кал не са мо у пра ве;

2) ње го вом ре а ли за ци јом ре ша ва ју се жи вот ни про бле ми ста-
нов ни штва;

3) ре а ли за ци јом про јек та за до во ља ва ју се по тре бе ве ћег бро-
ја ко ри сни ка;

4) план ска и про јект на до ку мен та ци ја су обез бе ђе не;
5) мо гу ће је уче шће ве ћег бро ја су бје ка та у фи нан си ра њу 

про јек та (Ре пу бли ка Ср би ја, ауто ном на по кра ји на, дру ге ло кал не 
са мо у пра ве, за ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца);

6) обез бе ђу је се ан га жо ва ње ве ћих до ма ћих ка па ци те та;
7) ефек ти ула га ња су зна чај ни, укљу чу ју ћи и ути цај на жи-

вот ну сре ди ну;
8) обје кат се не мо же фи нан си ра ти на дру ги на чин.
До ку мен та ци ја ко ја се ра ди у окви ру ове фа зе са др жи и оце-

ну фи нан сиј ске, дру штве не, еко ном ске и еко ло шке оправ да но сти, 
на осно ву ко јих се од лу чу је о из град њи објек та (ин ве сти ци о на од-
лу ка). Ин ве сти тор при сту па обез бе ђе њу фи нан сиј ских сред ста ва 
из раз ли чи тих из во ра, а ко ји ће из во ри и у ком од но су би ти за сту-
пље ни за ви си ће пре све га од зна ча ја објек та и ње го ве ин ве сти ци-
о не вред но сти, али и од спо соб но сти ин ве сти то ра да обез бе ди по-
треб на сред ства (соп стве на сред ства, су фи нан си ра ње, суб вен ци је, 
по зај ми це, кре дит по слов не бан ке или ба на ка ко је фи нан си ра ју из-
град њу ин фра струк тур них обје ка та, сред ства на мен ских фон до ва, 
до ба вља ча или про из во ђа ча опре ме, оста лих при ват них парт не ра, 
сред ства из јав них при хо да, сред ства удру же на са су сед ним са мо-
у пра ва ма и сл.). 

При ба вља ње гра ђе вин ске до зво ле за ре а ли за ци ју иза бра них 
обје ка та је по след њи ко рак у при прем ној фа зи. За при ба вља ње 
гра ђе вин ске до зво ле за објек те ко ји има ју ути цај на жи вот ну сре-
ди ну нео п ход на је и од го ва ра ју ћа сту ди ја о овом ути ца ју. 

По че так ин ве сти ци о не фа зе мо ра би ти усло вљен за тво ре ном 
кон струк ци јом фи нан си ра ња про јек та. Рас пи си ва ње тен де ра и из-
бор из во ђа ча ра до ва су ак тив но сти ко је прет хо де нај ва жни јем де лу 
ове фа зе  – из град њи објек та. Из град ња се мо ра вр ши ти у скла ду 
са тех нич ком до ку мен та ци јом и гра ђе вин ском до зво лом, уз оба ве-
зан струч ни над зор (кон тро ла ква ли те та ра до ва и ма те ри ја ла, при-
ме на про пи са, стан дар да и тех нич ких нор ма ти ва и сл.). Тех нич ки 
пре глед и до би ја ње упо треб не до зво ле за из гра ђе ни обје кат су за-
вр шне ак тив но сти у окви ру ове фа зе. 

Опе ра тив на фа за об у хва та екс пло а та ци ју објек та и ње го во 
одр жа ва ње у функ ци о нал ном ста њу. Вла сник, од но сно ко ри сник 
објек та је у оба ве зи да сно си тро шко ве те ку ћег и ин ве сти ци о ног 
одр жа ва ња објек та, а по по тре би и да пред у зи ма ре дов не, ван ред-
не и спе ци ја ли стич ке пре гле де објек та.

5.4.2. Но си о ци ин ве сти ра ња

Но си о ци ин ве сти ра ња мо гу би ти са раз ли чи тих ин сти ту ци о нал-
них ни воа, за ви сно од зна ча ја ин ве сти ци о ног про јек та (Та бе ла 62).
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Табела 62. Но си о ци ин ве сти ра ња пре ма зна ча ју ин ве сти ци о ног про јек та
Вр ста обје ка та Но си о ци ин ве сти ра ња

Ре пу бли ка Ср би ја 
и АП

(буџет)

Ре пу бли ка
(буџет  – средства 

за заштиту животне 
средине)

Јединица локалне 
самоуправе

ЈКП Оста ли су бјек ти

Снаб де ва ње во дом и регионални системи вод ни објек ти * * * ○
мре жа * *

Ре ги о нал ни и вишенаменски системи ** * *
Ка на ли са ње от пад них во да вод ни објек ти * * * * ○

мре жа * *
Ат мос фер ска ка на ли за ци ја ка на ли зац. ∆1 ♦
Ре гу ла ци ја и за шти та од поплава во де I ре да ♦

во де II ре да ♦ ○
За шти та од еро зи је и бу ји ца * ** ○
Од вод ња ва ње ОКМ ** *

ДКМ ∆ ○
На вод ња ва ње ◙ ∆ ○
♦укуп но фи нан си ра ње *су фи нан си ра ње **ве ћин ско фи нан си ра ње ∆под сти цај но фи нан си ра ње
∆1 фи нан си ра ње прој. до ку мен та ци је ○ фи нан си ра ње за соп стве не по тре бе ◙ услов је из ме на и до пу на За кон о во да ма у де лу ко ји се од но си на фи нан си ра ње по сло ва од оп штег 

ин те ре са 

Ре пу бли ка Ср би ја, од но сно ауто ном на по кра ји на, пре у зи ма уло гу но си о ца ин ве сти ра ња у објек те ко ји су у јав ној сво ји ни и од зна-
ча ја су за Ре пу бли ку Ср би ју, од но сно ауто ном на по кра ји на, као и су фи нан си ра ња код обје ка та ко ји су од зна ча ја за ло кал ну са мо у пра ву. 
То зна чи да др жа ва, по ред тех нич ких, тре ба да обез бе ди и ма те ри јал не, од но сно фи нан сиј ске усло ве за ин ве сти ци о на ула га ња у вод не 
објек те и си сте ме. Сред ства за из град њу по ме ну тих обје ка та по ти чу из јав них при хо да (из апро при ја ци ја у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је, 
од но сно ауто ном не по кра ји не), а ре а ли за ци ју би тре ба ло да спро во де јав на во до при вред на пред у зе ћа, ка дров ски и ор га ни за ци о но оспо-
со бље на за вр ше ње ин ве сти тор ских по сло ва. Ово се пр вен стве но од но си на ре гу ла ци о не и за штит не вод не објек те на во да ма I ре да и 
основ ну ка нал ску мре жу за од вод ња ва ње, али мо гу би ти об у хва ће ни и дру ги објек ти (ре ги о нал ни и ви ше на мен ски хи дро си сте ми и др.). 

Ин ве сти тор ске по сло ве на из град њи ка пи тал них обје ка та за чи је фи нан си ра ње сред ства у укуп ном из но су или као уче шће обез-
бе ђу је је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве оба вља ју пр вен стве но над ле жна јав на и јав на ко му нал на пред у зе ћа. По себ но је ва жно да је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве обез бе ди соп стве но уче шће у ин ве сти ци о ним про јек ти ма ко ји се фи нан си ра ју и из сред ста ва Ре пу бли ке Ср би је, од-
но сно ауто ном не по кра ји не. Објек ти од ка пи тал ног зна ча ја за је ди ни цу ло кал не са мо у пра ве мо ра ју би ти у скла ду са пла но ви ма и про гра-
ми ма раз во ја гра да/оп шти не и са план ским до ку мен ти ма за вод но под руч је на ко ме се вр ши из град ња, од но сно ре кон струк ци ја објек та. 
И ов де је од при мар ног зна ча ја фор ми ра ње ти мо ва спо соб них да спро во де ком пле тан ин ве сти ци о ни по сту пак, што се мо же обез бе ди ти у 
окви ру ре ги о нал них раз вој них аген ци ја.

Јав на ко му нал на пред у зе ћа ко ја се ба ве пру жа њем услу га снаб де ва ња во дом и ка на ли са ња су но си о ци ин ве сти ра ња у про ши ре ње 
соп стве них ка па ци те та. Сред ства за ове на ме не се обез бе ђу ју из јав них при хо да је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и соп стве них при хо да 
ЈКП, уз евен ту ал но уче шће Ре пу бли ке Ср би је и ауто ном на по кра ји на.

Као но си о ци ин ве сти ра ња, од но сно, ин ве сти то ри, мо гу се по ја ви ти и дру га при вред на дру штва, ко ја из соп стве них сред ста ва или 
удру жи ва њем са сред стви ма ло кал не са мо у пра ве или јав них и јав них ко му нал них пред у зе ћа, гра де објек те ло кал ног зна ча ја, за по бољ-
ша ње соп стве них усло ва при вре ђи ва ња и уна пре ђе ње ста ња жи вот не сре ди не. Та ко ђе, и фи зич ка ли ца мо гу да се по ја ве као ин ве сти то-
ри и фи нан си је ри за од ре ђе не ло кал не објек те за ко ри шће ње во да или за шти ту од штет ног деј ства во да. Из град ња обје ка та мо ра би ти у 
скла ду са план ским до ку мен ти ма на вод ном под руч ју. 

5.5. На чин фи нан си ра ња

За уна пре ђе ње ста ња у сек то ру во да, ка ко са аспек та функ ци о ни са ња по сто је ћих си сте ма, та ко и са аспек та пла ни ра ног раз во ја, по-
треб но је обез бе ди ти од го ва ра ју ћа сред ства и ка па ци те те (пла нер ске, про јек тант ске и дру ге струч не ка па ци те те).

5.5.1. По треб на сред ства

Про це њу је се да за фи нан си ра ње те ку ћег по сло ва ња и раз во ја вод них обла сти у пе ри о ду до 2034. го ди не тре ба обез бе ди ти сред ства 
у из но су од око 20,5 ми ли јар де евра (Та бе ла 64) и то за те ку ће по сло ва ње око 12 ми ли јар ди евра и за раз вој не про јек те око 8,5 ми ли јар-
ди евра (сред ства за раз вој утвр ђе на су, ка ко је на пред ре че но, на осно ву ме ра по треб них за до сти за ње опе ра тив них ци ље ва из по гла вља 
Про јек ци ја раз во ја упра вља ња во да ма у Ре пу бли ци Ср би ји). На го ди шњем ни воу, про се чан из нос по треб них сред ста ва је око ми ли јар ду 
евра. У струк ту ри по треб них сред ста ва снаб де ва ње во дом и ка на ли са ње на се ља уче ству ју са нај ве ћим из но сом (80%). Нај ве ћи део ових 
сред ста ва тре ба обез бе ди ти из це не во де и услу га, што зах те ва до сти за ње ње ног еко ном ског ни воа. Про сеч на про јек то ва на еко ном ска 
це на во де за пла ни ра ни пе ри од из но си око 1,35 €/m³ (без по ре за на до да ту вред ност), а ди на ми ку ње ног до сти за ња тре ба при ла го ди ти 
еко ном ској мо ћи ста нов ни штва и при вре де. При том се мо же усво ји ти стан дард ли ми та, из ра жен у ви ду уде ла тро шко ва за ове ко му нал не 
услу ге у про сеч ном до хот ку до ма ћин ства, ко ји тре ба да бу де зна чај но ви ши од ак ту ел ног ста ња, али да не пре ла зи 4%47 про сеч ног рас по-
ло жи вог до хот ка до ма ћин ства. 
 – – – – – – – – – – – – – – –
47 Стра те ги ја за ре струк ту ри ра ње и при ва ти за ци ју јав них пред у зе ћа (EBRD, EU –MISP, KfW, USAID –ME GA и Свет ска бан ка/LGID).

Табела 63. Из во ри сред ста ва по на ме на ма

На ме на ула га ња

Из во ри сред ста ва
Сред ства Ре пу бли ке 

Ср би је и АП ЈКП из цене воде ЕУ и др.
фон до ви

Развој

Бу џет Ре пу бли ке 
Ср би је

Развој

Ло кал на са мо у пра ва

Развој

Соп стве на сред ства 
ин ве сти то ри

Те ку ће  
по сло ва ње Раз вој

Те ку ће по-
сло ва ње Раз вој

Текуће 
пословање Развој

Снабдевање водом ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆
Регионални системи ∆ ∆ ∆ ∆ ● ●
Каналисање насеља ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆
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Атм. канализација ◙ ∆
Заштита од спољних вода ∆ ∆ ∆ ∆* ∆ ●
Одводњавање ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆
Наводњавање ∆ ∆ ▲ ♦ ∆ ∆

♦подстиц. средства ● ако има интереса ∆*развој и одржавање ▲ из аграр буџета ◙ израда прој. докум.

Потребна средства могу се обезбедити из извора приказаних у Табели 63.
Када је реч о развојним пројектима у појединим областима сектора вода, средства за њихово финансирање могу се обезбедити из 

извора приказаних у Табели 64. 

Табела 64. Средства и извори за финансирање развоја сектора вода, по областима

Намена улагања
Извори средстава за улагања у капиталне инвестиције сектора вода у мил. €

Средства Републике 
Србије и АП

ЈКП
из цене воде

Остали 
извори

ЕУ и други
Фондови Локална самоуправа Сопствена средства 

инвеститори Укупно Учешће у %

Коришћење вода 600 300 273,5 600 293,5 630,3 2.697,3 31,6
Заштита водаoд загађивања 900 300 1.321 1.000 950 580 5.051,0 59,3
Заштита од вода 420 150 140 70 780,0 9,1
УКУПНО 1.920 600 1.594,5 1.750 1.383,5 1.280,3 8.528,3 100,0
 22,51% 7,04% 18,70% 20,52% 16,22% 15,01% 100,00%

Раз вој ни про јек ти ће се ре а ли зо ва ти раз ли чи том ди на ми ком, у 
за ви сно сти од ди на ми ке обез бе ђе ња по треб них дру штве них и еко-
ном ских усло ва, укљу чу ју ћи и фи нан сиј ске и струч не ка па ци те те.

Да би се оства ри ла пред ло же на ди на ми ка раз во ја нео п ход но 
је, пре све га, ус по ста вља ње еко ном ске це не во де. 

5.5.2. По треб ни струч ни ка па ци те ти

Рас по ло жи ви струч ни ка па ци те ти ни су до вољ ни за ефи ка сно 
по сло ва ње у сек то ру во да и за ре а ли за ци ју пла ни ра ног раз во ја, ни 
по бро ју ни по струк ту ри. 

Ка ко је ин же њер ски ка дар но си лац раз вој них ак тив но сти, 
из вр ше на је про це на по треб них ка па ци те та овог струч ног про фи-
ла, у скла ду са пла ни ра ном ди на ми ком раз во ја. При про це ни се 
по шло од ста ва да ће на по чет ку ин ве сти ци о ног ци клу са ве ћа по-
тре ба би ти за ан га жо ва њем пла нер ских и про јек тант ских ка дро ва, 
док ће у дру гој по ло ви ни план ског пе ри о да из во ђач ки ка па ци те ти 
би ти ви ше за сту пље ни (Та бе ла 65). Од укуп ног бро ја по треб ног 
ин же њер ског ка дра гра ђе вин ски ин же ње ри хи дро стру ке за сту-
пље ни су са око 35%, док су са око 65% за сту пље ни оста ли гра ђе-
вин ски, за тим ма шин ски, елек тро ин же ње ри, тех но ло зи, ин же ње ри 
шу мар ства за за шти ту од еро зи је и уре ђе ње бу ји ца, ин же ње ри ге о-
ло ги је  – хи дро ге о ло зи, ин же ње ри по љо при вре де за ме ли о ра ци је и 
дру ги, за ви сно од фа зе ре а ли за ци је ин ве сти ци о ног про јек та.

Табела 65.  По треб ни ин же њер ски ка па ци те ти за ре а ли за ци ју  
раз вој них про је ка та

Пе ри од Сред ства
мил. €/год
(просечно)

По треб ни ин же њер ски ка па ци те ти* 
(просечно годишње)

планерски и 
пројектанти

Извођачки укупно

до 5. године 240 1.200 400 1.600
6 –10. године 480 1.500 1.000 2.500

после 11. године 550 1.500 1.700 3.200
* укључени домаћи капацитети и инострани експерти на одређеним пројектима

По тре бан ин же њер ски ка дар из Та бе ле 65. укљу чу је и на уч-
не, струч не, обра зов не и дру ге ин сти ту ци је, ко је пред ста вља ју зна-
ча јан по тен ци јал и по моћ др жав ним ор га ни ма при пла ни ра њу и 
ре а ли за ци ји раз вој них про је ка та. 

По ред то га, на фа кул те ти ма тре ба оса вре ме ни ти про гра ме и 
ме то де на ста ве, укљу чу ју ћи и пост ди плом ске сту ди је, што би као 
ре зул тат има ло ква ли тет ни ји струч ни и на уч ни ка дар. По ред тех-
нич ких ди сци пли на, у на став ним про гра ми ма зна чај ни је ме сто 
тре ба да ти и дру гим обла сти ма, по пут жи вот не сре ди не, еко но ми-
је, пра ва, ме наџ мен та за област при род них ре сур са. Та ко ђе, тре ба 
ус по ста ви ти си стем пер ма нент ног уса вр ша ва ња у то ку ра да (се-
ми на ри, кур се ви, сту диј ска пу то ва ња и сл.). 

Успе шној ре а ли за ци ји раз вој них про је ка та у сек то ру во да 
тре ба да до при не су и очу ва ње и уна пре ђе ње по сто је ћих до ма ћих 
про из вод них и услу жних ка па ци те та, пр вен стве но у де лат но сти 
гра ђе ви нар ства и ин ду стри је.

5.6. Одр жа ва ње

Пред у слов за успе шно и ефи ка сно функ ци о ни са ње вод них 
обје ка та и си сте ма у скла ду са про јек то ва ним пер фор ман са ма и 
обез бе ђе ње ду жег ве ка тра ја ња пред ста вља њи хо во одр жа ва ње 
(ре дов но  – те ку ће и ин ве сти ци о но). Одр жа ва ње обје ка та, укљу чу-
ју ћи и оне објек те ко ји сво ју функ ци ју оба вља ју пе ри о дич но, мо ра 
се вр ши ти уз при ме ну стан дар да и нор ма ти ва. Оба ве зу одр жа ва ња 
има вла сник, од но сно ко ри сник објек та и си сте ма, та ко да су за 
одр жа ва ње обје ка та и си сте ма у јав ној сво ји ни од го вор ни др жа ва, 
ауто ном на по кра ји на или ло кал на са мо у пра ва, пре ко сво јих слу-
жби и над ле жних јав них пред у зе ћа. 

За одр жа ва ње обје ка та и из во ђе ње дру гих по сло ва из окви ра 
вод не де лат но сти (са на ци о ни ра до ви, хит не ин тер вен ци је на за штит-
ним објек ти ма и сл.) јав на пред у зе ћа ан га жу ју во до при вред на или 
дру га пред у зе ћа, ко ја по се ду ју ли цен цу за оба вља ње ових по сло ва.

5.7. Над зор

Над зор и кон тро ла у обла сти во да од но се се пр вен стве но на 
ин спек циј ски над зор, ко ји вр ши ин спек циј ска слу жба, ин сти ту ци-
о нал но ус по ста вље на на ре пу блич ком, а за не ке по сло ве и на ло-
кал ном ни воу. 

Ин спек циј ски над зор оба вља ју вод ни, са ни тар ни и ин спек-
то ри за за шти ту жи вот не сре ди не, у окви ру ми ни стар ста ва над ле-
жних за упра вља ње во да ма, за шти ту жи вот не сре ди не и за шти ту 
здра вља. Ин спек циј ски над зор над објек ти ма ко му нал не ин фра-
струк ту ре и оба вља њем ко му нал них де лат но сти ве за них за во де 
оба вља ће та ко ђе ре пу блич ки ин спек то ри у окви ру ми ни стар ства 
над ле жног за упра вља ње во да ма, уко ли ко ове де лат но сти бу ду 
укљу че не у ово ми ни стар ство, а уко ли ко не, над зор ће оба вља ти 
ре пу блич ки ин спек то ри у окви ру ми ни стар ства над ле жног за ко-
му нал не де лат но сти. Над зор над спро во ђе њем про пи са је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве вр ши се пре ко ко му нал них ин спек то ра.

Да би над зор и кон тро ла би ли ефи ка сни ји, мо ра се по ве ћа ти 
број ком пе тент них ин спек то ра и по бољ ша ти њи хо ва ма те ри јал на 
опре мље ност, а над ле жне ин сти ту ци је суд ства мо ра ју би ти по др-
шка ра ду ин спек циј ске слу жбе.

5.8. Оста ле ме ре

За упра вља ње во да ма у скла ду са стра те шким опре де ље њи ма 
др жа ве и са вре ме ним тен ден ци ја ма у све ту по треб но је да се на 
од го ва ра ју ћи на чин оба вља ју и сле де ће функ ци је:

1) мо ни то ринг;
2) вод ни ин фор ма ци о ни си стем; 
3) ре гу ла тор на функ ци ја;
4) јав ност.

5.8.1. Мо ни то ринг

Си сте мат ски и све о бу хва тан мо ни то ринг пред у слов је за по-
у зда но утвр ђи ва ње ста ту са по вр шин ских и под зем них во да, као 
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осно ва за пла ни ра ње ко ри шће ња во да и ефи ка сно ин те грал но 
упра вља ње во да ма. Од го вор ност за ус по ста вља ње и из вр ша ва ње 
мо ни то рин га има Ре пу бли ка Ср би ја, кроз до но ше ње го ди шњег 
про гра ма мо ни то рин га и обез бе ђе ње усло ва за ње го во спро во ђе ње. 

Мо ни то ринг пред ста вља из у зет но зна чај ну ак тив ност у окви-
ру ис тра жи ва ња вод них ре сур са и об у хва та:

1) по вр шин ске во де  – утвр ђи ва ње за пре ми не, во до ста ја и 
про ти ца ја до сте пе на зна чај ног за еко ло шки и хе миј ски ста тус и 
еко ло шки по тен ци јал, као и па ра ме та ра еко ло шког и хе миј ског 
ста ту са и еко ло шког по тен ци ја ла;

2) под зем не во де  – утвр ђи ва ње кван ти та тив ног и хе миј ског 
ста ту са под зем них во да, пра ће ње ефе ка та при ме не ме ра на до сти-
за њу до брог ста ту са и упра вља ње под зем ним вод ним ре сур си ма;

3) за шти ће не обла сти  – по ка за те ље ста ту са во да, у скла ду са 
про пи си ма ко ји ма је то под руч је утвр ђе но као за шти ће но. 

Ре зул та ти мо ни то рин га се ко ри сте и за де фи ни са ње ста ња 
ни воа у во до то ци ма са ста но ви шта уре ђе ња во до то ка и за шти те 
од штет ног деј ства во да, укљу чу ју ћи и прог но зе ра ди спро во ђе ња 
од бра не од по пла ва. 

Уна пре ђе ње у обла сти мо ни то рин га тре ба из вр ши ти са 
аспек та: 

1) на ци о нал не ре гу ла ти ве;
2) ус по ста вља ња аде кват ног мо ни то рин га;
3) ин сти ту ци о нал них над ле жно сти. 
Уна пре ђе ње си сте ма мо ни то рин га об у хва та:
1) хар мо ни за ци ју на ци о нал не ре гу ла ти ве са ре гу ла ти вом ЕУ; 
2) про јек то ва ње и по ступ но ус по ста вља ње оп ти мал не мре-

же осма трач ких про фи ла, што ће омо гу ћи ти да се на ни воу вод-
ног под руч ја де фи ни ше и пра ти ста тус вод них те ла по вр шин ских 
и под зем них во да, уз мо гућ ност до пу не и при ла го ђа ва ња мре же 
ре зул та ти ма мо ни то рин га ста ту са во да; 

3) ре а ли за ци ју утвр ђе ног го ди шњег про гра ма мо ни то рин-
га па ра ме та ра кван ти те та и ква ли те та во да и на но са, уз при ме ну 
стан дар ди зо ва них по сту па ка ме ре ња на те ре ну, утвр ђе них ме то-
да ла бо ра то риј ских ана ли за и стан дар ди зо ва ног на чи на об ра де и 
при ка за ре зул та та и уз њи хо ву стал ну кон тро лу и уса вр ша ва ње;

4) пре и спи ти ва ње и евен ту ал ну из ме ну и до пу ну мре же 
осма трач ких про фи ла и про гра ма мо ни то рин га у окви ру ни ве-
ли ра ња пла на упра вља ња во да ма, укљу чу ју ћи и ду бо ке из да ни у 
осма трач ку мре жу;

5) стан дар ди за ци ју на чи на из ве шта ва ња о ко ли чи на ма и ква-
ли те ту за хва ће них и ис пу ште них во да као и евен ту ал ним дру гим 
па ра ме три ма вод ног ре жи ма и опе ра тив но спро во ђе ње ове оба ве зе 
ко ри сни ка во да;

6) раз вој уса гла ше ног мо ни то рин га во да са су сед ним зе мља-
ма и спро во ђе ње за јед нич ких про гра ма ис пи ти ва ња на за јед нич-
ким во до то ци ма;

7) ја ча ње ка дров ских, тех нич ких и дру гих ма те ри јал них ка-
па ци те та на ци о нал не ин сти ту ци је за мо ни то ринг ста ту са во да и 
ње ну ко ор ди на ци ју, ба зи ра ну на утвр ђе ним про то ко ли ма, са свим 
ин сти ту ци ја ма на ре ги о нал ном и ло кал ном ни воу ко је вр ше мо-
ни то ринг, ка ко би се из бе гло пре кла па ње у ра ду и обез бе ди ло об-
је ди ња ва ње на др жав ном ни воу, у окви ру вод ног ин фор ма ци о ног 
си сте ма, ре зул та та мо ни то рин га од зна ча ја за упра вља ње во да ма;

8) ква ли тет не ме ха ни зме из ве шта ва ња и ак тив но уче шће јав но-
сти у кон сул та ци ја ма о ста њу и узро ци ма про ме не ква ли те та во да. 

Уна пре ђе ње мо ни то рин га се мо ра вр ши ти по сте пе но, пре-
ма де таљ ним про гра ми ма и про јек ти ма, а у скла ду са ма те ри-
јал ним мо гућ но сти ма др жа ве. Ово зна чи да ће се по тре бан број 
мер них ме ста за оба вља ње над зор ног и опе ра тив ног мо ни то рин га 
(по по тре би и ис тра жи вач ког на по вр шин ским во да ма) и пре по-
ру че на уче ста лост мо ни то рин га (у скла ду са Оквир ном ди рек ти-
вом о во да ма и ње ним анек си ма) до сти за ти по сте пе но. Та ко ђе, 
осма тра њем ће нај пре би ти об у хва ће ни кључ ни па ра ме три оних 
еле ме на та ква ли те та (код по вр шин ских во да, би о ло шких, хи дро-
мор фо ло шких и фи зич ко-хе миј ских), ко ји су, пре ма прет ход ним 
са зна њи ма, нај о се тљи ви ји на при ти ске ко ји ма је кон крет но вод но 
те ло из ло же но. 

Мо ни то ринг опе ра тив но тре ба да спро во ди над ле жна ре пу-
блич ка ор га ни за ци ја, у скла ду са го ди шњим про гра мом Вла де. 
Ова ор га ни за ци ја тре ба да об је ди њу је и ре зул та те ис пи ти ва ња ко-
ја, пре ма го ди шњем про гра му, вр ше и дру га овла шће на прав на ли-
ца и да их, за јед но са соп стве ним, до ста вља над ле жном ми ни стар-
ству и аген ци ји ко ја се ба ви по сло ви ма за шти те жи вот не сре ди не. 

Го ди шњи из ве штај мо ра да са др жи и ре ги стро ва не про ме не ква-
ли те та во да.

Мо ни то рин гом се мо ра ју об у хва ти ти и за шти ће не обла сти, 
при че му ће су бјек ти ко ји спро во де мо ни то ринг, као и па ра ме три 
и уче ста лост њи хо вог узор ко ва ња, за ви си ти од вр сте за шти ће не 
обла сти (у скла ду са пре по ру ка ма Оквир не ди рек ти ве о во да ма). 
На мен ски мо ни то ринг мо ра се спро во ди ти и на по је ди ним реч ним 
де о ни ца ма у чи јој бли зи ни су по љо при вред не по вр ши не на ко ји ма 
је зна чај ни је ко ри шће ње хе миј ских сред ста ва, ка ко би се пра тио 
ути цај ових сред ста ва на ква ли тет во да у во до то ку. 

Ре ле вант ни ре зул та ти мо ни то рин га (пр вен стве но оног ко ји 
спро во ди над ле жна ре пу блич ка ор га ни за ци ја) мо ра ју би ти укљу-
че ни у ВИС Ре пу бли ке Ср би је, ка ко би се омо гу ћи ло пра ће ње и 
уна пре ђе ње вод ног ре жи ма, пла ни ра ње раз во ја вод них си сте ма и 
ин те грал но упра вља ње во да ма у Ре пу бли ци Ср би ји. 

5.8.2. Вод ни ин фор ма ци о ни си стем

ВИС (у Ми ни стар ству, за це лу Ре пу бли ку Ср би ју и у јав-
ним во до при вред ним пред у зе ћи ма, за те ри то ри ју њи хо ве над ле-
жно сти) пред ста вља, с об зи ром на ни во ин фор ма ци ја и по да та ка, 
ва жан сег мент у про це су пра ће ња и уна пре ђе ња вод ног ре жи ма, 
пла ни ра ња раз во ја вод не ин фра струк ту ре и опе ра тив ног упра вља-
ња во да ма и вод ним си сте ми ма.

У окви ру ВИС-а се обез бе ђу је фор ми ра ње, одр жа ва ње, пре-
зен та ци ја и ди стри бу ци ја по да та ка о: ста њу ква ли те та во да, кла-
са ма вод них те ла по вр шин ских и под зем них во да, вод ним објек-
ти ма, вод ној до ку мен та ци ји, за ко но дав ним, ор га ни за ци о ним, 
стра те шким и план ским ме ра ма у обла сти упра вља ња во да ма, као 
и на уч но-тех нич ке и дру ге ин фор ма ци је од зна ча ја за упра вља ње 
во да ма. ВИС омо гу ћу је раз ме ну ре ле вант них ин фор ма ци ја са дру-
гим ин фор ма ци о ним си сте ми ма на на ци о нал ном и ме ђу на род ном 
ни воу. 

С об зи ром на зна чај, над ле жне ин сти ту ци је и пред у зе ћа мо-
ра ју пер ма нент но вр ши ти при ку пља ње и ажу ри ра ње, у окви ру 
си сте ма ко ји ко ри сте, свих ре ле вант них по да та ка и ин фор ма ци ја 
од зна ча ја за функ ци о ни са ње и раз вој сек то ра во да, а кроз си стем 
над зо ра и кон тро ле обез бе ди ти да јав на пред у зе ћа и дру га прав на 
ли ца и пред у зет ни ци ис пу ња ва ју про пи са ну оба ве зу о до ста вља-
њу За ко ном о во да ма де фи ни са них по да та ка. 

5.8.3. Ре гу ла тор на функ ци ја

Свр ха уво ђе ња ре гу ла тор не функ ци је је да се обез бе ди по тре-
бан ни во тех нич ко-тех но ло шке опре мље но сти и ор га ни за ци о не и 
ка дров ске оспо со бље но сти пред у зе ћа и дру гих прав них ли ца ко ја 
оба вља ју по сло ве из окви ра вод не де лат но сти, као и да се по стиг-
ну стан дар ди у пру жа њу услу га у сек то ру во да. С об зи ром на ово, 
по треб но је ефи ка сно спро во ди ти ли цен ци ра ња во до при вред них и 
дру гих пред у зе ћа у сек то ру во да. 

До осни ва ња не за ви сног ре гу ла тор ног те ла за по сло ва ње 
пред у зе ћа ко ја се ба ве услу га ма из обла сти снаб де ва ња во дом и 
ка на ли са ња на се ља, ре гу ла тор ну функ ци ју ће у пот пу но сти оба-
вља ти ми ни стар ство над ле жно за упра вља ње во да ма. 

VI. ПРИ О РИ ТЕТ НЕ АК ТИВ НО СТИ У СЕК ТО РУ ВО ДА

Ка ко је за по бољ ша ње ста ња у по је ди ним обла сти ма сек то ра 
во да по треб но обез бе ди ти зна чај на сред ства и ан га жо ва ти ве ли ке 
на уч не, струч не и услу жне ка па ци те те, ко јих у овом тре нут ку не-
ма до вољ но, ак тив но сти на уна пре ђе њу вод ног ре жи ма и укуп ног 
ста ња у сек то ру во да мо ра ју се од ви ја ти у скла ду са мо гућ но сти ма 
при вре де и дру штва, ува жа ва ју ћи при о ри те те ко ји ће се утвр ди ти 
план ским до ку мен ти ма. 

Бла го вре ме на из ра да од го ва ра ју ће план ске и у скла ду са њом 
тех нич ке до ку мен та ци је је од по себ ног зна ча ја, има ју ћи у ви ду да 
је у про шло сти не до ста так ове до ку мен та ци је по не кад био огра-
ни ча ва ју ћи фак тор за обез бе ђе ње сред ста ва и спро во ђе ње већ до-
го во ре них ин ве сти ци ја. 

У на став ку су да те ак тив но сти ко је при о ри тет но тре ба пред у-
зе ти у ци љу ус по ста вља ња аде кват ног си сте ма упра вља ња во да ма, 
а од но се се на за ко но дав ни, ин сти ту ци о нал ни и еко ном ски оквир, 
као и ко јим про јек ти ма, по обла сти ма вод не де лат но сти, тре ба у 
на ред них де се так го ди на да ти при о ри тет у ре а ли за ци ји. 
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6.1. Ус по ста вља ње од го ва ра ју ћег си сте ма упра вља ња во да ма

При о ри тет не ак тив но сти у овом де лу од но се се пр вен стве но 
на обез бе ђе ње за ко но дав ног и ин сти ту ци о нал ног окви ра, ко ји ма 
се ства ра ју усло ви и ин стру мен ти за функ ци о ни са ње сек то ра во-
да и по ста вља ју осно ве за ду го роч но одр жи во упра вља ње во да ма. 

Ком пле ти ра ње прав не ре гу ла ти ве под ра зу ме ва до но ше ње 
под за кон ских ака та про пи са них За ко ном о во да ма и дру гим за ко-
ни ма ко ји се ба ве про бле ма ти ком во да, као и до но ше ње сле де ћих 
план ских до ку ме на та: 

1) Стра те ги ја упра вља ња во да ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је до 2034. го ди не  – за при пре му за ду же на Ре пу блич ка ди-
рек ци ја за во де;

2) План упра вља ња во да ма за слив ре ке Ду нав (пе ри од од шест 
го ди на)  – за при пре му за ду же на Ре пу блич ка ди рек ци ја за во де;

3) План за шти те во де од за га ђи ва ња  – за при пре му за ду же на 
Ре пу блич ка ди рек ци ја за во де;

4) Пла но ви упра вља ња во да ма на вод ним под руч ји ма (пе ри од од 
шест го ди на)  – за при пре му за ду же на јав на во до при вред на пред у зе ћа;

5) Пла но ви упра вља ња ри зи ци ма од по пла ва (пе ри од од шест 
го ди на)  – за при пре му Пла на за те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је за-
ду же на је Ре пу блич ка ди рек ци ја за во де, а за пла но ва за вод на под-
руч ја над ле жна јав на во до при вред на пред у зе ћа. 

По треб но је у нај кра ћем вре ме ну кон сти ту и са ти Са вет за во де.
Ефи ка сно спро во ђе ње Стра те ги је вр ши ће се на ба зи Ак ци о ног 

пла на за ре а ли за ци ју Стра те ги је (у да љем тек сту: Ак ци о ни план), 
чи је је до но ше ње пла ни ра но за 2017. го ди ну. Ак ци о ним пла ном ће 
се за све ци ље ве (оп шти стра те шки циљ, стра те шке ци ље ве и опе ра-
тив не ци ље ве) утвр ди ти од го ва ра ју ће ак тив но сти, њи хо ви но си о ци, 
уче сни ци и на чин спро во ђе ња, као и из во ри фи нан си ра ња. Та ко ђе, 
Ак ци о ним пла ном утвр ди ће се ди на ми ка за спро во ђе ње ме ра, као и 
на чин упра вља ња ри зи ци ма у по ступ ку по сти за ња ци ље ва ове стра-
те ги је. За пра ће ње ре а ли за ци је ци ље ва утвр ђе них овом стра те ги јом, 
у окви ру Ак ци о ног пла на по треб но је де фи ни са ти:

1) од го ва ра ју ће ин ди ка то ре  – по ка за те ље ко ји, по ред пра ће ња 
ре а ли за ци је Стра те ги је, обез бе ђу ју хар мо ни за ци ју са ак тив но сти-
ма ко је су у ЕУ ре ле вант не за обла сти жи вот не сре ди не и во да;

2) спе ци фич не ин ди ка то ре, ко је је по треб но пра ти ти на на ци-
о нал ном ни воу;

3) па ра ме тре ко ји ма се уна пре ђу је ста ти сти ка у обла сти во да.
Ефи ка сни ји си стем упра вља ња во да ма мо же се по сти ћи ако се:
1) об је ди не по сто је ће над ле жно сти сек то ра во да и ко му нал-

них де лат но сти снаб де ва ња ста нов ни штва во дом за пи ће и ка на-
ли са ња на се ља, у де лу пла ни ра ња и ре а ли за ци је ин ве сти ци о них 
ак тив но сти, укљу чу ју ћи и де фи ни са ње при о ри те та ка ко по обла-
сти ма, та ко и по про сто ру;

2) сма њи број јав них во до при вред них пред у зе ћа на те ри то-
ри ји Ре пу бли ке Ср би је, са ви ше цен та ра ор га ни зо ва них пр вен-
стве но по хи дро граф ском прин ци пу и уз обез бе ђе ну ме ђу соб ну 
ко ор ди на ци ју;

3) обез бе ди ве ћи ка па ци тет др жав них ор га на у сек то ру во да 
(пре све га у над ле жном ми ни стар ству);

4) обез бе ди бо ља хар мо ни за ци ја ак тив но сти на упра вља њу 
во да ма са ак тив но сти ма на за шти ти жи вот не сре ди не и при ро де;

5) омо гу ћи осни ва ње по себ не фи нан сиј ске ин сти ту ци је  – 
Фон да за во де са ста ту сом прав ног ли ца, ко ји би био по ве зан са 
ми ни стар ством над ле жним за упра вља ње во да ма; 

6) фор ми ра ју ре ги о нал ни цен три за им пле мен та ци ју ин ве-
сти ци о них про је ка та у сек то ру во да;

7) обез бе де ве ћа овла шће ња на уч но и стра жи вач ким ор га-
ни за ци ја ма (ИЈЧ, Ин сти тут за хи дро тех ни ку и вод но еко ло шко 
ин же њер ство, Ин сти тут за би о ло шка ис тра жи ва ња „Си ни ша 
Стан ко вић” и дру ге ре ле вант не ин сти ту ци је) да вр ше сту диј ско-
ис тра жи вач ке по сло ве од по себ ног зна ча ја за упра вља ње во да ма, 
као струч на по др шка др жав ним ор га ни ма упра ве;

8) ство ре усло ви за ја ча ње из во ђач ких, про јек тант ских, услу-
жних и дру гих ка па ци те та;

9) обез бе ди бо љи над зор и кон тро ла у обла сти упра вља ња во-
да ма;

10) уна пре ди мо ни то ринг по вр шин ских и под зем них во да и 
на но са у окви ру над ле жне ре пу блич ке ор га ни за ци је, као и раз во-
јем до пун ских си сте ма мо ни то рин га аку му ла ци ја, бра на, из во ри-
шта и сл.; 

11) по да ци у окви ру вод них ка та ста ра ре дов но ажу ри ра ју и 
укљу чу ју у Вод ни ин фор ма ци о ни си стем;

12) обез бе ди уна пре ђе ње си сте ма еду ка ци је на свим ни во и-
ма, кроз све о бу хва тан план;

13) обез бе ди бо ље ин фор ми са ње и ак тив ни је уче шће јав но сти 
у по ступ ци ма до но ше ња план ске до ку мен та ци је у обла сти во да, што 
укљу чу је име но ва ње чла но ва На ци о нал не кон фе рен ци је за во де; 

14) из јав них ко му нал них пред у зе ћа ко ја оба вља ју ви ше ко-
му нал них де лат но сти на ни воу ло кал не са мо у пра ве из дво је де лат-
но сти снаб де ва ња во дом за пи ће си сте мом јав ног во до во да и са ку-
пља ња, од во ђе ња и пре чи шћа ва ња от пад них во да си сте мом јав не 
ка на ли за ци је и фор ми ра ју но ва пред у зе ћа за оба вља ње ових по-
сло ва, а у слу ча ју да из ор га ни за ци о них и еко ном ских раз ло га ово 
из два ја ње ни је оправ да но, обез бе ди ти по себ но во ђе ње еви ден ци је 
о при хо ди ма и рас хо ди ма у овим де лат но сти ма;

15) из ра де нео п ход на ис тра жи ва ња и сту ди је;
(1) Сту ди ја раз во ја ре ги о нал них во до вод них си сте ма на те ри-

то ри ји Ре пу бли ке Ср би је,
(2) Сту ди је за шти те и оп ти мал ног ко ри шће ња аку му ла ци ја у 

Ре пу бли ци Ср би ји,
(3) Ис тра жи ва ња ве за на за де фи ни са ње ути ца ја кли мат ских 

про ме на на ре жим во да во до то ка,
(4) Ис тра жи ва ња из да шно сти по тен ци јал них из во ри шта у 

Ба на ту и Бач кој,
(5) Ис тра жи ва ња мо гућ но сти ин фил тра ци је во де у ду бље из-

да ни у АП Вој во ди ни,
(6) Ис тра жи ва ња мо гућ но сти аку му ли са ња во де у пр вој из да-

ни у до ли ни Мо ра ве у ци љу на вод ња ва ња,
(7) Ис тра жи ва ња ве за на за одр жа ва ње обје ка та у алу ви јал-

ним из во ри шти ма под зем них во да,
(8) Ис тра жи ва ња ве за на за мо де ли ра ње во да у во до то ци ма 

(Мо ра ва, итд.),
(9) Сту ди је по на ша ња емер гент них и при о ри тет них суп стан-

ци на по те зу ре ка  – во до за хват ни обје кат,
(10) Ис тра жи ва ња ве за на за би ланс на но са у во до то ци ма,
(11) Ис тра жи ва ња за по тре бе де фи ни са ња осе тљи вих зо на за 

ну три јен те,
(12) Ис тра жи ва ња за по тре бе од ре ђи ва ња не до ста ју ћих па ра-

ме та ра за од ре ђи ва ње ста ту са во да,
(13) Ис тра жи ва ња за по тре бе из ра де кар те ри зи ка од по пла ва,
(14) Ис тра жи ва ња за по тре бе из ра де кар те еро зи је Ре пу бли ке 

Ср би је,
(15) Сту ди ја по год но сти ква ли те та во да за на вод ња ва ње.
У обла сти еко ном ске по ли ти ке при о ри тет не ак тив но сти су 

сле де ће:
1) по сте пе но ус по ста вља ње еко ном ске це не во де и ко му нал-

них услу га снаб де ва ња во дом и ка на ли са ња на се ља;
2) де фи ни са ње еле ме на та та риф ног си сте ма за од ре ђи ва ње 

це не ко му нал них услу га (у над ле жно сти из вр шних ор га на је ди ни-
ца ло кал не са мо у пра ве); 

3) обез бе ђе ње усло ва за ве ће уче шће оста лих фон до ва и при-
ват ног ка пи та ла у сред стви ма за фи нан си ра ње раз во ја сек то ра во да; 

4) обез бе ђе ње усло ва за ве ће ко ри шће ње сред ста ва фон до ва 
ЕУ и обез бе ђе ње су фи нан си ра ња у окви ру сва ке обла сти по др шке 
из ових фон до ва. 

6.2. Нај ва жни ји про јек ти по по је ди ним обла сти ма

6.2.1. За вр ше так ка пи тал них про је ка та (обје ка та)

Ка да су у пи та њу ин ве сти ци о ни ра до ви, при о ри тет пред ста-
вља за вр ше так ка пи тал них обје ка та ви ше на мен ског ка рак те ра, чи-
ја је из град ња за по че ла у прет ход ном пе ри о ду. Ово се пр вен стве но 
од но си на: 

1) за вр ше так ра до ва на бра на ма „Се ло ва” и „Сту бо ров ни” и 
фор ми ра ње аку му ла ци ја, уз евен ту ал но ре де фи ни са ње њи хо вих 
про јек то ва них функ ци ја; 

2) на ста вак ра до ва на бра ни са аку му ла ци јом „Ари ље”  – про-
фил „Сврач ко во”.

6.2.2. Ко ри шће ње во да

a )  Снаб де  ва  ње  во дом  ст а  нов  ни  штва

Иако снаб де ва ње во дом ста нов ни штва пред ста вља при о ри-
тет над свим оста лим об ли ци ма ко ри шће ња во де, још увек по сто је 
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про сто ри на ко ји ма ни је обез бе ђе но од го ва ра ју ће (по кван ти те ту 
и/или ква ли те ту) снаб де ва ње во дом за пи ће. С об зи ром на ово, у 
на став ку је дат пред лог при о ри тет них ак тив но сти у овој обла сти. 

На се ља у АП Вој во ди ни ко ја се во дом снаб де ва ју из основ-
ног во до но сног ком плек са има ју ве ли ке про бле ме у по гле ду ква-
ли те та во де ко ја се ис по ру чу је ста нов ни штву, због при род но ви-
со ког са др жа ја по је ди ни штет них ма те ри ја (ор ган ска ма те ри ја, 
ар сен, итд.). Сто га се у јед ном бро ју гра до ва во да не ко ри сти за 
пи ће, већ са мо као тех нич ка во да. При о ри тет у ре ша ва њу има ју 
нај ве ћа на се ља: Зре ња нин и Ки кин да, а за тим и сва она дру га ма-
ња на се ља код ко јих је на сна зи за бра на ко ри шће ња во де за пи ће. 
Због сло же но сти, ре ша ва ње овог про бле ма зах те ва уво ђе ње сло-
же ни јих по сту па ка у пре чи шћа ва ње во де. Ме ђу тим, ово не мо же 
би ти ду го роч но ре ше ње, јер при ме на ових ме то да до во ди до до-
дат ног сни жа ва ња ни воа под зем них во да. За то се упо ре до са овим 
хит ним ме ра ма мо ра ра ди ти и сту диј ска и план ска до ку мен та ци ја, 
у окви ру ко је тре ба раз мо три ти и пред ло жи ти ду го роч но одр жи во 
ре ша ва ње пи та ња снаб де ва ња во дом ве ли ког де ла Ба на та и Бач ке. 
Ис тра жи ва ња тре ба нај пре усме ри ти на по тен ци јал на из во ри шта, 
озна че на као Ис точ ни обод Те леч ке и Ју го и сточ ни Ба нат. 

По је ди ни гра до ви/на се ља у до ли ни Ве ли ке Мо ра ве има ју 
зна чај них про бле ма са ква ли те том во де за пи ће због по ја ве ни тра-
та у во да ма. Ово се пре све га од но си на По жа ре вац, Ла по во, али и 
на дру га на се ља. Ови гра до ви/на се ља, ко ји су ду го роч но ори јен-
ти са ни на ло кал на из во ри шта за во до снаб де ва ње, мо ра ју ур гент но 
ре ша ва ти пи та ња обез бе ђи ва ња до вољ них ко ли чи на во да од го ва-
ра ју ћег ква ли те та, али се упо ре до са овим мо ра си сте мат ски ра ди-
ти на из град њи ППОВ нај ве ћих на се ља на сли ву Мо ра ве, у ци љу 
по бољ ша ња ква ли те та во да ове ре ке. Уко ли ко у бу дућ но сти ре ше-
ње во до снаб де ва ња не ких гра до ва бу де ори јен та ци ја на ре ги о нал-
не си сте ме, ак тив но сти мо ра ју би ти усме ре не и на при пре му од го-
ва ра ју ће про јект не до ку мен та ци је ко ја би омо гу ћи ла из град њу тих 
си сте ма (на при мер, бра на са аку му ла ци јом За бре ге на Цр ни ци, из 
ко је би се обез бе ди ла и во да за на вод ња ва ње).

Има ју ћи у ви ду да су ло кал на из во ри шта за снаб де ва ње во-
дом за пи ће, осим у АП Вој во ди ни, нај че шће усме ре на на ко ри-
шће ње под зем них во да из алу ви јал них се ди ме на та, пре ко бу на ра, 
по сто је два основ на про бле ма ко ји ма тре ба по све ти ти од го ва ра ју-
ћу па жњу: 

1) под ло жност за га ђе њу, што ути че на ква ли тет во де, па је 
нео п ход но из вр ши ти за шти ту из во ри шта, у скла ду са про пи си ма 
(од ре ди ти зо не са ни тар не за шти те); 

2) ста ре ње бу на ра на из во ри шту, што се ма ни фе сту је сма ње-
њем ка па ци те та. 

Као нај зна чај ни ји при ме ри опа да ња из да шно сти бу на ра мо гу 
се на ве сти Бе о град ско из во ри ште под зем них во да и из во ри шта на 
те ри то ри ји Но вог Са да, за ко ја је нео п ход но ус по ста ви ти си стем 
на мен ских ис тра жи ва ња (кроз мо ни то ринг ста ња и ра да бу на ра, 
укљу чу ју ћи и ква ли тет во де) и пред у зи ма ти од го ва ра ју ће ме ре за 
очу ва ње ка па ци те та (ре ге не ра ци ја бу на ра, ути ски ва ње но вих дре-
но ва у по сто је ће бу на ре, из град ња но вих бу на ра и сл.). Очу ва ње 
или по ве ћа ње ка па ци те та по треб но је и код дру гих из во ри шта у 
АП Вој во ди ни и цен трал ној Ср би ји, што се мо же по сти ћи при ме-
ном ме то де ве штач ке ин фил тра ци је. 

Ма њак во де на из во ри шти ма под зем них во да у Шу ма ди ји до 
са да је ре ша ван из град њом ма њих (Бу ку ља, Га ра ши, Гро шни ца) 
и ве ћих (Гру жа) аку му ла ци ја у окви ру РВС Кра гу јев ца, као и из-
град њом РВС Рзав. Не до ста так во де у по је ди ним оп шти на ма (То-
по ла, Гор њи Ми ла но вац, Аран ђе ло вац, Љиг и Кра ље во) мо же се 
ре ша ва ти про ши ре њем овог ре ги о нал ног си сте ма и то на кон из-
град ње бра не Сврач ко во, чи ји за вр ше так пред ста вља при о ри тет, 
али мо гу ћа су и дру га ре ше ња, ко ја тре ба раз мо три ти у окви ру од-
го ва ра ју ће сту диј ске до ку мен та ци је.

Из раз ли чи тих раз ло га, а пре све га због не до вољ ног ула га ња 
у за шти ту, ве ћи на аку му ла ци ја ко је су на ме ње не снаб де ва њу во-
дом за пи ће се да нас на ла зи у при лич но ло шем ста њу. Код не ких 
од њих, као што је то, на при мер, аку му ла ци ја Врут ци за снаб де ва-
ње во дом Ужи ца, ово је већ до ве ло до пе ри о дич ног об у ста вља ња 
снаб де ва ња во дом за пи ће. Слич ни про це си се од ви ја ју и у дру гим 
аку му ла ци ја ма (Ће ли је, Гру жа, Бо ван, Бар је, итд.) што мо же, пре 
или ка сни је, до ве сти до слич не си ту а ци је са снаб де ва њем во дом 
гра до ва чи ја су из во ри шта ове аку му ла ци је. Да би се то спре чи ло, 
по треб но је ура ди ти де таљ но сни ма ње ста ња ових аку му ла ци ја, а 
за тим пред ло жи ти ме ре за са на ци ју и обез бе ђе ње ду го роч но ста-
бил ног снаб де ва ња во дом из ових из во ри шта.

Па ра лел но са ак тив но сти ма на за шти ти по сто је ћих и отва ра-
њу но вих из во ри шта по вр шин ских и под зем них во да, нео п ход но 
је спро во ди ти ме ре на сма њи ва њу гу би та ка у во до вод ним си сте-
ми ма и по ве ћа њу ефи ка сно сти њи хо вог ра да.

б )  На  вод  ња  ва  ње

По љо при вред не по вр ши не у јав ној сво ји ни, ко је тре ба об у-
хва ти ти си сте ми ма за на вод ња ва ње и обез бе ди ти по треб не ко ли-
чи не во де за њих, на ла зе се у I раз вој ној гру пи (Та бе ла 66). Ова 
гру па об у хва та по вр ши не на ко ји ма по сто је из гра ђе ни хи дро ме ли-
о ра ци о ни си сте ми ко ји ни су или су де ли мич но у функ ци ји, као и 
оне за ко је је про јект на до ку мен та ци ја из ра ђе на или је у фа зи из-
ра де (за си сте ме у це ли ни или за њи хо ве де ло ве), а ујед но: 

1) при ре кон струк ци ји и до град њи си сте ма по сто ји мо гућ-
ност обез бе ђе ња њи хо ве дво на мен ске функ ци је (од вод ња ва ње и 
на вод ња ва ње);

2) по сто ји мо гућ ност за ре ха би ли та ци ју по сто је ћих си сте ма 
за на вод ња ва ње;

3) на по сто је ћим си сте ми ма не до ста ју по је ди ни објек ти или 
тех нич ка опре ма.

Табела 66. Пла ни ра ни си сте ми за на вод ња ва ње
Вод но под-

руч је Под си стем/под руч је Из во ри ште 
река/канал

По вр ши на 
(ha)

Бач ка и Ба нат*

Ју жна Бач ка ХС ДТД  – Ду нав 35.000
Ку ла  – Ма ли Иђош Ве ли ки Бач ки Ка нал  – Ду нав 5.000
 Н. Цр ња Жи ти ште ХС ДТД  – Ти са 6.000
Ти са –Па лић Ти са 14.000
Ки кин да ХС ДТД  – Ти са 18.000

Срем Ис точ ни Срем до ња 
зо на** Са ва 6.000

Са ва
Ма чва* Са ва 11.000
Ко лу ба ра** Ко лу ба ра 1.500

Бе о град

Сме де ре во и Гроц ка* Ду нав 2.000
Обре но вац** Са ва 3.000
Пан че вач ки рит  – се-
вер ни део** Ду нав 9.000

Мо ра ва**

Ве ли ка Мо ра ва Ве ли ка Мо ра ва 6.000
За пад на Мо ра ва За пад на Мо ра ва 2.000
Ју жна Мо ра ва Ју жна Мо ра ва 2.000
Опле нач ко ви но гор је ло кал ни во до то ци 1.200

До њи Ду нав**

Ти моч ка Кра ји на (Не-
го тин ска ни зи ја, За је-
чар ска ко тли на, Мла-
ва и Пек)

Ти мок, Ду нав, Мла ва 13.500

Укуп но 135.200
* до ра да про јект. до ку мен та ци је и из град ња **из ра да про јект. до ку мен та ци је и из-

град ња

6.2.3. За шти та во да од за га ђи ва ња

Ре пу бли ка Ср би ја је 2009. го ди не, у окви ру при пре ме Пла-
на упра вља ња во да ма сли ва ре ке Ду нав (ра ди ис пу ња ва ња оба ве за 
пре ма Кон вен ци ји о за шти ти ре ке Ду нав), до ста ви ла спи сак про је-
ка та ко ји би тре ба ло да бу ду ре а ли зо ва ни (Та бе ла 67).

Табела 67. Про јек ти ко ји би тре ба ло да бу ду ре а ли зо ва ни

На се ље Ре ци пи јент EС* Сте пен пре-
чишћ. ППОВ

Про ши ре ње 
ка на ли за ци-
о ног си сте ма

1 Брус Ра си на 12.000 тер ци јар ни + +
2 Бла це Ра си на 19.000 тер ци јар ни + +
3 Ку ла ХС ДТД 42.000 тер ци јар ни + +
4 Вр бас ХС ДТД 50.000 тер ци јар ни + +
5 Цр вен ка ХС ДТД 25.000 тер ци јар ни + +

6
Су бо ти ца 
(на став.) Је зе ро Па лић 230.000 тер ци јар ни + +

7 Ша бац Са ва 185.000 се кун дар ни + +
8 Вра ње Ју жна Мо ра ва 131.000 се кун дар ни + +

*ка па ци тет по стро је ња из ра жен бро јем екви ва лент ста нов ни ка

Је ди ни за вр ше ни про је кат је ППОВ у Су бо ти ци, док су оста-
ли про јек ти у ра зним фа за ма ре а ли за ци је.
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Про јек ти ко ји се су фи нан си ра ју сред стви ма KfW-а од но се се 

на гра до ве Кру ше вац, Вра ње, Алек си нац и Ужи це, за ко је је за вр-
ше на сту ди ја из во дљи во сти и гра до ве Ча чак, Ја го ди на, Ки кин да, 
Кра ље во, Пи рот, По жа ре вац, Вр шац и За је чар, за ко је је при пре ма 
ин ве сти ци ја у то ку.

Као што се ви ди, до са да је у овој обла сти ура ђе но ма ло, 
укљу чу ју ћи и пре у зе те оба ве зе, та ко да би у на ред ном пе ри о ду у 
обла сти за шти те во да од за га ђи ва ња тре ба ло на ста ви ти ра до ве по 
при о ри те ти ма, ка ко је то де фи ни са но у на став ку.

Као оп шти при о ри те ти мо гу се на ве сти:
1) ре ша ва ње про бле ма при ку пља ња и трет ма на от пад них во-

да на се ља и ин ду стри је са ци љем сма ње ња оп те ре ће ња во да, а пре 
све га до ми цил них во да и во да у сли во ви ма ко ји су нај ви ше угро-
же ни и има ју нај ве ћа спе ци фич на оп те ре ће ња;

2) уна пре ђе ње си сте ма за шти те во да од за га ђи ва ња од ра су-
тих из во ра за га ђи ва ња, пре све га из по љо при вре де;

3) зна чај но по ве ћа ње оби ма ин ве сти ци ја за за шти ту во да oд 
за га ђи ва ња;

4) ја ча ње ин сти ту ци о нал них и дру гих ка па ци те та за за шти-
ту во да oд за га ђи ва ња на ре пу блич ком, ре ги о нал ном и ло кал ном 
ни воу, а по себ но у до ме ну спро во ђе ња по сто је ћих за кон ских од-
ред би;

5) про ши ре ње и мо дер ни за ци ја мре же мо ни то рин га ква ли те-
та во да и еми си је от пад них во да;

6) да ља хар мо ни за ци ја прав ног и ин сти ту ци о нал ног окви ра 
за шти те во да од за га ђи ва ња са по сто је ћим си сте мом за шти те во да 
у ЕУ.

Код кон цен три са них из во ра за га ђи ва ња за на се ља ве ћа од 
2.000 ста нов ни ка основ ни кри те ри јум за од ре ђи ва ње при о ри те та 
је спе ци фич но оп те ре ће ње при јем ни ка у од но су на рас по ло жи ве 
ко ли чи не во да у ње му (усло ви у при јем ни ку), док се код ра су тих 
из во ра за га ђе ња при о ри те ти од ре ђу ју на ба зи ре ла тив ног до при-
но са по је ди них ка те го ри ја укуп ном за га ђе њу и мо гућ но сти ма за 
свр сис ход ну и ефи ка сну при ме ну ме ра кон тро ле уно са. 

а )  При  о  ри  те  ти  за  кон  цен  т ри  с а  не  из  во  ре

Сте пен из гра ђе но сти ка на ли за ци о них си сте ма је па ра ме тар 
на осно ву ко га се утвр ђу је при о ри тет из град ње мре же или ППОВ. 
Уко ли ко је при кљу че ност на јав ну ка на ли за ци ју ве ћа од 60%, при-
о ри тет тре ба да ти из град њи по стро је ња, док у су прот ном при о ри-
тет има ком пле ти ра ње мре же. 

При из град њи ППОВ пред ност има ју ве ћа на се ља на ма њим 
во до то ци ма, на ро чи то она ко ја има ју ви сок сте пен при кљу че но-
сти на јав не ка на ли за ци о не си сте ме (сва на се ља ве ћа од 10.000 
ста нов ни ка), а за тим на се ља код ко јих је при кљу че ност на јав не 
си сте ме ни ска (углав ном на се ља ма ња од 10.000 ста нов ни ка и 
при кљу че ност ма ња од 50% ста нов ни ка), од но сно кри те ри јум за 
де фи ни са ње при о ри те та је спе ци фич но оп те ре ће ње ре ле вант ног 
во до при јем ни ка от пад ним во да ма.

У окви ру из град ње ка на ли за ци о не мре же и глав них ко лек то-
ра при о ри тет има ју: 

1) при мар на и се кун дар на ка на ли за ци о на мре жа;
(1) код на се ља ко ја су ве ћа од 2.000 ста нов ни ка и у ко ји ма по-

сто је ћи ин ди ви ду ал ни си сте ми угро жа ва ју здра вље ста нов ни штва, 
(2) код на се ља у ко ји ма из гра ђе на ППОВ има ју ви шак ка па-

ци те та, 
(3) уко ли ко не ма из гра ђе них ППОВ, али су на се ља ло ци ра на 

бли зу моћ них ре ци пи је на та,
(4) на се ља ма ња од 2.000 ста нов ни ка у ко ји ма је за по че та из-

град ња цен трал них ка на ли за ци о них си сте ма (услов но, ви ше од 
30% ста нов ни штва),

(5) код на се ља ма њих од 2.000 ста нов ни ка, без јав не ка на ли-
за ци је (или са ка на ли за ци о ним системимa ко ји по кри ва ју ма ње од 
30% ста нов ни ка), а са јав ним во до снаб де ва њем, ори јен ти са ти се 
на ин ди ви ду ал не си сте ме трет ма на от пад них во да;

2) глав ни ко лек то ри: 
(1) уко ли ко је њи хо ва из град ња вре мен ски ускла ђе на са из-

град њом ППОВ на се ља, 
(2) уко ли ко њи хо ва из град ња ни је вре мен ски ускла ђе на са 

из град њом ППОВ, али се ко лек то ром уна пре ђу је за шти та здра вља 
ста нов ни штва, за шти та из во ри шта снаб де ва ња во дом или по бољ-
ша ва ква ли тет во де у во до то ку ко ји пред ста вља ре ци пи јент.

б )  Пре  вен  ци  ј а  и  упра  вља  ње

Основ на ме ра пре вен ци је је спро во ђе ње мо ни то рин га и ме ра 
ин спек циј ског над зо ра. Др жав ни ор га ни тре ба да оси гу ра ју стро гу 
при ме ну прин ци па „за га ђи вач пла ћа” и ме ра у до ме ну до сти за ња 
ре ал не це не во де и услу га. При о ри тет не ак тив но сти на пре вен ци ји 
об у хва та ју и по ди за ње све сти (и ка па ци те та) за га ђи ва ча, као и сти-
му ла ци ју при ме не до бре прак се у по љо при вре ди. Кроз по ја ча не 
ак тив но сти ин спек циј ског над зо ра тре ба спре ча ва ти да ље за га ђи-
ва ње (по себ но ства ра ње ди вљих де по ни ја) и укла ња ти по сле ди це 
ра ни јих за га ђе ња.

У пре вен тив не ме ре мо гу се свр ста ти и ре ме ди ја ци ја исто-
риј ског за га ђи ва ња, а на ода бра ним ло ка ли те ти ма (пр вен стве но у 
за шти ће ним обла сти ма) и ус по ста вља ње си сте ма пра ће ња и кон-
тро ле упо тре бе ђу бри ва и сред ста ва за за шти ту би ља, ра ди кван-
ти фи ко ва ња за га ђе ња од по љо при вред не де лат но сти. Та ко ђе, ра ди 
утвр ђи ва ња ста ту са вод них те ла по вр шин ских и под зем них во да, 
тре ба си сте мат ски ус по ста вља ти мо ни то ринг па ра ме та ра де фи ни-
са них од го ва ра ју ћим пра вил ни ком и по дат ке мо ни то рин га укљу-
чи ти у ин фор ма ци о ни си стем. 

6.2.4. За шти та од штет ног деј ства во да

а )  За  шти  т а  од  по  пла  ва

Све ве ли ке по пла ве у про шло сти су по кре та ле но ви ци клус 
ула га ња у уна пре ђе ње си сте ма за шти те од по пла ва, ко ји је тра јао 
30 до 40 го ди на, пре све га у за ви сно сти од еко ном ских усло ва у 
зе мљи. 

По пла ва из ма ја 2014. го ди не, ко ја је на ро чи то има ла бу јич-
ни ка рак тер, по го ди ла је 42 од 99 зна чај них по плав них под руч ја 
у Ре пу бли ци Ср би ји. По сле нај не оп ход ни јих са на ци ји оште ће ња 
за штит них обје ка та, по кре ће се но ви ци клус ко ји ће обез бе ди ти 
сма ње ње ри зи ка од по пла ва на ве ли ком бро ју во до то ка у Ре пу бли-
ци Ср би ји. При том је бит но да сви пла ни ра ни ра до ви и ме ре бу-
ду флек си бил ни и омо гу ће при ла го ђа ва ње бу ду ћим усло ви ма ко ји 
мо гу да до ве ду до по гор ша ња ре жи ма ве ли ких во да, укљу чу ју ћи и 
про ме не у ко ри шће њу сли во ва и кли мат ске про ме не. 

Основ ни по сту лат је да се ин те грал но ре ше ње  – тех нич ки из-
во дљи во, еко ном ски и еко ло шки оправ да но и одр жи во у усло ви ма 
кли мат ских про ме на, мо ра де фи ни са ти на ни воу сли ва. С об зи ром 
на ис ку ства из по пла ва 2014. го ди не, при о ри тет ни су:

1) Ра до ви на ком пле ти ра њу си сте ма за шти те од по пла ва дуж 
Са ве и Дри не, и то: 

(1) за вр ше так ра до ва на ре кон струк ци ји на си па у ис точ ној и 
за пад ној зо ни Ма чве, уз пре и спи ти ва ње усло ва за шти те,

(2) по ве ћа ње сте пе на за шти те гра до ва (Бе о град, Срем ска Ми-
тро ви ца, Ша бац и др.) ком би на ци јом стал них обје ка та и мо бил не 
за шти те,

(3) про је кат и из во ђе ње на си па на де сној оба ли Дри не, од Ба-
до ви на ца до Лип нич ког Шо ра (28,5 km);

2) Уна пре ђе ње за шти те од по пла ва у сли ву Ко лу ба ре, што 
зах те ва нај пре из ра ду:

(1) Сту ди је упра вља ња ри зи ци ма од по пла ва у сли ву Ко лу ба-
ре, ко ја ће де фи ни са ти си стем ин ве сти ци о них и не ин ве сти ци о них 
ме ра ко је тре ба им пле мен ти ра ти у на ред них 30 го ди на,

(2) Сту ди је угро же но сти те ри то ри је оп шти не Обре но вац од 
пла вље ња спољ ним и уну тра шњим во да ма,

(3) про је ка та ре кон струк ци је по је ди них обје ка та, по себ но у 
зо ни Обре нов ца и по вр шин ских ко по ва РБ Ко лу ба ра;

3) Уна пре ђе ње за шти те од по пла ва у сли ву Ве ли ке Мо ра ве, 
ко је об у хва та из во ђе ње ра до ва на за шти ти;

(1) Па ра ћи на, у скла ду са Екс пер ти зом и про јек том хит них 
ра до ва,

(2) Сви лајн ца, у скла ду са Екс пер ти зом и про јек том хит них 
ра до ва,

(3) Сме де рев ске Па лан ке, у скла ду са Екс пер ти зом и про јек-
том хит них ра до ва.

б )  За  шти  т а  од  еро  зи  ј е  и  бу  ји  ца

По ред хит них ин тер вен ци ја и хит них ра до ва пред ви ђе них 
Уред бом о утвр ђи ва њу др жав ног про гра ма об но ве оште ће них вод-
них обје ка та за уре ђе ње во до то ка, вод них обје ка та за за шти ту од 



126 Број 3 18. јануар 2017.

по пла ва, еро зи је и бу ји ца и вод них обје ка та за од вод ња ва ње („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 86/14, 103/14, 69/15, 75/15, 109/15, 33/16 и 
80/16), ра ди от кла ња ња по сле ди ца по пла ва у Ре пу бли ци Ср би ји, по сто је број ни бу јич ни то ко ви ко је тре ба уре ди ти ра ди за шти те љу ди и 
до ба ра у бу дућ но сти.

Као при о ри тет не ак тив но сти у ци љу за шти те од еро зи је и бу ји ца мо гу се на ве сти:
1) на ста вак ра до ва на но ве ла ци ји кар те еро зи је Ре пу бли ке Ср би је;
2) по че так фор ми ра ња ба зе по да та ка у окви ру ка та стра бу јич них и еро зи о них под руч ја и обје ка та на њи ма, на осно ву те рен ског ре-

ког но сци ра ња, по сто је ће до ку мен та ци је и дру гих ре ле вант них ин фор ма ци ја;
3) уре ђе ње еро зи о них под руч ја и бу јич них то ко ва угро же них ве ли ких во да ма 2014.
У по след њих де сет го ди на ура ђе ни су ге не рал ни про јек ти за не ка под руч ја ко ја су би ла по го ђе на у то ку по пла ва 2014. го ди не, али 

ни је до шло до њи хо ве ре а ли за ци је. Нео п ход но је за ова под руч ја ура ди ти од го ва ра ју ћу про јект ну до ку мен та ци ју и ре а ли зо ва ти ра до ве на 
за шти ти од бу ји ца и еро зи ја.

Бу јич ни то ко ви ко ји та ко ђе зах те ва ју при о ри тет ну из ра ду про јект не до ку мен та ци је и ре а ли за ци ју ра до ва на за шти ти су и: 
1) не по сред не при то ке Ду на ва, од По жа рев ца до Не го ти на;
2) не по сред не при то ке Дри не, од Ба ји не Ба ште до Ло зни це;
3) ма ли во до то ци у За пад ној Ср би ји (пре све га у Круп њу и Осе чи ни);
4) из ра да ге не рал них про је ка та уре ђе ња еро зи о них под руч ја и бу јич них то ко ва у Ре пу бли ци Ср би ји, за сли во ве То пли це и Ја се ни це, 

ре ке Пчи ње, ре ке Ко лу ба ре, Ти мо ка.
За на ве де на под руч ја бу јич ног ка рак те ра и са из ра же ним еро зи о ним про це си ма пред ла же се из ра да ге не рал них про је ка та, с об зи-

ром да она ни су би ла пред мет раз ма тра ња у по след њих 30 го ди на. 
5) уна пре ђе ње за шти те Бе о гра да
Бе о град је по тен ци јал но угро жен ве ли ким бро јем бу ји ца (пре ко 190) ко је мо гу да се ак ти ви ра ју по сле екс трем них па да ви на. За то 

је још 2005. го ди не ура ђен План за од бра ну од бу јич них по пла ва за град Бе о град, где су по пи са не све бу ји це на под руч ју гра да и пред-
ло же ни при о ри те ти за њи хо во уре ђе ње. Про це ње на вред ност при о ри тет них ра до ва на уре ђе њу бу ји ца и њи хо вих сли во ва на те ри то ри ји 
гра да Бе о гра да из но си 10 ми ли о на €, а вре ме за ре а ли за ци ју ра до ва је три го ди не. Уз од ре ђе ну но ве ла ци ју, пред ло же на ре ше ња из овог 
до ку мен та мо гла би пред ста вља ти осно ву за ре а ли за ци ју при о ри тет них ин ве сти ци о них ак тив но сти на овом про сто ру.

в )  Од  вод  ња  ва  ње

Ви ше од 40% об ра ди ве по вр ши не (око два ми ли о на ha) об у хва ће но је од вод ња ва њем. Из гра ђе но је око 390 си сте ма за од вод ња ва ње, 
са пре ко 24.000 km ка нал ске мре же, 210 ве ћих и не ко ли ко де се ти на ма њих црп них ста ни ца (укуп ног ка па ци те та 543 m3/s) и 252 гра ви та-
ци о на ис пу ста. Хо ри зон тал на цев на дре на жа из гра ђе на је на око 66.000 hа (нај ви ше у Ба на ту, не што ма ње у Бач кој, а нај ма ње на вод ном 
под руч ју Мо ра ва). 

Због не а де кват ног одр жа ва ња, не ком плет но сти и че сто не на мен ског ко ри шће ња по сто је ћи си сте ми за шти те од уну тра шњих во да 
не обез бе ђу ју на свим про сто ри ма од го ва ра ју ће ефек те и про пи са не ре жи ме. За то у овом сег мен ту сек то ра во да при о ри тет пред ста вља 
ре ви та ли за ци ја и ре кон струк ци ја обје ка та и ка нал ске мре же (укљу чу ју ћи и цев ну дре на жу) по сто је ћих си сте ма, ка ко би се обез бе ди ла 
ефи ка сна за шти та од уну тра шњих во да. 

6.2.5. Про јек ти ви ше на мен ског ка рак те ра

Снаб де ва ње во дом за пи ће и за шти та ква ли те та во да пред у слов су и за раз вој при вред них ак тив но сти. Као при мер мо же се на ве сти 
оп шти на Ве ли ко Градиш тe, где би ре ша ва ње ове про бле ма ти ке омо гу ћи ло раз вој ту ри зма, од го ва ра ју ће снаб де ва ње во дом ста нов ни штва 
и по љо при вре де, а обез бе ди ла би се и за шти та ква ли те та во де Сре бр ног је зе ра.

6.3. По треб на сред ства и ка па ци те ти

6.3.1. По треб на сред ства

Ре а ли за ци ја раз вој них про гра ма у пр вих де се так го ди на зах те ва обез бе ђе ње сред ста ва у из но су од око 3,5 ми ли јар де €, од но сно око 
40% од про јек то ва не укуп не вред но сти ула га ња у план ском пе ри о ду. Уче шће по је ди них из во ра у де се то го ди шњем пе ри о ду при ка за но је 
у Та бе ли 68. У од но су на струк ту ру фи нан си ра ња раз во ја у укуп ном план ском пе ри о ду по сто ји из ве сна раз ли ка, што је у скла ду са про-
јек то ва ном при о ри те ти ма раз во ја по обла сти ма сек то ра во да и ди на ми ком до сти за ња еко ном ске це не во де (про сеч на про јек то ва на це на 
за цео план ски пе ри од из но си 1,35 €/m3). 

Табела 68. Из во ри фи нан си ра ња раз во ја до 2024. го ди не, у ми ли о ни ма €
Из во ри

Област
Сред ства Републике Србије и 

аутономне покрајине
ЈКП (из це не 

во де)
Оста ли
извори

ЕУ и др.
фондови

Ло кал на
самоуправа

Соп стве на сред ства 
инвестиције

Укуп но

Снаб де ва ње во дом 210 105 53 175 105 53 700
За шти та во да oд за га ђи ва ња 268 95 221 363 95 189 1231
Атм. ка на ли за ци ја 60 280 260 600
За шти та од во да 203 68 68 338
Ме ли о ра ци је 65 108 81 60 322 637
УКУП НО 806 200 662 687 587 564 3.506
Уче шће у % 23 6 19 20 17 16 100

У пе ри о ду до 2024. го ди не пла ни ра но је да се у област за шти те во да од за га ђи ва ња уло жи нај ве ћи обим сред ста ва (око 35% укуп ног 
из но са за овај пе ри од). 

Про јек то ва на го ди шња ди на ми ка ула га ња по обла сти ма сек то ра во да да та је на Сли ци 52, а из во ри из ко јих се оче ку је обез бе ђе ње 
по треб них сред ста ва на Сли ци 53. 
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Слика 52. Ф ина нс ир ање ра зв оја се кт ора в ода у д ес ет ог од ишњем п ер и оду, по обл аст има

Го ди шњи обим ула га ња по сте пе но се по ве ћа ва (од 190 у пр вој, пре ко 330 у пе тој до 500 мил € у по след њој го ди ни), у скла ду са 
про јек то ва ним еко ном ским по тен ци ја лом др жа ве. У пр вим го ди на ма ин ве сти ци о ну ак тив ност тре ба усме ри ти на на ста вак и за вр ше так 
из град ње и ре кон струк ци је вод них обје ка та и за по че ти из град њу но вих обје ка та, пре ма на пред пред ло же ним при о ри те ти ма. Код ин ве-
сти ци о них ак тив но сти од по себ ног зна ча ја је обез бе ђе ње сред ста ва за ре а ли за ци ју, од но сно за тво ре на фи нан сиј ска кон струк ци ја.

Слика 53. Сре дства за ф ина нс ир ање ра зв оја се кт ора в ода у д ес ет ог од ишњем п ер и оду

6.3.2. По треб ни струч ни ка па ци те ти

У скла ду са пла ни ра ном при о ри тет ним ак тив но сти ма за де-
се то го ди шњи пе ри од из вр ше на је про це на по треб них ин же њер-
ских ка па ци те та, с об зи ром да ће овај ка дар би ти но си лац раз-
вој них ак тив но сти. При про це ни се по шло од ста ва да ће у овом 
пе ри о ду ве ћа по тре ба би ти за ан га жо ва њем пла нер ских и про јек-
тант ских ка дро ва (Та бе ла 69). Од укуп ног бро ја по треб ног ин же-
њер ског ка дра гра ђе вин ски ин же ње ри хи дро стру ке за сту пље ни су 
са око 35%, док су са око 65% за сту пље ни оста ли гра ђе вин ски, за-
тим ма шин ски, елек тро ин же ње ри, тех но ло зи и дру ги, за ви сно од 
фа зе ре а ли за ци је ин ве сти ци о ног про јек та.

Табела 69. По треб ни ин же њер ски ка па ци те ти до 2024. го ди не
Пе ри од Сред ства

ми ли о на €/год
(просечно)

По треб ни ин же њер ски ка па ци те ти* 
(про сеч но го ди шње)

планерски и 
пројектанти

извођачки укупно

до 5. године 240 1.200 400 1.600
6 –10 године 480 1.500 1.000 2.500

* укључени домаћи капацитети и инострани експерти на одређеним пројектима

По тре бан ин же њер ски ка дар из Та бе ле 69. укљу чу је и на уч-
не, струч не, обра зов не и дру ге ин сти ту ци је, ко је пред ста вља ју зна-
ча јан по тен ци јал и по моћ др жав ним ор га ни ма при пла ни ра њу и 
ре а ли за ци ји раз вој них про је ка та. 

Успе шној ре а ли за ци ји раз вој них про је ка та у сек то ру во да 
тре ба да до при не су и очу ва ње и уна пре ђе ње по сто је ћих до ма ћих 
про из вод них и услу жних ка па ци те та, пр вен стве но у де лат но сти 
гра ђе ви нар ства и ин ду стри је.

VII. ЗА ВР ШНИ ДЕО

Ова стрaтeгиjа са др жи При лог 1  – Ди рек ти ве из обла сти во да 
са ко ји ма се, по ред Оквир не ди рек ти ве о во да ма, ускла ђу је на ци-
о нал но за ко но дав ство и При лог 2  – Кар те, ко ји су од штам па ни уз 
ову стра те ги ју и чи не њен са став ни део.

Ову стра те ги ју об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

05 број 325-12288/2016
У Бе о гра ду, 23. де цем бра 2016. го ди не

Вла да
Пред сед ник, 

Алек сан дар Ву чић, с.р.
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При лог 1

ДИ РЕК ТИ ВЕ 
ИЗ ОБЛА СТИ ВО ДА СА КО ЈИ МА СЕ, ПО РЕД ОКВИР НЕ  
ДИ РЕК ТИ ВЕ О ВО ДА МА, УСКЛА ЂУ ЈЕ НА ЦИ О НАЛ НО  

ЗА КО НО ДАВ СТВО

Ди рек ти ве из обла сти во да са ко ји ма се, по ред Оквир не ди-
рек ти ве о во да ма, ускла ђу је на ци о нал но за ко но дав ство:

1) Ди рек ти ва 75/440 ко ја се од но си на зах те ва ни ква ли тет по-
вр шин ске во де на ме ње не за за хва та ње за во ду за пи ће у др жа ва ма 
чла ни ца ма;

2) Ди рек ти ва 91/271/ЕЕC ко ја се од но си на пре чи шћа ва ње 
ко му нал них от пад них во да;

3) Ди рек ти ва 91/676/ЕЕC ко ја се од но си на за шти ту во да од 
за га ђи ва ња узро ко ва ног ни тра ти ма из по љо при вред них из во ра;

4) Ди рек ти ва 98/83/ЕC о ква ли те ту во де на ме ње не за људ ску 
по тро шњу;

5) Ди рек ти ва 2006/7/ЕC о упра вља њу ква ли те том во де за ку-
па ње ко јом се уки да Ди рек ти ва 76/160/ЕЕC;

6) Ди рек ти ва 2006/11/ЕC о за га ђи ва њу узро ко ва ном од ре ђе-
ним опа сним суп стан ца ма ко је се ис пу шта ју у аква тич ну жи вот ну 
сре ди ну За јед ни це;

7) Ди рек ти ва 2006/44/ЕC о ква ли те ту слат ких во да ко ји ма је 
по треб на за шти та или по бољ ша ње ра ди обез бе ђе ња жи во та ри ба 
(ко ди фи ко ва на вер зи ја);

8) Ди рек ти ва 2006/113/ЕC о зах те ва ном ква ли те ту во де за 
љу ска ре;

9) Ди рек ти ва 2006/118/ЕC о за шти ти под зем не во де од за га-
ђи ва ња и по гор ша ва ња ква ли те та;

10) Ди рек ти ва 2007/60/ЕC о про це ни и упра вља њу ри зи ци ма 
од по пла ва;

11) Ди рек ти ва 2008/105/EC о стан дар ди ма ква ли те та жи вот-
не сре ди не у обла сти по ли ти ке во да;

12) Ди рек ти ва 2013/39/EC о при о ри тет ним ма те ри ја ма у 
обла сти по ли ти ке во да.

Ди рек ти ве из обла сти за шти те при ро де и за шти те жи вот не 
сре ди не са ко ји ма се ускла ђу је за ко но дав ство у обла сти во да:

1) Ди рек ти ва 79/409/ ЕЕC о очу ва њу ди вљих пти ца;
2) Ди рек ти ва 92/43/ ЕЕC о очу ва њу при род них ста ни шта и 

ди вље фа у не и фло ре;
3) Ди рек ти ва 96/61/ЕC ко ја се од но си на ин те гри са но спре ча-

ва ње и ме ре кон тро ле за га ђи ва ња;
4) Ди рек ти ва 86/278/ЕЕC о за шти ти жи вот не сре ди не, по себ-

но зе мљи шта, при ко ри шће њу ка на ли за ци о ног му ља у по љо при-
вре ди;

5) Ди рек ти ва 91/414/ ЕЕC о ста вља њу у про мет про из во да за 
за шти ту би ља ка;

6) Ди рек ти ва 98/8/ЕC о ста вља њу у про мет би о ци дал них 
про из во да;

7) Ди рек ти ва 96/82/ЕC о кон тро ли ри зи ка по ја ве ве ћих ак ци-
де на та са опа сним суп стан ца ма;

8) Ди рек ти ва 2010/75/EU о ин ду стриј ским еми си ја ма.
За упра вља ње во да ма ре ле вант не су и тзв. хо ри зон тал не ди-

рек ти ве, ко је про пи су ју оп шта пра ви ла ко ја тре ба по што ва ти при 
упра вља њу во да ма, и то:

1) Ди рек ти ва 97/11/ЕC о про це ни ути ца ја од ре ђе них јав них и 
при ват них про је ка та на жи вот ну сре ди ну;

2) Ди рек ти ва 2001/42/ЕC о про це ни ути ца ја од ре ђе них пла-
но ва и про гра ма на жи вот ну сре ди ну;

3) Ди рек ти ва 2003/4/ ЕC о јав ном при сту пу ин фор ма ци ја ма о 
жи вот ној сре ди ни и уки да њу Ди рек ти ве 90/313;

4) Ди рек ти ва 2003/35/ЕC ко јом се омо гу ћу је уче шће јав но сти 
у из ра ди на цр та од ре ђе них пла но ва и про гра ма ко ји се од но се на 
жи вот ну сре ди ну;

5) Ди рек ти ва 2009/90/EC ко ја утвр ђу је тех нич ке спе ци фи ка-
ци је за хе миј ске ана ли зе и мо ни то ринг ста ту са водa.
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При лог 2

КАР ТЕ
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