ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОДАМА
Члан 1.
У Закону о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12), у члану 2.
став 3. речи: „експлоатацију речних наноса који не садрже” замењују се речима:
„речни нанос који не садржи”.
Члан 2.
У члану 3. после тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи:
„1а) агломерација јесте подручје на коме су становништво и/или
производне делатности довољно концентрисани да се комуналне отпадне воде
могу прикупљати и одводити до постројења за пречишћавање отпадних вода
или до крајње тачке испуштања;”.
После тачке 2) додаје се тачка 2а), која гласи:
„2а) биота јесте сав живи свет неког станишта;”.
Тач. 4) и 5) мењају се и гласе:
„4) вода за купање јесте вода коју људи користе у спортске и
рекреативне сврхе, а део је водног тела површинске воде;
5) вода за пиће јесте вода намењена за људску употребу и обухвата:
(1) воду било у њеном оригиналном стању или после третмана, која је
намењена за пиће, кување, припрему хране или за друге потребе домаћинства,
без обзира на њено порекло и на то да ли се доставља из дистрибутивне
мреже, јавног извора, јавног бунара, цистерне, контејнера, боца или танкова,
(2) воду која се користи у предузећима за производњу хране ради
производње, обраде, чувања или стављања на тржиште производа или
супстанци намењених за људску употребу, ако су надлежни органи сагласни да
квалитет воде не може да утиче на здравствену исправност хране у њеном
коначном облику;”.
Тачка 7) брише се.
У тачки 33) речи: „унутрашње (брањене)” замењују се речју: „брањене”.
Тачка 35) мења се и гласи:
„35) јавни водовод јесте скуп повезаних објеката који су у функцији
захватања воде из уређеног и заштићеног изворишта, пречишћавања,
складиштења и транспорта воде за пиће дистрибутивном водоводном мрежом
до водомера корисника, који корисницима испоручује више од 10m3/дан воде за
пиће или водом за пиће снабдева више од 50 становника;”.
После тачке 35) додаје се тачка 35а), која гласи:
„35а) јавно водоснабдевање јесте снабдевање водом за пиће из јавног
водовода;”.
После тачке 40) додају се тач. 40а), 40б) и 40в), које гласе:
„40а) ледене поплаве су поплаве од спољних вода услед настанка
ледених баријера у речном кориту;
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40б) магистрални цевовод је водни објекат, са опремом, за транспорт
воде у систему водоснабдевања од водозахвата до резервоара или мреже;
40в) матрикс јесте посебан део акватичне животне средине и то: вода,
седимент и биота;”.
После тачке 41) додаје се тачка 41а), која гласи:
„41а) муљ јесу обрађени или необрађени остаци који настају у процесу
пречишћавања кoмуналних отпадних вода;”.
После тачке 44) додаје се тачка 44а), која гласи:
„44а) поплава јесте привремена покривеност водом земљишта које
обично није покривено водом;”.
У тачки 52) после речи: „атмосферске воде” додају се речи: „и воде из
каналске мреже за одводњавање;”.
Тачка 54) мења се и гласи:
„54) речни слив јесте простор са кога се сав површински отицај слива
мрежом водотока, а могуће и језером, са припадајућим подземним водама
према ушћу, естуару или делти реке у море;”.
Тачка 55) мења се и гласи:
„55) подслив јесте простор са кога се сав површински отицај слива
мрежом водотока, а могуће и језером, са припадајућим подземним водама
према водотоку у који се улива;”.
После тачке 55) додаје се тачка 55а), која гласи:
„55а) сеоски водовод јесте јавни водовод који водом за пиће снабдева
сеоско насеље, а састоји се најмање од уређеног и заштићеног изворишта и
дистрибутивне водоводне мреже;”.
После тачке 56) додаје се тачка 56а), која гласи:
„56а) стандард квалитета животне средине јесте концентрација
појединачне загађујуће супстанце или групе загађујућих супстанци у води,
седименту или биоти, која не може да буде прекорачена у циљу заштите
људског здравља и животне средине;”.
После тачке 60) додаје се тачка 60а), која гласи:
„60а) хидромелорациони систем чине водотоци и водни објекти којима
се регулише водни режим у циљу заштите од штетног дејства унутрашњих вода
(одводњавање) или наводњавање земљишта, и може бити за одводњавање,
наводњавање и двонаменски;”.
У тачки 62) речи: „60 gr” замењују се речима: „60 g”.
Члан 3.
У члану 5. став 1. мења се и гласи:
„Воде су природно богатство и у својини су Републике Србије.”
У ставу 5. после речи: „право коришћења” додају се запета и речи: „а на
водном земљишту у јавној својини и право закупа”.
Члан 4.
У члану 9. став 3. речи: „на територији аутономне покрајине надлежни
орган аутономне покрајине, а на територији града Београда надлежни орган
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града Београда (у даљем тексту: надлежни орган Града)” замењују се
речима: „а на територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне
покрајине”.
Члан 5.
После члана 9. додају се назив члана и члан 9а, који гласе:
„Управљање водним земљиштем у јавној својини
Члан 9а
Под управљањем водним земљиштем у јавној својини, у смислу овог
закона, сматра се
одржавање водног земљишта потребног за редовну
употребу водних објеката у јавној својини, одређивање начина коришћења
водног земљишта и коришћење водног земљишта.
Водним земљиштем управља јавно водопривредно предузеће основано
за обављање водне делатности на одређеној територији (у даљем тексту: јавно
водопривредно предузеће).”
Члан 6.
Назив члана и члан 10. мењају се и гласе:
„Намена водног земљишта
Члан 10.
Водно земљиште је намењено за одржавање и унапређење водног
режима у складу са овим законом и актима донетим на основу овог закона, а
посебно за:
1) изградњу, реконструкцију и санацију водних објеката;
2) одржавање корита водотока и водних објеката;
3) спровођење мера које се односе на уређење водотока и заштиту од
штетног дејства вода, уређење и коришћење вода и заштиту вода.
Осим за намене из става 1. овог члана, водно земљиште може да се, у
складу са овим законом и актима донетим на основу овог закона, користи и за:
1) изградњу и одржавање линијских инфраструктурних објеката;
2) изградњу и одржавање објеката намењених одбрани државе;
3) изградњу и одржавање бродоградилишта, као и лука, пристаништа,
пловног пута и других објеката у складу са законом којим се уређује пловидба;
4) изградњу и одржавање објеката за коришћење природних купалишта
и за спровођење заштитних мера на природним купалиштима;
5) изградњу и одржавање објеката за производњу електричне енергије
коришћењем водних снага;
6) обављање привредне делатности, и то:
(1) формирање
материјала,

привремених

депонија

шљунка,

песка

и

другог

(2) изградњу објеката за које се издаје привремена грађевинска
дозвола у смислу закона којим се уређује изградња објеката,
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(3) постављање мањих монтажних објеката привременог карактера за
обављање делатности за које се не издаје грађевинска дозвола у смислу
закона којим се уређује изградња објeката;
7) за боравак и привез пловног објекта, пловећег постројења или
плутајућег објекта, укључујући и угоститељски објекат на пловећем објекту;
8) спорт, рекреацију и туризам;
9) обављање пољопривредне делатности;
10) вршење експлоатације минералних сировина у складу са овим и
посебним законом.
Члан 7.
После члана 10. додају се називи чланова и чл. 10а, 10б, 10в, 10г, 10д и
10ђ, који гласе:
„Давање у закуп водног земљишта у јавној својини
Члан 10а
Водно земљиште у јавној својини може се дати у закуп правним лицима,
предузетницима и физичким лицима за намене утврђене чланом 10. овог
закона, у складу са овим законом и актима донетим на основу овог закона.
Решење о давању у закуп и уговор о закупу водног земљишта у јавној
својини доноси, односно закључује јавно водопривредно предузеће.
Против решења из става 2. овог члана о давању у закуп водног
земљишта може се изјавити жалба Министарству и надлежном органу
аутономне покрајине за закуп на територији аутономне покрајине, у року од 15
дана од дана доношења одлуке.
Члан 10б
Водно земљиште у јавној својини може се дати у закуп у поступку јавног
надметања или прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања.
Изузетно од става 1. овог члана, водно земљиште у јавној својини може
се дати у закуп непосредном погодбом у случајевима утврђеним прописима
којима је уређено давање у закуп ствари у јавној својини и у случају давања у
закуп водног земљишта на којем су изграђени објекти без грађевинске дозволе.
Водно земљиште у јавној својини не може се давати у подзакуп.
Уговор закључен противно одредбама овог члана ништав је.
Члан 10в
Поступак давања у закуп водног земљишта у јавној својини спроводи се
у складу са прописима којима је уређено давање у закуп ствари у јавној својини.
Почетна висина закупнине по којој се водно земљиште у јавној својини
може дати у закуп не може бити испод тржишне висине закупнине на подручју
на којем се то земљиште налази.
Почетну висину закупнине из става 2. овог члана утврђује вештак
одговарајуће струке.
Државним органима, односно установама, јавним агенцијама и другим
организацијама чији је оснивач Република Србија, као и јавним предузећима

5
или другим привредним друштвима чији је оснивач, односно већински власник
Република Србија водно земљиште се даје у закуп без накнаде.
Одредбе овог закона о давању водног земљишта у закуп не искључују
давање водног земљишта на коришћење по посебним прописима о јавноприватном партнерству и концесијама.
Приходи остварени од давања у закуп водног земљишта на територији
Републике Србије, осим територије аутономне покрајине и прихода остварених
од давања у закуп водног земљишта за постављање плутајућих објеката
(угоститељски објекат на води, пловила за потребе марине, пловила за потребе
спортског клуба на води, пловила за потребе манифестација, понтона и сплав
кућица за одмор) на територији града Београда, су приход буџета Републике
Србије и користе се преко Буџетског фонда за воде Републике Србије.
Приходи остварени од давања у закуп водног земљишта на територији
аутономне покрајине су приход буџета аутономне покрајине и користе се преко
Буџетског фонда за воде аутономне покрајине, а приходи остварени од давања
у закуп водног земљишта за постављање плутајућих објеката на територији
града Београда су приход буџета града Београда.
Приходи из ст. 6. и 7. овог члана користе се за финансирање послова од
општег интереса у области управљања водама.
Члан 10г
Рок на који се водно земљиште даје у закуп не може бити дужи од 15
година, изузев за изградњу објеката у ком случају рок не може бити дужи од 50
година.
По престанку важности уговора о закупу из става 1. овог члана закупац је
дужан да уклони објекат са водног земљишта о свом трошку, у року од три
месеца.
Члан 10д
У случају да више лица поднесе пријаву, односно понуду за исто водно
земљиште приоритет код давања у закуп (право пречег закупа) тог водног
земљишта у јавној својини има правно лице и предузетник који на том водном
земљишту обавља привредну делатност, уколико прихвати највишу понуђену
висину закупнине.
Правно лице и предузетник достављају јавном водопривредном
предузећу доказ да на водном земљишту обављају привредну делатност.
Установљавање права стварне службености на водном земљишту и
водном објекту у јавној својини
Члан 10ђ
На водном земљишту и водном објекту у јавној својини може се
установити
право
стварне
службености
за
изградњу
линијских
инфраструктурних објеката, постављање цевовода, подземних и надземних
водова,
оптичких
каблова
и
других
инсталација,
колектора,
водозахвата/преграде у кориту водотока, као и право службености пролаза.
Уговор којим се установљава право стварне службености на водном
земљишту и водном објекту у јавној својини закључује јавно водопривредно
предузеће.
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Ако се на водном земљишту и водном објекту установљава право
стварне службености на захтев државних органа, односно установа, јавних
агенција и других организација чији је оснивач Република Србија или на захтев
јавних предузећа, односно привредних друштава чији је оснивач, односно
већински власник Република Србија право стварне службености се
установљава без накнаде.
Приходи остварени од установљавања права стварне службености на
водном земљишту и водном објекту у јавној својини на територији Републике
Србије, осим територије аутономне покрајине, су приход буџета Републике
Србије и користе се преко Буџетског фонда за воде Републике Србије, а на
територији аутономне покрајине су приход буџета аутономне покрајине и
користе се преко Буџетског фонда за воде аутономне покрајине за
финансирање послова од општег интереса у области управљања водама.”
Члан 8.
У члану 11. став 1. мења се и гласи:
„Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни орган
аутономне покрајине, одређује границе водног земљишта.”
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Границе водног земљишта уносе се и у просторне (просторни план
јединице локалне самоуправе, просторни план подручја посебне намене и
регионални просторни план) и урбанистичке планове (план генералне
регулације, генерални урбанистички план и план детаљне регулације).”
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 9.
У члану 12. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Аутономна покрајина има право прече куповине водног земљишта на
вештачким водотоцима (каналима) на којима има право јавне својине.”
У досадашњем ставу 2. који постаје став 3. после речи: „Републике
Србије” додају се запета и речи: „односно аутономне покрајине.”
У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. речи: „става 2.” замењују се
речима: „ става 3.”.
У досадашњем ставу 4. који постаје став 5. речи: „става 2.” замењују се
речима: „става 3.”.
У досадашњем ставу 5. који постаје став 6. речи: „става 2.” замењују се
речима: „става 3.”.
Члан 10.
У члану 17. тачка 1) реч: „мелиорационог” замењује се речју:
„хидромелиорационог”, после речи: „и уређајима на њима” додају се речи: „у
функцији одводњавања или одржавања”, а речи: „мостови и” бришу се.
У тачки 2) речи: „сабирне канале” замењују се речима: „основну каналску
мрежу”.
Члан 11.
У члану 18. у тачки 2) после речи: „језера” додају се речи: „подземних
вода”, а после речи: „мрежа” додају се речи: „и објекти”.
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Члан 12.
Чл. 21. и 22. бришу се.
Члан 13.
У члану 23. додаје се нови став 1, који гласи:
„Под управљањем водним објектима у јавној својини, у смислу овог
закона, сматра се изградња, реконструкција, санација и одржавање (редовно и
инвестиционо) водних објеката на водном земљишту, вршење права
инвеститора у име Републике Србије, односно аутономне покрајине,
унапређивање, чување и старање о њиховом наменском коришћењу.”
Досадашњи став 1. који постаје став 2. мења се и гласи:
„Јавно водопривредно предузеће управља водним објектима за уређење
водотока и за заштиту од поплава на водама I реда и водним објектима за
одводњавање, који су у јавној својини.”
У досадашњем ставу 2. који постаје став 3. речи: „става 1.” замењују се
речима: „става 2.”, после речи: „бранама са акумулацијама” додају се речи:
„водним објектима за заштиту од ерозија и бујица на сливовима акумулација”, а
после речи: „системима за наводњавање” додају се речи: „који су у јавној
својини,”.
После става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
„Јавно водопривредно предузеће одговара за управљање водним
објектима из ст. 2. и 3. овог члана до висине средстава предвиђених годишњим
програмом управљања из члана 42. став 1. овог закона.”
Досадашњи став 3. који постаје став 5. мења се и гласи:
„Водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава на
водама II реда и водним објектима за заштиту од ерозије и бујица, осим водних
објеката за заштиту од ерозије и бујица из става 3. овог члана, који су у јавној
својини, управља јединица локалне самоуправе на чијој се територији објекти
налазе.”
Досадашњи став 4. постаје став 6.
У досадашњем ставу 5. који постаје став 7. речи: „ст. 1, 2. и 3.” замењују
се речима: „ст. 2, 3. и 5.”.
Члан 14.
Члан 27. мења се и гласи:
„Члан 27.
Водна подручја на територији Републике Србије су:
1) водно подручје Сава;
2) водно подручје Дунав;
3) водно подручје Морава;
4) водно подручје Ибар и Лепенац;
5) водно подручје Бели Дрим.
Водно подручје Сава обухвата део подслива Босут, фрушкогорских
водотока, део подслива Саве, подслив Колубаре и подслив Дрине.
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Водно подручје Дунав обухвата део речног слива реке Дунав, делове
подсливова Тисе, Тамиша и других банатских водотока, подсливове Млаве,
Пека и Поречке реке и део подслива реке Тимок.
Водно подручје Морава обухвата подслив реке Велике Мораве и делове
подсливова Западне Мораве и Јужне Мораве.
Водном подручју Морава прикључују се и подсливови Пчиње и
Драговиштице.
Водно подручје Ибар и Лепенац обухвата подсливове Ибра и Лепенца.
Водном подручју Ибар и Лепенац прикључујe се река Лепенац (део
међународног водног подручја реке Вардар).
Водно подручје Бели Дрим обухвата подслив Белог Дрима.
Водном подручју Бели Дрим се прикључује и подслив Плавске реке.
Водна подручја из става 1. тач. 1) до 4) овог члана део су међународног
водног подручја Дунав, изузев Пчиње и Лепенца, који су део међународног
водног подручја реке Вардар и Драговиштица, која је део међународног водног
подручја реке Струме.
Влада, на предлог Министарства, одређује границе водних подручја из
става 1. овог члана.”
Члан 15.
После члана 27. додају се назив члана и члан 27а, који гласе:
„Водне јединице
Члан 27а
Водна подручја деле се на водне јединице, као основне територијалне
јединице за обављање оперативних послова у управљању водама, на основу
утврђених критеријума, и то: карактеристика водног подручја са аспекта
коришћења вода, заштите вода и заштите од штетног дејства вода,
изграђености водних објеката за заштиту од поплава и хидромелиорационих
система и граница јединица локалне самоуправе.
Оперативни послови из става 1. овог члана нарочито обухватају
одржавање водних објеката и спровођење одбране од поплава.
Предлог водних јединица, укључујући и њихове границе, припрема јавно
водопривредно предузеће.
Министар одређује водне јединице и њихове границе.”
Члан 16.
У члану 28. став 1. реч: „мелиорационим” замењује се речју:
„хидромелиорационим”.
У ставу 3. после речи: „Министарство” запета и речи: „а на територији
аутономне покрајине и града Београда надлежни орган аутономне покрајине,
односно града Београда” бришу се.
Члан 17.
После члана 31. додају се назив члана и члан 31а, који гласе:
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„Акциони план
Члан 31а
Стратегија се реализује акционим планом
Министарства, доноси Влада на период од пет година.

који,

на

предлог

Акциони план из става 1. овог члана садржи активности неопходне за
реализацију Стратегије, рокове за реализацију планираних активности, као и
органе, организације и јавна предузећа надлежна за реализацију тих
активности.”
Члан 18.
У члану 33. став 2. тачка 3) мења се и гласи:
„3) карте угрожених подручја;”.
После тачке 4) додаје се тачка 4а), која гласи:
„4а) мониторинг наноса;”.
После тачке 6) додаје се тачка 6а), која гласи:
„6а) биланс наноса;”.
У тачки 7) реч: „идентификацију” замењује се речју: „листу”.
У тачки 8) реч: „идентификацију” замењује се речју: „приказ”.
После тачке 10) додају се тач. 10а, 10б и 10в, које гласе:
„10а) утврђене граничне вредности за подземне воде у складу са
прописом којим се утврђују граничне вредности загађујућих материја у
површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово
достизање;
10б) резиме процене хемијског статуса подземне воде у складу са
правилником који уређује параметре еколошког и хемијског статуса
површинских вода и параметре хемијског и квантитативног статуса подземних
вода;
10в) резиме начина процене тренда на појединачним тачкама
мониторинга унутар тела или групе тела подземних вода, на основу које је
утврђено да су та тела подложна значајном и сталном узлазном тренду
концентрације неке загађујуће супстанце или преокрету тог тренда у складу са
тачком 4) овог члана и резиме разлога на основу којих су утврђене почетне
тачке за преокрет тренда;”.
У тачки 18) после речи: „остваривања” додају се запета и речи: „као и
јединствен план управљања речним сливом када се водно подручје простире
кроз више држава;”.
Члан 19.
Члан 34. мења се и гласи:
„Члан 34.
План управљања водама за слив реке Дунав припрема Министарство.
План управљања водама за водна подручја из члана 27. став 1. овог
закона припремају јавна водопривредна предузећа, свако за територију на којој
обавља водну делатност.
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Влада, на предлог Министарства, доноси план управљања водама за
слив реке Дунав и за водна подручја из члана 27. став 1. овог закона.”
Члан 20.
У члану 35. став 2. тачка 1) после речи: „животне средине” додају се
речи: „и промене у листама граничних вредности загађујућих материја у
подземним водама;”.
После тачке 4) додају се тач. 5) и 6), које гласе:
„5) приказ граница квантификације примењених метода анализа и
информације о карактеристикама тих метода у односу на минималне
критеријуме утврђене прописом којим се уређују техничке спецификације за
хемијске анализе и анализе потребне за мониторинг статуса вода;
6) резултате и утицаје мера предузетих ради спречавања хемијског
загађења површинских вода.”
Члан 21.
У члану 40. став 1. речи: „тач. 1), 3) и 4)” бришу се.
Ст. 2. и 3. бришу се.
У досадашњем ставу 4. који постаје став 2. речи: „ст. 1, 2. и 3.” замењују
се речима: „става 1.”.
Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 3. и 4.
У досадашњем ставу 7. који постаје став 5. у тачки 2) после речи:
„животне средине” додају се запета и реч: „природе”.
У тачки 3. тачка на крају замењује се тачком и запетом.
После тачке 3) додају се тач. 4) и 5), које гласе:
„4) које се односе на преокрет трендова концентрације загађујућих
супстанци, група загађујућих супстанци или индикатора загађења у телу или
групи тела подземне воде;
5) за спречавање уноса свих хазардних супстанци у подземне воде,
мере неопходне за ограничење уноса осталих загађујућих супстанци у
подземне воде тако да уноси не узрокују погоршање квалитета или значајне и
сталне узлазне трендове концентрација загађујућих материја у подземним
водама, осим када је другачије уређено посебним прописом.”
У досадашњем ставу 8. који постаје став 6. речи: „ става 4.” „замењују се
речима: „става 2.”.
После става 6. додаје се нови став 7, који гласи:
„За водно тело подземних вода које је класификовано као тело доброг
хемијског статуса у случају када су прекорачене граничне вредности
загађујућих супстанци на једном или више мерних места у складу са прописом
којим се утврђују параметри еколошког и хемијског статуса површинских вода и
хемијског и квантитативног статуса подземних вода, програм мера може да
садржи и друге мере, којима се обезбеђује заштита екватичних и копнених
екосистема и људске употребе подземних вода који су зависни од датог дела
тела подземне воде представљеног тим мерним местима.”
У досадашњем ставу 9. који постаје став 8. речи: „Органи који су донели
програм мера врше његово преиспитивање” замењују се речима: „Влада врши
преиспитивање програма мера”.
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Члан 22.
У члану 41. став 3. речи: „на територији аутономне покрајине надлежни
орган аутономне покрајине, а на територији града Београда надлежни орган
Града” замењују се речима: „а на територији аутономне покрајине надлежни
орган аутономне покрајине”.
Члан 23.
У члану 42. став 3. речи: „на територији аутономне покрајине надлежни
орган аутономне покрајине, а на територији града Београда надлежни орган
Града” замењују се речима: „а на територији аутономне покрајине надлежни
орган аутономне покрајине”.
Члан 24.
У члану 45. став 1. после речи: „спољним и унутрашњим водама” додају
се речи: „и од леда”, а после речи: „(у даљем тексту: заштита од поплава)” речи:
„и од леда” бришу се.
У ставу 3. после речи: „ванредне одбране од поплава” запета и речи:
„спровођење одбране од леда на водотоцима” бришу се.
Члан 25.
У члану 48. став 6. после речи: „просторни план јединице локалне
самоуправе” додају се запета и речи: „просторни план подручја посебне намене
и регионални просторни план”, а речи: „(генерални и регулациони)” замењују се
речима: „(план генералне регулације, генерални урбанистички план и план
детаљне регулације)”.
Члан 26.
У члану 52. став 1. мења се и гласи:
„Ради заштите од поплава, обезбеђује се планирање, изградња,
реконструкција, санација, одржавање и управљање водним објектима за
заштиту од поплава и водним објектима за одводњавање, уређење водотока,
заштита и унапређење природних ретензионих простора и извођење других
превентивних радова и мера, спровођење одбране од поплава и извођење
радова на отклањању последица поплава, и то: хитних интервентних радова на
водним објектима и кориту за велику воду током и непосредно након
спровођења одбране од поплава.”
Члан 27.
У члану 53. став 1. речи: „загушења ледом” замењују се речима:
„нагомилавања леда.”
У ставу 3. тачка 1) после речи: „пораст водостаја” додају се речи: „када
су у зависности од услова стварања, покретања и нагомилавања леда
испуњени критеријуми прописани оперативним планом,”.
Тачка 2) мења се и гласи:
„2) на подручју хидромелиорационог система када су испуњени
критеријуми и услови утврђени оперативним планом.”
Тачка 3) брише се.
У ставу 4. речи: „и спроводи” бришу се, а после речи: „водама II реда”
додају се речи: „oдбрану од поплава организује и спроводи”.
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После става 4. додају се ст. 5. и 6, који гласе:
„Одбрану од поплава на водама I реда и на системима за одводњавање
у јавној својини спроводи јавно водопривредно предузеће и правно лице које
има лиценцу за обављање послова из члана 112. став 1. тач. 3) до 8) за
одређено подручје, односно водну јединицу или део водне јединице (сектор,
деоница, хидромелиорациони систем).
Правно лице које спроводи одбрану од поплава на одређеном подручју
врши и одржавање и стара се о функционисању заштитних и регулациoних
водних објеката и хидромелиорационих система на том подручју, прати стање
тих објеката и изводи санационе радове и хитне интервенције на тим
објектима.”
Члан 28.
У члану 54. став 3. после речи: „(спољних и унутрашњих)” додају се речи:
„и појаве леда на водотоку;”, а речи: „леда и поплавних унутрашњих вода;”
бришу се.
У ставу 4. речи: „министарству надлежном за унутрашње послове”
замењују се речима: „органу државне управе надлежном за ванредне
ситуације”.
Члан 29.
У члану 55. став 2. тачкa 1) после речи: „заштитни водни објекти” додају
се речи: „у јавној својини”.
У тачки 2) после речи: „системи заштите од унутрашњих вода” додају се
речи: „у јавној својини”.
Став 3. мења се и гласи:
„Оперативни план из става 2. овог члана садржи податке потребне за
оперативно спровођење одбране од поплава, а нарочито:
1) за воде I реда: водне јединице, секторе и деонице водотока, правно
лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, имена
руководилаца одбране од поплава и других одговорних лица, заштитне водне
објекте на којима се спроводи одбрана од поплава, штићена поплавна подручја
и критеријуме за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од
спољних вода и нагомилавања леда, преглед хидролошких и метеоролошких
станица и пунктова за осматрање ледених појава;
2) за унутрашње воде: водне јединице, хидромелиорационе системе на
којима се спроводи одбрана од поплава, правно лице надлежно за
организовање и спровођење одбране од поплава, имена руководилаца одбране
од поплава и других одговорних лица и критеријуме и услове за проглашење
редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода.”
У ставу 6. реч: „ефикасно” замењује се речју: „оперативно”.
У ставу 9. речи: „министарству надлежном за унутрашње послове”
замењују се речима: „органу државне управе надлежном за ванредне
ситуације”.
Члан 30.
Члан 61. мења се и гласи:
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„Члан 61.
Министар, министар надлежан за послове пољопривреде, министар
надлежан за послове шума, министар надлежан за послове заштите животне
средине и за природне ресурсе утврђују:
1) критеријуме за одређивање ерозионог подручја;
2) методологију за израду карте ерозије за територију Републике
Србије.
Министарство, министарство надлежно за послове пољопривреде,
министарство надлежно за послове шума и министарство надлежно за послове
заштите животне средине и природне ресурсе израђују карту ерозије за
територију Републике Србије.
Влада, на предлог Министарства, министарства надлежног за послове
пољопривреде, министарства надлежног за послове шума и министарства
надлежног за послове заштите животне средине и природне ресурсе, одређује
ерозионо подручје, његове границе и услове за коришћење ерозионог подручја.
Границе ерозионог подручја уносе се у план управљања водама, план
управљања ризицима од поплава, програм развоја шумарства, план развоја
шумског подручја, пољопривредне основе и у просторне (просторни план
јединице локалне самоуправе, просторни план подручја посебне намене и
регионални просторни план) и урбанистичке планове (план генералне
регулације, генерални урбанистички план и план детаљне регулације).
Министарство, министарство надлежно за послове пољопривреде,
министарство надлежно за послове шума и министарство надлежно за послове
заштите животне средине и природне ресурсе врше преиспитивање карте
ерозије за територију Републике Србије по истеку шест година од дана њене
израде, а новелирање по истеку десет година од дана њене израде.”
Јединица локалне самоуправе је дужна да, за потребе новелирања
плана управљања водама, евидентира све појаве и радове који могу да утичу
на промену стања ерозије и бујица и да податке о томе доставља јавном
водопривредном предузећу једном годишње.”
Члан 31.
У члану 62. став 2. тачка 1) мења се и гласи:
„1) забрањене радње: пустошење, крчење и непланска чиста сеча
шума; огољавање површина; непланско преоравање ливада, пашњака и
необрађених површина ради гајења једногодишњих ратарских култура;
затрпавање извора и неконтролисано сакупљање и одвођење тих вода;
изградња објеката без одговарајуће планске и пројектне документације; вађење
речних наноса са дна или падина, осим за потребе обезбеђења пропусне
способности корита водотока; изградња објеката који би могли да угрозе
стабилност земљишта; друге радње којима се поспешује ерозија и стварање
бујица;”.
У ставу 3. реч: „узгој” замењује се речју: „гајење”.
Став 4. брише се.
Члан 32.
Назив члана и члан 63. бришу се.
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Члан 33.
У члану 64. додаје се нови став 1. који гласи:
„Власници и корисници земљишта на ерозионом подручју дужни су да
изводе радове и предузимају мере за заштиту од ерозије и бујица у складу са
планом управљања водама и условима за коришћење ерозионог подручја.”
У досадашњем ставу 1. који постаје став 2. речи: „водним актима” бришу
се.
Члан 34.
У члану 74. став 1. тачка 1) после речи: „количина воде” додају се речи:
„и ниво подземне воде”.
У тачки 2) речи: „и одржавање хигијене у објекту” бришу се.
У ставу 2. после речи: „количина воде” додају се запета и речи: „ниво
подземне воде и испитивање квалитета воде на водозахвату”.
Члан 35.
Назив члана и члан 75. мењају се и гласе:
„Здравствена исправност и квалитет воде
Члан 75.
Вода за пиће мора испуњавати услове у погледу здравствене
исправности.
Вода за купање мора испуњавати услове у погледу квалитета.
Министар надлежан за послове здравља ближе прописује услове у
погледу здравствене исправности воде за пиће и услове у погледу квалитета
воде за купање.”
Члан 36.
У члану 77. став 1. речи: „и за санитарно хигијенске потребе” бришу се.
У ставу 2. речи: „а одржава на начин којим се не угрожава здравствена
исправност воде на изворишту” замењују се речима: „а користи се и одржава на
начин који не изазива и не може да изазове загађивање воде на изворишту.”
У ставу 3. после речи: „зона санитарне заштите” додају речи: „и
садржину елабората о зонама санитарне заштите.”
У ставу 6. речи: „а за територији аутономне покрајине надлежни орган
аутономне покрајине” и запета бришу се.
Став 7. брише се.
Досадашњи став 8. постаје став 7.
У досадашњем ставу 9. који постаје став 8. после речи: „просторни план
јединице локалне самоуправе” додају се запета и речи: „просторни план
подручја посебне намене и регионални просторни план”, а речи: „(генерални и
регулациони)” замењују се речима: „(план генералне регулације, генерални
урбанистички план и план детаљне регулације)”.
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Члан 37.
Назив члана 78. мења се и гласи:
Мерење количине и испитивање квалитета воде на извориштима”.
У члану 78. став 3. мења се и гласи:
„Мерење из става 1. овог члана врши републичка организација надлежна
за хидрометеоролошке послове, а испитивање орган управе надлежан за
спровођење државног мониторинга квалитета вода.”
У ставу 7. запета и речи: „Агенцији за заштиту животне средине” бришу
се.
Члан 38.
У члану 82. додаје се нови став 1. који гласи:
„Подземне воде прве издани могу се користити за наводњавање
пољопривредног земљишта уколико су испуњени следећи услови:
1) да се тим коришћењем не ускраћује право на коришћење воде за
приоритетне намене из члана 71. став 5 овог закона;
2) да не постоји могућност захвата из површинских вода и
3) да постоји добра расположивост ресурса подземних вода.”
Досадашњи став 1. постаје став 2.
Члан 39.
У члану 87. став 3. мења се и гласи:
„Забрањен је узгој риба ради комерцијалног изловљавања у акумулацији
која служи за снабдевање водом, као и кавезни узгој риба у
хидромелиорационим системима за одводњавање и наводњавање.”
После става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе:
„Рибарско подручје се не може установити на хидромелиорационим
системима за одводњавање и наводњавање.
Изузетно од става 4. овог члана рибарско подручје се може установити
на хидромелиорационим системима за одводњавање и наводњавање уз
сагласност министра надлежног за послове водопривреде.”
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 6. и 7.
Члан 40.
У Глави IV. ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА, одељак 4. Водна
делатност, пододељак 4.2. Уређење и коришћење вода, тачка 4.2.3. реч:
„Експлоатација” замењује се речју: „Вађење”.
Члан 41.
После тачке 4.2.3. Вађење речних наноса додају се назив члана и члан
88а, који гласе:
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„План вађења речних наноса
Члан 88а
Вађење речних наноса врши се са водног земљишта, на локалитетима
где је то од интереса за очување или побољшање водног режима, у обиму који
неће нарушити водни режим, постојеће коришћење подземних вода, стабилност
обала и природну равнотежу акватичних и приобалних екосистема.
Министарство доноси план вађења речних наноса за период од две
године.
Ако се вађење речних наноса планира на међудржавним и
међународним водним путевима министарство је дужно да пре доношења
плана из става 2. овог члана прибави сагласност министарства надлежног за
послове саобраћаја.
План вађења речних наноса садржи нарочито: планиране локације за
вађење речних наноса и планиране количине речних наноса за вађење,
локације на којима није дозвољено вађење речних наноса, као и услове за
вађење речних наноса.
План вађења речних наноса припремају јавна водопривредна
предузећа, свако за територију на којој обавља водну делатност у сарадњи са
органом задуженим за техничко одржавање водних путева.
За потребе доношења плана из става 2. овог члана, надлежни орган за
послове одржавања државних водних путева, на захтев јавног водопривредног
предузећа, дужна је да уступи без накнаде, у року од 30 дана од дана пријема
захтева, постојеће копије морфолошких снимака и детаљних снимака свих
водотокова, као и податке о потребним габаритима водних путева.”
Члан 42.
У називу члана 89. реч: „експлоатацију” замењује се речју „вађење”.
У члану 89. став 1. брише се.
У досадашњем ставу 2. који постаје став 1. реч: „експлоатацију” и реч:
„експлоатација” замењује се речју „вађење”.
Став 3. мења се и гласи:
„Уз захтев за издавање водне сагласности подноси се:
1) водни услови;
2) пројекат вађења речних наноса;
3) мишљење органа надлежног за техничко одржавање водног пута на
пројекат из тачке 2) овог става, када се вађење речних наноса врши на водном
путу;
4) у случају вађења речних наноса са пољопривредног земљишта,
сагласност Министарства, а за територију аутономне покрајине сагласност
надлежног органа аутономне покрајине;
5) доказ о праву својине, односно праву коришћења или закупа водног
земљишта, са кога се врши вађење;
6) копија плана парцеле;
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7) акт надлежног органа о сагласности на студију о процени утицаја на
животну средину, односно акт надлежног органа којим утврђује да није
потребна процена утицаја на животну средину.”
Члан 43.
У називу члана 90. реч: „експлоатацију” замењује се речју: „вађење”.
У члану 90. став 1. реч: „експлоатацију” замењује се речју: „вађење”.
У ставу 2. тачка 1) речи: „о експлоатацији” замењују се речима: „о
вађењу”, а речи: „начину експлоатације” замењују се речима: „начину вађења”.
У тачки 2) тачка на крају се замењује тачком и запетом.
После тачке 2) додаје се тачка 3), која гласи:
„3) врши геодетско снимање локације пре и после вађења речних
наноса.”
Члан 44.
У називу члана 91. реч: „експлоатације” замењује се речју: „вађења”.
У члану 91. став 1. уводна реченица реч: „експлоатацију” замењује се
речју: „вађење”.
У тачки 1) реч: „експлоатацијом” замењује се речју: „вађењем”.
Члан 45.
Пододељак 4.3. Заштита вода од загађивања, тачка 4.3.1. мења се и
гласи:
„4.3.1. Појам, граничне вредности и стандарди квалитета животне
средине”.
Члан 46.
У члану 93. став 1. уводна реченица мења се и гласи:
„Ради спречавања погоршања квалитета воде и животне средине,
одређују се физичко-хемијски параметри и граничне вредности емисије
загађујућих материја, као и начини и услови испуштања загађујућих материја и
примене граничних вредности емисије, и то за:”
Став 2. мења се и гласи:
„Влада, на предлог министра и министра надлежног за послове заштите
животне средине, утврђује физичко-хемијске параметре и граничне вредности
емисије загађујућих материја, начине и услове испуштања загађујућих материја,
као и начине и услове примене граничних вредности емисије из става 1. овог
члана и рокове за њихово достизање.”
Члан 47.
После члана 93. додају се назив члана и члан 93а, који гласе:
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„Стандарди квалитета животне средине и граничне вредности
загађујућих материја
Члан 93а
Ради спречавања погоршања квалитета воде и животне средине, и
утврђивања
оцене статуса површинских и подземних вода утврђују се
стандарди квалитета животне средине и граничне вредности загађујућих
материја за површинске воде, подземне воде и седимент.
Критеријуми за оцену квалитета седимента утврђују се као граничне
вредности загађујућих материја за оцену статуса и тренда квалитета седимента
као и за оцену квалитета седимента при измуљивању.
Влада, на предлог министра надлежног за послове заштите животне
средине утврђује:
1) стандарде квалитета животне средине, граничне вредности и
критеријуме из ст. 1. и 2. овог члана, као и начине и услове њихове примене и
рокове за њихово достизање;
2) стандарде квалитета животне средине за приоритетне, хазардне и
друге загађујуће супстанце у матриксима површинских вода, начин и услове
њихове примене и рокове за њихово достизање, као и процедуре за анализе
дугорочног тренда концентрација ових супстанци и листу супстанци за
праћење.”
Члан 48.
У члану 94. став 2. после речи: „нарочито садржи:” додају се речи: „листу
агломерација;”.
Члан 49.
Члан 96. мења се и гласи:
„Члан 96.
План заштите вода од загађивања и акциони план заштите животне
средине који доноси Влада, на предлог министарства надлежног за послове
заштите животне средине, морају да буду усклађени.”
Члан 50.
После члана 96. додају се називи чланова и чл. 96а и 96б, који гласе:
„Рањиво подручје
Члан 96a
Рањиво подручје је подручје осетљиво на нитрате из пољопривредних
извора на којем је потребно спровести појачане мере заштите вода од
загађивања нитратима из тих извора.
Ради смањења загађивања вода нитратима из пољопривредних извора,
односно спречавања даљег загађивања Влада, на предлог министра и
министра надлежног за послове заштите животне средине:
1) утврђује критеријуме за одређивање рањивих подручја;
2) одређује рањива подручја и њихове границе;
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3) утврђује акционе програме за одређена рањива подручја са
обавезним мерама;
4) утврђује програм мониторинга ради оцене ефикасности акционих
програма из тачке 3) овог става закона;
5) утврђује програм мониторинга концентрација нитрата у водама које
се користе или се планирају за снабдевање водом за пиће за потребе
преиспитивања акта о одређивању рањивих подручја.
Критеријуми из става 2. тачка 1) овог члана се доносе на основу
физичких карактеристика и карактеристика вода и земљишта.
Акт о одређивању рањивих подручја из става 2. тачка 2) овог члана се
преиспитује и по потреби мења и/или допуњује најмање сваке четврте године.
Акциони програми из става 2. тачка 3) овог члана се доносе за период од
четири године, преиспитују најмање сваке четврте године и по потреби мењају
и /или допуњују.
Садржај акционог програма којим се прописују обавезне и по потреби
додатне мере доноси министар надлежан за послове пољопривреде.
У циљу обезбеђивања општег нивоа заштите вода од загађивања
нитратима из пољопривредних извора, министар надлежан за послове
пољопривредe доноси:
1) правило добре пољопривредне праксе,
2) по потреби програм који ће промовисати правила из тачкe 1) овог
члана.
Осетљиво подручје
Члан 96б
Осетљиво подручје је подручје осетљиво на нутријенте, укључујући и
подручје подложно еутрофикацији, на коме је, ради достизања циљева
квалитета вода, потребно спровести строжије пречишћавање комуналних
отпадних вода.
Влада, на предлог министра и министра надлежног за послове заштите
животне средине, утврђује критеријуме за одређивање осетљивих подручја и
одређује осетљиво подручје и његове границе.
Акт о одређивању осетљивих подручја се преиспитује и по потреби
мења и/или допуњује најмање сваке четврте године.”
Члан 51.
У члану 97. став 1. тачка 1) речи: „и подземне” бришу се.
После тачке 1) додају се тач. 1а) и 1б), које гласе:
„1а) уношење свих хазардних супстанци у подземне воде;
1б) уношење осталих загађујућих супстанци у подземне воде у мери у
којој узрокују погоршање или значајне и сталне узлазне трендове концентрација
загађујућих супстанци у подземним водама;”.
После тачке 4) додаје се тачка 4а), која гласи:
„4а) одлагање у воде муља, обрађеног или необрађеног, из постројења
за пречишћавање комуналних отпадних вода;”.
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Члан 52.
У члану 98. став 1. после речи: „загадити воду” додају се запета и речи:
„осим физичког лица које користи воду за пиће, сопствене и санитарне
потребе,”, а после речи: „потпуно одстрани” додају се речи: „као и да пречисти
отпадне воде”.
Став 2. мења се и гласи:
„Пречишћавање отпадних вода из става 1. овог члана врши се до нивоа
који одговара граничним вредностима емисије или до нивоа којим се не
нарушавају стандарди квалитета животне средине реципијента, у складу са
прописима којима се уређују граничне вредности загађујућих материја у
површинским и подземним водама, граничне вредности приоритетних,
хазардних и других загађујућих супстанци и прописом којим се уређују граничне
вредности емисије загађујућих материја у воде, узимајући строжији критеријум
од ова два.”
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Изузетно, строжије услове испуштања отпадних вода, односно строжије
вредности од прописаних граничних вредности емисије из става 2. овог члана
утврђују се водном и/или интегрисаном дозволом у складу са прописом из
става 2. овог члана а на основу стандарда квалитета животне средине и
граничних вредности из члана 93а овог закона и закона којим се уређује
интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине.”
Досадашњи став 3. који постаје став 4. мења се и гласи:
„Ради обезбеђивања пречишћавања отпадних вода, лице из става 1.
овог члана које испушта отпадну воду у реципијент или јавну канализацију
дужно је да обезбеди средства и утврди рокове за изградњу и погон уређаја,
односно постројења за пречишћавање отпадних вода у складу са акционим
планом за достизање граничних вредности емисије загађујућих материја у воде,
планом заштите вода од загађивања и планом управљања водама.”
После досадашњег става 4. који постаје став 5. додаје се став 6, који
гласи:
„Муљ који је настао у процесу пречишћавања комуналних отпадних вода
обрађује се, користи или одлаже на начин којим се не угрожава животна
средина и здравље људи, у складу са овим законом, прописом којим се уређују
граничне вредности емисије загађујућих материја у воде и посебним законима
којима се уређује пољопривредно земљиште и управљање отпадом.”
Члан 53.
Члан 99. мења се и гласи:
„Члан 99.
Правно лице, предузетник, односно физичко лице из члана 98. овог
закона, дужно је да постави уређаје за мерење и континуирано мери количине
отпадних вода, да испитује параметре квалитета отпадних вода и њихов утицај
на реципијент, да извештаје о извршеним мерењима чува најмање пет година и
да исте доставља јавном водопривредном предузећу, министарству надлежном
за послове заштите животне средине и Агенцији за животну средину једном
годишње.
Лице из става 1. овог члана који има уређаје, објекте, односно,
постројења за пречишћавање отпадних вода, дужно је да мери количине и
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испитује квалитет отпадних вода пре и после пречишћавања, да обезбеди
редовно функционисање уређаја, објеката, односно, постројења за
пречишћавање отпадних вода и да води дневник њиховог рада.
Ако у процесу производње у одређеном погону или делу погона настају
отпадне воде које садрже опасне материје лице из става 1. дужно је да обавља
мерење количина и испитивање квалитета отпадних вода пре њиховог спајања
са осталим токовима отпадних вода.
Министар и министар надлежан за послове заштите животне средине
ближе прописују:
1) начин, услове и место за постављање уређаја за мерење количина,
узимање узорака и испитивање квалитета отпадних вода и њиховог утицаја на
реципијент;
2) садржину извештаја о извршеним мерењима количина и испитивања
квалитета отпадних вода и њиховог утицаја на реципијент и начин и рокове
његовог достављања.”
Члан 54.
Пододељак 4.3. Заштита вода од загађивања, тачка 4.3.4. мења се и
гласи:
„4.3.4. Правна лица надлежна за вршење испитивања квалитета
отпадних вода, квалитета површинских и подземних вода и за праћење
хаваријских загађења вода”.
У називу члана 105. после речи: „отпадних вода” додаје се запета и
речи: „површинских и подземних вода”.
У члану 105. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Испитивање квалитета површинских и подземних вода може да врши
правно лице које је овлашћено од стране Министарства за обављање тих
послова.”
У досадашњем ставу 2. који постаје став 3. речи: „става 1.” замењују се
речима: „ст. 1. и 2.”.
У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. речи: „става 1.” замењују се
речима: „става 3.”.
У досадашњем ставу 4. који постаје став 5. речи: „става 1.” замењују се
речима: „ст. 1. и 2.”.
Члан 55.
У члану 106. став 1. речи: „републичка организација надлежна за
хидрометеоролошке послове дужна” замењују се речима: „орган управе
надлежан за спровођење државног мониторинга квалитета вода дужан”, а речи:
„Агенцију за заштиту животне средине” бришу се.
У
ставу
2.
речи:
„републичку
организацију
надлежну
за
хидрометеоролошке послове” замењују се речима: „орган управе надлежан за
спровођење државног мониторинга квалитета вода.”
У ставу 3.
речи:
„Републичка организација
надлежна за
хидрометеоролошке послове дужна” замењују се речима: „Орган управе
надлежан за спровођење државног мониторинга квалитета вода дужан.”
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Члан 56.
У члану 107. после става 3. додаје се став 4. који гласи:
„Министар надлежан за послове заштите животне средине ближе
прописује техничке захтеве са спецификацијама за хемијске анализе и
анализе потребне за мониторинг вода.”
Члан 57.
У члану 109. став 1. речи: „републичка организација надлежна за
хидрометеоролошке послове” замењују се речима: „орган управе надлежан за
спровођење државног мониторинга квалитета вода у сарадњи са републичком
организацијом надлежном за хидрометеоролошке послове”.
Став 2. брише се.
Досадашњи став 3. постаје став 2.
У досадашњем ставу 4. који постаје став 3. речи: „става 3.” замењују се
речима: „става 2.”.
У досадашњем ставу 5. који постаје став 4. речи: „из става 3.” замењују
се речима: „из става 2.”, а речи: „републичкој организацији надлежној за
хидрометеоролошке послове и Агенцији за животну средину” замењују се
речима: „органу управе надлежном за спровођење државног мониторинга
квалитета вода”.
Став 6. брише се.
Досадашњи став 7. који постаје став 6. мења се и гласи:
„Органи из става 1. овог члана сачињавају годишњи извештај о стању и
променама квалитета вода, који достављају Министарству, министарству
надлежном за послове заштите животне средине, министарству надлежном за
послове здравља и јавном водопривредном предузећу, најкасније до 1. јула
текуће године за претходну годину.”
После става 6. додаје се став 7. који гласи:
„Подаци из става 1. овог члана су јавни.”
Члан 58.
У члану 110. став 1. тачка 4) мења се и гласи:
„4) подручја осетљива на нитрате из пољопривредних извора из члана
96а овог закона и подручја осетљива на нутријенте из члана 96б овог закона,
укључујући подручја подложна еутрофикацији;”.
У ставу 2. после речи: „заштићених области” додају се речи: „по водним
подручјима”.
После става 2. додају се нови ст. 3-6, који гласе:
„Регистри заштићених области морају се редовно допуњавати.
Органи који су прогласили заштићене области из става 1. овог члана
дужни су да акт којим је област проглашена као заштићена доставе јавном
водопривредном предузећу у року од 30 дана од дана када је акт којим је та
област проглашена као заштићена ступио на снагу.
Министар и министар надлежан за послове заштите животне средине
споразумно утврђују критеријуме за одређивање заштићених области из става
1. тач. 5) и 6) овог члана.
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Министар, министар надлежан за послове заштите животне средине и
министар надлежан за послове здравља ближе прописују садржину и начин
вођења регистара заштићених области из става 1. овог члана.”
Досадашњи ст. 3. и 4. бришу се.
У досадашњем ставу 5. који постаје став 7. речи: „тач. 4) до 6)” замењују
се речима: „тач. 5) и 6)”.
Члан 59.
У члану 112. став 1. тачка 6) реч: „мелиорационих” замењује се речју:
„хидромелиорационих”.
После става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
„За послове из става 1. тач. 3) до 8) овог члана лиценца се издаје за
одређено подручје, односно водну јединицу или део водне јединице (сектор,
деоница и хидромелиорациони систем) утврђене актом министра из члана 27а
став 4. овог закона.”
После досадашњег става 4. који постаје став 5. додаје се нови став 6,
који гласи:
„Пре издавања лиценце за обављање послова из става 1. тач. 3) до 8)
овог члана подносилац захтева је дужан да прибави мишљење јавног
водопривредног предузећа.”
Досадшњи ст. 5. до 9. постају ст. 7. до 11.
Досадашњи став 10. који постаје став 12. мења се и гласи:
„Министар ближе прописује услове из става 3. овог члана, садржину
обрасца захтева за издавање лиценци, начин вођења евиденције издатих и
одузетих лиценци, као и садржину мишљења из става 6. овог члана.”
После става 12. додају се став 13, који гласи:
„У образац захтева за издавање лиценци из става 12. овог члана уносе
се следећи подаци о личности: подаци о идентитету законског заступника
подносиоца захтева и подаци о идентитету контакт лица подносиоца захтева
(име и презиме, функција коју лице обавља, а за контакт лице и број фиксног
телефона и адреса електронске поште).”
Члан 60.
Чл. 113. и 114. мењају се и гласе:
„Члан 113.
Ради обезбеђења јединственог водног режима и остваривања
управљања водама, у складу са Стратегијом, планом управљања водама и
одговарајућом техничком документацијом, издају се водна акта.
Водна акта су:
1) водни услови;
2) водна сагласност;
3) водна дозвола.
Водна акта из става 2. тач. 2) и 3) овог члана су управна акта, која се
доносе у складу са прописом којим се уређује општи управни поступак.

24
Члан 114.
Водна акта доноси Министарство, на територији аутономне покрајине
надлежни орган аутономне покрајине, на територији јединице локалне
самоуправе надлежни орган јединице локалне самоуправе и јавно
водопривредно предузеће.
Против водног акта из члана 113. став 2. тач. 2) и 3) овог закона донетог
од стране надлежног органа аутономне покрајине, односно јединице локалне
самоуправе и јавног водопривредног предузећа може се изјавити жалба
министру у року од 15 дана од дана достављања тог водног акта.
Водни акт из члана 113. став 2. тач. 2) и 3) овог закона донет од стране
министра је коначан у управном поступку и против тог акта може се покренути
управни спор.
Министар прописује садржину и образац захтева за издавање водних
аката из члана 113. став 2. овог закона.
У образац захтева за издавање водних аката из става 4. овог члана
уносе се следећи подаци о личности, и то: подаци о идентитету законског
заступника правног лица и подаци о идентитету контакт лица у правном лицу
(име и презиме, функција коју лице обавља, а за контакт лице и број фиксног
телефона и адреса електронске поште), подаци о идентитету предузетника
(име и презиме и јединствени матични број грађана), односно подаци о
идентитету контакт лица предузетника (име и презиме, број фиксног телефона
и адреса електронске поште), а за физичко лице подаци о идентитету (име и
презиме, јединствени матични број грађана, адреса, број фиксног телефона и
адреса електронске поште).”
Члан 61.
У члану 115. став 1. мења се и гласи:
„Водни услови издају се у поступку припреме техничке документације за
изградњу нових и доградњу и реконструкцију постојећих објеката и извођење
других радова који могу трајно, повремено или привремено утицати на промене
у водном режиму, односно угрозити циљеве животне средине, као и за израду
планских докумената за уређење простора, управљање рибарским и
заштићеним подручјима и газдовање шумама.”
У ставу 2. после речи: „при изградњу” додаје се запета и реч: „доградњи”.
Став 3. брише се.
Члан 62.
Назив члана и члан 116. мењају се и гласе:
„Важење водних услова који се издају ван обједињене процедуре
Члан 116.
Водни услови који се издају ван обједињене процедуре престају да важе
по истеку годину дана од дана њиховог издавања, ако у том року није поднет
захтев за издавање водне сагласности.”
Члан 63.
Чл. 117. и 118. мењају се и гласе:

25
„Члан 117.
Водни услови се издају за изградњу, доградњу, односно реконструкцију
објеката, извођење радова, израду планских докумената, и то за:
1) брану са акумулацијом;
2) водне објекте из члана 18. став 1. тачка 1) овог закона у саставу
јавног водовода за насеља већа од 20.000 становника;
3) вишенаменски хидросистем;
4) хидроелектрану снаге преко 10 MW, термоелектрану, нуклеарни
објекат;
5) индустријски и производни објекат за који се захвата и доводи вода
из површинских или подземних вода и чије се отпадне воде испуштају у
површинске воде или јавну канализацију, за које грађевинску дозволу издаје
министарство или орган аутономне покрајине надлежан за послове
грађевинарства;
6) водне објекте у саставу јавне канализације из члана 19. овог закона
(главни колектор, постројење за пречишћавање отпадних вода и објекат за
одвођење и испуштање пречишћених отпадних вода);
7) државни пут I и II реда, категорије железнице и мостове на њима,
метро, аеродром;
8) преводницу, водни пут, луку, марину и пристаниште;
9) индустријску и комуналну депонију;
10) магистрални нафтовод, гасовод и далековод и трафостаница када је
то предвиђено планским документом или сепаратом;
11) хидромелиорациони систем за одводњавање преко 100 ha;
12) хидромелиорациони систем за наводњавање преко 50 ha;
13) систем за одвођење атмосферских вода насеља већих од 20.000
становника;
14) подземно и надземно складиште за нафту и њене деривате и друге
хазардне и приоритетне супстанце капацитета преко 500 тона;
15) рударске радове и објекте;
16) уређење водотока и изградњу заштитних водних објеката на водама
I реда;
17) израду просторних (просторни план јединице локалне самоуправе,
просторни план подручја посебне намене и регионални просторни план)
планова;
18) планове газдовања шумама на водном подручју;
19) планове и програме управљања заштићеним односно рибарским
подручјима;
20) израду урбанистичких (план генералне регулације и генерални
урбанистички план) планова;
21) хидроелектрану снаге до 10 MW;
22) производни и други објекат, за који се захвата и доводи вода из
површинских или подземних вода и чије се отпадне воде испуштају у
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површинске воде, или јавну канализацију, за које грађевинску дозволу издаје
надлежни орган јединице локалне самоуправе;
23) испуштање вода за потребе чишћења и чишћење наталоженог
наноса из акумулационог језера;
24) вађење и депоновање на водном земљишту: речних наноса, камена
и другог материјала из корита водотока, спрудова, речних алувиона и са обала
природних водотока, природних и вештачких акумулација; тресета за
хортикултуру; рекултивацију експлоатационог поља и непосредне околине, по
завршеном вађењу;
25) рибњак;
26) изградњу или затрпавање бушених бунара и
хоризонталним водозахватним грађевинама испод нивоа тла;

објеката

са

27) јавна скијалишта;
28) објекте јавног водовода и канализације, изузев водних објеката
јавног водовода за насеља већа од 20.000 становника и водних објеката у
саставу јавне канализације и за систем за одвођење атмосферских вода
насеља мањих од 20.000 становника;
29) подземно и надземно складиште за нафту и њене деривате и друге
хазардне и приоритетне супстанце, капацитета мањег од 500 тона;
30) општински пут и мостове на њему када се налази у зони водотока;
31) продуктовод, ТТ, оптички кабл и кабловски вод за пренос
електричне енергије, као и други цевовод, односно кабловски вод када се
поставља испод корита реке или укршта са реком;
32) хидромелиорациони систем за одводњавање до 100 ha;
33) хидромелиорациони систем за наводњавање до 50 ha;
34) сађење дрвећа и жбунастог биља и њихова сеча у кориту за велику
воду и на обали на водама I реда;
35) уређење водотока и изградњу заштитних водних објеката на водама
II реда;
36) јавни водовод у сеоском насељу;
37) сађење дрвећа и жбунастог биља и њихова сеча у кориту за велику
воду и на обали на водама II реда;
38) воденицу и стамбени или угоститељски објекат на сплаву;
39) друге објекте и радове, који могу привремено, повремено или трајно
да проузрокују промене у водном режиму или на које може утицати водни
режим.
Водни услови за објекте и радове из става 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7),
8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 16), 21), 22), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33),
35), 36), 38) и 39) овог члана издају се у поступку обједињене процедуре коју
спроводи надлежни орган у складу са законом којим се уређује планирање и
изградња и саставни су део локацијских услова као јавне исправе.
Водни услови за објекте, радове и планска документа из става 1. тач.
15), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 34) и 37) овог члана издају се ван поступка
обједињене процедуре.
Изузетно од става 1. овог члана водни услови се не издају у случају:
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1) изградње, доградње, реконструкције и прикључења на јавни водовод
и канализацију објеката који воду користе само за пиће и санитарне потребе;
2) изградње бунара за снабдевање водом за пиће и санитарне потребе
једног домаћинства;
3) изградње хидроелиорационог система површине до 1 ha, односно са
потрошњом воде за наводњавање до 2500 m3 у вегетационом периоду;
4) коришћења воде за гашење пожара и одбрану земље;
5) коришћења поплавног и инундационог подручја за пашњаке и
ливаде.
Члан 118.
Водне услове за објекте и радове из члана 117. тач. 1) до 19) овог закона
издаје Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни орган
аутономне покрајине.
Вoдне услове из члана 117. тач. 20) до 35) и 39) овог закона издаје јавно
водопривредно предузеће.
Вoдне услове из члана 117. тач. 36) до 38) овог закона издаје надлежни
орган јединице локалне самоуправе.
Изузетно од става 1. овог члана Министарство издаје водне услове за
објекте и радове из члана 117. тач. 1) до 16) овог закона од међудржавног
значаја и за објекте и радове који се налазе, односно изводе на територији
аутономне покрајине и делимично прелазе границе територије аутономне
покрајине, а могу имати утицај на режим вода, као и за планска документа која
се израђују за веће просторне целине функционалног или географског
карактера које прелазе границе територије аутономне покрајине, а могу имати
утицај на водни режим.
У поступку издавања водних услова, у оквиру поступка спровођења
обједињене процедуре у складу са законом којим се уређује планирање и
изградња, у оквиру рока за достављање услова за пројектовање предвиђеног
законом којим се уређује планирање и изградња, за објекте и радове из става 1.
овог члана Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни орган
аутономне покрајине, по службеној дужности прибавља мишљење републичке
организације надлежне за хидрометеоролошке послове, органа управе
надлежног за спровођење државног мониторинга квалитета вода и јавног
водопривредног предузећа, a по потреби по службеној дужности прибавља и
мишљење министарства надлежног за послове заштите животне средине и/или
специјализоване стручне - научне институције (заводи, институти и друго).
У поступку издавања водних услова, у оквиру поступка спровођења
обједињене процедуре у складу са законом којим се уређује планирање и
изградња, у оквиру рока за достављање услова за пројектовање предвиђеног
законом којим се уређује планирање и изградња, за објекте и радове из става 2.
овог члана јавно водопривредно предузеће по службеној дужности прибавља
мишљење републичке организације надлежне за хидрометеоролошке послове
и органа управе надлежног за спровођење државног мониторинга квалитета
вода, а у случају вађења речних наноса на водном путу и мишљење органа
надлежног за техничко одржавање водног пута.
У поступку издавања водних услова, у оквиру поступка спровођења
обједињене процедуре у складу са законом којим се уређује планирање и
изградња, у оквиру рока за достављање услова за пројектовање предвиђеног
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законом којим се уређује планирање и изградња, за објекте и радове из става 3.
овог члана, надлежни орган јединице локалне самоуправе по службеној
дужности прибавља мишљење јавног водопривредног предузећа.
У поступку издавања водних услова, у оквиру поступка спровођења
обједињене процедуре коју спроводи надлежни орган у складу са законом којим
се уређује планирање и изградња, орган, посебна организација и јавно
водопривредно предузеће из ст. 5, 6. и 7. овог члана су дужни да поступе по
захтеву за давање мишљења и да тражено мишљење издају у року од 10 дана
од дана пријема захтева за издавање мишљења.
Ако орган, посебна организација и јавно водопривредно предузеће из ст.
5, 6. и 7. овог члана не поступи у року из става 8. овог члана орган и јавно
водопривредно предузеће надлежно за издавање водних услова ће о томе
обавестити орган надлежан за спровођење поступка обједињене процедуре и
поднеће захтев за покретање прекршајног поступка у складу са чланом 212a
овог закона.
Министар ближе прописује садржину мишљења из става 5. овог члана.”
Члан 64.
После члана 118. додају се назив члана и члан 118а, који гласе:
„Обавеза надлежног органа да достави грађевинску дозволу и
пројекат за грађевинску дозволу
Члан 118а
Надлежни орган по издавању грађевинске дозволе, ради информисања,
доставља електронским путем органу, односно јавном водопривредном
предузећу из члана 118. ст. 1. до 3. овог закона надлежним за издавање водних
услова грађевинску дозволу и пројекат за грађевинску дозволу.
Орган, односно јавно водопривредно предузеће из члана 118. ст. 1. до 3.
овог закона, уколико утврде неусклађености са издатим водним условима, су
дужни да надлежни орган који спроводи обједињену процедуру и инспекцијске
органе који врше надзор над применом одредаба овог закона и закона којим се
уређује планирање и изградња, у року од 10 дана рачунајући од дана пријема
грађевинске дозволе и пројекта за грађевинску дозволу, обавесте у писаном
облику да ли је пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са водним
условима издатим у поступку спровођења обједињене процедуре.”
Члан 65.
Чл. 119. и 120. мењају се и гласе:
„Члан 119.
Водна сагласност прибавља се за објекте и радове и планска документа
из члана 117. тач. 15), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 34) и 37) овог закона, као и за
објекте и радове из члана 117. овог закона за које грађевинску дозволу у складу
са законом којим се уређује планирање и изградња издаје министарство
надлежно за послове грађевинарства, односно надлежни орган аутономне
покрајине, ван обједињене процедуре.
Водном сагласношћу из става 1. овог члана утврђује се да је техничка
документација за објекте, радове и планска документа из става 1. овог члана
урађена у складу са издатим водним условима.
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Водна сагласност из става 1. овог члана није услов за издавање
грађевинске дозволе и употребне дозволе.
Водну сагласност издаје орган, односно јавно водопривредно предузеће,
који је издао водне услове.
Члан 120.
Водна сагласност за вађење речних наноса издаје се на одређено
време, а најдуже за период од једне године правним лицима, односно
предузетницима који испуњавају услове у погледу техничко-технолошке
опремљености за обављање делатности вађења речног наноса.
Када се вађење речних наноса врши на водном путу јавно
водопривредно предузеће које је издало водну сагласност из става 1. овог
члана је дужно да исту достави органу надлежном за техничко одржавање
водног пута.
Право стечено на основу водне сагласности не може се, без сагласности
надлежног органа, односно јавног водопривредног предузећа, који је издао
водну сагласност пренети на друго лице.
Решење о преносу права из става 3. овог члана доноси надлежни орган,
односно јавно водопривредно предузеће, у року од два месеца од дана
подношења захтева.
Против решења из става 4. овог члана донетог од стране надлежног
органа аутономне покрајине, надлежног органа јединице локалне самоуправе,
односно јавног водопривредног предузећа може се изјавити жалба министру у
року од 15 дана од дана достављања решења.
Решење из става 4. овог члана донето од стране Министарства је
коначно у управном поступку и против тог решења може се покренути управни
спор.
Министар надлежан за послове саобраћаја ближе прописује услове из
става 1. овог члана.”
Члан 66.
У члану 121. став 1. мења се и гласи:
„Водна сагласност престаје да важи ако се у року од две године од дана
пријема водне сагласности не отпочне са изградњом, реконструкцијом или
доградњом објекта, извођењем радова, односно израдом планских докумената,
а у случају рударских објеката ако се не поднесе захтев за издавање дозволе
за изградњу рудника.”
У ставу 2. после речи: „орган” додаје се запета и речи: „односно јавно
водопривредно предузеће,”.
У ставу 3. речи: „надлежног органа Града, односно” бришу се, а после
речи: „јединице локалне самоуправе” додају се речи: „и јавног водопривредног
предузећа”.
Члан 67.
Члан 122. ст. 3. и 4. мењају се и гласе:
„Водну дозволу издаје орган, односно јавно водопривредно предузеће,
надлежно за издавање водних услова.
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Пре издавања водне дозволе за објекте и радове за које водну дозволу
издаје Министарство и надлежни орган аутономне покрајине подносилац
захтева је дужан да прибави извештај јавног водопривредног предузећа о
испуњености услова из водних услова, водне сагласности или водне дозволе.”
После става 5. додаје се нови став 6, који гласи:
„Министар ближе прописује садржину извештајa из става 4. овог члана.”
Досадашњи став 6. брише се.
Члан 68.
У члану 125. став 1. после речи: „органа” додају се речи: „и јавног
водопривредног предузећа”.
У ставу 2. речи: „надлежног органа Града,” бришу се, а после речи:
„јединице локалне самоуправе” додају се речи: „и јавног водопривредног
предузећа”.
Члан 69.
У члану 126. став 1. тач. 1) и 2) бришу се.
У ставу 2. после речи: „орган” додају се речи: „и јавног водопривредног
предузећа”.
У ставу 3. речи: „надлежног органа Града” бришу се, а после речи:
„јединице локалне самоуправе” додају се речи: „и јавног водопривредног
предузећа”.
Члан 70.
Члан 127. мења се и гласи:
„Члан 127.
Водна дозвола није услов за издавање употребне дозволе.
Водну дозволу, у складу са одредбама овог закона, прибавља
инвеститор када је у водним условима назначена обавеза њеног прибављања.
Издавање
процедуре.”

водне

дозволе

се

обавља

ван

поступка

обједињене

Члан 71.
У Глави V. ВОДНА АКТА И ВОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, одељак 1. Водна
акта, пододељак 1.4. Водни налог и члан 128. бришу се.
Члан 72.
У члану 129. тачка 2) реч: „катастар” замењује се речју: „регистар”.
Члан 73.
У члану 130. став 2. мења се и гласи:
„Орган који издаје водна акта дужан је да сва издата водна акта води у
водној књизи.”
У ставу 3. речи: „и потврда” и речи: „уписник водних налога” бришу се.
После става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе:
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„Сврха обраде података о личности у уписницима из става 3. овог члана
је праћење и евидентирање издатих водних аката.
У уписнике из става 3. овог члана уносе се следећи подаци о личности:
подаци о идентитету подносиоца захтева (име и презиме и јединствени
матични број грађана).”
Досадашњи став 4. постаје став 6.
Досадашњи став 5. који постаје став 7. мења се и гласи:
„Надлежни орган аутономне покрајине, надлежни орган јединице
локалне самоуправе и јавно водопривредно предузеће дужни су да
Министарству достављају податке из водне књиге.”
Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 8. и 9.
Члан 74.
У називу члана 131. реч: „катастар” замењује се речју: „регистар”.
У члану 131. став 1. реч: „катастри” замењује се речју: „регистри”.
У ставу 2. реч: „катастри” замењује се речју: „регистри”, а реч: „катастар”
замењује се речју: „регистар”.
У ставу 3. реч: „катастри” замењује се речју: „регистри”.
Члан 75.
У називу члана 132. реч: „катастра” замењује се речју: „регистра”.
У члану 132. став 1. реч: „Катастар” замењује се речју: „Регистар”, реч:
„регистар” замењује се речима: „обрасце регистра”, а речи: „експлоатцији
речних наноса” замењују се речима: „речним наносима”.
У ст. 2, 3. и 4. реч: „Катастар” замењује се речју: „Регистар”, а реч:
„регистар” замењује се речима: „обрасце регистра”.
У ставу 5. реч: „катастре” замењује се речју: „регистре”.
У ставу 6. речи: „водних катастара” бришу се.
У ставу 7. реч: „катастра” замењује се речју: „регистра”.
У ставу 8. реч: „катастар” замењује се речју: „регистар”.
У ставу 9. реч: „катастара” замењује се речју: „регистара”.
После става 9. додаје се нови став 10. који гласи:
„У водне регистре уносе се следећи подаци о личности, и то: подаци о
идентитету законског заступника правног лица и подаци о идентитету контакт
лица у правном лицу (име и презиме, функција коју лице обавља, а за контакт
лице и број фиксног телефона и адреса електронске поште), подаци о
идентитету предузетника (име и презиме и јединствени матични број грађана),
односно подаци о идентитету контакт лица предузетника (име и презиме, број
фиксног телефона и адреса електронске поште), а за физичко лице подаци о
идентитету (име и презиме, јединствени матични број грађана, адреса, број
фиксног телефона и адреса електронске поште).”
У досадашњем ставу 10. који постаје став 11. реч: „катастре” замењује се
речју: „регистре”.
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Члан 76.
У члану 133. став 1. тачка 2. подтачка 4) мења се и гласи:
„4) вађење речног наноса супротно издатој водној сагласности или без
водне сагласности;”.
Подтачка 6) мења се и гласи:
„6) вршити друге радње, осим у случају:
(1) спровођења мера очувањa, унапређења и презентације природних
вредности,
(2) предузимања радњи ради заштите људи, животиња и имовине;”.
Тачка 4. мења се и гласи:
„4. садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском појасу
ширине најмање 10 m од небрањене ножице насипа према водотоку, а у
брањеној зони супротно издатој водној сагласности;”.
Члан 77.
У члану 134. став 1. тачка 1) после речи: „изградње” додаје се реч:
„санацији”.
Тачка 6) мења се и гласи:
„6) допусти на свом земљишту вађење, привремено депоновање и
транспортовање речног наноса и муља из водотока и инундационих подручја
ради обезбеђења пропусне способности, регулационих и заштитних објеката,
као и водних објеката основне и детаљне каналске мреже за одводњавање,
које врши јавно водопривредно предузеће, односно надлежни орган јединице
локалне самоуправе;”.
У ставу 3. речи: „тач. 1), 2), 3) и 6)” замењују се речима: „тач. 1), 2), 3), 6)
и 7)”.
У ставу 4. речи: „тач. 1), 2), 3) и 6)” замењују се речима: „тач. 1), 2), 3), 6)
и 7)”.
Члан 78.
У члану 139. додаје се нови став 1. који гласи:
„Ако су на водном објекту у јавној својини причињене штете радњама
правног или физичког лица, трошкови отклањања причињене штете на водном
објекту падају на терет тог лица.”
Досадашњи став 1. постаје став 2.
У досадашњем ставу 2. који постаје став 3. речи: „става 1.” замењују се
речима: „ст. 1. и 2.”.
Члан 79.
Члан 150. мења се и гласи:
„Члан 150.
Послови од општег интереса који се финансирају у складу са овим
законом, јесу:
1) Послови уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, и то:
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(1) изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање
регулационим и заштитним водним објектима у јавној својини и одржавање
водотока;
(2) изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање
водним објектима за одводњавање у јавној својини;
(3) изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање
водним објектима за заштиту од ерозија и бујица у јавној својини и извођење
радова и мера за заштиту од ерозије и бујица, у складу са чланом 62. овог
закона;
(4) спровођење одбране од поплаве,
2) Послови уређења и коришћења вода, и то:
(1) израда биланса вода, контрола стања залиха водних ресурса и мере
за обезбеђење њиховог рационалног коришћења и заштите;
(2) израда биланса подземних вода за појединачни ресурс, укључујући
и расположиви ресурс, начин и динамика обнављања ресурса и мере за
обезбеђење рационалног коришћења и заштиту ресурса;
(3) испитивање квалитета воде на изворишту и истражни радови на
изворишту;
(4) заштита изворишта за снабдевање водом;
(5) изградња и реконструкција водних објеката из члана 18. став 1.
тачка 1) овог закона, у јавној својини;
(6) одржавање и управљање водним објектима за наводњавање у
јавној својини,
3) Послови заштите вода од загађивања, и то:
(1) израда
мониторинг;

програма

и

систематско

праћење квалитета

вода

-

(2) праћење хаваријских загађења, организација и контрола њиховог
спровођења;
(3) спровођење дугорочних и краткорочних мера за спречавање,
ублажавање и контролу загађивања вода;
(4) уређење водног режима заштићених области из члана 110. овог
закона и других подручја која на њих имају утицаја;
(5) изградња и реконструкција водних објеката за сакупљање,
одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода (главни колектори,
постројења за пречишћавање отпадних вода, постројења за прераду отпадних
муљева и испусту из постројења у пријемник) у јавној својини,
4) Послови који се односе на системе за одводњавање и наводњавање,
и то: одржавање и управљање водним објектима и системима за одводњавање
и наводњавање у јавној својини,
5) Послови који се односе на регионалне и вишенаменске
хидросистеме, и то: изградња, реконструкција, санација, одржавање и
управљање регионалним и вишенаменским хидросистемима у јавној својини,
6) Остали послови од општег интереса, и то:
(1) израда и спровођење планских докумената, програма и нормативних
аката;
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(2) израда студија и извођење истражних радова за потребе
интегралног управљања водама, израда техничке документације из области
уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, уређења и коришћења
вода и заштите вода од загађивања;
(3) послови међународне сарадње у области вода;
(4) успостављање
информационог система;

и

вођење

водне

документације
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водног

(5) вршење поверених послова од стране јавних водопривредних
предузећа (припрема предлога водних јединица и њихових граница, плана
управљања водама за водна подручја, посебног плана управљања водама за
поједина питања управљања водама, плана управљања ризицима од поплава
за водна подручја, оперативног плана за одбрану од поплава, израда карте
угрожености и карте ризика од поплава, израда мишљења на оперативне
планове за одбрану од поплава за воде II реда, идентификација водних тела
површинских и подземних вода која се користе или могу да се користе за
људску потрошњу у будућности, вођење регистара заштићених области на
водном подручју, вршење послова инвеститора у име Републике Србије,
односно аутономне покрајине, спровођење поступака давања у закуп водног
земљишта у јавној својини, вршење обрачуна и задужења обвезника плаћања
накнада за воде).”
Члан 80.
У члану 153. тачка 1) речи: „водног добра” замењују се речју: „вода”.
У тачки 5) тачка на крају замењује се тачком и запетом.
После тачке 5) додаје се тачка 6) која гласи:
„6) накнада за извађени речни нанос.”
Члан 81.
У Глави IX. ФИНАНСИРАЊЕ УПРАВЉАЊА ВОДАМА, одељак 2. Извори
средстава, пододељак 2.2. Накнаде за воде, назив тачке 2.2.1. Накнада за
коришћење водног добра и члан 154. мењају се и гласе:
„2.2.1. Накнада за коришћење вода
Основ плаћања
Члан 154.
Накнада за коришћење вода плаћа се за захватање површинских и
подземних вода, укључујући термалне и минералне воде, у складу са чланом 2.
овог закона.”
Члан 82.
У члану 155. став 1. речи: „водног добра” замењују се речју: „вода”.
У тачки 7) тачка и запета на крају замењују се тачком.
Тач. 8) до 12) бришу се.
Члан 83.
У члану 156. став 1. речи: „водног добра” замењују се речју: „вода”.
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У тачки 7) тачка и запета на крају замењују се тачком.
Тач. 8) до 12) бришу се.
Члан 84.
У члану 158. став 1. речи: „водног добра” замењују се речју: „вода”.
Став 2. брише се.
Члан 85.
Члан 159. мења се и гласи:
„Члан 159.
Накнада за коришћење вода не плаћа се за опште коришћење вода.”
Члан 86.
После члана 177. додају се назив тачке 2.2.5а, називи чланова и чл.
177а, 177б, 177в, 177г, 177д и 177ђ, који гласе:
„2.2.5а Накнада за извађени речни нанос
Основ плаћања
Члан 177а
Накнада за извађени речни нанос плаћа се за речни нанос извађен из
лежишта на водном земљишту и на подручјима угроженим ерозијом.
Обвезник плаћања
Члан 177б
Обвезник плаћања накнаде за извађени речни нанос је правно лице,
односно предузетник које врши вађење речног наноса из лежишта на водном
земљишту и на подручјима угроженим ерозијом.
Плаћање накнаде
Члан 177в
Накнада за извађени речни нанос плаћа се за позајмиште речних наноса
- према врсти позајмишта (речно корито, спруд у речном кориту, инундација,
старача, подручје угрожено ерозијом и друго) и количини (m3) извађеног речног
наноса, без обзира на квалитет тог наноса.
Намена
Члан 177г
Средства остварена од накнаде за извађени речни нанос користе се на
подручју на коме су остварена за финансирање послова из члана 150. став 1.
тачка 1) овог закона.
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Изузеци од плаћања
Члан 177д
Накнада за извађени речни нанос не плаћа се за количине извађеног
речног наноса који се користи за изградњу и одржавање водних објеката за
уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода, а које врши јавно
водопривредно предузеће, односно надлежни орган јединице локалне
самоуправе.
Примена других прописа
Члан 177ђ
Поступак утврђивања обавеза плаћања накнаде за извађени речни
нанос се спроводи у складу са законом којим се уређује општи управни
поступак.”
Члан 87.
У члану 186. после тачке 2) додаје се тачка 2a), која гласи:
„2a) од закупа водног земљишта у јавној својини и установљавања
права стварне службености на водном земљишту и водном објекту у јавној
својини остварени на територији Републике Србије, осим територије аутономне
покрајине и територије града Београда за постављање плутајућих објеката;”
Члан 88.
У члану 189. тачка 2) речи: „тач. 1), 2), 4) и 5)” замењују се речима: „тач.
1), 2), 4), 5) и 6)”.
После тачке 2) додаје се тачка 2а), која гласи:
„2а) од закупа водног земљишта у јавној својини и установљавања
права стварне службености на водном земљишту и водном објекту у јавној
својини, остварени на територији аутономне покрајине;”
Члан 89.
У члану 191. речи: „тач. 1) до 5)” замењују се речима: „тач. 1) до 6)”.
Члан 90.
Члан 192. мења се и гласи:
„Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине за
територију аутономне покрајине, врши обрачун и задужење обвезника плаћања
накнаде за коришћење вода, накнаде за испуштену воду и накнаде за извађени
речни нанос.
Обрачун и задужење обвезника плаћања накнаде за загађивање вода
врши министарство надлежно за послове заштите животне средине.
Јавном водопривредном предузећу поверавају се послови обрачуна и
задужења обвезника плаћања накнаде за коришћење водних објеката и
система, као и послови обрачуна и задужења обвезника плаћања накнаде за
одводњавање.
Решење о утврђивању износа накнаде из става 1. овог члана је коначно
и против њега може се покренути управни спор.”
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Члан 91.
У члану 193. став 1. речи: „министарству надлежном за послове
финансија - Пореској управи и” бришу се, а реч: „њихов” замењује се речју:
„његов”.
У ставу 2. „министарству надлежном за послове финансија - Пореској
управи и” бришу се, а реч: „њихов” замењује се речју: „његов”.
Члан 92.
У члану 195. став 1. речи: „тач. 1) до 5)” замењују се речима: „тач. 1) до
6)”.
У ставу 2. речи: „закона којим се уређује порески поступак и пореска
администрација” замењују се речима: „закона којим се уређује извршни
поступак”.
Члан 93.
У члану 196. став 3. речи: „за пиће, санитарно-хигијенске потребе и
купање” замењују се речима: „за пиће и на квалитет воде за купање”.
У ставу 6. речи: „ст. 1, 2. 3. и 4.” замењују се речима: „ст. 1, 2. и 4.”.
Члан 94.
У члану 198. став 3. речи: „образац и садржину службене легитимације”
и запета бришу се.
После става 3. додаје се став 4, који гласи:
„У образац службене легитимације водног инспектора чији је изглед
прописан Правилником о изгледу обрасца службене легитимације инспектора
(„Службени гласник РС”, број 81/15) уносе се следећи подаци о личности:
подаци о идентитету водног инспектора (име и презиме).”
Члан 95.
У члану 200. став 1. мења се и гласи:
У вршењу инспекцијског надзора санитарни инспектор има право и
дужност да:
1) контролише да ли се врши испитивање здравствене исправности
воде за пиће и квалитета воде за купање;
2) контролише здравствену исправност воде за пиће и квалитет воде за
купање;
3) организује узимање узорака воде за пиће и воде за купање, када
постоји сумња у здравствену исправност воде за пиће, односно квалитет воде
за купање;
4) контролише начин коришћења и начин одржавања зона санитарне
заштите изворишта, у циљу заштите од намерног или случајног загађења воде
на изворишту;
5) контролише да ли јединица локалне самоуправе поседује решење о
одређивању зона санитарне заштите за изворишта воде за пиће која су
формирана на територији јединице локалне самоуправе.”
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Члан 96.
У члану 201. став 1. тачка 2) речи: „тач. 1), 2) 4) и 6)” замењују се речима:
„тач. 1), 1а), 1б), 2), 4) и 6)”.
После тачке 2) додаје се тачка 2а), која гласи:
„2а) да ли правна лица, предузетници и физичка лица испуњавају своје
обавезе из члана 98. овог закона;”.
Члан 97.
У члану 202. став 1. тачка 2) реч: „експлоатацију” замењује се речју:
„вађење”, а речи: „у случајевима утврђеним овим законом” замењују се речима:
„ако се коришћење вода, испуштање вода, вађење речних наноса, односно
коришћење објеката и постројења врши супротно одредбама овог закона;”.
У ставу 2. речи: „тач. 1) до 7)” замењује се речима: „тач. 1) до 6)”.
Члан 98.
Члан 203. мења се и гласи:
„У вршењу послова из члана 200. овог закона санитарни инспектор је
овлашћен да:
1) забрани испоруку воде за пиће, односно коришћење воде за купање,
ако не постоји доказ или не постоји доказ у прописаном обиму овлашћене
здравствене установе о извршеним лабораторијским анализама на здравствену
исправност воде за пиће, односно квалитет воде за купање;
2) забрани испоруку воде за пиће ако је овлашћена здравствена
установа, на основу извршених лабораторијских анализа, утврдила да је вода
за пиће здравствено неисправна, а може да дозволи испоруку воде која се
употребљава за санитарно-хигијенске потребе;
3) забрани коришћење воде за купање, ако је овлашћена здравствена
установа, на основу извршених лабораторијских анализа, утврдила да квалитет
воде за купање не задовољава;
4) забрани употребу воде за пиће, ако је овлашћена здравствена
установа, на основу извршених лабораторијских анализа, утврдила да је вода
за пиће здравствено неисправна;
5) забрани коришћење објекта, односно обављање делатности у зони
санитарне заштите на начин који изазива или може да изазове загађивање воде
изворишта, док се не отклоне уочени недостаци;
6) обавести надлежни орган о бесправно изграђеним објектима и о
обављању недозвољених делатности у зонама санитарне заштите изворишта;
7) нареди прибављање решења о одређивању зона санитарне заштите
изворишта за снабдевање водом за пиће;
8) поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и пријаву за
привредни преступ, у складу са овим законом;
9) предузима друге мере и радње за које је овлашћен овим законом и
другим прописом.
Мере из става 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 7) и 9) овог члана налажу се
решењем санитарног инспектора.”
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Члан 99.
У члану 204. став 1. тачка 3) мења се и гласи:
„3) наложи лицу које испушта отпадне воде да постави уређаје за
мерење и континуирано мери количине отпадних вода, као и да испитује
параметре квалитета отпадних вода и да извештај о извршеним мерењима
достави јавном водопривредном предузећу, министарству надлежном за
послове заштите животне средине и органу управе надлежног за спровођење
државног мониторинга квалитета воде;”.
После тачке 3) додаје се тачка 3а), која гласи:
„3а) наложи привремени престанак рада и обављање делатности
лицима из члана 99. ст. 1. и 2. овог закона;”.
Члан 100.
У члану 208. став 1. после речи: „правно” додају се речи: „лице,
предузетник”.
Став 2. мења се и гласи:
„По потреби, санитарни инспектор може организовати узимање узорака
воде за пиће и воде за купање, ради анализе и провере здравствене
исправности воде за пиће, односно анализе и провере квалитета воде за
купање, при чему трошкове анализе сноси правно или физичко лице које
испоручује здравствено неисправну воду за пиће, односно омогућава
коришћење воде за купање незадовољавајућег квалитета.”
У ставу 3. после речи: „министарство надлежно за послове здравља”
додају се запета и речи: „а ако се узимање узорака воде и отпадних вода,
односно воде за пиће и воде за купање врши у оквиру поверених послова из
члана 196. овог закона трошкове сноси орган који врши поверене послове”.
Члан 101.
У члану 211. тачка 2) брише се.
После тачке 3) додају се тач. 3а) и 3б), које гласе:
„3а) не поседује доказ или не поседује доказ у прописаном обиму о
извршеним лабораторијским анализама на здравствену исправност воде за
пиће, односно квалитет воде за купање (члан 75);
3б) испоручи воду за пиће, односно омогући коришћење воде за
купање, за које је овлашћена здравствена установа на основу извршених
лабораторијских анализа утврдила да је вода за пиће здравствено неисправна,
односно да квалитет воде за купање не задовољава (члан 75);”.
Тачка 4) мења се и гласи:
„4) употребљава воду за пиће за коју је овлашћена здравствена
установа на основу извршених лабораторијских анализа утврдила да је вода
здравствено неисправна (члан 75);”.
Тачка 5) брише се.
Тач. 6) и 7) мењају се и гласе:
„6) користи објекат, односно обавља делатност на начин који изазива
или може да изазове загађивање воде на изворишту (члан 77. став 2);
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7) не прибави решење о одређивању зона санитарне заштите
изворишта за снабдевање водом (члан 77. став 7);”.
После тачке 11) додаје се тачка 11а), која гласи:
„11а) врши неку радњу без важеће водне дозволе или супротно издатој
водној дозволи (члан 122)”.
У ставу 4. речи: „тач. 1), 4) и 11)” замењују се речима: „тач. 1), 4), 11) и
11а)”.
Члан 102.
У члану 212. тачка 1) мења се и гласи:
„1) бране са акумулационим и ретензионим базенима не одржава и не
користи на начин којим се обезбеђује прихватање поплавних таласа (члан 56.
став 1. овог закона);”.
Тачка 12) брише се.
У тачки 15) речи: „тачка 2)” замењују се речима: „тач. 2. и 3.”.
После тачке 22) додаје се тачка 22а), која гласи:
„22а) врши вађење речних наноса супротно издатој водној сагласности
или без водне сагласности из члана 119. овог закона;”.
Тач. 23) и 24) бришу се.
У ставу 5. речи: „републичкој организацији надлежној за
хидрометеоролошке послове” замењују се речима: „органу управе надлежном
за спровођење државног мониторинга квалитета вода”.
После става 6. додаје се став 7, који гласи:
„За прекршај из става 1. тачка 22а) овог члана поред прописане казне
правном лицу ће се обавезно изрећи и заштитна мера одузимања предмета
који су употребљени или су били намењени за извршење прекршаја.”
Члан 103.
После члана 212. додају се назив члана и члан 212а, који гласе:
„Члан 212а
Новчаном казном од 50.000 до 100.000 динара или казном затвора до 30
дана казниће се за прекршај одговорно лице у органу, посебној организацији,
односно јавном водопривредном предузећу из члана 118. ст. 5, 6. и 7. овог
закона ако током спровођења поступка обједињене процедуре не поступи на
начин и у роковима прописаним овим законом (члан 118. став 8).
Захтев за покретање прекршајног поступка из става 1. овог члана
подноси орган надлежан за издавање водних услова из члана 118. ст. 1, 2. и 3.
овог закона.”
Члан 104.
У члану 213. став 1. речи: „тач. 12) и 13)” замењају се речима: „тач. 1), 3),
4), 6), 8), 9), 10), 11), 11а), 12) и 13)”.
У ставу 2. речи: „ тач. 1), 5), 6), 8), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 21), 22),
23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31) и 32)” замењају се речима: „тач. 1), 2), 3),
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4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 22а), 25),
26), 27), 28), 29), 30), 31) и 32)”.
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„За прекршај из члана 212. став 1. тачка 22а) поред прописане казне
предузетнику ће се обавезно изрећи и заштитна мера одузимања предмета који
су употребљени или су били намењени за извршење прекршаја.”
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 105.
У члану 214. став 1. речи: „тач. 12) и 13)” замењају се речима: „тач. 1), 3),
4), 6), 8), 9), 11), 12) и 13)”.
У ставу 2. речи: „тач. 3), 6), 14), 16), 21), 25), 26), 27), 28), 29) и 30)”
замењају се речима: „тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 13), 14), 16), 17), 18), 19),
21), 22), 22а), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31) и 32)”.
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„За прекршај из члана 212. став 1. тачка 22а) поред прописане казне
физичком лицу ће се обавезно изрећи и заштитна мера одузимања предмета
који су употребљени или су били намењени за извршење прекршаја.”
Досадашњи став 3. постаје став 4.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 106.
Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Јавно водопривредно
предузеће „Воде Војводине” и Јавно водопривредно предузеће „Београдводе”,
дужни су да своје пословање и општа акта ускладе са одредбама овог закона у
року од 90 дана од дана његовог ступања на снагу.
Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе” и Јавно водопривредно
предузеће „Воде Војводине” дужна су да у року од две године од дана ступања
на снагу овог закона успоставе водни информациони систем и водне регистре.
Члан 107.
За обављање послова из члана 112. Закона о водама („Службени
гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12) правно лице је дужно да прибави лиценцу у року
од годину дана од дана ступања на снагу прописа којим се ближе прописују
услови за издавање лиценци.
Лиценце издате у складу са Законом о водама („Службени гласник РС”,
бр. 30/10 и 93/12) важе до истека периода на који су издате.
Члан 108.
Правно лице које је у јавним књигама о евиденцији непокретности и
правима на њима уписано као носилац права коришћења на водним објектима
у јавној својини Републике Србије из члана 23. ст. 2. и 3. овог закона и на
водном земљишту у јавној својини Републике Србије дужно је да те водне
објекте и водно земљиште, у року од шест месеци од дана ступања на снагу
овог закона, пренесе правним послом у јавну својину Републике Србије, након
чега ће, управљање на истим преузети Јавно водопривредно предузеће
„Србијаводе” ако се ти водни објекти и водно земљиште налазе на територији
Републике Србије ван територије Аутономне покрајине Војводине, односно
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Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине” ако се водни објекти и водно
земљиште налазе на територији Аутономне покрајине Војводине.
Члан 109.
Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни орган
аутономне покрајине, одредиће границе водног земљишта до 31. децембра
2017. године.
Члан 110.
Решавање по захтевима за издавање водних сагласности и водних
дозвола у којима је донето првостепено решење наставиће се по прописима
који су били на снази у време њиховог подношења.
Решавање по захтевима за издавање водних сагласности и водних
дозвола у којима није донето првостепено решење наставиће се по одредбама
овог закона.
Члан 111.
Акти које доноси Влада на основу овлашћења из овог закона донеће се у
року од шест месеци, а најкасније у року од годину дана од дана ступања на
снагу овог закона.
Акти које доноси министар на основу овлашћења из овог закона донеће
се у року од шест месеци, а најкасније у року од годину дана од дана ступања
на снагу овог закона.
Подзаконска акта, донета на основу Закона о водама („Службени гласник
РС, бр. 30/10 и 93/12), ускладиће се са одредбама овог закона у року од три
месеца од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 112.
Одредба члана 29. став 3. и члана 59. став 4. овог закона, у делу који
гласи: „водне јединице”, примењиваће се од дана ступања на снагу акта који
доноси министар, а којим се одређују водне јединице и њихове границе.
Члан 113.
Даном ступања на снагу овог закона, престајe да важи одредба члана 8.
став 2. тачка 1) Закона о главном граду („Службени гласник РС, број 129/07) у
делу који гласи: уређује и обезбеђује, у складу са начелима интегралног
управљања водама, заштиту вода, заштиту од штетног дејства вода и
коришћење вода, као добра од општег интереса, укључујући и организовање и
финансирање водопривредне делатности на водном подручју које је у
надлежности града Београда, оснива јавно предузеће за обављање
водопривредне делатности и управљање водопривредним објектима који су у
надлежности града Београда.
Даном ступања на снагу овог закона, престајe да важи одредба члана
20. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС, бр.129/07 и
83/14 - др. закон) у делу који гласи: одређује ерозивна подручја.
Члан 114.
Јавно водопривредно предузеће „Београдводе”, које на дан ступања на
снагу овог закона на територији града Београда управља водним објектима из
члана 23. ст. 2. и 3. овог закона, дужно је да, у року од 90 дана од дана ступања
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на снагу овог закона, пренесе на управљање те водне објекте и водно
земљиште на коме је у јавној књизи о евиденцији непокретности уписано као
корисник на Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”.
Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе” дужно је да преузме на
управљање водне објекте и водно земљиште из става 1. овог члана.
За обавезе настале у вези са изградњом, реконструкцијом, санацијом и
одржавањем водних објеката из става 1. овог члана, до дана преноса одговара
Јавно водопривредно предузеће „Београдводе”.
Јавним водопривредним предузећима чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина, односно град Београд, која су у јавној књизи о евиденцији
непокретности и правима на њима уписана као носиоци права коришћења на
водним објектима из члана 23. ст. 2. и 3. овог закона и водном земљишту у
државној својини, даном ступања на снагу овог закона, престаје право
коришћења на тим водним објектима и водном земљишту и уписује се јавна
својина Републике Србије.
Даном ступања на снагу овог закона престаје право јавне својине града
Београда на водним објектима из члана 23. ст. 2. и 3. овог закона и водном
земљишту на територији града Београда и прелази у право јавне својине
Републике Србије.
Брисање права коришћења јавних водопривредних предузећа из става
4. овог члана, односно упис права јавне својине Републике Србије из ст. 4. и 5.
овог члана извршиће по службеној дужности орган надлежан за послове
вођења евиденције непокретности и правима на њима.
Члан 115.
Лица која на дан ступања на снагу овог закона користе водно земљиште
у јавној својини Републике Србије на основу уговора закључених са јавним
водопривредним предузећима која управљају тим водним земљиштем
настављају да користе то земљиште до истека рока на који су уговори
закључени, а најкасније до 31. децембра 2017. године.
До истека рока из става 1. овог члана висина закупнине за текућу
календарску годину повећава се за инфлацију у претходној календарској
години.
Члан 116.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредаба члана 18. и чл. 79. до
86. овог закона које ступају на снагу 1. јануара 2017. године.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби
члана 97. став 1. тачка 9) Устава Републике Србије, којом је утврђено да
Република Србија уређује и обезбеђује систем заштите и унапређења животне
средине, а овај закон управо уређује воду, као један од најважнијих елемената
животне средине.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
1. Проблеми које закон треба да реши
Доношењем Закона о водама („Службени гласник РС”, број
30/10) започет је процес реформи у сектору вода који треба да обезбеди
успешно функционисање и развој овог сектора, као и усаглашавање прописа у
области вода са прописима ЕУ. Поред Закона о водама и подзаконских аката
донетих на основу тог закона, ову област регулишу прописи којима се уређује:
право јавне својине и одређена друга имовинска права Републике Србије,
аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе, систем заштите животне
средине, планирање и уређење простора, изградња објеката, локална
самоуправа, комуналне делатности, рударство и енергетика, пољопривреда и
шумарство, пловидба, геолошка истраживања, поступање са отпадом,
концесије, страна улагања, здравствена исправност воде за пиће и санитарнохигијенске потребе и друго. Поједини напред наведени прописи донети су после
ступања на снагу Закона о водама, те је стога потребно успоставити
усаглашеност Закона о водама са тим позитивним прописима који су донети
после ступања на снагу Закона о водама, због чега је потребно извршити
измене и допуне Закона о водама. После ступања на снагу Закона о водама
донет је Закон о јавној својини којим је прописано да су водно земљиште и
водни објекти добра од општег интереса и да се начин и услови
искоришћавања и управљања добрима од општег интереса уређује посебним
законом, дакле Законом о водама. Обзиром да Закон о водама не садржи
одредбе којима се уређује располагање и управљање водним земљиштем било
је потребно допунити тај закон са тим одредбама и на тај начин уредити ову
веома значајну област имајући у виду да се на водном земљишту обављају
значајне привредне делатности. Истовремено како јавна водопривредна
предузећа управљају водним објектима у јавној својини било је потребно
прописати и шта се сматра управљањем водним објектима у смислу Закона о
водама. Такође, после ступања на снагу Закона о водама вршене су измене и
допуне закона којим се уређује планирање и изградња којима је прописано да
се уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже доказ о праву својине,
односно закупа на грађевинском земљишту, односно да тај доказ за изградњу
линијских инфраструктурних објеката може бити и уговор о установљавању
права службености са власником повласног добра, због чега је потребно
допунити Закон о водама са одредбама које уређују установљавање права
стварне службености на водном земљишту и водним објектима и на тај начин
кроз прописивање лица надлежног за закључивање тих уговора у име
Републике Србије убрзати процес издавања грађевинских дозвола. Такође,
како би инвеститор био растерећен прибављања свих оних услова и
сагласности које издају неки државни или други орган, односно посебна
организација или јавно предузеће, кроз измене закона којим се уређује
планирање и изградња уведен је поступак обједињене процедуре, тако да
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уместо инвеститора орган надлежан за издавање грађевинске дозволе, по
службеној дужности, у обједињеној процедури прибавља те услове,
сагласности и друге потребне доказе. Како се у складу са Законом о водама
издају водна акта у поступку припреме техничке документације за изградњу
нових и за реконструкцију постојећих објеката део Закона о водама којим се
уређује издавање водних аката је било потребно ускладити са извршеним
изменама закона којим се уређује планирање и изградња, а овим законом се
управо врши усклађивање са одредбама закона којим се уређује планирање и
изградња који и уређује поступак обједињене процедуре.
Поред наведеног доношењем овог закона отклањају се недостаци
уочени у примени Закона о водама. Наиме, у току примене Закона о водама
уочени су одређени недостаци тог закона и проблеми који настају у примени
истог због нерегулисања одређених питања везаних за располагање водним
земљиштем, односно због недовољно јасних појединих одредби закона, из
којих разлога је такође потребно да се изврше измене и допуне одредби Закона
о водама које прописују водне објекте за одводњавање, за наводњавање,
водне објекте којима управљају јавна водопривредна предузећа, територијалне
основе за управљање водама - водна подручја, садржину плана управљања
водама и органе надлежне за доношење планова управљања водама и
посебних планова управљања водама, годишњи програм управљања водама,
садржину оперативних планова за одбрану од поплава, ерозиона подручја,
вађење речних наноса, правна лица надлежна за вршење испитивања
квалитета отпадних вода, квалитета површинских и подземних вода и за
праћење хаваријских загађења вода, издавање и одузимање лиценци, водна
акта и органе надлежне за издавање водних аката, финансирање послова од
општег интереса у области управљања водама, органе надлежне за
инспекцијски надзор над спровођењем одредаба Закона о водама, као и
одредбе којима су прописане казнене одредбе.
Услед измена у надлежностима посебних организација и органа
управе Републике Србије овим законом извршено је усклађивање и са
одредбама закона који прописује надлежност за вршење послова мониторинга
квалитета вода (испитивања квалитета вода на извориштима, мониторинга
статуса вода и праћења хаваријског загађења вода), тако што се овим законом
прописује да те послове врши орган управе надлежан за спровођење државног
мониторинга квалитета вода, уместо републичке организације надлежне за
хидрометеоролошке послове, како је сада прописано Законом о водама.
Обзиром да Законом о водама није било регулисано питање ко
може да врши испитивање квалитета површинских и подземних вода, било је
потребно, имајући у виду значај те области, допунити Закон о водама са
одредбом која ће да пропише ко може да врши та испитивања.
Да би се избегао позитиван, односно негативан сукоб
надлежности између органа надлежних за спровођење овог закона овим
законом је извршена подела надлежности између органа управе надлежних за
воде према територијалном принципу (Министарство пољопривреде и заштите
средине - Републичка дирекција за воде, Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, органи јединица локалне
самоуправе) и подела надлежности између јавних водопривредних предузећа
према хидрографским принципима.
Овај закон треба да допринесе усклађивању националног
законодавства у области вода са основним принципима садржаним у европским
директивама у овој области. У поступку придруживања ЕУ један од предуслова
је усаглашеност националног законодавства са европским законодавством. У
нашој земљи је однос према води још увек неодговарајући, пошто се вода
користи нерационално и врло често загађује, чиме се дугорочно отежава
примена принципа одрживог развоја. Из тих разлога и наша земља мора у
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наредном периоду променити свој однос према води и ову област уредити у
усклади са европским директивама, пре свега са Оквирном директивом о
водама (Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council –
Framework for Community action in the field of water policy) и другим директивама
ЕУ које уређују област коришћења вода, заштите вода од загађивања и
заштите од штетног дејства вода.
Националном Стратегијом Републике Србије за апроксимацију у
области животне средине („Службени гласник РС”, број 80/11), у оквиру
краткорочних планова за период од 2011. до 2014. године, предвиђено је да би
све правне тековине ЕУ требало да буду транспоноване у кратком року и да би
садашњи, важећи прописи требало да буду детаљно прегледани како би се
утврдиле све неусклађености са правним тековинама ЕУ.
Како Закон о водама није у потпуности усклађен са директивама
ЕУ у области вода које уређују сектор заштите вода овим законом се, ради
наставка усклађивања тог закона са тим директивама, односно ради заштите
животне средине од неповољних утицаја испуштања отпадних вода и ради
смањења загађивања воде које изазивају или подстичу нитрати из
пољопривредних извора и спречавања даљег таквог загађивања, допуњује
обавезна садржина Плана заштите вода од загађивања, прописује обавеза
одређивања осетљивог подручја и одређује орган надлежан за утврђивање
критеријума за одређивање осетљивог подручја и за одређивање осетљивог
подручја и његових граница, прописује обавеза одређивања рањивих подручја
и одређује орган надлежан за одређивање рањивог подручја и његових
граница, садржина акта о одређивању рањивих подручја, обавеза доношења
акционих програма са обавезним мерама, доношење Правила добре
пољопривредне праксе у циљу постизања општег нивоа заштите од загађења
нитратима пољопривредног порекла свих водних тела површинских и
подземних вода и орган надлежан за доношење тих правила.
Предложене измене и допуне резултат су и анализа усклађености
националног законодавства са Оквирном директивом о водама, Директивом
2008/105/EЗ Европског Парламента и Савета о стандардима квалитета животне
средине у области политике вода, Директивом 2006/118/ЕЗ Европског
парламента и Савета о заштити подземне воде од загађивања и погоршавања
квалитета, Директивом Савета 91/271/ЕЕЗ која се односи на пречишћавање
комуналних отпадних вода, Директивом Савета 91/676/EEЗ која се односи на
заштиту вода од загађивања узрокованог нитратима из пољопривредних
извора, Директивом Савета 98/83/ЕЗ о квалитету воде намењене за људску
потрошњу, Директивом 2006/7/ЕЗ Европског парламента и Савета о квалитету
воде за купање, Директивом 2007/60/ЕЗ Европског парламента и Савета о
процени и управљању ризицима од поплава и Директивом 2009/90/ЕЗ Комисије
која утврђује техничке спецификације за хемијске анализе и мониторинг статуса
воде. Овим законом обезбеђује се потпуно уређење области заштите вода од
загађивања, не само у погледу прописивања граничних вредности и рокова за
њихово достизање, већ и у погледу уређивања начина и услова за достизање и
очување поштовања прописаних граничних вредности, односно прецизнијем
уређењу ове области и ефикаснијој имплементацији прописаних обавеза из
директива ЕУ.
Предложене измене и допуне рађене су и на основу анализа
усклађености националног законодавства са Оквирном директивом о водама
2000/60/ЕЗ, Директивом о заштити подземних вода од загађивања 2006/118/ЕЗ,
Директивом о стандардима квалитета животне средине у области политике
вода 2008/105/ЕЗ, Директивом Савета 91/271/ЕЕЗ која се односи на
пречишћавање комуналних отпадних вода, Директивом Савета 98/83/ЕЗ о
квалитету воде намењене за људску потрошњу, Директивом 2006/7/ЕЗ
Европског парламента и Савета о квалитету воде за купање које су спроведене
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током 2014. године са страним правним експертoм а преко PLAC пројекта „Саветодавни центар за питања политике и легислативе” (Policy and Legal
Advice Centre - PLAC 3). Такође, предложене измене и допуне рађене су и на
основу правне анализе усклађености националног законодавства у области
заштите вода од загађивања која је спроведена од стране правних експерата у
оквиру ENVAP II пројекта током 2014. године.
Истовремено, предложене измене и допуне су у складу и са
Планом припреме прве ревизије НПАА којим је предвиђено да ће Република
Србија најкасније 2018. године постићи унутрашњу спремност за преношење
највећег дела правних тековина ЕУ и њихову примену.
Такође, овим законом, ради очувања, заштите и побољшања
квалитета животне средине и заштите људског здравља, врши се усклађивање
Закона о водама са Директивом ЕУ 98/83 која се односи на квалитет воде
намењене за људску потрошњу и Директивом ЕУ 2006/7/ЕC која се односи на
квалитет воде за купање из којих разлога се врши измена, односно допуна
чланова Закона о водама који уређују тe области.
Овим законом се врши транспозиција оних одредаба директива
чије је преношење у правни систем Републике Србије могуће извршити
искључиво законом. Такође, овим законом се врши проширење правног основа
за доношење подзаконских прописа у делу Закона о водама који се односи на
заштиту вода од загађивања, како би се обезбедило правни основ за
преношење одредаба релевантних директива које у правни систем Републике
Србије могу бити транспоноване и подзаконским прописима. Проширење
правног основа у овом смислу доприноси потпунијем и прецизнијем уређењу
ове области и ефикаснијој имплементацији прописаних обавеза. Неке од
предложених измена и допуна произашле су и из рада Радне групе на изради
предлога Правилника о начину и условима мерења количине и испитивања
квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима који се
доноси у складу са чланом 99. став 5. важећег Закона о водама. Наиме, да би
се омогућило ближе прописивање мерења и испитивања квалитета отпадних
вода и њихова разрада подзаконским прописом, уочено је потреба за
ревизуијом важећих законских одредаба у овом домену, на основу чега је
предложена измена члана 99. Закона о водама.
Предложене измене и допуне такође су и у складу са планом,
изнетим на састанаку Међувладине конференције о приступању Републике
Србије ЕУ на министарском нивоу, да Република Србија буде у потпуности
спремна да преузме обавезе из чланства у Европској унији до краја 2018.
године.
Из наведених разлога, доношење овог закона је неопходно у
циљу достизања што већег степена транспозиције, али и обезбеђивања
правног основа за даљу имплементацију.
Доношење овог закона ствара услове за управљање водама на
начин којим се постиже добар статус вода, а човекове потребе за водом
задовољавају уз поштовање ограничења које поставља очување равнотеже у
природи. Закон постављен на овим принципима поштује међународну праксу и
тенденције у области коришћења и заштите вода и заштите од штетног дејства
вода. Такође, доношењем овог закона уређује се располагање и управљање
водним земљиштем, што је веома битно имајући у виду да се на водном
земљишту обављају значајне привредне делатности.
2. Циљеви који се законом постижу
Овим законом се постижу следећи циљеви:
1) усклађивање домаћег законодавства у области вода са
законодавством Европске уније;
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2) стварање услова за управљање водама на начин којим се
постиже добар статус вода, а човекове потребе за водом задовољавају уз
поштовање ограничења које поставља очување равнотеже у природи, кроз
доношење планских докумената, прописивање права и обавеза свих субјеката
који користе и/или загађују воду, односно користе водно земљиште и водне
објекте, издавања водних аката и контроли њихове примене;
3) обезбеђење транспарентности поступака за давање у закуп
водног земљишта, као добра од општег интереса, за намене прописане
Законом о водама;
4) да послове у области вода на одређеном подручју које је
прописано овим законом обављају правна лица која испуњавају услове у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске
оспособљености;
5) отклањање недостатака у примени Закона о водама уочених у
току примене тог закона.
3. Разматране могућности да се проблем реши и без доношења
закона
Законом о водама, системским законом у области управљања
водама, уређује се правни статус вода, интегрално управљање водама,
управљање водним земљиштем и водним објектима, извори и начин
финансирања водне делатности, надзор над спровођењем тог закона, као и
друга питања од значаја управљање водама.
Имајући у виду овако дефинисану садржину Закона о водама,
изради овог закона се приступило пошто се дошло до закључка да решавање
наведених проблема (неусаглашеност Закона о водама са позитивним
прописима донетим после ступања на снагу тог закона, измена у
надлежностима посебних организација и органа управе Републике Србије
везаним за област вода, нерегулисано питање располагања водним
земљиштем и нерегулисано питање ко може да врши испитивање квалитета
површинских и подземних вода, избегавање сукоба надлежности између органа
надлежних за спровођење овог закона), односно постизање жељених циљева
није могуће без измена и допуна тог закона. Такође, како Закон о водама није
усаглашен у потпуности са законодавством ЕУ потребно је да се настави са
даљим усаглашавањем тог закона са прописима ЕУ, што се и чини овим
законом и биће настављено израдом подзаконских аката који ће бити донети на
основу овог закона. Како се решавање наведених проблема и усаглашавање
националног законодавства у области вода са прописима ЕУ врши кроз
доношење закона и подзаконских аката нису разматране друге могућности за
решење проблема и усаглашавање са законодавством ЕУ.
4. Зашто је доношење закона најбољи начин за решавање
проблема
Да би се успоставио правни оквир за спровођење потребних
активности у области вода доношење овог закона је најбоље решење, јер
омогућује да се кроз измене и допуне Закона о водама:
1) изврши усаглашавање Закона о водама са другим прописима у
нашем правном систему који су донети после ступања на снагу Закона о
водама и настави даље усаглашавање са законодавством ЕУ у области вода,
2) обезбеди интегрално управљање водама.
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА
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Чланом 1. овог закона, у глави I. Основне одредбе, у члану 2. став
3. речи: „експлоатацију речних наноса” замењују се речима: „речни нанос”, из
разлога што појам експлоатација упућује на комерцијалну активност што није у
духу одредбе члана 88а овог закона која прописује да је циљ вађења речног
наноса очување или побољшање водног режима.
У члану 2. овог закона додате су нове тачке 1а), 2а) 35а), 40а),
40б), 40в), 41а), 44a), 55а), 56а) и 60а), односне извршене су измене и допуне
тач. 4), 5) и 35) којима се, ради усклађивања са директивама ЕУ и правилне
примене одредби Закона о водама којима се прописује издавање водних аката
и финансирање послова у области управљања водама, дефинише шта се у
смислу тог закона подразумева под појмовима агломерација, биота, муљ,
сеоски водовод, магистрални цевовод, поплаве, ледене поплаве, стандарди
квалитета животне средине и хидромелорациони систем. Дефиниција појма
биоте дата је у сврху прецизније транспозиције осталих одредаба директива;
дефиниција
појма матрикс представља преношење у национално
законодавство члана 2.(1) Директиве о стандардима квалитета животне
средине у области политике вода 2008/105/ЕК; дефиниција муља дата је у
сврху уређења, односно разграничења надлежности за уређење поступања са
различитим врстама муљева и представља транспозицију члана 2.10
Директиве 91/271/ЕЕЦ о третману комуналних отпадних вода; дефиниција
стандарда квалитета животне средине представља преношење у национално
законодавство члана 2. 35) Оквирне директиве о водама 2000/60/ЕК. Ради
усклађивања са директивом ЕУ која се односи на квалитет воде за купање
врши се измена дефиниција појма вода за купање. Наиме, како вода у
отвореном и затвореном базену није предмет уређења и примене Закона о
водама, већ само површинска и подземна вода мења се дефиниција појма вода
за купање дата у тачки 4) члана 3. Закона о водама. Такође, ради усклађивања
са директивом ЕУ која се односи на квалитет воде намењене за људску
потрошњу врши се измена дефиниција појма вода за пиће дата у тач. 5) члана
3. Закона о водама. Поред наведеног, брише се тачка 7), јер не постоји
квалитет прописан за сирову воду, а врше се и измене, односно допуне тач. 33),
52), 54) и 55), ради јаснијег и потпунијег дефинисања појмова инундационо
подручје, реципијент, речни слив и речни подслив.
Чланом 3. овог закона, у глави II. Водно добро којим је уређено
водно добро, врши се усклађивање одредбе члана 5. став 1. Закона о водама
са одредбом члана 9. став 1. Закона о јавној својини којом је прописано да су
воде природно богатство и у својини Републике Србије. Такође, како је
одредбама чл. 10а-10д Предлога закона предвиђено давање у закуп водног
земљишта у јавној својини, то је у том смислу допуњена одредба члана 5. став
5. навођењем да се на водном земљишту може стећи и право закупа.
Чланом 4. овог закона врши се измена члана 9. став 3. Закона о
водама тако што се брише да на територији града Београда надлежни орган
града Београда може да одреди и другачију ширину приобалног земљишта из
разлога таксативно наведених у ставу 3. тог члана Закона о водама. Уместо
тога овај закон проширује надлежност министарства надлежног за послове
водопривреде, јер се прописује да ће на територији града Београда то
министарство бити надлежно да одреди другачију ширину приобалног
земљишта, ако је то потребно, ради: заштите вода, акватичних и приобалних
екосистема; уређења вода; заштите добара посебних вредности и капиталних
објеката или обављања других послова од општег интереса, у складу са
Законом о водама.
Чланом 5. овог закона додаје се нови члан 9а. Овом допуном се
прописује шта се, у смислу овог закона, сматра управљањем водним
земљиштем у јавној својини и одређује се правно лице надлежно за управљање
тим земљиштем. Управљање водним земљиштем је потребно прописати, не
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само из разлога што се на тај начин врши усклађивање са Законом о јавној
својини, већ и из разлога што сам Закон о водама у члану 1. тог закона
прописује да се тим законом, поред осталог, уређује и управљање водним
земљиштем. Наиме, под управљањем водним земљиштем у јавној својини
сматра се одржавање водног земљишта потребног за редовну употребу водних
објеката у јавној својини, одређивање начина коришћења водног земљишта и
коришћење водног земљишта, а тим земљиштем управља јавно водопривредно
предузеће основано за обављање водне делатности на одређеној територији,
односно ЈВП „Србијаводе” и ЈВП „Воде Војводине”.
Чланом 6. овог закона врши се измена члана 10. Закона о водама
тако што се прописује да је водно земљиште намењено за одржавање и
унапређење водног режима, у складу са тим законом и актима донетим на
основу тог закона, а посебно за: изградњу, реконструкцију и санацију водних
објеката; одржавање корита водотока и водних објеката; спровођење мера које
се односе на уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода, уређење и
коришћење вода и заштиту вода, као и да се водно земљиште може осим за те
намене користити и за изградњу и одржавање линијских инфраструктурних
објеката, објеката намењених одбрани државе, бродоградилишта, лука,
пристаништа, пловног пута и других објеката у складу са законом којим се
уређује пловидба, објеката за коришћење природних купалишта и за
спровођење заштитних мера на природним купалиштима, објеката за
производњу електричне енергије коришћењем водних снага, обављање
привредне делатности; за боравак и привез пловног објекта, укључујући и
угоститељски објекат на пловећем објекту; спорт, рекреацију и туризам, за
обављање пољопривредне делатности, као и за вршење експлоатације
минералних сировина у складу са овим и посебним законом.
Чланом 7. овог закона додају се нови чл. 10а, 10б, 10в, 10г, 10д и 10ђ
којима се, ради усаглашавања са Законом о јавној својини и уређивања
располагања водним земљиштем и водним објектима у јавној својини, уређује
давање у закуп водног земљишта у јавној својини и установљавање права
стварне службености на водном земљишту и водном објекту у јавној својини.
Чланом 10а до 10д се прописује да: се водно земљиште у јавној својини може
дати, у складу са Законом о водама и актима донетим на основу истог, у закуп
правним лицима, предузетницима и физичким лицима за намене утврђене тим
законом; решење о давању у закуп и уговор о закупу водног земљишта у јавној
својини доноси, односно закључује јавно водопривредно предузеће; се против
те одлуке може изјавити жалба Министарству и надлежном органу аутономне
покрајине за закуп на територији аутономне покрајине, у року од 15 дана од
дана доношења одлуке; се водно земљиште у јавној својини може дати у закуп
у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда путем јавног
оглашавања, односно изузетно непосредном погодбом, у случајевима
утврђеним прописима којима је уређено давање у закуп ствари у јавној својини
и у случају давања у закуп водног земљишта на којем су изграђени објекти без
грађевинске дозволе; се водно земљиште у јавној својини не може давати у
подзакуп, односно да је уговор закључен противно одредбама овог закона
ништав; се поступак давања у закуп водног земљишта у јавној својини спроводи
у складу са прописима којима је уређено давање у закуп ствари у јавној својини;
почетна висина закупнине, коју утврђује вештак одговарајуће струке, за закуп
водног земљишта у јавној својини не може бити испод тржишне висине
закупнине на подручју на којем се то земљиште налази; одредбе овог закона о
давању водног земљишта у закуп не искључују давање водног земљишта на
коришћење по посебним прописима о јавно-приватном партнерству и
концесијама; су приходи остварени од давања у закуп водног земљишта на
територији Републике Србије, осим територије аутономне покрајине и прихода
од давања у закуп водног земљишта за постављање плутајућих објеката на
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територији града Београда, приход Буџета Републике Србије и користе се преко
Буџетског фонда за воде Републике Србије, приходи остварени од давања у
закуп водног земљишта на територији аутономне покрајине су приход буџета
аутономне покрајине и користе се преко Буџетског фонда за воде аутономне
покрајине, а на територији града Београда приходи остварени од давања у
закуп водног земљишта за постављање плутајућих објеката (угоститељски
објекат на води, пловила за потребе марине, пловила за потребе спортског
клуба на води, пловила за потребе манифестација, понтона и сплав кућица за
одмор) су приход буџета града Београда, и сви ти приходи користе се за
финансирање послова од општег интереса у области управљања водама; рок
на који се водно земљиште даје у закуп не може бити дужи од 15 година, изузев
за изградњу објеката у ком случају рок не може бити дужи од 50 година (према
Закону о јавно-приватном партнерству рок на који се закључује јавни уговор је
од 5 до 50 година), по истеку ког рока је закупац дужан да уклони објекте са
водног земљишта о свом трошку, у року од три месеца; у случају да више лица
поднесе пријаву, односно понуду за исто водно земљиште приоритет код
давања у закуп (право пречег закупа) тог водног земљишта у јавној својини
имају правна лица и предузетници која на том водном земљишту обављају
привредну делатност, која су дужна да доставе јавном водопривредном
предузећу доказ да на водном земљишту обављају привредну делатност.
Чланом 10ђ овог закона се прописује да се на водном земљишту и водним
објектима у јавној својини може установити право службености за изградњу
линијских инфраструктурних објеката, постављање цевовода, подземних и
надземних водова, оптичких каблова и других инсталација, колектора, као и
право службености пролаза, односно да уговор којим се установљава то право
закључује јавно водопривредно предузеће. Тим чланом је прописано и да су
приходи остварени од установљавања права стварне службености на
територији Републике Србије, осим територије аутономне покрајине, приход
Буџета Републике Србије и користе се преко Буџетског фонда за воде
Републике Србије, а на територији аутономне покрајине приход буџета
аутономне покрајине и користе се преко Буџетског фонда за воде аутономне
покрајине, и то за финансирање послова од општег интереса у области
управљања водама. Такође, чл. 10в и 10ђ је прописано да се државним
органима, односно установама, јавним агенцијама и другим организацијама чији
је оснивач Република Србија, као и јавним предузећима или другим привредним
друштвима чији је оснивач, односно већински власник Република Србија водно
земљиште даје у закуп без накнаде, односно да се право стварне службености
установљава без накнаде.
У складу са Законом о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и
93/12) за коришћење водног земљишта за намене из члана 155. тач. 8) до 12)
тог закона правна лица, предузетници, односно физичка лица плаћају накнаду
за коришћење тог земљишта, а приходи остварени од тих накнада на
територији Републике Србије, осим територије аутономне покрајине, су приход
Буџета Републике Србије и користе се преко Буџетског фонда за воде
Републике Србије, а на територији аутономне покрајине су приход буџета
аутономне покрајине и користе се преко Буџетског фонда за воде аутономне
покрајине. Даном почетка примене овог закона водно земљиште у јавној својини
за предње наведене намене даваће се у закуп у поступку јавног надметања или
прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања, из чега произилази да
ће се за коришћење водног земљишта у јавној својини, уместо накнаде за
коришћење коју је утврђивала Влада за сваку календарску годину, плаћати
закупнина која не може бити испод тржишне висине закупнине. Како је овим
законом предвиђено да су приходи остварени од давања у закуп водног
земљишта на територији Републике Србије, осим територије аутономне
покрајине и прихода од давања у закуп водног земљишта за постављање
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плутајућих објеката на територији града Београда, приход буџета Републике
Србије, приходи остварени од давања у закуп водног земљишта на територији
аутономне покрајине приход буџета аутономне покрајине, а на територији града
Београда приходи остварени од давања у закуп водног земљишта за
постављање плутајућих објеката (угоститељски објекат на води, пловила за
потребе марине, пловила за потребе спортског клуба на води, пловила за
потребе манифестација, понтона и сплав кућица за одмор) приход буџета града
Београда, приход буџета Републике Србије у 2017. години биће умањен за
износ од 20.000.000 динара колико износе приходи остварени од накнаде за
коришћење водног земљишта за постављање плутајућих објеката на
територији града Београда. Међутим, као је Предлогом закона предвиђено да
ће се водно земљиште у јавној својини давати у поступку јавног надметања или
прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања, процена је да ће се у
првим годинама примене закона повећати приходи буџета Републике Србије,
буџета АП Војводине и града Београда по овом основу, и то буџета Републике
Србије за око 5.000.000 динара у 2017. години, а у 2018. години, у односу на
2017. годину, за око 5.000.000 динара, буџета АП Војводине за око 5.000.000
динара у 2017. години, а у 2018. години, у односу на 2017. годину, за око
10.000.000 динара и буџета града Београда за око 2.000.000 динара у 2017.
години, а у 2018. години, у односу на 2017. годину, за око 5.000.000 динара.
Како је процена да ће се приходи буџета Републике Србије због давања водног
земљишта у јавној својини у закуп повећати у 2017. години за око 5.000.000
динара, то произилази да ће приход буџета Републике Србије у 2017. години
бити умањен не за износ од 20.000.000 динара колико износе приходи
остварени од накнаде за коришћење водног земљишта за постављање
плутајућих објеката на територији града Београда, већ за износ од 15.000.000
динара, а у 2018. години за износ од 10.000.000 динара, због процене да ће се
остварити већи приход од давања у закуп водног земљишта у тим
календарским годинама.
Чланом 8. овог закона врши се измена у члану 11. став 1. тако што
се прописује да министарство надлежно за послове водопривреде, а на
територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине, одређује
границе водног земљишта. На овај начин проширује се надлежност
министарства надлежног за послове водопривреде, јер је до ове измене закона
на територији града Београда надлежни орган града Београда одређивао
границе водног земљишта за воде I реда. Такође, овим законом се проширује
надлежност министарства надлежног за послове водопривреде, али и
надлежног органа аутономне покрајине, јер су исти према овом закону
надлежни да одређују границе водног земљишта не само за воде I реда, већ и
за воде II реда. Поред наведеног овим законом се уводи обавеза за лица која
израђују просторне и урбанистичке планове да границе водног земљишта
уносе у те планове, и то у просторни план јединице локалне самоуправе,
просторни план подручја посебне намене, регионални просторни план, план
генералне регулације, генерални урбанистички план и план детаљне
регулације. На тај начин стварају се предуслови за смањење ризика од поплава
кроз адекватну/ограничену намену коришћења водног земљишта.
Чланом 9. овог закона у члану 12. Закона о водама додаје се нови
став 2. којим се прописује да аутономна покрајина има право прече куповине
водног земљишта на вештачким водотоцима (каналима) на којима има право
јавне својине. На овај начин се врши усклађивање Закона о водама са Законом
о јавној својини којим је утврђена својина аутономне покрајине на каналској
мрежи, те из тих разлога треба прописати да аутономна покрајина има право
прече куповине водног земљишта на тим водотоцима.
Чланом 10. овог закона, у глави III. Водни објекти, врши се, ради
бољег дефинисања који се од објеката наведених у загради сматрају водним
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објектима основне каналске мреже, односно да би се избегла различита
тумачења у примени закона шта се сматра водним објектима основне каналске
мреже за одводњавање, измена у члану 17. тачка 1) тако што се после речи: „и
уређајима на њима” додају речи: „у функцији одводњавања или одржавања”, а
у загради речи: „мостови и” бришу се. Такође, ради бољег дефинисања шта се
сматра водним објектима детаљне каналске мреже за одводњавање у тачки 2)
речи: „сабирне канале” замењују се речима: „основну каналску мрежу”.
Чланом 11. овог закона, ради бољег дефинисања, односно да би се
избегла различита тумачења у примени закона шта се сматра водним
објектима за наводњавање, у члану 18. тачка 2) као објекти за наводњавање се
наводе и захвати из подземних вода, односно после речи: „мрежа” додају се
речи: „и објекти”.
Чланом 12. овог закона брише се члан 21. Закона о водама из
разлога што су упућујуће одредбе тог члана којима се прописује да се изградња
и одржавање водних објеката врши у складу са посебним законом, као и да се
водни објекти уписују у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на
њима сувишне, односно оптерећују закон непотребно, јер су та правила
прописана посебним законима. Такође, тим чланом овог закона се брише и
члан 22. Закона о водама из разлога што je овим законом питање трошкова
отклањања штете причињене на водном објекту у јавној својини радњама
правног или физичког лица уређено у оквиру главе VI. Забране, ограничење
права и обавезе власника и корисника водног земљишта и водних објеката,
одељак 2. Обавезе.
Чланом 13. овог закона, у члану 23. Закона о водама додаје се нови
став 1. којим се прописује да се под управљањем водним објектима у јавној
својини, у смислу овог закона, сматра изградња, реконструкција, санација и
одржавање водних објеката на водном земљишту, вршење права инвеститора у
име Републике Србије, односно аутономне покрајине, унапређивање, чување и
старање о њиховом наменском коришћењу. Такође, тим чланом овог закона се
прописује да јавно водопривредно предузеће управља, поред осталих, и са
водним објектима за заштиту од ерозије и бујица на сливовима акумулација
којима управљају, из разлога међусобне функционалне повезаности ових
објеката, као и, у пракси показаној, немогућности јединице локалне самоуправе
да управља свим повереним објектима. У истом ставу је додавањем „у јавној
својини” прецизирано којим од преводница на каналима и системима за
наводњавање јавно водопривредно предузеће управља. Овим чланом се
такође, прописује да јавно водопривредно предузеће одговара за управљање
водним објектима до висине средстава предвиђених годишњим програмом
управљања водама. Наиме, услед недостатка средстава за редовно
одржавање водних објеката за заштиту од поплава од спољних и унутрашњих
вода смањена је и функционалност тих објеката, те се стога овим законом
ограничава и одговорност јавног водопривредног предузећа до висине
средстава која су обезбеђена за ове намене годишњим програмом управљања
водама.
Чланом 14. овог закона у глави IV. ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ
ВОДАМА, одељак 2. Територијалне основе за управљање водама, члан 27. се
прописује да су водна подручја на територији Републике Србије водно подручје
Сава; водно подручје Дунав; водно подручје Морава; водно подручје Ибар и
Лепенац и водно подручје Бели Дрим. Овим законом водна подручја се
одређују на основу техничког аргумента, а он је у овом случају хидрографски
слив и тиме се афирмише један од основних постулата у водопривреди, да је
слив основна јединица за управљање. Овим законом се предлаже укидање
водног подручја Београд, због тога што на постојећом административном
подручју града Београда није било могуће интегрално управљање на водним
подручјима: Сава, Дунав и Морава, у складу са водопривредним прописима,
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директивама ЕУ и домаћом хидротехничком праксом. Ово се нарочито
манифестовало у делу управљања на поменутим водним подручјима у погледу
обављања управно-административних послова и послова који су у надлежности
јавног водопривредног предузећа, што је имало за последицу сегментно
управљање режимом вода, од стране републичких и градских органа
надлежних за водопривреду.
У току примене Закона о водама показало се да је, ради ефикаснијег
организовања редовних оперативних послова у управљању водама, међу
којима су најзаступљенији одржавање водних објеката и спровођење одбране
од поплава,
као и због боље везе између републичких органа са органима јединица
локалних самоуправа, потребна територијална јединица мања од водног
подручја на којој би се обављали оперативни послови у управљању водама, те
је стога чланом 15. овог закона додат члан 27а којим се прописује да се водна
подручја деле на водне јединице, као основне територијалне јединице за
обављање оперативних послова у управљању водама, на основу утврђених
критеријума, и то: карактеристика водног подручја са аспекта коришћења вода,
заштите вода и заштите од штетног дејства вода, изграђености водних објеката
за заштиту од поплава и хидромелиорационих система и граница јединица
локалне самоуправе, да оперативни послови нарочито обухватају одржавање
водних објеката и спровођење одбране од поплава, да предлог водних
јединица припрема јавно водопривредно предузеће и да министар одређује
водне јединице и њихове границе.
Чланом 16. овог закона, поред измене у ставу 1. члана 28. Закона о
водама која се врши ради усклађивања са дефиницијом појма
хидромелиорациони систем, врши се и измена у ставу 3. тог члана тако што се
прописује да министарство надлежно за послове водопривреде одређује
мелиорационо подручје и његове границе. На овај начин проширује се
надлежност министарства надлежног за послове водопривреде, јер је до ове
измене на територији града Београда надлежни орган града Београда, а на
територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине
одређивао мелиорационо подручје и његове границе.
Да би се обезбедило спровођење Стратегије управљања водама на
територији Републике Србије чланом 17. овог закона прописује се да се
Стратегија управљања водама на територији Републике Србије реализује
акционим планом који, на предлог министарства, доноси Влада на период од
пет година, као и да акциони план садржи активности неопходне за реализацију
те стратегије, рокове за реализацију планираних активности, као и органе,
организације и јавна предузећа надлежна за реализацију тих активности.
Обзиром да се карте угрожених подручја идентификују и израђују у
складу са одредбама Закона о водама, а у плану управљања се користе
резултати израде, односно карте угрожених подручја, то је стога чланом 18.
овог закона извршена измена тачке 3) у ставу 2. члана 33. Закона о водама.
Такође, будући да се сагласно члану 2. Закона о водама одредбе тог закона
односе и на речни нанос, као и имајући у виду његов значај за управљање
водама, неопходно је да план управљања водама садржи и податке о
мониторингу и билансу наноса, те су из тих разлога чланом 18. овог закона
додате две нове тачке које прописују да план управљања водама нарочито
садржи и мониторинг наноса и биланс наноса. Поред наведеног чланом 18.
овог закона се прописује да план управљања водама садржи и утврђене
граничне вредности за подземне воде у складу са прописом којим се утврђују
граничне вредности загађујујућих материја у површинским и подземним водама
и седименту и роковима за њихово достизање; резиме процене хемијског
статуса подземне воде у складу са правилником који уређује параметре
еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметре хемијског и
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квантитативног статуса подземних вода и резиме начина процене тренда на
појединачним тачкама мониторинга унутар тела или групе тела подземних
вода, на основу које је утврђено да су та тела подложна значајном и сталном
узлазном тренду концентрације неке загађујуће супстанце или преокрету тог
тренда и резиме разлога на основу којих су утврђене почетне тачке за преокрет
тренда, као и јединствен план управљања речним сливом када се водно
подручје простире кроз више држава.
Како је смањен број водних подручја и извршена подела водних
подручја на основу хидрографских принципа чланом 19. овог закона проширује
се надлежност министарства и Владе, а укида надлежност органа аутономне
покрајине и града Београда тако да у складу са овим законом Влада, на
предлог Министарства, доноси план управљања водама за слив реке Дунав и
за водно подручје Сава, Дунав, Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим.
Чланом 20. овог закона врши се допуна садржине новелираног
плана управљања водама, па се прописује да новелирани план управљања
водама садржи и промене у листама граничних вредности загађујућих материја
у подземним водама, приказ граница квантификације примењених метода
анализа и информације о карактеристикама тих метода у односу на минималне
критеријуме утврђене прописом којим се уређују техничке спецификације за
хемијске анализе и анализе потребне за мониторинг статуса вода, као и
резултате и утицаје мера предузетих ради спречавања хемијског загађења
површинских вода. Овим законом се кроз допуну става 2. члана 35. Закона о
водама, тј. додавањем промена листе граничних вредности загађујућих
материја у подземним водама као обавезне садржине новелираног плана
управљања водама врши транспозиција члана 3.6 Директивe о заштити
подземних вода од загађивања 2006/118/ЕК. Такође, овим законом је извршена
и допуна става 2. члана 35. Закона о водама додавањем нових тач. 5) и 6) које
представљају транспозицију чл. 3.5 (а) и 3.5 Директиве о стандардима
квалитета животне средине у области политике вода 2008/105/ЕК.
Чланом 21. овог закона укида се надлежност надлежног органа
града Београда и аутономне покрајине да доноси програм мера и прописује се
да Влада, на предлог министарства, доноси програм мера за водно подручје
Сава, Дунав, Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим. Такође, чланом 21. овог
закона се прописује да програм мера које се односе на заштиту вода садрже и
мере које се односе на преокрет трендова концентрације загађујућих супстанци,
група загађујућих супстанци или индикатора загађења у телу или групи тела
подземне воде и мере за спречавање уноса свих хазардних супстанци у
подземне воде, мере неопходне за ограничење уноса осталих загађујућих
супстанци у подземне воде тако да уноси не узрокују погоршање квалитета или
значајне и сталне узлазне трендове концентрација загађујућих материја у
подземним водама, осим када је другачије уређено посебним прописом. Поред
наведеног овим законом се прописује да се за водно тело подземних вода које
је класификовано као тело доброг хемијског статуса у случају када су
прекорачене граничне вредности загађујућих супстанци на једном или више
мерних места у складу са прописом којим се утврђују параметри еколошког и
хемијског статуса површинских вода и хемијског и квантитативног статуса
подземних вода, програм мера може да садржи и друге мере, којима се
обезбеђује заштита екватичних и копнених екосистема и људске употребе
подземних вода који су зависни од датог дела тела подземне воде
представљеног тим мерним местима.
Овим законм, кроз допуну члана 40. Закона о водама и то у погледу
мера заштите животне средине које се односе на преокрет трендова и
концентрације загађујућих супстанци и спречавања уноса свих хазардних
супстанци у подземне воде, врши се транспозиција чланова 5.2 и 6.1 (а) (б)
Директиве о подземним водама, а кроз допуну која се састоји још и у
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прописивању додатне садржине програма мера у случају када су прекорачене
граничне вредности и стандарди квалитета загађујућих супстанци за водно тело
подземних вода које је класификовано као тело доброг хемијског статуса, се
врши такође транспозиција члана 4.5 Директиве о подземним водама.
Чланом 22. овог закона из разлога што је укинуто водно подручје
града Београда укида се и надлежност града Београда да доноси за
реализацију Стратегије управљања водама на територији Републике Србије
посебан план управљања водама, тако да ће Влада доносити посебан план
управљања водама за водна подручја која обухватају територију града
Београда.
Имајући у виду да је овим законом укинуто водно подручје Београд,
то се чланом 23. овог закона укида и надлежност органа града Београда да
доноси Годишњи програм управљања водама за то водно подручје.
Обзиром да су поплаве проузроковане ледом уврштене у општи
појам поплава и да стога спровођење редовне и венредне одбране од поплава
обухвата и спровођење редовне и ванредне одбране од леда, то је из тих
разлога чланом 24. овог закона извршена измена у члану 45. Закона о водама.
Чланом 25. овог закона прописује се да се границе поплавних
подручја уносе не само у просторни план јединице локалне самоуправе, већ и у
просторни план подручја посебне намене и регионални просторни план,
односно у урбанистичке планове, и то у план генералне регулације, генерални
урбанистички план и план детаљне регулације чиме се стварају предуслови за
смањење ризика од поплава кроз адекватну/ограничену намену коришћења
водног земљишта.
Чланом 26. овог закона додавањем „реконструкције” и „санације”
сагласно Закону о планирању и изградњи, детаљније су побројани радови који
се изводе у циљу заштите од поплава. Такође, појам „санација последица
поплава”, као општији, замењен је „отклањањем последица поплава”, са
прецизнијим одређењем врсте радова, као и где се и када се они изводе, а у
систем заштите од поплава су уврштени и природни екосистеми који имају
ретензиони капацитет.
Како је основни циљ одбране од ледених поплава благовремено
предузимање активности у циљу спречавања нагомилавања леда, које у
наставку може, али и не мора да доведе до загушења ледом, то су чланом 27.
овог закона у члану 53. став 1. речи: „загушења ледом” замењене речима:
„нагомилавања леда. Како су ледене поплаве уврштене у поплаве спољним
водама, извршено је обједињавање критеријума за проглашавање одбране од
поплава на речној деоници и за велике воде и за лед, те су стога у члану 53.
став 1. тачка 1) после речи: „пораст водостаја” додате речи: „када су у
зависности од услова стварања, покретања и нагомилавања леда испуњени
критеријуми прописани оперативним планом,”. Додатим ставовима 5. и 6.
одређеније су дефинисани субјекти надлежни за спровођење одбране од
поплава на водама I реда и на системима за одводњавање у јавној својини,
услови које треба да испуне у погледу лиценци за обављање послова из члана
112. став 1. тач. 3) до 8), као и врсте радова које обављају у циљу
обезбеђивања функционалне сигурности водних објеката система за одбрану
од поплава.
Због потребе да се изврши усаглашавање са изменама извршеним
у члану 45. Закона о водама чланом 28. овог закона врши се измена у члану 54.
став 3. Закона о водама. Ради прецизирања да оперативни план за одбрану од
поплава за воде I реда и унутрашње воде обухвата водотоке на којима постоје
заштитни водни објекти у јавној својини, односно системи заштите од
унутрашњих вода у јавној својини чланом 29. овог закона су додате речи у
јавној својини. Такође, ради усаглашавања са одредбама новог члана 27а),
коришћења прецизнијих појмова из праксе који су садржани и у оперативном

57
плану за одбрану од поплава, односно појмова који више одговарају врсти
података које садржи оперативни план измењен је став 3. члана 55. Закона о
водама, а у ставу 6. тог члана је реч: „ефикасно” замењена речју: „оперативно”.
Уважавајући потребу да се прекине досадашња лоша пракса и
одсуство резултата у заштити од штетног дејства ерозије и бујица због
недостатка кадровских и финансијских капацитета јединица локалне
самоуправе, до ових измена, главних носиоца надлежности, чланом 30. овог
закона је предвиђено да се ова комплексна област подигне на републички ниво
уз учешће свих надлежних сектора - водопривреде, пољопривреде, шумарства,
заштите животне средине и природних ресурса, који ће заједничким и
усаглашеним активностима омогућити реализацију карте ерозије за територију
Републике Србије, проглашење ерозионих подручја, његових граница и услова
за коришћење, као кључних предуслова за унапређење ове области. Такође,
ради потребе за применом прецизнијих и потпунијих појмова у прописивању
шта се сматра превентивним мерама за заштиту од штетног дејства ерозије и
бујица чланом 31. овог закона извршене су измене у члану 62. Закона о водама.
Обзиром да је чланом 150. Закона о водама предвиђено финансирање радова
и мера за заштиту од штетног дејства ерозија и бујица чланом 32. овог закона
брисан је члан 63. Закона о водама. Како се радови и мере за заштиту од
ерозије и бујица морају изводити, односно предузимати у складу са планом
управљања водама и условима за коришћење ерозионог подручја чланом 33.
овог закона извршена је допуна у члану 64. Закона о водама којом је прописана
обавеза за власнике и кориснике земљишта на ерозионом подручју да изводе
радове и предузимају мере за заштиту од ерозије и бујица у складу са планом
управљања водама и условима за коришћење ерозионог подручја. Такође, како
је лице које гради објекат дужно да радове и мере изведе у складу са техничком
документацијом брисане су речи: „водним актима”, јер се водни акти издају за
израду техничке документације, те их не треба посебно наводити.
Како је одржавање хигијене у водном објекту уређено другим
прописом и стога не треба да буде предмет уређивања у Закону о водама
чланом 34. овог закона брише се обавеза јавном предузећу, односно другом
правном лицу које обавља послове снабдевања водом да је дужно да одржава
хигијену у водном објекту. Из наведеног разлога чланом 35. овог закона
промењен је назив изнад члана 75. Закона о водама. Такође, тим чланом овог
закона, ради усклађивања са дефиницијом појма воде за пиће из члана 2. овог
закона, ради усклађивања са Директивом ЕУ 2006/7 која се односи на квалитет
воде за купање и из разлога што одржавање хигијене у водном објекту није
предмет уређења и примене Закона о водама већ других прописа врши се
измена члана 75. Закона о водама.
Чланом 36. овог закона, ради усклађивања са појмом вода за пиће,
речи „и за санитарно хигијенске потребе” бришу се, а и прописује се да се зона
санитарне заштите користи и одржава на начин који не изазива и не може да
изазове загађивање воде на изворишту. Такође, тим чланом овог закона се
врши и допуна става 3. члана 77. Закона о водама на тај начин да се прописује
да Министар, министар надлежан за послове здравља и министар надлежан за
послове заштите животне средине, ближе прописују и садржину елабората о
зонама санитарне заштите. Наиме, предметном допуном подзаконски пропис
уредиће и прописати садржину елабората о зонама санитарне заштите. Измена
у ставу 6. и брисање става 7. члана 77. Закона о водама је неопходно због
начела целовитости и начела јединства водног система прописаних чланом 25.
Закона о водама. Неприхватљиво је целовитост једног изворишта делити по
административним линијама, као што се то може показати на примеру
изворишта из кога се град Београд снабдева водом за пиће. Највећим делом
своје површине зоне санитарне заштите налазе се на територији града
Београда и за то подручје решење о одређивању зона санитарне заштите
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издаје министар надлежан за послове здравља, док се један мали део
површине зоне санитарне заштите налази на територији општине Пећинци, на
територији Сремског управног округа, и за то подручје решење о одређивању
зона санитарне заштите издаје надлежни орган аутономне покрајине.
Чланом 37. овог закона се због измена у надлежностима посебних
организација и органа управе Републике Србије прописује да мерење количине
воде на извориштима врши републичка организација надлежна за
хидрометеоролошке послове, а испитивање квалитета воде орган управе
надлежан за спровођење државног мониторинга квалитета вода. Наиме, у
складу са законом послове мерења количине воде на извориштима врши
Републички хидрометеоролошки завод, а Агенција за заштиту животне средине
послове испитивања квалитета воде на извориштима.
Чланом 38. овог закона прописује се да се подземне воде са прве
издани могу користити за наводњавање пољопривредног земљишта под
условима утврђеним у том члану овог закона. Наиме, у Републици Србији, а
нарочито у руралним подручјима, подземне воде се користе за наводњавање,
те је стога потребно то и нормативно уредити.
Будући да у акумулацији која служи као извориште за снабдевање
водом за пиће снабдевање водом за пиће има предност у односу на остале
намене акумулације чланом 39. овог закона је прописано да је забрањен узгој
риба ради комерцијалног изловљавања у акумулацији која служи за
снабдевање водом за пиће. Ради усклађивања са Законом о заштити и
одрживом коришћењу рибљег фонда тим чланом Предлога закона је прописано
да је забрањен и кавезни узгој риба у хидромелиорационим системима за
одводњавање и наводњавање. Поред наведеног чланом 39. овог закона је
предвиђено да се рибарско подручје не може установити на
хидромелиорационим системима за одводњавање и наводњавање, изузев уз
сагласност министра надлежног за послове водопривреде.
Из разлога што појам експлоатација упућује на комерцијалну
активност, а што није у духу одредбе члана 89. Закона о водама која прописује
да је циљ вађења речног наноса очување или унапређење водног режима, то је
чланом 40. овог закона у наслову после члана 88. реч: „Експлоатација”
замењена речју: „Вађење”.
Чланом 41. овог закона додаје се нови члан 88а којим се прописује
да: се вађење речних наноса врши са водног земљишта, на локалитетима где је
то од интереса за очување или побољшање водног режима, у обиму који неће
нарушити водни режим, постојеће коришћење подземних вода, стабилност
обала и природну равнотежу акватичних и приобалних екосистема,
министарство надлежно за послове водопривреде доноси план вађења речних
наноса за период од две године који садржи нарочито: планиране локације за
вађење речних наноса и планиране количине речних наноса за вађење,
локације на којима није дозвољено вађење речних наноса, као и услове за
вађење речних наноса и да је у случају вађења речних наноса са међудржавних
и међународних водних путева министарство дужно да прибави сагласност
министарства надлежног за послове саобраћаја. Такође, тим чланом се
прописује да план вађења речних наноса припремају јавна водопривредна
предузећа у сарадњи са органом задуженим за техничко одржавање водних
путева.
Због потребе да се изврши усаглашавање са изменама извршеним
у претходним члановима Закона о водама у којима је, из изнетих разлога, реч:
„експлоатација” замењена речју: „вађење”, чланом 42. овог закона се у члану
89. Закона о водама реч: „експлоатације” у датом падежу замењује се речју
„вађење” у одговарајућем падежу. Обзиром да је овим законом прописано да
јавно водопривредно предузеће издаје водне услове, односно водну сагласност
за вађење речних наноса, као и ради усаглашавања са прописима који уређују
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пловидбу овим законом је у члану 89. Закона о водама измењен став 3. тог
члана Закона о водама. Овим законом је прописано да се уз захтев за
издавање водне сагласности подносе: водни услови, пројекат за вађење речних
наноса, сагласност органа надлежног за техничко одржавање водног пута на
пројекат, када се експлоатација речних наноса врши на водном путу, сагласност
министарства, а за територију аутономне покрајине сагласност надлежног
органа аутономне покрајине у случају вађења речних наноса са
пољопривредног земљишта, доказ о праву својине, односно праву коришћења
или закупа водног земљишта, са кога се врши вађење, копија плана парцеле и
акт надлежног органа о сагласности на студију о процени утицаја на животну
средину, односно акт надлежног органа којим утврђује да није потребна
процена утицаја на животну средину.
У чл. 43. и 44. овог закона из предње наведених разлога реч:
експлоатација се замењује речју вађење, а такође се чланом 43. овог закона
прописује обавеза за правно лице, односно предузетника које врши вађење
речних наноса да, поред осталог, врши и геодетско снимање локације пре и
после вађења речних наноса. Веома је значајно да се на основу геодетског
снимања добије податак о количини речног наноса која је извађена из речног
корита или великом водом донета. Овај податак о количини извађеног наноса је
битан, на пример за контролу количине речног наноса на неком делу речног
корита коју је извадило неко лице. Такође, може се добити податак о билансу
количина речних наноса која је евидентна на неком водотоку, што нам може
користити за годишње планирање вађења речних наноса на том водотоку, што
представља добру основу за управљање на сливу.
Како је у пододељку 4.3. Заштита вода од загађивања овим
законом додат члан 93а који уређује стандарде квалитета животне средине и
граничне вредности загађујућих материја за површинске и подземне воде, то је
било неопходно изменити наслов изнад назива члана 92. Закона о водама из
којих разлога је чланом 45. овог закона и извршена измена тог наслова.
Чланом 46. овог закона извршена је измена члана 93. Закона о
водама на тај начин што би поред граничних вредности подзаконски пропис у
овој области садржао и начине и услове примене граничних вредности, као и
начине и услове испуштања загађујућих материја. Овом изменом се обезбеђује
целовитије уређење емисија загађујућих материја у воде и омогућава потпунија
и ефикаснија имплементација прописа у овој области, односно обезбеђује
основ за транспозицију одредаба релевантних ЕУ директива, које се у
национално законодавство Републике Србије могу транспоновати подзаконским
прописима (посебно директиве о стандардима квалитета животне средине у
области политике вода 2008/105/ЕК).
Чланом 47. овог закона додаје се члан 93а који се односи на
уређење стандарда квалитета животне средине и граничне вредности
загађујућих материја за површинске и подземне воде. Овим чланом се
обезбеђује проширење правног основа за подзаконске прописе у области
граничних вредности загађујућих супстанци у површинским и подземним
водама и на начине и услове примене тих граничних вредности. Такође,
обезбеђује се и проширење правног основа за подзаконски пропис у области
стандарда квалитета животне средине за приоритетне, хазардне и друге
загађујуће супстанце, пружа правни основ за прописивање процедура за
анализе дугорочног тренда концентрација ових супстанци и праћења супстанци
са листе за праћење, такозване „watch list’’. Овај члан доприноси целовитијем и
прецизнијем уређењу овог дела заштите површинских и подземних вода од
загађивања и доприноси потпунијој и ефикаснијој имплементација прописа у
овој области, а самим тим и ефикаснијој заштити вода од загађивања, заштити
животне средине и здравља људи. Истовремено овим чланом, обезбеђује се и
основ за транспозицију одредаба релевантних ЕУ директива, које у национално
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законодавство Републике Србије могу бити транспоноване и подзаконским
прописима.
Директива Савета 91/271/EЕЗ о пречишћавању комуналних
отпадних вода налаже да све агломерације са бројем еквивалентних
становника већим од 2000 буду опремљене, ради сакупљања и спровођења
комуналних отпадних вода, колекторским системима за комуналну отпадну
воду, као и да се комуналне отпадне воде из тих агломерација пречишћавају у
складу с прописаним стандардима Ради усклађивања Закона о водама са том
директивом, чланом 48. овог закона се прописује да план заштите вода од
загађивања, поред осталог, нарочито садржи и листу агломерација.
У циљу обезбеђивања обавезне усклађености планског документа
у области заштите вода од загађивања са кључним планским документом у
области заштите животне средине - Акционим планом заштите животне
средине, то је чланом 49. овог закона прописано да план заштите вода од
загађивања и акциони план заштите животне средине који доноси Влада, на
предлог министарства надлежног за послове заштите животне средине, морају
да буду усклађени.
Директива Савета 91/676/ЕEЗ о заштити вода од загађивања
узрокованог нитратима из пољопривредних извора због потребе заштите
људског здравља, живих ресурса и акватичних екосистема, обезбеђења
коришћења вода, односно због потребе смањивања загађивања вода
узрокованог или подстакнутог нитратима из пољопривредних извора и потребе
спречавања даљег загађивања са истима, налаже да се идентификују рањива
подручја и утврде и примене акциони програми ради смањивања загађивања
вода у тим подручјима од азотних једињења, вршење мониторинга вода и
примену референтних метода мерења за једињења азота. Ради усклађивања
Закона о водама са том директивом чланом 50. овог закона прописује се члан
96а којим се уређује рањиво подручје. Наиме, тим чланом овог закона се
прописује појам рањивог подручја, орган надлежан за одређивање рањивог
подручја и његових граница, садржина акта о одређивању рањивих подручја,
обавеза доношења акционих програма са обавезним мерама за заштићене
области које су одређене као рањива подручја, садржина акционих програма,
доношење Правила добре пољопривредне праксе у циљу постизања општег
нивоа заштите од загађења нитратима пољопривредног порекла свих водних
тела површинских и подземних вода и орган надлежан за доношење тих
правила.
Директива Савета 91/271/EЕЗ о пречишћавању комуналних
отпадних вода налаже да комуналне отпадне воде које улазе у колекторске
системе буду пре испуштања у осетљива подручја подвргнуте строжијем
пречишћавању за сва насеља већа од 10.000 Е.С, као и да се одређивање
осетљивих подручја проверава у размацима не дужим од четири године. Ради
усклађивања Закона о водама са том директивом чланом 96б овог закона се
уређује осетљивио подручје. Наиме, тим чланом овог закона се прописује појам
осетљивог подручја, орган надлежан за утврђивање критеријума за
одређивање осетљивог подручја и за одређивање осетљивог подручја и
његових граница, да се акт о одређивању осетљивих подручја преиспитује, по
потреби мења или допуњује најмање сваке четири године.
Да би се обезбедила већа заштита квалитета вода, поред већ
постојећих забрана прописаних Законом о водама, чланом 51. овог закона врши
се допуна члана 97. Закона о водама тако што се забрањује уношење у
подземне воде свих хазардних супстанци и осталих загађујућих супстанци у
мери у којој узрокују погоршање или значајне и сталне узлазне трендове
концентрација загађујућих супстанци у подземним водама. Такође, забрањује
се одлагање у воде муља, обрађеног или необрађеног, из постројења за
пречишћавање комуналних отпадних вода.
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У циљу прецизирања обавеза пречишћавања отпадних вода,
обезбеђивања механизма за достизање и кретање у границама прописаних
граничних ведности, као и разграничење надлежности за третман муља чланом
52. овог закона извршена је измена и допуна члана 98. Закона о водама.
Прецизирање ове одредбе доприноси њеној ефикаснијој примени, самим тим и
ефикаснијој заштити вода од загађивања.
Чланом 53. овог закона, врши се измена члана 99. Закона о водама
ради прецизирања одредаба које се односе на: обавезу мерења количине и
испитивања квалитета отпадних вода пре и после пречишћавања, мерења
количине и испитивања квалитета отпадних вода које садрже опасне материје
пре њиховог спајања са осталим токовима отпадних вода, постављање уређаје
за мерење, обезбеђивање њиховог редовног функционисања и вођење
дневника њиховог рада, континуирано мерење количине отпадних вода,
испитивање параметре квалитета отпадних вода и достављање извештајa о
извршеним мерењима надлежним органима, утврђивање утицаја отпадних вода
на реципијент, као и правни основ за доношење и садржину подзаконског акта
којим би се прецизније уредила ова област.
Законом о водама је било прописано ко може да врши испитивање
квалитета отпадних вода, али не и ко може да врши испитивање квалитета
површинских и подземних вода. Из наведног разлога, а имајући у виду и да су
се овом органу обраћала правна лица са захтевима за давање овлашћења за
вршење послова испитивања квалитета површинских и подземних вода
чланом 54. овог закона врши се допуна Закона о водама тако што се прописује
да испитивање квалитета површинских и подземних вода може да врши правно
лице које је овлашћено од стране министарства за обављање тих послова и
истовремено прописују услови за добијање тог овлашћења од стране
министарства.
Чланом 55. овог закона се због измена у надлежностима посебних
организација и органа управе Републике Србије прописује да је орган управе
надлежан за спровођење државног мониторинга квалитета вода, односно
Агенција за заштиту животне средине дужна да, по сазнању о хаваријском
загађењу, без одлагања обавести Министарство, министарство надлежно за
послове здравља, министарство надлежно за послове заштите животне
средине, министарство надлежно за унутрашње послове, јавно водопривредно
предузеће и јединицу локалне самоуправе на чијој је територији настало
загађење, да непрекидно прати кретање таласа хаваријског загађења воде дуж
водотока све до тренутка престанка хаваријског загађења и о томе обавештава
предње наведена лица, као и да су друга овлашћена правна лица која врше
мониторинг статуса вода дужна да, по сазнању за хаваријско загађење вода,
без одлагања о томе обавести Агенцију за заштиту животне средине. Из
наведених разлога се и чланом 57. овог закона врши измена у члану 109.
Закона о водама и прописује да мониторинг статуса вода врши орган управе
надлежан за спровођење државног мониторинга квалитета вода према
годишњем програму који доноси Влада, односно да је орган управе надлежан
за спровођење државног мониторинга квалитета вода дужан да извештаје о
испитивању квалитета вода квартално доставља Министарству и министарству
надлежном за послове заштите животне средине. Такође, тим чланом овог
закона је у члану 109. Закона о водама поред прецизирања у погледу
надлежности и назива органа, извршена измена и у погледу рока за
достављање извештаја. Наиме, један од разлога за прпредлог промене рока
јесте тај што је хидролошки циклус за биолошки мониторинг период од априла
једне до априла нардне године, дакле не календарска година, чиме се
омогућава да се добијени резултати обраде лабораторијски и интерперирају у
извештају до законског рока. Други разлог је тај да би на усвајање предложеног
рока, оба рока за доставу Извештаја, и РХМЗ-а и Агенције била са идентичним
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датумом што је сасвим усклађено, јер извештај Агенције садржи и хидролошке
податке РХМЗ-а.
Чланом 56. овог закона прописује се да министар надлежан за
послове заштите животне средине ближе прописује техничке захтеве са
спецификацијама за хемијске анализе и анализе потребне за мониторинг вода.
Чланом 58. овог закона, ради усклађивања са одредбама чл. 96а и
96б овог закона и из разлога што је надлежност за одређивање појединих
заштићених области наведених у ставу 1. члана 110. Закона о водама већ
одређена у другим одредбама Закона о водама врши се брисање одредби које
прописују надлежност за проглашење тих заштићених области. Како је регистре
заштићених области потребно водити по водним подручјима, као и редовно
допуњавати овим законом врши се допуна става 2. члана 110. Закона о водама
прописујући да је јавно водопривредно предузеће дужно да регистре
заштићених области води по водним подручјима, те да је дужно да их редовно
допуњује. Такође, овим законом се прописује обавеза за органе који
проглашавају заштићене области да акт о проглашењу доставе јавном
водопривредном предузећу у року од 30 дана од дана ступања на снагу тог
акта. Поред наведеног овим законом се прописује да министар и министар
надлежан за послове заштите животне средине решењем одређују заштићене
области из члана 110. став 1. тач. 5) и 6) Закона о водама.
Чланом 59. овог закона се у пододељку 4.4. Издавање и одузимање
лиценце, у члану 112. став 1. тачка 6) Закона о водама из предње наведених
разлога реч: „мелиорационих” замењује речју: „хидромелиорационих”. Такође,
овим законом се прописује да се за послове из члана 112. став 1. тач. 3) до 8)
тог члана лиценца издаје за одређено подручје, односно водну јединицу лили
део водне јединице (сектор, деоница и хидромелиорациони систем) утврђен
актом министра којим се одређују водне јединице и њихове границе. Наиме,
због различитости подручја на којима се обављају послови из става 1. тач. 3) до
8) члана 112. Закона о водама потребно је услове за издавање лиценци везати
за специфичности тих подручја. Чланом 54. овог закона се такође прописује да
је пре издавања лиценце за обављање послова из става 1. тач. 3) до 8) члана
112. Закона о водама подносилац захтева дужан да прибави мишљење јавног
водопривредног предузећа, јер то предузеће организује спровођење одбране
од поплава, а такође и ангажује правна лица за спровођење одбране од
поплава, тако да исто треба да буде укључено у поступак издавања лиценци за
те послове кроз издавање мишљења. Како Законом о водама није била
прописана садржина обрасца захтева за издавање лиценци и како је чланом 54.
овог закона прописано да јавно водопривредно предузеће издаје мишљење у
поступку издавања лиценци за обављање послова из става 1. тач. 3) до 8)
члана 112. Закона о водама било је потребно прописати да министар, поред
овлашћења из важећег Закона о водама, има право и да пропише садржину
обрасца захтева за издавање лиценци, као и садржину мишљења јавног
водопривредног предузећа у поступку издавања лиценци. Ради усклађивања са
стандардима заштите података о личности ставом 13. се прописује да се у
образац захтева за издавање лиценци уносе подаци о идентитету законског
заступника подносиоца захтева и подаци о идентитету контакт лица подносиоца
захтева (име и презиме, функција коју лице обавља, а за контакт лице и број
фиксног телефона и адреса електронске поште).
Чланом 60. овог закона у глави V. ВОДНА АКТА И ВОДНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА, одељак 1. Водна акта, измењеним чланом 113. се прописује
да се ради обезбеђења јединственог водног режима и остваривања управљања
водама издају водна акта, и то: водни услови, водна сагласност и водна
дозвола, као и да су водна сагласност и водна дозвола управна акта, која се
доносе у складу са прописом којим се уређује општи управни поступак. Такође,
овим законом се, у односу на важећи Закон о водама, прописује да ће водна
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акта издавати и јавно водопривредно предузеће, а такође овим законом се
укида да водна акта издаје град Београд, јер је укинуто водно подручје
Београд. У складу са тим град Београд ће издавати водна акта, као и свака
друга јединица локлане самоуправе за објекте, радове и планска документа
наведена у члану 117. Закона о водама. Издавње водних аката од стране
јавних водопривредних предузећа не представља ново решење, јер је у складу
са Законом о водама из 1991. године, јавно водопривредно предузеће
обављало послове издавања водних аката. Овакво решење треба да
допринесе ефикаснијем издавању водних аката, јер странка неће морати да
исходује мишљење од поменутог предузећа у поступку издавања водних
услова, а такође, биће „ближа” надлежном органу, јер јавна водопривредна
предузећа имају организационе јединице по целој територији Републике
Србије. Ради усклађивања са стандардима заштите података о личности
чланом 60. овог закона се прописује да се у образац захтева за издавање
водних аката уносе подаци о идентитету законског заступника подносиоца
захтева и подаци о идентитету контакт лица подносиоца захтева (име и
презиме, функција коју лице обавља, а за контакт лице и број фиксног
телефона и адреса електронске поште).
Чланом 61. овог закона је прописано да се водни услови издају и у
поступку припреме техничке документације за изградњу нових и доградњу и
реконструкцију постојећих објеката и извођење других радова који могу трајно,
повремено или привремено утицати на промене у водном режиму, односно
угрозити циљеве животне средине, као и за израду планских докумената за
уређење простора, управљање рибарским и заштићеним подручјима и
газдовање шумама. Такође, тим чланом овог закона се у члану 115. Закона о
водама брише став 3. којим се прописује у којим случајевима се не издају водни
услови.
Обзиром да се водни услови издају и ван обједињене процедуре
чланом 62. овог закона се прописује важење тих водних услова, па се стога
прописује да водни услови који се издају ван обједињене процедуре престају да
важе по истеку годину дана од дана њиховог издавања, ако у том року није
поднет захтев за издавање водне сагласности.
Објекти и радови за која се издају водни услови су прописани
чланом 63. овог закона. За објекте, радове и планска документа, који су дати у
редоследу од тачке 1. до 39. одређене су надлежности према значају објеката,
односно планова тј. усвојена је подела на објекте и планове од државног
значаја и објекте од значаја за јединицу локалне самоуправе. По овој подели за
државне објекте, радове и планска документа су надлежни орган републике и
покрајине, а за објекте, радове и урбанистичка планска документа на
територији јединице локалне самоуправе су надлежни јавно водоприведно
предузеће и орган управе јединице локалне самоуправе. Такође, прописано је
за које се објекте и радове водни услови прибављају у поступку обједињене
процедуре коју спроводи надлежни орган у складу са законом којим се уређује
планирање и изградња и који су саставни део локацијских услова као јавне
расправе, а за које радове, објекте и планска документа се водни услови
прибављају ван обједињене процедуре. Поред наведеног, чланом 63. овог
закона прописани су и органи који издају водна акта за објекте, радове и
планска документа таксативно наведена у члану 117. Закона о водама. Да би се
избегла досадашња ситуација да за један објекат (нпр. разни мостови, путеви)
различити органи издају водне услове чланом 63. овог закона је прописано да
министарство издаје водне услове за објекте и радове, ако су од међудржавног
значаја и за објекте и радове који се налазе, односно изводе на територији
аутономне покрајине и делимично прелазе границе територије аутономне
покрајине, а могу имати утицај на режим вода. Такође, тим чланом овог закона
је прописано да министарство издаје водне услове за планска документа која се
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израђују за веће просторне целине функционалног или географског карактера
које прелазе границе аутономне покрајине, а могу имати утицај на водни режим.
Да би се извршило усклађивање са прописима који регулишу планирање и
изградњу, овим законом је прописано да орган који издаје водне услове по
службеној дужности прибавља мишљења од републичке организације
надлежне за хидрометеоролошке послове, органа управе надлежног за
спровођење државног мониторинга квалитета вода и јавног водопривредног
предузећа, a по потреби по службеној дужности прибавља и мишљење
министарства надлежног за послове заштите животне средине и/или
специјализоване стручне - научне институције (заводи, институти и друго), као и
да се мишљења издају у року од десет дана од дана пријема захтева за
издавање мишљења. Против лица која у поступку издавања водних услова у
оквиру обједињене процедуре, коју спроводи надлежни орган у складу са
законом којим се уређује планирање и изградња, у прописаном року не достави
тражено мишљење предвиђено је покретање прекршајног поступка од стране
органа и јавног водопривредног предузећа надлежног за издавање водних
услова. Овим законом је прописано и у којим случајевима се не издају водни
услови.
Да би органи и јавна водопривредна предузећа који издају водне
услове имали информацију о томе да ли је издата грађевинска дозвола за
објекте који имају знатан утицај на водни режим чланом 64. овог закона је
предвиђено да надлежни орган по издавању грађевинске дозволе електронским
путем доставља органу или јавном водопривредном предузећу, који је издао
услове, грађевинску дозволу и пројекат за грађевинску дозволу, као и да су ти
органи дужни да, уколико утврде неусклађености са издатим водним условима,
надлежни орган који спроводи обједињену процедуру, као и инспекцијске
органе који врше надзор над применом одредаба овог закона и закона којим се
уређује планирање и изградња, у року од десет дана рачунајући од дана
пријема грађевинске дозволе и пројекта за грађевинску дозволу, обавесте у
писаном облику да ли је пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са
водним условима издатим у поступку спровођења обједињене процедуре.
Ради усклађивања са законом којим се уређује планирање и
изградња чланом 65. овог закона је прописано да се водна сагласност за
објекте и радове и планска документа из члана 117. тач. 15), 17), 18), 19), 20),
23), 24), 34) и 37) овог закона, као и за објекте и радове за које грађевинску
дозволу, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, издаје
министарство надлежно за послове грађевинарства, односно надлежни орган
аутономне покрајине прибавља ван обједињене процедуре; да се водном
сагласношћу утврђује да је техничка документација за наведене објекте, радове
и планска документа урађена у складу са издатим водним условима; да водну
сагласност, у складу са одредбама овог закона, прибавља инвеститор када је у
водним условима назначена обавеза њеног прибављања, као и да водна
сагласност није услов за издавање грађевинске дозволе и употребне дозволе.
Такође, тим чланом овог закона је прописано да се водна сагласност за вађење
речних наноса издаје на одређено време, а најдуже за период од једне године
правним лицима, односно предузетницима који испуњавају услове у погледу
техничко-технолошке опремљености за обављање делатности вађења речног
наноса, као и да министар надлежан за послове саобраћаја ближе прописује те
услове, да се право стечено на основу водне сагласности не може, без
сагласности надлежног органа, односно јавног водопривредног предузећа, који
је издао водну сагласност пренети на друго лице. Поред наведеног да би се
обезбедила заштита права странке тим чланом овог закона је прописано да се
решење о преносу права доноси у року од два месеца од дана подношења
захтева, а такође су прописани и органи који поступају по жалбама, односно
тужбама.
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Обзиром да се водна сагласност прибавља ван обједињене
процедуре то је чланом 66. овог закона прописано да водна сагласност престаје
да важи ако се у року од две године од дана пријема водне сагласности не
отпочне са изградњом, реконструкцијом или доградњом објекта, извођењем
радова, односно израдом планских докумената, а у случају рударских објеката
ако се не поднесе захтев за издавање дозволе за изградњу рудника. Како водну
сагласност у складу са овим законом издаје и јавно водопривредно предузеће,
то се овим чланом прописује да решење о утврђивању престанка важења водне
сагласности издаје и јавно водопривредно предузеће, као и да се против тог
акта јавног водопривредног предузећа може изјавити жалба министру.
Чланом 67. овог закона је прописано да водну дозволу поред
органа издаје и јавно водопривредно предузеће, надлежно за издавање водних
услова. Такође, тим чланом је прописана обавеза за подносиоца захтева да пре
издавања водне дозволе за објекте за које водну дозволу издаје министарство
и надлежни орган аутономне покрајине прибави извештај јавног
водопривредног предузећа о испуњености услова из водних услова, водне
сагласности или водне дозволе. Такође, да би јавна водопривредна предузећа
издавала извештај исте садржине чланом 67. овог закона је дато овлашћење
министру да подзаконским актом пропише садржину тог извештаја.
Како водну дозволу у складу са овим законом издаје и јавно
водопривредно предузеће, то се чланом 68. овог закона прописује да решење о
преносу права стеченог на основу водне дозволе доноси Министарство,
надлежни орган аутономне покрајине и јавно водопривредно предузеће, као и
да се против акта надлежног органа аутономне покрајине, односно надлежног
органа јединице локалне самоуправе и акта јавног водопривредног предузећа о
преносу права стеченог на основу водне дозволе може изјавити жалба
министарству.
Чланом 69. овог закона су прописани случајеви када водна дозвола
престаје да важи. У односу на важећи Закон о водама овим законом се бришу
као непотребне тачке које су прописивале да водна дозвола престаје да важи
истеком рока на који је издата и у случају стечаја или ликвидације лица коме је
издата и које су прописивале обавезу доношења решења од стране надлежног
органа којим би тај орган само констатовао да је услед истека рока на који је
издата, односно стечаја или ликвидације престала да важи водна дозвола.
Такође, чланом 69. овог закона је прописано да се против решења о
утврђивању престанка важења водне дозволе донетог од стране надлежног
органа аутономне покрајине, односно надлежног органа јединице локалне
самоуправе и јавног водопривредног предузећа, може изјавити жалба министру
у року од 15 дана од дана достављања решења.
Чланом 70. овог закона, ради усклађивања са законом којим се
уређује планирање и изградња, се прописује да водна дозвола није услов за
издавање употребне дозволе, да водну дозволу, у складу са одредбама овог
закона, прибавља инвеститор када је у водним условима назначена обавеза
њеног прибављања, као и да се издавање водне дозволе обавља ван поступка
обједињене процедуре.
Обзиром да овим законом водни налог није прописан као водни акт
и обзиром да водни инспектор контролише испуњење услова из издатих
водних дозвола и предузима мере у оквиру својих овлашћења које су истоветне
мерама које је надлежни орган налагао водним налогом, то се чланом 71. овог
закона брише пододељак 1.4. Водни налог и члан 128. Закона о водама којим је
био прописан водни налог и органи надлежни за издавање истог.
Чланом 72. овог закона у чл. 129. тачка 2) Закона о водама се реч:
„катастар” замењује речју: „регистар”. Наиме, реч: „катастар” више упућује на
катастар који је у примени код геодетских послова, док се реч: „регистар”
односи на евидентирање података потребних за управљање водама. Нови
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назив документа више одговара његовој садржини наведеној у члану 132.
Закона о водама који прописује садржину водних регистара.
Чланом 73. овог закона се прописује обавеза за органе који издају
водна акта да иста воде у водној књизи, као и обавеза за те органе (надлежни
орган аутономне покрајине, надлежни орган јединице локалне самоуправе и
јавно водопривредно предузеће) да Министарству достављају податке из водне
књиге. Такође, тим чланом овог закона се, ради усклађивања са одредбама
овог закона, врши брисање из садржине водне књиге потврда и уписника
водних налога. Поред наведеног тим чланом овог закона се прописује да се у
уписнике наведене у том члану уносе подаци о личности-подаци о идентитету
(име и презиме и јединствени матични број грађана).
Чланом 74. и 75. овог закона се из предње наведеног разлога у чл.
131. и 132. Закона о водама реч: „катастар” замењује речју: „регистар”.
Ради очувања и одржавања водних тела површинских и подземних
вода и заштитних и других водних објеката, спречавања погоршања водног
режима, обезбеђења пролаза великих вода и спровођења одбране од поплава,
као и заштите животне средине, чланом 76. овог закона се прописује да је,
поред осталог, на водном земљишту забрањено вађење речног наноса
супротно издатој водној сагласности или без водне сагласности, као и вршити
друге радње осим у случају: спровођења мера очувањa, унапређења и
презентације природних вредности и предузимања радњи ради заштите људи,
животиња и имовине. Такође, тим чланом овог закона се из предње наведених
разлога забрањује садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском
појасу ширине најмање 10 m од небрањене ножице насипа према водотоку, а у
брањеној зони супротно издатој водној сагласности.
Чланом 77. овог закона се у односу на решења прописана
Законом о водама прописује да је власник, односно корисник водног земљишта
дужан да допусти пролаз преко земљишта лицима која су овлашћена да
премеравају, снимају, пројектују и обележавају земљиште или воде за потребе
и санације водних објеката, а не само за потребе изградње или реконструкције
водних објеката како је прописано Законом о водама. Такође, тим чланом овог
закона се прописује и да је власник, односно корисник водног земљишта дужан
да допусти на свом земљишту вађење, привремено депоновање и
транспортовање речног наноса и муља из водотока и инундационих подручја
ради обезбеђења пропусне способности, регулационих и заштитних објеката,
као и водних објеката основне каналске мреже за одводњавање, које врши
јавно водопривредно предузеће, односно надлежни орган јединице локалне
самоуправе.
Чланом 78. овог закона уводи се обавеза за лице које на водном
објекту у јавној својини причини штету својим радњама да исту отклони.
Наведени члан прописује и да трошкови отклањања причињене штете на
водном објекту падају на терет тог лица, као и да ће ако то лице не отклони
штету у одређеном року радње на отклањању штете извршити јавно
водопривредно предузеће, односно надлежни орган јединице локалне
самоуправе, о трошку лица које је изазвало штету.
Чланом 79. овог закона, ради прецизирања послова од општег
интереса који треба да буду предмет финансирања у складу са Законом о
водама, измењен је члан 150. Закона о водама којим је било прописано
финансирање послова од општег интереса у области управљања водама и
таксативно побројани сви послови који су предмет финансирања. У складу са
тим послови уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, који се
финансирају у складу са чланом 79. овог закона су изградња, реконструкција,
санација, одржавање и управљање регулационим и заштитним водним
објектима у јавној својини и одржавање водотока; изградња, реконструкција,
санација, одржавање и управљање водним објектима за одводњавање у јавној
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својини; изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање водним
објектима за заштиту од ерозија и бујица у јавној својини и извођење радова и
мера за заштиту од ерозије и бујица на сливовима акумулација у складу са
чланом 62. Закона о водама; спровођење одбране од поплаве, послови
уређења и коришћења вода, који се финансирају у складу са чланом 79. овог
закона су израда биланса вода, контрола стања залиха водних ресурса и мере
за обезбеђење њиховог рационалног коришћења и заштите; израда биланса
подземних вода за појединачни ресурс, укључујући и расположиви ресурс,
начин и динамика обнављања ресурса и мере за обезбеђење рационалног
коришћења и заштиту ресурса; испитивање квалитета воде на изворишту и
истражни радови на изворишту; заштита изворишта за снабдевање водом;
изградња и реконструкција водних објеката из члана 18. став 1. тачка 1) Закона
о водама у јавној својини; одржавање и управљање водним објектима за
наводњавање у јавној својини, послови заштите вода од загађивања који се
финансирају у складу са чланом 79. овог закона су израда програма и
систематско праћење квалитета вода - мониторинг; праћење хаваријских
загађења, организација и контрола њиховог спровођења; спровођење
дугорочних и краткорочних мера за спречавање, ублажавање и контролу
загађивања вода; уређење водног режима заштићених области из члана 110.
Закона о водама и других подручја која на њих имају утицаја; изградња и
реконструкција водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање
отпадних вода и заштиту вода (главни колектори, постројења за пречишћавање
отпадних вода, постројења за прераду отпадних муљева и испусту из
постројења у пријемник) у јавној својини, послови који се односе на системе за
одводњавање и наводњавање, који се финансирају у складу са чланом 79. овог
закона су одржавање и управљање водним објектима и системима за
одводњавање и наводњавање у јавној својини, послови који се односе на
регионалне и вишенаменске хидросистеме, који се финансирају у складу са
чланом 79. овог закона су изградња, реконструкција, санација, одржавање и
управљање регионалним и вишенаменским хидросистемима у јавној својини, а
остали послови од општег интереса, који се финансирају у складу са чланом 79.
овог закона су израда и спровођење планских докумената, програма и
нормативних аката; израда студија и извођење истражних радова за потребе
интегралног управљања водама, израда техничке документације из области
уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, уређења и коришћења
вода и заштите вода од загађивања; послови међународне сарадње у области
вода, успостављање и вођење водне документације и водног информационог
система и вршење поверених послова од стране јавних водопривредних
предузећа (припрема предлога водних јединица и њихових граница, плана
управљања водама за водна подручја, посебног плана управљања водама за
поједина питања управљања водама, плана управљања ризицима од поплава
за водна подручја, оперативног плана за одбрану од поплава, израда карте
угрожености и карте ризика од поплава, израда мишљења на оперативне
планове за одбрану од поплава за воде II реда, идентификација водних тела
површинских и подземних вода која се користе или се могу да користе за
људску потрошњу у будућности, вођење регистара заштићених области на
водном подручју, вршење послова инвеститора у име Републике Србије,
односно аутономне покрајине, спровођење поступака давања у закуп водног
земљишта у јавној својини, вршење обрачуна и задужења обвезника плаћања
накнада за воде).
Обзиром да се овим законом уводи закуп водног земљишта и
плаћање закупнине за исти, уместо до сада накнаде за коришћење водног
земљишта, то је било потребно изменити одредбу Закона о водама којом су
биле прописане накнаде за воде, односно одредбе којима су биле прописане
накнаде за коришћење водног добра. С тим у вези чл. 80. до 86. овог закона
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мењају се врсте накнада за воде, те се као накнаде за воде уврђују накнада за
коришћење вода, накнада за испуштену воду, накнада за загађивање вода,
накнада за одводњавање, накнада за коришћење водних објеката и система и
накнада за извађени речни нанос. Из наведених разлога мења се назив
накнаде за коришћење водног добра, тако да се иста зове накнада за
коришћење вода, утврђује се да се та накнада плаћа за захватање
површинских и подземних вода, укључујући термалне и минералне воде, у
складу са чланом 2. овог закона, бришу се тач. 8) до 12) у члану 155. и 156.
Закона о водама пошто ће се за коришћење водног земљишта за те намене
плаћати закупнина, а не накнада, као и став 2. члана 158. Закона о водама ради
усклађивања са изменама извршеним овим законом. Такође, овим законом
мења се члан 159. Закона о водама, па се прописује да се накнада за
коришћење вода не плаћа се за опште коришћење вода, а врши се и
усклађивање назива накнаде у члану 192. Закона о водама. Овим законом се,
због увођења института закупа водног земљишта у јавној својини, односно из
тог разлога увођења накнаде за коришћење вода, уместо досадашње накнаде
за коришћење водног добра која се плаћала за коришћење вода, али и за
коришћење водног земљишта, мења назив накнаде која се плаћа за коришћење
водног земљишта за извађени песак, шљунак и слично из корита водотока,
природних и вештачких акумулација, односно са земљишта угроженог ерозијом.
Стога се чланом 86. овог закона уводи накнада за извађени речни нанос,
односно прописује се основ плаћања, обвезник плаћања, основица за обрачун,
намена средстава, изузеци од плаћања и пропис који се примењује на поступак
утврђивања обавезе плаћања накнаде за извађени речни нанос.
Како су приходи од накнада за воде приход буџета Републике
Србије, односно аутономне покрајине, а користе се преко буџетских фондова за
воде, те како је овим законом прописано да су и средства остварена од давања
у закуп водног земљишта у јавној својини, односно од установљавања права
стварне службености на водном земљишту и водним објектима у јавној својини
приход буџета Републике Србије, односно аутономне покрајине, а користе се
преко буџетских фондова било је неопходно изменити члан 186. и 189. Закона о
водама и прописати да су извори финансирања тих фондова и средства од
давања у закуп водног земљишта у јавној својини, односно од установљавања
права стварне службености на водном земљишту и водним објектима у јавној
својини. Из изнетих разлога чл. 87. и 88. овог закона су измењени и допуњени
чл. 186. и 189. Закона о водама. Како су овим законом измењене врсте накнада
за воде чланом 89. овог закона је измењена одредба члана 191. Закона о
водама на тај начин да је прописано да Влада утврђује висину накнада за
коришћење вода, накнада за испуштену воду, накнада за загађивање вода,
накнада за одводњавање, накнада за коришћење водних објеката и система и
накнада за извађени речни нанос. Из предње изнетих разлога чланом 90. овог
закона је измењен члан 192. закона о водама којим су прописани органи и јавна
водопривредна предузећа надлежни да врше обрачун и задужење обвезника
плаћања накнада за воде утврђених овим законом. Тим чланом овог закона је
такође прописано да уместо Пореске управе Министарства финансија обрачун
и задужење физичких лица обвезника плаћања накнада за одводњавање врше
јавна водопривредна предузећа, јер ће се на тај начин Пореска управа
растеретити послова који не представљају њену основну функцију, а и сви
обвезници плаћања те накнаде имаће исти третман у поступку обрачуна и
задужења.
Како ће послове обрачуна и задужења физичких лица обвезника
плаћања накнада за одводњавање, уместо Пореске управе, да врше јавна
водопривредна предузећа, то је чланом 91. овог закона извршена измена члана
193. Закона о водама тако да организација надлежна за вођење евиденције о
непокретностима и правима на њима, односно орган који обавља послове
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утврђивања и обрачуна висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта
у јединици локалне самоуправе податке прописане тим чланом више нама
обавезу да доставља Министарству финансија - Пореској управи већ само
јавном водопривредном предузећу.
Како би пореска управа обављала само послове из њене основне
функције чланом 92. овог закона је предвиђено да се у погледу камате,
застарелости, принудне наплате и контроле плаћања накнада за воде из члана
153. Закона о водама примењују одредбе закона којим се уређује извршни
поступак уместо одредби закона којим се уређује порески поступак и пореска
администрација. Такође, како је дошло до измена врста накнада за воде овим
законом је прописано да се поступак утврђивања обавеза плаћања тих накнада
спроводи у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.
Имајући у виду да Законом о санитарном надзору, посебним
законом који уређује санитарни надзор, није дато овлашћење граду Београду
да врши на територији града Београда инспекцијски надзор над здравственом
исправности воде за пиће и над квалитетом воде за купање, то је сувишно то
питање уређивати Законом о водама, због чега је чланом 93. овог закона
измењен став 6. члана 196. Закона о водама на тај начин да је брисана
одредба којом се граду Београду поверава вршење инспекцијског надзора над
здравственом исправности воде за пиће и над квалитетом воде за купање на
територији града Београда. Будући да се код воде за пиће контролише
здравствена исправност, а код воде за купање квалитет овим законом је у ставу
3. члана 196. Закона о водама извршено усклађивање терминологије па су
речи: „за пиће, санитарно-хигијенске потребе и купање” замењене речима: „за
пиће и на квалитет воде за купање”.
Ради усклађивања са стандардима заштите података о личности
и Законом о инспекцијским надзором чланом 94. овог закона је допуњен члан
198. Закона о водама на тај начин да је прописано да се у образац службене
легитимације водног инспектора уносе подаци о идентитету водног инспектора,
и то име и презиме инспектора, а брисан је део става 3. тог члана којим је била
прописана надлежност министра надлежног за послове водопривреде да
прописује образац и садржину службене легитимације.
Чланом 95. овог закона прописана су права и дужности
санитарног инспектора, па је тим чланом прописано да саниарни инспектор има
право и дужност да контролише да ли се врши испитивање здравствене
исправности воде за пиће и квалитета воде за купање; контролише здравствену
исправност воде за пиће и квалитет воде за купање; организује узимање
узорака воде за пиће и воде за купање, када постоји сумња у здравствену
исправност воде за пиће, односно квалитет воде за купање; контролише начин
коришћења и начин одржавања зона санитарне заштите изворишта, у циљу
заштите од намерног или случајног загађења воде на изворишту контролише да
ли јединица локалне самоуправе поседује решење о одређивању зона
санитарне заштите за изворишта воде за пиће која су формирана на територији
јединице локалне самоуправе. С тим у вези овим законом измењен је и члан
203. Закона о водама којима су прописане мере које налаже саниарни
инспектор, па је стога чланом 98. овог закона прописано да је санитарни
инспектор овлашћен да забрани испоруку воде за пиће, односно коришћење
воде за купање, ако не постоји доказ или не постоји доказ у прописаном обиму
овлашћене здравствене установе о извршеним лабораторијским анализама на
здравствену исправност воде за пиће, односно квалитет воде за
купање; забрани испоруку воде за пиће ако је овлашћена здравствена
установа, на основу извршених лабораторијских анализа, утврдила да је вода
за пиће здравствено неисправна, а може да дозволи испоруку воде која се
употребљава за санитарно-хигијенске потребе; забрани коришћење воде за
купање, ако је овлашћена здравствена установа, на основу извршених

70
лабораторијских анализа, утврдила да квалитет воде за купање не задовољава;
забрани употребу воде за пиће, ако је овлашћена здравствена установа, на
основу извршених лабораторијских анализа, утврдила да је вода за пиће
здравствено неисправна; забрани коришћење објекта, односно обављање
делатности у зони санитарне заштите на начин који изазива или може да
изазове загађивање воде изворишта, док се не отклоне уочени
недостаци; обавести надлежни орган о бесправно изграђеним објектима и о
обављању недозвољених делатности у зонама санитарне заштите изворишта;
нареди прибављање решења о одређивању зона санитарне заштите изворишта
за снабдевање водом; поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и
пријаву за привредни преступ, у складу са овим законом и предузима друге
мере и радње за које је овлашћен овим законом и другим прописом.
Како су овим законом извршене допуне у члану 97. Закона о
водама, ради усклађивања са тим допунама, чланом 96. овог закона се врши
измена у члану 201. став 1. тачка 2) Закона о водама којим су прописана права
и дужности инспектора за заштиту животне средине, а такође се даје право и
дужност инспектору за заштиту животне средине да проверава да ли правна
лица, предузетници и физичка лица испуњавају своје обавезе из члана 98. овог
закона.
Ради прецизирања овлашћења водног инспектора чланом 97.
овог закона је прописано да је водни инспектор у вршењу послова из члана 199.
Закона о водама овлашћен да забрани или ограничи коришћење вода,
испуштање вода, вађење речних наноса, односно коришћење објеката и
постројења ако се коришћење вода, испуштање вода, вађење речних наноса,
односно коришћење објеката и постројења врши супротно одредбама овог
закона.
Ради прецизирања мера које налаже инспектор за заштиту
животне средине чланом 99. овог закона се прописује да је инспектор за
заштиту животне средине овлашћен да наложи лицу које испушта отпадне воде
да постави уређаје за мерење и континуирано мери количине отпадних вода,
као и да испитује параметре квалитета отпадних вода и да извештај о
извршеним
мерењима
достави
јавном
водопривредном
предузећу,
министарству надлежном за послове заштите животне средине и органу управе
надлежног за спровођење државног мониторинга квалитета воде, као и да
наложи да привремени престанак рада и обављање делатности лицима из
члана 99. ст 1. и 2. Закона о водама.
Чланом 100. овог закона се прописује да санитарни инспектор по
потреби, може организовати узимање узорака воде за пиће и воде за купање,
ради анализе и провере здравствене исправности воде за пиће, односно
анализе и провере квалитета воде за купање, при чему трошкове анализе
сноси правно или физичко лице које испоручује здравствено неисправну воду
за пиће, односно омогућава коришћење воде за купање незадовољавајућег
квалитета. Тим чланом овог закона се прописује и да трошкове узимања
узорака вода у случају када се узимање узорака воде и отпадних вода, односно
воде за пиће и воде за купање врши у оквиру поверених послова из члана 196.
Закона о водама, трошкове сноси орган који врши поверене послове.
Чланом 101. овог закона се, ради усклађивања са овим законом
извршеним изменама члана 75. и члана 77. став 2. и 7. Закона о водама мења
тачка 4) члана 211. Закона о водама, бришу тач. 2) и 5) тог члана Закона о
водама и додају нове тачке којима се прописује привредни преступ за правно
лице ако не поседује доказ или не поседује доказ у прописаном обиму о
извршеним лабораторијским анализама на здравствену исправност воде за
пиће, односно квалитет воде за купање, односно ако испоручи воду за пиће,
односно омогући коришћење воде за купање, за које је овлашћена здравствена
установа на основу извршених лабораторијских анализа утврдила да је вода за
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пиће здравствено неисправна, односно да квалитет воде за купање не
задовољава. Такође, тим чланом овог закона је прописан прекршај за правно
лице ако користи објекат, односно обавља делатност на начин који изазива или
може да изазове загађивање воде на изворишту или не прибави решење о
одређивању зона санитарне заштите изворишта за снабдевање водом. Поред
наведеног тим чланом овог закона је додата нова тачка 11а којом се прописује
привредни преступ за правно лице ако врши неку радњу без важеће водне
дозволе или супротно издатој водној дозволи.
Како је чланом 56. став 1. Закона о водама прописано да је
правно лице које користи бране са акумулационим и ретерзионим басенима
дужно да их одржава и користи на начин којим се обезбеђује прихватање
поплавних таласа, то је чланом 102. овог закона, ради прецизирања прекршаја
правног лица, измењена тачка 1) члана 212. Закона о водама. Такође, тим
чланом овог закона брисана је и тачка 12) члана 212. Закона о водама. Како се
пројектовање и изградња објеката, па стога и објеката за коришћење водних
снага врши у складу са водним условима издатим од стране надлежног органа,
то стога није потребно прописивање прекршаја, јер уколико пројекти и техничка
документација није израђена у складу са издатим водним условима
инвеститору неће бити издата водна сагласност на израђену техничку
документацију без које није ни могућа ни изградња објекта. У складу са
наведеним чланом 104. овог закона је у члану 213. став 2. брисана тачка 12)
којом је било прописано да ће се предузетник казнити за прекршај ако врши
пројектовање и изградњу објеката и уређаја супротно одредби члана 85.
Закона о водама. Поред наведеног, због усклађивања са овим законом
извршеним изменама у члану 90. Закона о водама, допуњена је тачка 15) члана
212. Закона о водама, као и додата нова тачка 22а, јер у важећем Закону о
водама није било санкционисано вађење речних наноса супротно издатој
водној сагласности или без водне сагласности. У члану 212. Закона о водама
додати су нови ст. 7. до 10. којима је, како би се превентивно утицало на
потенцијалне починиоце прекршаја, прописано да ће се правном лицу за
прекршај из става 1. тачка 22а) поред прописане казне обавезно изрећи и
заштитна мера одузимања предмета који су употребљени или су били
намењени за извршење прекршаја. Из наведених разлога, како би се
превентивно утицало и на предузенике и физичка лица, потенцијалне
починиоце прекршаја из члана 212. тачка 22а Закона о водама, чл. 104. и 105.
овог закона су додати и нови ст. у члану 213. и 214. Закона о водама. Како
Законом о водама нису биле санкционисане поједине радње предузетника,
односно физичких лица чл. 104. и 105. овог закона извршена је допуна чл. 213.
и 214. Закона оводама.
Како је чланом 63. овог закона којим је извршена измена члана
118. Закона о водама прописано да органи надлежни за издавање водних
услова по службеној дужности прибављају мишљења од органа, посебних
организација и јавних водопривредних предузећа, да су ти органи, посебне
организације и јавна водопривредна предузећа дужна да поступе по захтеву за
давање мишљења и да тражено мишљење издају у року од десет дана од дана
пријема захтева, као и да ће орган и јавно водопривредно предузеће надлежно
за издавање водних услова поднети захтев за покретање прекршајног поступка,
то је чланом 103. овог закона прописан прекршај за одговорно лице у органу,
посебној организацији, односно јавном водопривредном предузећу из члана
118. ст. 5, 6. и 7. овог закона ако током спровођења поступка обједињене
процедуре не поступи на начин и у роковима прописаним овим законом (члан
118. став 8), а такође је прописано да захтев за покретање прекршајног
поступка подноси орган надлежан за издавање водних услова из члана 118. ст.
1, 2. и 3. овог закона.
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После члана 105. овог закона додати су чл. 106. до 116. који
представљају прелазне и завршне одредбе овог закона. Одредбама тих
чланова је прописано: да су Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”,
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине” и Јавно водопривредно
предузеће „Београдводе” дужна да своје пословање и општа акта ускладе са
одредбама овог закона у року од 90 дана од дана његовог ступања на снагу; да
су Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе” и Јавно водопривредно
предузеће „Воде Војводине” дужна да у року од две године од дана ступања на
снагу овог закона успоставе водни информациони систем и водне регистре, да
су правна лица која обављају послове за које су овим законом прописани
посебни услови дужна да прибаве лиценцу у року од годину дана од дана
ступања на снагу прописа којим се ближе прописују услови за издавање
лиценци, односно да лиценце издате у складу са Законом о водама („Службени
гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12) важе до истека периода на који су издате; да је
правно лице које је у јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на
њима уписано као носилац права коришћења на водним објектима у јавној
својини Републике Србије из члана 23. ст. 2. и 3. овог закона и на водном
земљишту у јавној својини Републике Србије дужно да те водне објекте и водно
земљиште, у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона,
пренесе правним послом у јавну својину Републике Србије, након чега ће,
управљање на истим преузети Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”
ако се ти водни објекти и водно земљиште налази на територији Републике
Србије ван територије Аутономне покрајине Војводине, односно Јавно
водопривредно предузеће „Воде Војводине” ако се водни објекти и водно
земљиште налази на територији Аутономне покрајине Војводине; да ће
Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне
покрајине, одредити границе водног земљишта до 31. децембра 2017. године;
да ће се решавање по захтевима за издавање водних сагласности и водних
дозвола у којима је донето првостепено решење наставити по прописима који
су били на снази у време њиховог подношења, односно да ће се решавање по
захтевима за издавање водних сагласности и водних дозвола у којима није
донето првостепено решење наставити по одредбама овог закона; да ће се
акти које доноси Влада и министар на основу овлашћења из овог закона донети
у року од шест месеци, а најкасније у року од једне године од дана ступања на
снагу овог закона; да ће се подзаконска акта донета на основу Закона о водама
(„Службени гласник РС, бр. 30/10 и 93/12) ускладити са одредбама овог закона
у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона; да ће се одредба
члана 29. став 3. и одредба члана 59. став 4. овог закона у делу који гласи:
„водне јединице” примењивати од дана ступања на снагу акта који доноси
министар, а којим се одређују водне јединице и њихове границе; да даном
ступања на снагу овог закона престају да важи одредба члана 8. став 2. тачка 1)
Закона о главном граду („Службени гласник РС, број 129/07) у делу који гласи:
уређује и обезбеђује, у складу са начелима интегралног управљања водама,
заштиту вода, заштиту од штетног дејства вода и коришћење вода, као добра
од општег интереса, укључујући и организовање и финансирање
водопривредне делатности на водном подручју које је у надлежности града
Београда, оснива јавно предузеће за обављање водопривредне делатности и
управљање водопривредним објектима који су у надлежности града Београда и
одредба члана 20. тачка 20) Закона о локалној самоуправи у делу који гласи:
одређује ерозивна подручја; да је Јавно водопривредно предузеће
„Београдводе” које на дан ступања на снагу овог закона управља на територији
града Београда водним објектима из члана 23. ст. 2. и 3. овог закона дужно да,
у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона, пренесе на управљање
те водне објекте и водно земљиште на коме је у јавној књизи о евиденцији
непокретности уписано као корисник на Јавно водопривредно предузеће
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„Србијаводе”, односно да је Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”
дужно да преузме на управљање те водне објекте и водно земљиште, као и да
за обавезе настале у вези изградње, реконструкције, санације и одржавања
водних објеката до дана преноса одговара Јавно водопривредно предузеће
„Београдводе”; да јавним водопривредним предузећима чији је оснивач
Република Србија, аутономна покрајина, односно град Београд, која су у јавној
књизи о евиденцији непокретности и правима на њима уписана као носиоци
права коришћења на водним објектима из члана 23. ст. 2. и 3. овог закона и
водном земљишту у државној својини, даном ступања на снагу овог закона,
престаје право коришћења на тим водним објектима и водном земљишту и
уписује се јавна својина Републике Србије; да даном ступања на снагу овог
закона престаје право јавне својине града Београда на водним објектима из
члана 23. ст. 2. и 3. овог закона и водном земљишту на територији града
Београда и прелази у право јавне својине Републике Србије; да ће брисање
права коришћења јавних водопривредних предузећа, односно упис права јавне
својине Републике Србије извршити по службеној дужности орган надлежан за
послове вођења евиденције непокретности и правима на њима; да лица која на
дан ступања на снагу овог закона користе водно земљиште у јавној својини
Републике Србије на основу уговора закључених са јавним водопривредним
предузећима која управљају тим земљиштем настављају да користе то
земљиште до истека рока на који су уговори закључени, а најкасније до 31.
децембра 2017. године; да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредаба члана
18. и чл. 79. до 86. овог закона које ступају на снагу 1. јануара 2017. године.
IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
Спровођење Закона захтева израду пратећих подзаконских аката.
Средства за израду пратећих подзаконских аката обезбеђена су Законом о
буџету Републике Србије за 2016. годину у оквиру Главе 23.4. Републичка
дирекција за воде, програм 0401 - Интегрално управљање водама, функција
630 - Водоснабдевање, Програмска активност 0006 - Управљање у области
вода у износу од 45.711.000 динара и Програмска активност 0007 Инспекцијски надзор у области вода у износу од 26.960.000 динара. Наиме, део
послова на изради подзаконских аката потребних за имплементацију Предлога
закона обављаће запослени у министарству. Међутим, због специфичности
појединих подзаконских аката потребних за имплементацију Предлога закона и
недостатка људских ресурса у Републичкој дирекцији за воде за израду истих
израда тих подзаконских аката биће извршена уз примену Закона о јавним
набавкама. Средства за израду тих подзаконских аката су обезбеђена Законом
о буџету Републике Србије за 2016. годину, у оквиру Главе 23.5. Буџетски фонд
за воде Републике Србије, програм 0401 - Интегрално управљање водама,
функција 630 - Водоснабдевање, Програмска активност 0005 - Планирање и
међународна сарадња у области вода у износу од 112.997.000 динара, јер се
израда нормативних аката, као посао од општег интереса у смислу одредаба
Закона о водама, финансира из средстава Буџетског фонда за воде Републике
Србије.
Спровођење Закона подразумева и финансирање других послова
од општег интереса у области управљања водама. Средства за финансирање
тих послова обезбеђена су, такође, Законом о буџету Републике Србије за
2016. годину, у оквиру Главе 23.5. Буџетски фонд за воде Републике Србије,
програм 0401 - Интегрално управљање водама, Програмска активност 0002 Уређење и коришћење вода у износу од 122.500.000 динара, Програмска
активност 0003 - Заштита вода од загађивања у износу од 35.500.000 динара,
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Програмска активност 0004 - Уређење водотока и заштита од штетног дејства
вода у износу од 1.246.833.000 динара, Пројекат 5002 - Брана са акумулацијом
„Стубо-Ровни”, Ваљево у износу од 130.000.000 динара, Пројекат 5003 - Брана
са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково”, Ариље у износу од 483.500.000
динара
и Пројекат 5007 - Изградња линије муља на постројењу за
пречишћавање отпадних вода града Шапца у износу од 27.000.000 динара.
Поред наведених средстава, за финансирање послова од општег интереса у
области управљања водама који се односе на изградњу система за
наводњавање, извођење санационих радова на водним објектима за заштиту
од поплава и за управљање водама на сливу реке Дрине Законом о буџету
Републике Србије за 2016. годину су обезбеђена средства у оквиру Главе 23.4.
Републичка дирекција за воде, програм 0401 - Интегрално управљање водама,
и то за:
1) изградњу система за наводњавање, у оквиру Пројекта 5001 Изградња система за наводњавање - прва фаза, у износу од 120.000.000
динара;
2) извођење санационих радова на водним објектима за заштиту
од поплава, у оквиру Пројекта 4004 - „Хитне санације од поплава”, у износу од
590.547.000 динара;
3) управљање водама на сливу реке Дрине у оквиру Пројекта
4002 - ГЕФ-СЦЦФ, у износу од 23.000.000 динара.
У наредним годинама средства потребна за израду пратећих
подзаконских аката, односно за финансирање осталих послова од општег
интереса у области управљања водама биће обезбеђена у оквиру лимита
опредељених за 2017. и 2018. годину на Разделу 23 Министарство
пољопривреде и заштите животне средине, Глава 23.4 Републичка дирекција за
воде и Глава 23.5 Буџетски фонд за воде Републике Србије.
За само спровођење Закона о изменама и допунама Закона о
водама није потребно обезбедити додатна средства из буџета Републике
Србије у 2016. години.
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V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Доношење овог закона предлаже се у складу са чланом 167.
Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12 –
пречишћен текст) како би се у условима све већих захтева за водом и присутног
проблема недостатка воде и угрожавања њеног квалитета, у складу са
решењима која предвиђа овај закон, обезбедио већи степен заштите вода, као
природног богатства, од случајних и намерних загађивања, одрживо
коришћење вода засновано на дугорочној заштити расположивих водних
ресурса и управљање водама на начин којим се постиже добар статус вода и
тиме спречиле евентуалне штетне последице по здравље људи, као и да би се
што пре наставило усклађивање овог закона са директивама ЕУ.
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ВОДАМА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ ИЛИ
ДОПУЊУЈУ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Примена Закона
Члан 2.
Одредбе овог закона односе се на све површинске и подземне
воде на територији Републике Србије, укључујући термалне и минералне воде,
осим подземних вода из којих се могу добити корисне минералне сировине и
геотермална енергија.
Одредбе овог закона односе се и на водотоке који чине или
пресецају државну границу Републике Србије, као и њима припадајуће
подземне воде, ако посебним законом није друкчије прописано.
Одредбе овог закона односе се и на експлоатацију речних наноса
који не садрже РЕЧНИ НАНОС КОЈИ НЕ САДРЖИ примесе других корисних
минералних сировина.
Значење појмова
Члан 3.
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће
значење:

1) аквифер јесте потповршински слој или слојеви стенске масе
или других геолошких средина довољне порозности и пропусности да омогући
квантитативно значајан проток подземне воде или захватање значајних
количина подземне воде;
1А) АГЛОМЕРАЦИЈА ЈЕСТЕ ПОДРУЧЈЕ НА КОМЕ СУ
СТАНОВНИШТВО
И/ИЛИ
ПРОИЗВОДНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
ДОВОЉНО
КОНЦЕНТРИСАНИ ДА СЕ КОМУНАЛНЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ МОГУ ПРИКУПЉАТИ
И ОДВОДИТИ ДО ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ИЛИ
ДО КРАЈЊЕ ТАЧКЕ ИСПУШТАЊА;
2) бујични ток (у даљем тексту: бујица) јесте повремени или
стални ток у коме, услед интензивних атмосферских падавина или брзог
топљења снега, долази до нагле измене водног режима у виду високих
поплавних таласа и могућег угрожавања живота и здравља људи и њихове
имовине, као и амбијентних вредности;
2А) БИОТА ЈЕСТЕ САВ ЖИВИ СВЕТ НЕКОГ СТАНИШТА;
3) вештачко водно тело јесте тело површинске воде, створено
људском активношћу;
4) вода за купање јесте вода која се користи у спортске и
рекреативне сврхе, а део је водног тела површинске воде или се налази у
отвореном или затвореном базену;
4) ВОДА ЗА КУПАЊЕ ЈЕСТЕ ВОДА КОЈУ ЉУДИ КОРИСТЕ У
СПОРТСКЕ И РЕКРЕАТИВНЕ СВРХЕ, А ДЕО ЈЕ ВОДНОГ ТЕЛА ПОВРШИНСКЕ
ВОДЕ;
5) вода за пиће јесте вода која се користи за пиће, прераду и
производњу хране и предмета опште употребе, као и остале потребе људи;
5) ВОДА ЗА ПИЋЕ ЈЕСТЕ ВОДА НАМЕЊЕНА ЗА ЉУДСКУ
УПОТРЕБУ И ОБУХВАТА:
(1) ВОДУ БИЛО У ЊЕНОМ ОРИГИНАЛНОМ СТАЊУ ИЛИ ПОСЛЕ
ТРЕТМАНА, КОЈА ЈЕ НАМЕЊЕНА ЗА ПИЋЕ, КУВАЊЕ, ПРИПРЕМУ ХРАНЕ
ИЛИ ЗА ДРУГЕ ПОТРЕБЕ ДОМАЋИНСТВА, БЕЗ ОБЗИРА НА ЊЕНО ПОРЕКЛО
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И НА ТО ДА ЛИ СЕ ДОСТАВЉА ИЗ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ, ЈАВНОГ
ИЗВОРА, ЈАВНОГ БУНАРА, ЦИСТЕРНЕ, КОНТЕЈНЕРА, БОЦА ИЛИ ТАНКОВА,
(2) ВОДУ КОЈА СЕ КОРИСТИ У ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА
ПРОИЗВОДЊУ ХРАНЕ РАДИ ПРОИЗВОДЊЕ, ОБРАДЕ, ЧУВАЊА ИЛИ
СТАВЉАЊА НА ТРЖИШТЕ ПРОИЗВОДА ИЛИ СУПСТАНЦИ НАМЕЊЕНИХ ЗА
ЉУДСКУ УПОТРЕБУ, АКО СУ НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ САГЛАСНИ ДА КВАЛИТЕТ
ВОДЕ НЕ МОЖЕ ДА УТИЧЕ НА ЗДРАВСТВЕНУ ИСПРАВНОСТ ХРАНЕ У
ЊЕНОМ КОНАЧНОМ ОБЛИКУ;
6) вода за санитарно-хигијенске потребе јесте вода која се
користи за одржавање личне и опште хигијене;
7) вода намењена за људску потрошњу јесте вода која се
захвата из изворишта и има квалитет прописан за сирову воду;
8) воде јесу све текуће и стајаће воде на површини земље и све
подземне воде;
9) водни биланс јесте квантитативни и квалитативни однос
расположивих и потребних количина површинских и подземних вода на
одређеном простору и у одређеном времену;
10) водни режим јесте природно и/или људским активностима
проузроковано квантитативно и/или квалитативно стање подземних и
површинских вода на одређеном простору и у одређеном времену;
11) водни ресурси јесу све површинске и подземне воде, по
количини и квалитету;
12) водни систем чине све воде, водна земљишта и водни објекти
на одређеном простору;
13) водно подручје јесте област коју чини један или више суседних
речних сливова и подсливова или њихових делова на територији Републике
Србије, заједно са припадајућим подземним водама, које је одређено као
основна јединица за управљање водама;
14) водно тело површинске воде јесте посебан и значајан елемент
површинске воде као што је језеро, акумулација, поток, река или канал или део
потока, реке или канала;
15) водно тело подземне воде јесте посебна запремина подземне
воде унутар једног или више водоносних слојева;
16) водоток јесте корито текуће воде заједно са обалама и водом
која њиме стално или повремено тече и може бити природни (река, бујица,
поток) и вештачки (канал, просек, измештено корито);
17) главни колектор јесте сакупљач отпадних вода насеља, или
више насеља, којим се сакупљена вода одводи до постројења за
пречишћавање отпадних вода;
18) граничне вредности емисија обухватају масу, изражену
одређеним специфичним параметрима, концентрацију и/или ниво емисије који
не могу бити прекорачени у току једног или више временских периода;
19) директно испуштање у подземну воду јесте испуштање
загађујуће супстанце у подземну воду без процеђивања кроз површинске и
подземне слојеве земљишта;
20) добар еколошки потенцијал јесте статус значајно измењеног
или вештачког водног тела, класификован у складу са посебним прописом;
21) добар еколошки статус јесте статус водног тела површинске
воде, класификован у складу са посебним прописом;
22) добар квантитативни статус јесте статус водног тела
подземне воде који је утврђен посебним прописом;
23) добар статус површинске воде јесте статус водног тела
површинске воде остварен када је његов еколошки статус и његов хемијски
статус барем „добар” у складу са посебним прописом;
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24) добар статус подземне воде јесте статус водног тела
подземне воде остварен када је његов квантитативни и хемијски статус барем
„добар”, у складу са посебним прописом;
25) добар хемијски статус површинске воде јесте хемијски статус
који мора бити у складу са прописаним циљевима животне средине за
површинске воде, односно хемијски статус водног тела површинске воде такав
да концентрација загађујућих супстанци не прекорачује стандарде квалитета
животне средине, у складу са посебним прописом;
26) добар хемијски статус подземне воде јесте хемијски статус
водног тела подземне воде који испуњава све прописане услове;
27) еколошки
статус
обухвата
квалитет
структуре
и
функционисања акватичног екосистема придруженог површинским водама,
класификован у складу са посебним прописом;
28) ерозионо подручје јесте подручје на коме, услед дејства воде,
настају појаве спирања, јаружања, браздања, подривања и клижења,
земљиште које може постати подложно овим утицајима због промена начина
коришћења (сеча шума, деградација ливада, изградња објеката на
нестабилним падинама и друго), као и земљиште рудничких и индустријских
јаловишта;
29) загађивање јесте директно или индиректно уношење, као
резултат људске активности, супстанци или топлоте у ваздух, воду или земљу,
а које може бити штетно по људско здравље или квалитет акватичних
екосистема или сувоземних екосистема директно зависних од акватичних
екосистема (приобални екосистеми), које проузрокује штету на материјалним
добрима или умањује или омета обичајна и друга легитимна коришћења
животне средине;
30) загађујућа супстанца јесте свака супстанца која узрокује
загађивање, а чија се листа утврђује посебним прописом;
31) значајно измењено водно тело јесте тело површинске воде
које je, као резултат физичких измена услед људске активности, битно
измењено по својим карактеристикама и разврстано у складу са посебним
прописом;
32) извориште јесте простор (извор, део реке или језера,
акумулација или њен део и аквифер или његов део) на коме се захвата вода за
разне кориснике;
33) инундационо подручје јесте појас земљишта између корита за
малу воду и граничне (поплавне) линије корита за стогодишњу велику воду на
подручју на којем нису изграђени објекти за заштиту од штетног дејства вода
(неуређено инундационо подручје), односно простор између корита за малу
воду и унутрашње (брањене) БРАЊЕНЕ ножице објекта изграђеног за заштиту
од поплава (уређено инундационо подручје);
34) јавна канализација јесте скуп техничко-санитарних објеката и
мера, којима се обезбеђује непрекидно и систематско сакупљање, одвођење,
пречишћавање и испуштање отпадних и атмосферских вода насеља и
привреде у одговарајуће пријемнике-реципијенте;
35) јавни водовод јесте скуп узајамно повезаних техничкосанитарних објеката и опреме, намењених да становништву и привреди насеља
обезбеде воду за пиће која испуњава услове у погледу здравствене
исправности;
35) ЈАВНИ ВОДОВОД ЈЕСТЕ СКУП ПОВЕЗАНИХ ОБЈЕКАТА КОЈИ
СУ У ФУНКЦИЈИ ЗАХВАТАЊА ВОДЕ ИЗ УРЕЂЕНОГ И ЗАШТИЋЕНОГ
ИЗВОРИШТА, ПРЕЧИШЋАВАЊА, СКЛАДИШТЕЊА И ТРАНСПОРТА ВОДЕ ЗА
ПИЋЕ ДИСТРИБУТИВНОМ ВОДОВОДНОМ МРЕЖОМ ДО ВОДОМЕРА
КОРИСНИКА, КОЈИ КОРИСНИЦИМА ИСПОРУЧУЈЕ ВИШЕ ОД 10М3/ДАН ВОДЕ
ЗА ПИЋЕ ИЛИ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ СНАБДЕВА ВИШЕ ОД 50 СТАНОВНИКА;
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35А) ЈАВНО ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ЈЕСТЕ СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ
ЗА ПИЋЕ ИЗ ЈАВНОГ ВОДОВОДА;
36) језеро јесте тело стајаће површинске воде;
37) квантитативни статус обухвата ниво до кога је водно тело
подземне воде угрожено директним или индиректним захватањима;
38) копнене воде јесу све стајаће или текуће воде на површини
земље и све подземне воде;
39) корито за велику воду јесте корито и простор који плави
велика вода повратног периода једном у 100 година;
40) корито за малу воду (у даљем тексту: корито) јесте удубљење
кроз које теку мале и средње воде водотока, односно удубљење које је стално
покривено водама природних језера и других површинских вода;
40А) ЛЕДЕНЕ ПОПЛАВЕ СУ ПОПЛАВЕ ОД СПОЉНИХ ВОДА
УСЛЕД НАСТАНКА ЛЕДЕНИХ БАРИЈЕРА У РЕЧНОМ КОРИТУ;
40Б) МАГИСТРАЛНИ ЦЕВОВОД ЈЕ ВОДНИ ОБЈЕКАТ, СА
ОПРЕМОМ, ЗА ТРАНСПОРТ ВОДЕ У СИСТЕМУ ВОДОСНАБДЕВАЊА ОД
ВОДОЗАХВАТА ДО РЕЗЕРВОАРА ИЛИ МРЕЖЕ;
40В) МАТРИКС ЈЕСТЕ ПОСЕБАН ДЕО АКВАТИЧНЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ТО: ВОДА, СЕДИМЕНТ И БИОТА;”
41) минимални одрживи проток јесте проток који се низводно од
водозахвата мора обезбедити у водотоку за опстанак и развој низводних
биоценоза и задовољавање потреба низводних корисника;
41А) МУЉ ЈЕСУ ОБРАЂЕНИ ИЛИ НЕОБРАЂЕНИ ОСТАЦИ КОЈИ
НАСТАЈУ У ПРОЦЕСУ ПРЕЧИШЋАВАЊА КOМУНАЛНИХ ОТПАДНИХ ВОДА;
42) обала јесте појас земљишта (ширине до 10 m), који се налази
непосредно уз корито водотока, језера, акумулација и других површинских вода;
43) површинске воде јесу текуће и стајаће воде на површини
земље, изузев подземних вода;
44) подземне воде јесу све воде које су испод површине земље у
зони засићења и у додиру са површином земље или потповршинским слојем;
„44А) ПОПЛАВА ЈЕСТЕ ПРИВРЕМЕНА ПОКРИВЕНОСТ ВОДОМ
ЗЕМЉИШТА КОЈЕ ОБИЧНО НИЈЕ ПОКРИВЕНО ВОДОМ;”
45) поплаве спољним водама су поплаве настале изливањем вода
из корита водотока;
46) поплаве унутрашњим водама су поплаве од сувишних
атмосферских и подземних вода;
47) поплавно подручје јесте подручје које вода повремено плави,
услед изливања водотока или сувишних унутрашњих вода;
48) приоритетне супстанце јесу супстанце издвојене између оних
које представљају значајан ризик за акватичну животну средину или за друге
преко ње, чија се листа утврђује посебним прописом. Ове супстанце обухватају
и „приоритетне хазардне супстанце”, које су идентификоване као изабране
приоритетне супстанце и које узрокују повећан ризик за здравље људи или
животну средину, a листа и мере које се морају применити у вези са њима
утврђује се посебним прописом;
49) расположиви
ресурс
подземне
воде
јесте
средње
вишегодишње укупно прихрањивање водног тела подземне воде, умањено за
средњи вишегодишњи проток потребан за остваривање циљева еколошког
квалитета за придружене површинске воде, ради избегавања било ког значајног
погоршања еколошког статуса таквих вода и ради избегавања било које
значајне штете на одговарајућим сувоземним екосистемима;
50) река јесте тело копнене воде које највећим делом тече по
површини земље, али може тећи подземно на једном делу свог тока;
51) ресурс подземних вода јесте један или више аквифера
међусобно повезаних у јединствену хидрогеолошку и хидродинамичку целину;
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52) реципијентом (пријемником) се сматрају природни и вештачки
водотоци, језера, акумулације и земљиште, у које се испуштају отпадне и
атмосферске воде И ВОДЕ ИЗ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ;
53) речни наноси јесу трајни или привремени наноси река и бујица
(песак, шљунак и слично), који се налазе на водном земљишту;
54) речни слив јесте област са кога се сав површински отицај слива
мрежом потока, река, а могуће и језером, према ушћу, естуару или делти реке у
море;
54) РЕЧНИ СЛИВ ЈЕСТЕ ПРОСТОР СА КОГА СЕ САВ
ПОВРШИНСКИ ОТИЦАЈ СЛИВА МРЕЖОМ ВОДОТОКА, А МОГУЋЕ И
ЈЕЗЕРОМ, СА ПРИПАДАЈУЋИМ ПОДЗЕМНИМ ВОДАМА ПРЕМА УШЋУ,
ЕСТУАРУ ИЛИ ДЕЛТИ РЕКЕ У МОРЕ;
55) подслив јесте област са које се сав површински отицај слива
мрежом потока, река, а могуће и језером, према одређеној тачки водотока;
55) ПОДСЛИВ ЈЕСТЕ ПРОСТОР СА КОГА СЕ САВ ПОВРШИНСКИ
ОТИЦАЈ СЛИВА МРЕЖОМ ВОДОТОКА, А МОГУЋЕ И ЈЕЗЕРОМ, СА
ПРИПАДАЈУЋИМ ПОДЗЕМНИМ ВОДАМА ПРЕМА ВОДОТОКУ У КОЈИ СЕ
УЛИВА;
55А) СЕОСКИ ВОДОВОД ЈЕСТЕ ЈАВНИ ВОДОВОД КОЈИ ВОДОМ
ЗА ПИЋЕ СНАБДЕВА СЕОСКО НАСЕЉЕ, А САСТОЈИ СЕ НАЈМАЊЕ ОД
УРЕЂЕНОГ И ЗАШТИЋЕНОГ ИЗВОРИШТА И ДИСТРИБУТИВНЕ ВОДОВОДНЕ
МРЕЖЕ;
56) стајаће воде јесу природна језера, рибњаци, баре, мочваре и
други „сакупљачи” вода, који имају сталан или повремен доток или отицање
текућих или подземних вода;
56А) СТАНДАРД КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЈЕСТЕ
КОНЦЕНТРАЦИЈА ПОЈЕДИНАЧНЕ ЗАГАЂУЈУЋЕ СУПСТАНЦЕ ИЛИ ГРУПЕ
ЗАГАЂУЈУЋИХ СУПСТАНЦИ У ВОДИ, СЕДИМЕНТУ ИЛИ БИОТИ, КОЈА НЕ
МОЖЕ ДА БУДЕ ПРЕКОРАЧЕНА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЉУДСКОГ ЗДРАВЉА И
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ;
57) статус површинске воде јесте општи израз о статусу водног
тела површинске воде, a одређује га лошији од његовог еколошког статуса и
његовог хемијског статуса;
58) статус подземне воде јесте општи израз о статусу водног
тела подземне воде, a одређује га лошији од његовог квантитативног статуса и
његовог хемијског статуса;
59) текуће воде јесу природни водотоци са сталним или
повременим током, као и вештачки водотоци;
60) хазардне супстанце јесу супстанце или групе супстанци које
су токсичне, постојане и подложне биоакумулирању и друге супстанце или
групе супстанци које дају повод за одговарајући ниво забринутости, чија се
листа утврђује посебним прописом;
60А) ХИДРОМЕЛОРАЦИОНИ СИСТЕМ ЧИНЕ ВОДОТОЦИ И
ВОДНИ ОБЈЕКТИ КОЈИМА СЕ РЕГУЛИШЕ ВОДНИ РЕЖИМ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ
ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА УНУТРАШЊИХ ВОДА (ОДВОДЊАВАЊЕ) ИЛИ
НАВОДЊАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА, И МОЖЕ БИТИ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ,
НАВОДЊАВАЊЕ И ДВОНАМЕНСКИ;
61) циљеви животне средине обухватају спречавање погоршања,
заштиту и унапређивање свих водних тела површинских вода и заштиту,
унапређење и обнављање свих тела подземних вода, а ради остваривања
доброг статуса површинских и подземних вода и заштићених области;
62) 1 ЕС (један еквивалентни становник) је органско биоразградиво
оптерећење које има петодневну биохемијску потрошњу кисеоника од 60 gr 60
G кисеоника на дан.
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II. ВОДНО ДОБРО
Јавно водно добро
Члан 5.
Воде су добро од општег интереса и у државној су својини.
ВОДЕ СУ ПРИРОДНО БОГАТСТВО И У СВОЈИНИ СУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
Воде и водно земљиште у јавној својини су јавно водно добро.
Јавно водно добро је неотуђиво.
Јавно водно добро се користи на начин којим се не утиче штетно
на воде и приобални екосистем и не ограничавају права других.
На јавном водном добру може се, под условима утврђеним овим
законом и посебним законом, стећи право коришћења, А НА ВОДНОМ
ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ПРАВО ЗАКУПА.
Приобално земљиште
Члан 9.
Приобално земљиште, у смислу овог закона, јесте појас
земљишта непосредно уз корито за велику воду водотока који служи
одржавању заштитних објеката и корита за велику воду и обављању других
активности које се односе на управљање водама.
Ширина појаса приобалног земљишта из става 1. овог члана је:
1) у подручју незаштићеном од поплава до 10 m;
2) у подручју заштићеном од поплава до 50 m (зависно од
величине водотока, односно заштитног објекта), рачунајући од ножице насипа
према брањеном подручју.
Изузетно од става 2. овог члана Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство), на територији
аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине, а на територији
града Београда надлежни орган града Београда (у даљем тексту: надлежни
орган Града), А НА ТЕРИТОРИЈИ АУТНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАН
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ може да одреди и другчију ширину приобалног
земљишта, ако је то потребно ради:
1) заштите вода, акватичних и приобалних екосистема;
2) уређења вода;
3) заштите добара посебних вредности и капиталних објеката;
4) обављања других послова од општег интереса, у складу са
овим законом.
„УПРАВЉАЊЕ ВОДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ЧЛАН 9А
ПОД УПРАВЉАЊЕМ ВОДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, У
СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА, СМАТРА СЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА
ПОТРЕБНОГ ЗА РЕДОВНУ УПОТРЕБУ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ, ОДРЕЂИВАЊЕ НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА И
КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА.
ВОДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ УПРАВЉА ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ ОСНОВАНО ЗА ОБАВЉАЊЕ ВОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА
ОДРЕЂЕНОЈ ТЕРИТОРИЈИ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ).
Коришћење водног земљишта
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Члан 10.
Водно земљиште користи се на начин којим се не утиче штетно на
воде и приобални екосистем и не ограничавају права других, и то за:
1) изградњу водних објеката и постављање уређаја намењених
уређењу водотока и других вода;
2) одржавање корита водотока и водних објеката;
3) спровођење мера заштите вода;
4) спровођење заштите од штетног дејства вода;
5) остале намене, утврђене овим законом.
НАМЕНА ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА
ЧЛАН 10.
ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ ЈЕ НАМЕЊЕНО ЗА ОДРЖАВАЊЕ И
УНАПРЕЂЕЊЕ ВОДНОГ РЕЖИМА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И АКТИМА
ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА, А ПОСЕБНО ЗА:
1) ИЗГРАДЊУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И САНАЦИЈУ ВОДНИХ
ОБЈЕКАТА;
2) ОДРЖАВАЊЕ КОРИТА ВОДОТОКА И ВОДНИХ ОБЈЕКАТА;
3) СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УРЕЂЕЊЕ
ВОДОТОКА И ЗАШТИТУ ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА, УРЕЂЕЊЕ И
КОРИШЋЕЊЕ ВОДА И ЗАШТИТУ ВОДА.
ОСИМ ЗА НАМЕНЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ВОДНО
ЗЕМЉИШТЕ МОЖЕ ДА СЕ, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И АКТИМА
ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА, КОРИСТИ И ЗА:
1) ИЗГРАДЊУ
И
ОДРЖАВАЊЕ
ЛИНИЈСКИХ
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА;
2) ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА НАМЕЊЕНИХ
ОДБРАНИ ДРЖАВЕ;
3) ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ БРОДОГРАДИЛИШТА, КАО И
ЛУКА, ПРИСТАНИШТА, ПЛОВНОГ ПУТА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА У СКЛАДУ СА
ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПЛОВИДБА;
4) ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ПРИРОДНИХ КУПАЛИШТА И ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАШТИТНИХ МЕРА НА
ПРИРОДНИМ КУПАЛИШТИМА;
5) ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ КОРИШЋЕЊЕМ ВОДНИХ СНАГА;
6) ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ, И ТО:
(1) ФОРМИРАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ДЕПОНИЈА ШЉУНКА, ПЕСКА
И ДРУГОГ МАТЕРИЈАЛА,
(2) ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ СЕ ИЗДАЈЕ ПРИВРЕМЕНА
ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА У СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ
ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА,
(3) ПОСТАВЉАЊЕ
МАЊИХ
МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА КОЈЕ СЕ НЕ
ИЗДАЈЕ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА У СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ
ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА;
7) ЗА БОРАВАК И ПРИВЕЗ ПЛОВНОГ ОБЈЕКТА, ПЛОВЕЋЕГ
ПОСТРОЈЕЊА
ИЛИ
ПЛУТАЈУЋЕГ
ОБЈЕКТА,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ НА ПЛОВЕЋЕМ ОБЈЕКТУ;
8) СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈУ И ТУРИЗАМ;
9) ОБАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ;
10) ВРШЕЊЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА У
СКЛАДУ СА ОВИМ И ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ.
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ДАВАЊЕ У ЗАКУП ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ЧЛАН 10А
ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ МОЖЕ СЕ ДАТИ У ЗАКУП
ПРАВНИМ ЛИЦИМА, ПРЕДУЗЕТНИЦИМА И ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ЗА НАМЕНЕ
УТВРЂЕНЕ ЧЛАНОМ 10. ОВОГ ЗАКОНА, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И
АКТИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА.
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП И УГОВОР О ЗАКУПУ ВОДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ДОНОСИ, ОДНОСНО ЗАКЉУЧУЈЕ ЈАВНО
ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ.
ПРОТИВ РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА О ДАВАЊУ У ЗАКУП
ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА МОЖЕ СЕ ИЗЈАВИТИ ЖАЛБА МИНИСТАРСТВУ И
НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ЗА ЗАКУП НА ТЕРИТОРИЈИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ДОНОШЕЊА
ОДЛУКЕ.
ЧЛАН 10Б
ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ МОЖЕ СЕ ДАТИ У ЗАКУП
У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ИЛИ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ
ПОНУДА ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА.
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ МОЖЕ СЕ ДАТИ У ЗАКУП НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ У
СЛУЧАЈЕВИМА УТВРЂЕНИМ ПРОПИСИМА КОЈИМА ЈЕ УРЕЂЕНО ДАВАЊЕ У
ЗАКУП СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И У СЛУЧАЈУ ДАВАЊА У ЗАКУП
ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА НА КОЈЕМ СУ ИЗГРАЂЕНИ ОБЈЕКТИ БЕЗ
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ.
ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НЕ МОЖЕ СЕ ДАВАТИ У
ПОДЗАКУП.
УГОВОР ЗАКЉУЧЕН ПРОТИВНО ОДРЕДБАМА ОВОГ ЧЛАНА
НИШТАВ ЈЕ.
ЧЛАН 10В
ПОСТУПАК ДАВАЊА У ЗАКУП ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ СПРОВОДИ СЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА ЈЕ УРЕЂЕНО
ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ.
ПОЧЕТНА ВИСИНА ЗАКУПНИНЕ ПО КОЈОЈ СЕ ВОДНО
ЗЕМЉИШТЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ МОЖЕ ДАТИ У ЗАКУП НЕ МОЖЕ БИТИ
ИСПОД ТРЖИШНЕ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ НА ПОДРУЧЈУ НА КОЈЕМ СЕ ТО
ЗЕМЉИШТЕ НАЛАЗИ.
ПОЧЕТНУ ВИСИНУ ЗАКУПНИНЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА
УТВРЂУЈЕ ВЕШТАК ОДГОВАРАЈУЋЕ СТРУКЕ.
ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА, ОДНОСНО УСТАНОВАМА, ЈАВНИМ
АГЕНЦИЈАМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА
СРБИЈА, КАО И ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ИЛИ ДРУГИМ ПРИВРЕДНИМ
ДРУШТВИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ, ОДНОСНО ВЕЋИНСКИ ВЛАСНИК
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ СЕ ДАЈЕ У ЗАКУП БЕЗ НАКНАДЕ.
ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА О ДАВАЊУ ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ЗАКУП НЕ ИСКЉУЧЈУ ДАВАЊЕ ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА НА КОРИШЋЕЊЕ ПО
ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ И
КОНЦЕСИЈАМА.
ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ВОДНОГ
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОСИМ ТЕРИТОРИЈЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ПРИХОДА ОСТВАРЕНИХ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП
ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА
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(УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ НА ВОДИ, ПЛОВИЛА ЗА ПОТРЕБЕ МАРИНЕ,
ПЛОВИЛА ЗА ПОТРЕБЕ СПОРТСКОГ КЛУБА НА ВОДИ, ПЛОВИЛА ЗА
ПОТРЕБЕ МАНИФЕСТАЦИЈА, ПОНТОНА И СПЛАВ КУЋИЦА ЗА ОДМОР) НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА, СУ ПРИХОД БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И КОРИСТЕ СЕ ПРЕКО БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ВОДНОГ
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ СУ ПРИХОД
БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И КОРИСТЕ СЕ ПРЕКО БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, А ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ОД
ДАВАЊА У ЗАКУП ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПЛУТАЈУЋИХ
ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА СУ ПРИХОД БУЏЕТА ГРАДА
БЕОГРАДА.
ПРИХОДИ ИЗ СТ. 6. И 7. ОВОГ ЧЛАНА КОРИСТЕ СЕ ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ
УПРАВЉАЊА ВОДАМА.
ЧЛАН 10Г
РОК НА КОЈИ СЕ ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ ДАЈЕ У ЗАКУП НЕ МОЖЕ
БИТИ ДУЖИ ОД 15 ГОДИНА, ИЗУЗЕВ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У КОМ
СЛУЧАЈУ РОК НЕ МОЖЕ БИТИ ДУЖИ ОД 50 ГОДИНА.
ПО ПРЕСТАНКУ ВАЖНОСТИ УГОВОРА О ЗАКУПУ ИЗ СТАВА 1.
ОВОГ ЧЛАНА ЗАКУПАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА УКЛОНИ ОБЈЕКАТ СА ВОДНОГ
ЗЕМЉИШТА О СВОМ ТРОШКУ, У РОКУ ОД ТРИ МЕСЕЦА.
ЧЛАН 10Д
У СЛУЧАЈУ ДА ВИШЕ ЛИЦА ПОДНЕСЕ ПРИЈАВУ, ОДНОСНО
ПОНУДУ ЗА ИСТО ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ ПРИОРИТЕТ КОД ДАВАЊА У ЗАКУП
(ПРАВО ПРЕЧЕГ ЗАКУПА) ТОГ ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ИМА ПРАВНО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ НА ТОМ ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ
ОБАВЉА ПРИВРЕДНУ ДЕЛАТНОСТ, УКОЛИКО ПРИХВАТИ НАЈВИШУ
ПОНУЂЕНУ ВИСИНУ ЗАКУПНИНЕ.
ПРАВНО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК ДОСТАВЉАЈУ ЈАВНОМ
ВОДОПРИВРЕДНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ДОКАЗ ДА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ
ОБАВЉАЈУ ПРИВРЕДНУ ДЕЛАТНОСТ.
УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СТВАРНЕ СЛУЖБЕНОСТИ НА ВОДНОМ
ЗЕМЉИШТУ И ВОДНОМ ОБЈЕКТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ЧЛАН 10Ђ
НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ И ВОДНОМ ОБЈЕКТУ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ МОЖЕ СЕ УСТАНОВИТИ ПРАВО СТВАРНЕ СЛУЖБЕНОСТИ ЗА
ИЗГРАДЊУ ЛИНИЈСКИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА, ПОСТАВЉАЊЕ
ЦЕВОВОДА, ПОДЗЕМНИХ И НАДЗЕМНИХ ВОДОВА, ОПТИЧКИХ КАБЛОВА И
ДРУГИХ ИНСТАЛАЦИЈА, КОЛЕКТОРА, ВОДОЗАХВАТА/ПРЕГРАДЕ У КОРИТУ
ВОДОТОКА, КАО И ПРАВО СЛУЖБЕНОСТИ ПРОЛАЗА.
УГОВОР
КОЈИМ СЕ
УСТАНОВЉАВА
ПРАВО
СТВАРНЕ
СЛУЖБЕНОСТИ НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ И ВОДНОМ ОБЈЕКТУ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ЗАКЉУЧУЈЕ ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ.
АКО СЕ НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ И ВОДНОМ ОБЈЕКТУ
УСТАНОВЉАВА ПРАВО СТВАРНЕ СЛУЖБЕНОСТИ НА ЗАХТЕВ ДРЖАВНИХ
ОРГАНА, ОДНОСНО УСТАНОВА, ЈАВНИХ АГЕНЦИЈА И ДРУГИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ИЛИ НА ЗАХТЕВ
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ОДНОСНО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ, ОДНОСНО ВЕЋИНСКИ ВЛАСНИК РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРАВО
СТВАРНЕ СЛУЖБЕНОСТИ СЕ УСТАНОВЉАВА БЕЗ НАКНАДЕ.
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ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ОД УСТАНОВЉАВАЊА ПРАВА СТВАРНЕ
СЛУЖБЕНОСТИ НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ И ВОДНОМ ОБЈЕКТУ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОСИМ ТЕРИТОРИЈЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, СУ ПРИХОД БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И
КОРИСТЕ СЕ ПРЕКО БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, А
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ СУ ПРИХОД БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И КОРИСТЕ СЕ ПРЕКО БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОД ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ВОДАМА.
Одређивање граница водног земљишта
Члан 11.
Министарство, на територији аутономне покрајине надлежни
орган аутономне покрајине, а на територији града Београда надлежни орган
Града, одређује границе водног земљишта за воде I реда.
МИНИСТАРСТВО А НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ОДРЕЂУЈЕ ГРАНИЦЕ
ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА.
Водно земљиште из става 1. овог члана уписује се у јавне књиге о
евиденцији непокретности и правима на њима.
ГРАНИЦЕ ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА УНОСЕ СЕ И У ПРОСТОРНЕ
(ПРОСТОРНИ ПЛАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ПРОСТОРНИ ПЛАН
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН) И
УРБАНИСТИЧКЕ ПЛАНОВЕ (ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, ГЕНЕРАЛНИ
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН И ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ).
Министар ближе прописује начин одређивања граница водног
земљишта.
Право прече куповине водног земљишта
Члан 12.
Република Србија има право прече куповине водног земљишта.
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИМА ПРАВО ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ
ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ВЕШТАЧКИМ ВОДОТОЦИМА (КАНАЛИМА) НА
КОЈИМА ИМА ПРАВО ЈАВНЕ СВОЈИНЕ.
Власник који намерава да прода водно земљиште дужан је да то
земљиште прво понуди надлежном органу Републике Србије, ОДНОСНО
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ.
Понуда из става 2. овог члана СТАВА 3. овог члана мора да
садржи податке о водном земљишту (број катастарске парцеле, површину,
културу и друго), цену и остале услове продаје.
Ако орган из става 2. овог члана СТАВА 3. овог члана не прихвати
понуду, власник може водно земљиште продати другоме, али не под
повољнијим условима за купца.
Ако се орган из става 2. овог члана СТАВА 3. овог члана не
изјасни о понуди у року од 30 дана, сматраће се да је одбио понуду.
III. ВОДНИ ОБЈЕКТИ
Водни објекти за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода одводњавање
Члан 17.
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Водни објекти за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода одводњавање су објекти:
1) основне каналске мреже за одводњавање: главни и сабирни
одводни
канали
у
које
се
сливају
воде
из
мелиорационог
ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ
система или његовог дела, са објектима и
уређајима на њима У ФУНКЦИЈИ ОДВОДЊАВАЊА ИЛИ ОДРЖАВАЊА
(мостови и пропусти на каналима, сифони, степенице, брзотоци, уставе, црпне
станице и слично) и главне црпне станице и уставе за одвођење вода из
система у реципијент (природни, односно вештачки водоток);
2) детаљне каналске мреже за одводњавање: детаљни канали за
непосредно прикупљање воде са пољопривредних и других површина и њихово
одвођење у сабирне канале ОСНОВНУ КАНАЛСКУ МРЕЖУ, као и објекти на
детаљним одводним каналима (пропусти, сифони, степенице, брзотоци, уставе,
црпне станице и слично).
Водни објекти за коришћење вода
Члан 18.
Водни објекти за коришћење вода су објекти:
1) за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе водозахвати (бунари, каптаже, захвати из водотока, канала, језера и бране са
акумулацијама), постројења за припрему воде за пиће, магистрални цевоводи и
резервоари са уређајима који им припадају;
2) за наводњавање: захвати из водотока, канала, језера,
ПОДЗЕМНИХ ВОДА и бране са акумулацијама, главни канали и секундарна
мрежа И ОБЈЕКТИ и уређаји који им припадају;
3) за производњу хидроелектичне енергије и друге намене - бране
са акумулацијама, доводни и одводни канали и уређаји који им припадају;
4) за узгој риба - рибњаци;
5) за пловидбу - објекти којима се обезбеђује сигурност пловидбе
у пловном путу на каналима за наводњавање и одводњавање и бродске
преводнице на њима.
Изградња, одржавање и упис у јавне књиге
Члан 21.
Изградња и одржавање водних објеката врши се у складу са
овим законом и посебним законима.
Водни објекти уписују се у јавне књиге о евиденцији
непокретности и правима на њима.
Санација водног објекта
Члан 22.
Ако су на водном објекту у јавној својини, осим на водном објекту
за мониторинг вода, штете причињене радњама правног или физичког лица,
трошкови санације водног објекта падају на терет тог лица.
Ако лице из става 1. овог члана не изврши санацију, извршиће је
јавно водопривредно предузеће основано за обављање водне делатности на
одређеној територији, на терет тог лица.
Управљање водним објектима
Члан 23.
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ПОД УПРАВЉАЊЕМ ВОДНИМ ОБЈЕКТИМА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ, У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА, СМАТРА СЕ ИЗГРАДЊА,
РЕКОНСТРУКЦИЈА,
САНАЦИЈА
И
ОДРЖАВАЊЕ
(РЕДОВНО
И
ИНВЕСТИЦИОНО) ВОДНИХ ОБЈЕКАТА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ, ВРШЕЊЕ
ПРАВА ИНВЕСТИТОРА У ИМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОДНОСНО АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ, УНАПРЕЂИВАЊЕ, ЧУВАЊЕ И СТАРАЊЕ О ЊИХОВОМ
НАМЕНСКОМ КОРИШЋЕЊУ.
Јавно водопривредно предузеће основано за обављање водне
делатности на одређеној територији (у даљем тексту: јавно водопривредно
предузеће) управља водним објектима за уређење водотока и за заштиту од
поплава на водама I реда и водним објектима за одводњавање, који су у јавној
својини и брине се о њиховом наменском коришћењу, одржавању и чувању.
ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ УПРАВЉА ВОДНИМ
ОБЈЕКТИМА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА И ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА НА
ВОДАМА I РЕДА И ВОДНИМ ОБЈЕКТИМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ, КОЈИ СУ У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ.
Поред објеката из става 1. овог члана из СТАВА 2. овог члана,
јавно водопривредно предузеће управља и бранама са акумулацијама,
ВОДНИМ ОБЈЕКТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈА И БУЈИЦА НА СЛИВОВИМА
АКУМУЛАЦИЈА, преводницама на каналима и системима за наводњавање
КОЈИ СУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, осим објеката која су правна лица изградила за
своје потребе.
ЈАВНО
ВОДОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ОДГОВАРА
ЗА
УПРАВЉАЊЕ ВОДНИМ ОБЈЕКТИМА ИЗ СТ. 2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА ДО ВИСИНЕ
СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ УПРАВЉАЊА ИЗ
ЧЛАНА 42. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА.
Водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава на
водама II реда, објектима за заштиту од ерозије и бујица, који су у јавној
својини, управља, брине се о њиховом наменском коришћењу, одржавању и
чувању јединица локалне самоуправе на чијој се територији објекат налази.
ВОДНИМ ОБЈЕКТИМА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА И ЗАШТИТУ ОД
ПОПЛАВА НА ВОДАМА II РЕДА И ВОДНИМ ОБЈЕКТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД
ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА, ОСИМ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И
БУЈИЦА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, КОЈИ СУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, УПРАВЉА
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ЧИЈОЈ СЕ ТЕРИТОРИЈИ ОБЈЕКТИ
НАЛАЗЕ.
Правно лице, предузетник и физичко лице које је за своје потребе
изградило водне објекте дужно је да њима управља и да их одржава у складу
са овим законом и посебним законима.
Министар прописује начин одржавања водних објеката из ст. 1, 2.
и 3. СТ. 2, 3. И 5. овог члана.
IV. ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА
2. Територијалне основе за управљање водама
Јединствен водни простор
Члан 26.
Територија Републике Србије представља јединствен водни
простор за управљање водама и обухвата:
1) део слива Црног мора - слив реке Дунав;
2) део слива Егејског мора - подсливови Пчиње, Лепенца и
Драговиштице;
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3) део слива Јадранског мора - слив Белог Дрима и подслив
Плавске реке.
Слив реке Дунав обухвата подслив Саве, са Дрином и Колубаром,
подслив Тисе, подслив Велике, Јужне и Западне Мораве са Ибром, подслив
Тамиша и других банатских водотока, део непосредног слива реке Дунав, с
Млавом, Пеком, Поречком реком и Тимоком на територији Републике Србије.
Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни
орган аутономне покрајине одређује границе подсливова из ст. 1. и 2. овог
члана.
Водна подручја
Члан 27.
Водна подручја на територији Републике Србије су:
1) водно подручје Сава;
2) водно подручје Београд;
3) водно подручје Морава;
4) водно подручје Доњи Дунав;
5) водно подручје Срем;
6) водно подручје Бачка и Банат;
7) водно подручје Косово и Метохија.
Водно подручје Сава обухвата део подслива Саве са Колубаром и
Дрином, изван територије АП Војводине и територије града Београда.
Водно подручје Београд обухвата део речног слива Дунава, део
подслива Саве и делове подсливова водотока који се налазе у оквиру
административних граница града Београда.
Водно подручје Морава обухвата подслив реке Велике Мораве
без територије града Београда и делове подсливова Западне Мораве и Јужне
Мораве.
Водном подручју Морава прикључују се и подсливови Пчиње и
Драговиштице.
Водно подручје Доњи Дунав обухвата десно приобаље Дунава
низводно од територије града Београда, са подсливовима Млаве, Пека и
Поречке реке и део подслива реке Тимок на територији Републике Србије.
Водно подручје Срем обухвата део речног слива реке Дунав и део
подслива Саве на територији АП Војводине.
Водно подручје Бачка и Банат обухвата део речног слива реке
Дунав, укључујући и делове подсливова Тисе, Тамиша и других банатских
водотока на територији АП Војводине.
Водно подручје Косово и Метохија обухвата слив реке Бели Дрим
и делове подсливова Западне Мораве и Јужне Мораве на територији АП Косово
и Метохија.
Водном подручју Косово и Метохија прикључују се и подсливови
Плавске реке и реке Лепенац (део међународног водног подручја реке Вардар,
а налази се на територији АП Косово и Метохија).
Водна подручја из става 1. тач. 1) до 6) овог члана део су
међународног водног подручја Дунав, изузев Пчиње, која је део међународног
водног подручја реке Вардар и Драговиштице, која је део међународног водног
подручја реке Струме.
Влада, на предлог Министарства, одређује границе водних
подручја из става 1. овог члана.
ЧЛАН 27.
ВОДНА ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СУ:
1) ВОДНО ПОДРУЧЈЕ САВА;
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2) ВОДНО ПОДРУЧЈЕ ДУНАВ;
3) ВОДНО ПОДРУЧЈЕ МОРАВА;
4) ВОДНО ПОДРУЧЈЕ ИБАР И ЛЕПЕНАЦ;
5) ВОДНО ПОДРУЧЈЕ БЕЛИ ДРИМ.
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ САВА ОБУХВАТА ДЕО ПОДСЛИВА БОСУТ,
ФРУШКОГОРСКИХ ВОДОТОКА, ДЕО ПОДСЛИВА САВЕ,
ПОДСЛИВ
КОЛУБАРЕ И ПОДСЛИВ ДРИНЕ.
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ ДУНАВ ОБУХВАТА ДЕО РЕЧНОГ СЛИВА РЕКЕ
ДУНАВ, ДЕЛОВЕ ПОДСЛИВОВА ТИСЕ, ТАМИША И ДРУГИХ БАНАТСКИХ
ВОДОТОКА, ПОДСЛИВОВЕ МЛАВЕ, ПЕКА И ПОРЕЧКЕ РЕКЕ И ДЕО
ПОДСЛИВА РЕКЕ ТИМОК.
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ МОРАВА ОБУХВАТА ПОДСЛИВ РЕКЕ ВЕЛИКЕ
МОРАВЕ И ДЕЛОВЕ ПОДСЛИВОВА ЗАПАДНЕ МОРАВЕ И ЈУЖНЕ МОРАВЕ.
ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ МОРАВА ПРИКЉУЧУЈУ СЕ И ПОДСЛИВОВИ
ПЧИЊЕ И ДРАГОВИШТИЦЕ.
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ ИБАР И ЛЕПЕНАЦ ОБУХВАТА ПОДСЛИВОВЕ
ИБРА И ЛЕПЕНЦА.
ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ИБАР И ЛЕПЕНАЦ ПРИКЉУЧУЈE СЕ РЕКА
ЛЕПЕНАЦ (ДЕО МЕЂУНАРОДНОГ ВОДНОГ ПОДРУЧЈА РЕКЕ ВАРДАР).
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ БЕЛИ ДРИМ ОБУХВАТА ПОДСЛИВ БЕЛОГ
ДРИМА.
ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ БЕЛИ ДРИМ СЕ ПРИКЉУЧУЈЕ И ПОДСЛИВ
ПЛАВСКЕ РЕКЕ.
ВОДНА ПОДРУЧЈА ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 1) ДО 4) ОВОГ ЧЛАНА ДЕО
СУ МЕЂУНАРОДНОГ ВОДНОГ ПОДРУЧЈА ДУНАВ, ИЗУЗЕВ ПЧИЊЕ И
ЛЕПЕНЦА, КОЈИ СУ ДЕО МЕЂУНАРОДНОГ ВОДНОГ ПОДРУЧЈА РЕКЕ
ВАРДАР И ДРАГОВИШТИЦА, КОЈА ЈЕ ДЕО МЕЂУНАРОДНОГ ВОДНОГ
ПОДРУЧЈА РЕКЕ СТРУМЕ.
ВЛАДА, НА ПРЕДЛОГ МИНИСТАРСТВА, ОДРЕЂУЈЕ ГРАНИЦЕ
ВОДНИХ ПОДРУЧЈА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА.
ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ
ЧЛАН 27А
ВОДНА ПОДРУЧЈА ДЕЛЕ СЕ НА ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, КАО
ОСНОВНЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ОПЕРАТИВНИХ
ПОСЛОВА У УПРАВЉАЊУ ВОДАМА, НА ОСНОВУ УТВРЂЕНИХ
КРИТЕРИЈУМА, И ТО: КАРАКТЕРИСТИКА ВОДНОГ ПОДРУЧЈА СА АСПЕКТА
КОРИШЋЕЊА ВОДА, ЗАШТИТЕ ВОДА И ЗАШТИТЕ ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА
ВОДА, ИЗГРАЂЕНОСТИ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА И
ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНИХ СИСТЕМА И ГРАНИЦА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ.
ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НАРОЧИТО
ОБУХВАТАЈУ ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ
ОД ПОПЛАВА.
ПРЕДЛОГ ВОДНИХ ЈЕДИНИЦА, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ГРАНИЦЕ, ПРИПРЕМА ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ.
МИНИСТАР ОДРЕЂУЈЕ ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ И ЊИХОВЕ
ГРАНИЦЕ.
Мелиорационо подручје
Члан 28.
Мелиорационо подручје је део водног подручја на коме се
мелиорационим ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНИМ системима за одводњавање и
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наводњавање уређује водни режим земљишта и побољшавају услови за
његово коришћење.
Мелиорационо подручје обухвата:
1) пољопривредно, шумско и грађевинско земљиште, земљиште
под путевима и друго земљиште са којег се, системима за одводњавање,
омогућава брже и погодније отицање сувишне воде;
2) пољопривредно, шумско и грађевинско земљиште, земљиште
под путевима и друго земљиште са којег дотиче вода на земљиште које се,
системима за одводњавање, штити од сувишне воде;
3) пољопривредно, шумско и друго земљиште за које се,
системима за наводњавање, доводи вода за наводњавање.
Министарство, а на територији аутономне покрајине и града
Београда надлежни орган аутономне покрајине, односно града Београда,
одређује мелиорационо подручје и његове границе.
АКЦИОНИ ПЛАН
ЧЛАН 31А
СТРАТЕГИЈА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ КОЈИ, НА
ПРЕДЛОГ МИНИСТАРСТВА, ДОНОСИ ВЛАДА НА ПЕРИОД ОД ПЕТ ГОДИНА.
АКЦИОНИ ПЛАН ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА САДРЖИ
АКТИВНОСТИ НЕОПХОДНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ, РОКОВЕ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПЛАНИРАНИХ
АКТИВНОСТИ,
КАО
И
ОРГАНЕ,
ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА НАДЛЕЖНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ТИХ
АКТИВНОСТИ.
3. Планска документа за управљање водама
3.2. План управљања водама
Садржина плана управљања
Члан 33.
План управљања водама на водном подручју доноси се, у складу
са Стратегијом, за слив реке Дунав, као и за водна подручја (у даљем тексту:
план управљања водама). Посебан део плана управљања водама за водно
подручје из члана 27. став 1. тачка 3) овог закона представља план управљања
водама за део слива Егејског мора из члана 26. став 1. тачка 2) овог закона који
се односи на Пчињу и Драговиштицу.
План управљања водама нарочито садржи:
1) генерални опис карактеристика простора из става 1. овог члана
за који се ради план управљања водама, што укључује израду карата са
назнаком положаја и граница водних тела површинских вода, картирање
екорегиона и типова водних тела површинских вода и израду карата са
назнаком положаја и граница водних тела подземних вода;
2) приказ значајних утицаја људских активности на статус
површинских и подземних вода, укључујући процену загађивања од
концентрисаних и расутих загађивача, као и преглед коришћења земљишта,
процену притисака на квантитативни статус воде и њено захватање;
3) дентификацију и израду карата угрожених подручја;
3) КАРТЕ УГРОЖЕНИХ ПОДРУЧЈА;
4) карту осматрачке (мониторинг) мреже и картографски приказ
резултата осматрања који укључује еколошки и хемијски статус површинских
вода и хемијски и квантитативни статус подземних вода и заштићених области,
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као и могућа одступања од утврђених рокова за реализацију плана управљања
водама;
4А) МОНИТОРИНГ НАНОСА;
5) листу циљева животне средине у погледу површинских и
подземних вода и заштићених области, укључујући и случајеве у којима се
примењује продужење рока за достизање циљева и мање строги циљеви
заштите за одређена водна тела;
6) водни биланс;
6А) БИЛАНС НАНОСА;
7) идентификацију ЛИСТУ водних тела која се користе за
снабдевање водом за пиће, а код којих је просечно захватање воде веће од 10
m3/дан, или служе за снабдевање водом за пиће више од 50 становника,
односно која се планирају за такво коришћење;
8) идентификацију ПРИКАЗ агломерација већих од 2000 EС;
9) резиме регистра заштићених области, са картом на којој је
означен положај заштићених области и наведеним прописима према којима су
те области проглашене као заштићене;
10) приказ усвојеног програма радова и мера и начин на који ће
утврђени циљеви бити остварени у области заштите од штетног дејства вода,
заштите вода (укључујући и мере за заустављање трендова сталних и
значајних погоршања статуса подземних вода и њихов преокрет, мере заштите
којима је циљ примена мањег степена пречишћавања у производњи воде за
пиће, забрана уношења и контрола емисије загађења, забрана и случајеви за
које је дозвољено директно испуштања загађења у подземне воде, спречавање
и смањење утицаја акцидентних загађења и друго) и уређења и коришћења
вода (обезбеђења воде за пиће и друге потребе, заштите изворишта
намењених за људску потрошњу у будућности, контроле над захватањем и
акумулисањем воде, укључујући и забране коришћења вода, економске цене
коришћене воде и друго);
10А) УТВРЂЕНЕ ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
У СКЛАДУ СА ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈУ ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ
ЗАГАЂУЈУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ПОВРШИНСКИМ И ПОДЗЕМНИМ ВОДАМА И
СЕДИМЕНТУ И РОКОВИМА ЗА ЊИХОВО ДОСТИЗАЊЕ;
10Б) РЕЗИМЕ ПРОЦЕНЕ ХЕМИЈСКОГ СТАТУСА ПОДЗЕМНЕ
ВОДЕ
У СКЛАДУ СА
ПРАВИЛНИКОМ КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПАРАМЕТРЕ
ЕКОЛОШКОГ И ХЕМИЈСКОГ СТАТУСА ПОВРШИНСКИХ ВОДА И ПАРАМЕТРЕ
ХЕМИЈСКОГ И КВАНТИТАТИВНОГ СТАТУСА ПОДЗЕМНИХ ВОДА;
10В) РЕЗИМЕ НАЧИНА ПРОЦЕНЕ ТРЕНДА НА ПОЈЕДИНАЧНИМ
ТАЧКАМА МОНИТОРИНГА УНУТАР ТЕЛА ИЛИ ГРУПЕ ТЕЛА ПОДЗЕМНИХ
ВОДА, НА ОСНОВУ КОЈЕ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА СУ ТА ТЕЛА ПОДЛОЖНА
ЗНАЧАЈНОМ И СТАЛНОМ УЗЛАЗНОМ ТРЕНДУ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ НЕКЕ
ЗАГАЂУЈУЋЕ СУПСТАНЦЕ ИЛИ ПРЕОКРЕТУ ТОГ ТРЕНДА У СКЛАДУ СА
ТАЧКОМ 4) ОВОГ ЧЛАНА И РЕЗИМЕ РАЗЛОГА НА ОСНОВУ КОЈИХ СУ
УТВРЂЕНЕ ПОЧЕТНЕ ТАЧКЕ ЗА ПРЕОКРЕТ ТРЕНДА;
11) додатне мере за достизање утврђених циљева животне
средине;
12) списак детаљнијих програма и планова управљања водама за
поједине подсливове, проблематику или типове вода, укључујући и њихов
садржај;
13) приказ економске анализе коришћења и заштите вода и
заштите од вода, спроведене уз примену начела „корисник плаћа” и „загађивач
плаћа”;
14) приказ приоритета, динамике и начина обезбеђења средстава
за реализацију предвиђених радова и мера, укључујући и могућност да се за
неке предвиђене мере не обезбеђују средства;

92
15) приказ предузетих мера јавног информисања, њихове
резултате и промене плана које су из њих проистекле;
16) листу надлежних институција у области управљања водама,
са простором који обухватају, одговорношћу, статусом;
17) поступке за прибављање основне документације и
информација,
а нарочито детаље о усвојеним контролним мерама за
концентрисане изворе загађења и обезбеђење да хидроморфолошки услови
водних тела буду у складу са постизањем захтеваног еколошког статуса или
доброг еколошког потенцијала код вештачких и значајно измењених водних
тела, као и детаље о подацима мониторинга;
18) преглед обавеза преузетих међународним споразумима који се
односе на управљање водама и начин њиховог остваривања, КАО И
ЈЕДИНСТВЕН ПЛАН УПРАВЉАЊА РЕЧНИМ СЛИВОМ КАДА СЕ ВОДНО
ПОДРУЧЈЕ ПРОСТИРЕ КРОЗ ВИШЕ ДРЖАВА;
19) принципе успостављања водног информационог система за
обезбеђење управљања водама на водном подручју, односно подсливу.
Доношење плана управљања водама
Члан 34.
План управљања водама за слив реке Дунав припрема
Министарство.
План управљања водама припрема:
1) за водна подручја из члана 27. став 1. тач. 1), 3), 4) и 7) овог
закона Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”;
2) за водна подручја из члана 27. став 1. тач. 5) и 6) овог закона
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине”;
3) за водно подручје из члана 27. став 1. тачка 2) овог закона
Јавно водопривредно предузеће „Београдводе”.
Влада, на предлог Министарства, доноси план управљања
водама за слив реке Дунав и за водна подручја из члана 27. став 1. тач. 1), 3) и
4) овог закона.
Извршни орган аутономне покрајине, на предлог надлежног
органа аутономне покрајине, уз прибављену сагласност Министарства, доноси
план управљања водама за водна подручје из члана 27. став 1. тач. 5), 6) и 7)
овог закона.
Извршни орган града Београда, на предлог надлежног органа
Града, уз прибављену сагласност Министарства, доноси план управљања
водама за водно подручје из члана 27. став 1. тачка 2) овог закона.
Члан 34.
ПЛАН УПРАВЉАЊА ВОДАМА ЗА СЛИВ РЕКЕ ДУНАВ
ПРИПРЕМА МИНИСТАРСТВО.
ПЛАН УПРАВЉАЊА ВОДАМА ЗА ВОДНА ПОДРУЧЈА ИЗ ЧЛАНА
27. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА ПРИПРЕМАЈУ ЈАВНА ВОДОПРИВРЕДНА
ПРЕДУЗЕЋА, СВАКО ЗА ТЕРИТОРИЈУ НА КОЈОЈ ОБАВЉА ВОДНУ
ДЕЛАТНОСТ.
ВЛАДА, НА ПРЕДЛОГ МИНИСТАРСТВА, ДОНОСИ ПЛАН
УПРАВЉАЊА ВОДАМА ЗА СЛИВ РЕКЕ ДУНАВ И ЗА ВОДНА ПОДРУЧЈА ИЗ
ЧЛАНА 27. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА.
Члан 35.
По истеку периода од шест година од дана доношења плана
управљања, врши се његово новелирање.
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Новелирани план из става 1. овог члана, поред елемената које
садржи план управљања водама, садржи и:
1) резиме промена од дана доношења плана управљања водама
који се новелира, као и продужавања рокова за достизање циљева животне
средине И ПРОМЕНЕ У ЛИСТАМА ГРАНИЧНИХ ВРЕДНОСТИ ЗАГАЂУЈУЋИХ
МАТЕРИЈА У ПОДЗЕМНИМ ВОДАМА;
2) процену напредовања у постизању циљева животне средине,
као и картографски приказ резултата мониторинга за претходни период и
објашњење за сваки од циљева који није постигнут;
3) разлоге због којих планиране мере нису предузете;
4) приказ додатних мера за достизање утврђених циљева
животне средине.
5) ПРИКАЗ
ГРАНИЦА КВАНТИФИКАЦИЈЕ ПРИМЕЊЕНИХ
МЕТОДА АНАЛИЗА И ИНФОРМАЦИЈЕ О КАРАКТЕРИСТИКАМА ТИХ МЕТОДА
У ОДНОСУ НА МИНИМАЛНЕ КРИТЕРИЈУМЕ УТВРЂЕНЕ ПРОПИСОМ КОЈИМ
СЕ УРЕЂУЈУ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗА ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ И
АНАЛИЗЕ ПОТРЕБНЕ ЗА МОНИТОРИНГ СТАТУСА ВОДА;
6) РЕЗУЛТАТЕ И УТИЦАЈЕ МЕРА ПРЕДУЗЕТИХ РАДИ
СПРЕЧАВАЊА ХЕМИЈСКОГ ЗАГАЂЕЊА ПОВРШИНСКИХ ВОДА.
План из става 2. овог члана доноси се по поступку и на начин
доношења плана управљања водама.
Програм мера
Члан 40.
Ради оставаривања циљева утврђених Стратегијом, планом
управљања вода за водна подручја из члана 27. став 1. тач. 1), 3) и 4) овог
закона и планом управљања вода за слив реке Дунав, Влада, на предлог
Министарства, доноси програм мера.
Ради остваривања циљева утврђених планом управљања вода за
водно подручје из члана 27. став 1. тачка 2) овог закона, уз претходно
прибављену сагласност Министарства, надлежни орган Града доноси програм
мера.
Ради остваривања циљева утврђених планом управљања вода за
водна подручја из члана 27. став 1. тач. 5), 6) и 7) овог закона, уз претходно
прибављену сагласност Министарства, надлежни орган аутономне покрајине
доноси програм мера.
Програм мера из ст. 1, 2. и 3. СТАВА 1. овог члана нарочито
садржи мере које се односе на:
1) уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода;
2) уређење и коришћење вода;
3) заштиту вода.
Мере које се односе на уређење водотока и заштиту од штетног
дејства вода су мере које се односе на:
1) уређење водотока и заштиту од поплава;
2) заштиту од ерозије и бујица;
3) заштиту од унутрашњих вода;
4) потребан обима изградње водних објеката и приоритете
њихове реализације.
Мере које се односе на уређење и коришћење вода су мере које
се односе на:
1) очување водних количина, укључујући и мере контроле
захваћених количина;
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2) вештачко обогаћивање или повећање запремине подземних
издани, укључујући и мере контроле количина и квалитета вода коришћених у
те сврхе;
3) обезбеђивање да хидроморфолошки услови водних тела буду
у складу са постизањем захтеваног еколошког статуса или доброг еколошког
потенцијала вештачких и значајно измењених водних тела;
4) рационално и економски исплативо коришћење вода;
5) повраћај трошкова коришћења вода.
Мере које се односе на заштиту вода су мере:
1) којима се квалитет вода штити и унапређује, укључујући и
додатне мере за постизање циљева утврђених у Стратегији;
2) које су утврђене прописима из области заштите животне
средине, ПРИРОДЕ и здравља;
3) које су утврђене прописима из области пољопривреде,
рибарства и друго;
4) КОЈЕ
СЕ
ОДНОСЕ
НА
ПРЕОКРЕТ
ТРЕНДОВА
КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ СУПСТАНЦИ, ГРУПА ЗАГАЂУЈУЋИХ
СУПСТАНЦИ ИЛИ ИНДИКАТОРА ЗАГАЂЕЊА У ТЕЛУ ИЛИ ГРУПИ ТЕЛА
ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ;
5) ЗА СПРЕЧАВАЊЕ УНОСА СВИХ ХАЗАРДНИХ СУПСТАНЦИ У
ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ, МЕРЕ НЕОПХОДНЕ ЗА ОГРАНИЧЕЊЕ УНОСА ОСТАЛИХ
ЗАГАЂУЈУЋИХ СУПСТАНЦИ У ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ ТАКО ДА УНОСИ НЕ
УЗРОКУЈУ ПОГОРШАЊЕ КВАЛИТЕТА ИЛИ ЗНАЧАЈНЕ И СТАЛНЕ УЗЛАЗНЕ
ТРЕНДОВЕ КОНЦЕНТРАЦИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ПОДЗЕМНИМ
ВОДАМА, ОСИМ КАДА ЈЕ ДРУГАЧИЈЕ УРЕЂЕНО ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ.
Поред мера из става 4. СТАВА 2. овог члана, програм мера може
да садржи и друге мере, којима се обезбеђује смањење неповољног утицаја на
воде и акватични и приобални екосистем, подстиче рационално коришћење и
заштита вода, спроводи едукација становништва, врши стручни и
научноистраживачки рад у области вода и друго.
ЗА
ВОДНО
ТЕЛО
ПОДЗЕМНИХ
ВОДА
КОЈЕ
ЈЕ
КЛАСИФИКОВАНО КАО ТЕЛО ДОБРОГ ХЕМИЈСКОГ СТАТУСА У СЛУЧАЈУ
КАДА СУ ПРЕКОРАЧЕНЕ ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ
ЗАГАЂУЈУЋИХ
СУПСТАНЦИ НА ЈЕДНОМ ИЛИ ВИШЕ МЕРНИХ МЕСТА У СКЛАДУ СА
ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈУ ПАРАМЕТРИ ЕКОЛОШКОГ И ХЕМИЈСКОГ
СТАТУСА ПОВРШИНСКИХ ВОДА И ХЕМИЈСКОГ И КВАНТИТАТИВНОГ
СТАТУСА ПОДЗЕМНИХ ВОДА, ПРОГРАМ МЕРА МОЖЕ ДА САДРЖИ И ДРУГЕ
МЕРЕ, КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ЗАШТИТА ЕКВАТИЧНИХ И КОПНЕНИХ
ЕКОСИСТЕМА И ЉУДСКЕ УПОТРЕБЕ ПОДЗЕМНИХ ВОДА КОЈИ СУ ЗАВИСНИ
ОД ДАТОГ ДЕЛА ТЕЛА ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ ПРЕДСТАВЉЕНОГ ТИМ МЕРНИМ
МЕСТИМА.
Органи који су донели програм мера врше његово преиспитивање
ВЛАДА ВРШИ ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПРОГРАМА МЕРА и по потреби новелирање
сваке шесте године, рачунајући од дана његовог доношења.
Посебан план управљања водама
Члан 41.
За реализацију Стратегије може се, поред плана управљања
водама, за поједина питања управљања водама, или за подсливове из члана
27. овог закона, као делова водног подручја, донети посебан план управљања
водама, који нарочито садржи: разлоге доношења, обухваћени простор, приказ
радова и мера из плана управљања водама чији је део простор обухваћен
посебним планом, детаљније анализе и предлоге радова и мера којима се
посебан план извршава.
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За подсливове који се налазе на територији два водна подручја
доноси се један посебан план управљања водама.
Влада, на територији аутономне покрајине надлежни орган
аутономне покрајине, а на територији града Београда надлежни орган Града, А
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ доноси посебан план из ст. 1. и 2. овог члана, за период од шест
година.
Посебан план управљања водама припрема јавно водопривредно
предузеће.
Посебан план управљања водама мора бити у складу са планом
управљања вода на водном подручју на коме се водоток, односно подслив
налази.
Министар ближе прописује садржину плана из става 1. овог члана.
3.3. Годишњи програм управљања водама
Члан 42.
Годишњи програм управљања водама (у даљем тексту: годишњи
програм) је плански документ којим се одређују водни објекти, врста и обим
радова, односно послова који се финансирају у периоду за који се годишњи
програм доноси, висина средстава за реализацију радова, односно послова,
висина учешћа и друга питања везана за изградњу, реконструкцију, санацију и
одржавање водних објеката и за обављање послова који се, у смислу овог
закона, сматрају пословима од општег интереса.
Годишњи програм мора бити у складу са Стратегијом и планом
управљања водама.
Влада, на територији аутономне покрајине надлежни орган
аутономне покрајине, а на територији града Београда надлежни орган Града, А
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ доноси годишњи програм.
4. Водна делатност
4.1.2. Заштита од штетног дејства вода
Заштита од штетног дејства вода и управљање ризицима
Члан 45.
Заштита од штетног дејства вода обухвата мере и радове за
заштиту од поплава спољним и унутрашњим водама И ОД ЛЕДА (у даљем
тексту: заштита од поплава) и од леда, заштиту од ерозије и бујица и
отклањање последица таквог деловања вода.
Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне
самоуправе обезбеђују заштиту од штетног дејства вода, у складу са овим
законом и посебним законима.
Управљање ризицима од штетног дејства вода обухвата:
израду прелиминарне процене ризика од поплава, израду и спровођење
планова управљања ризицима од поплава, општег и оперативних планова
одбране од поплава, спровођење редовне и ванредне одбране од поплава,
спровођење одбране од леда на водотоцима и заштиту од ерозије и бујица.
Карте угрожености и карте ризика од поплава
Члан 48.
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Карта угрожености и карта ризика од поплава израђује се за
поплавна подручја на којима постоје или се могу јавити значајни ризици од
поплава.
Карта угрожености од поплава садржи податке о границама
поплавног подручја за поплаве различитог повратног периода, дубини или
нивоу воде и, по потреби, брзини или протоку воде.
Карта ризика од поплава садржи податке о могућим штетним
последицама поплава на здравље људи, животну средину, културно наслеђе,
привредну активност и друге информације од значаја за управљање ризиком од
поплава.
Карту угрожености и карту ризика од поплава израђује јавно
водопривредно предузеће.
Преиспитивање, а по потреби новелирање карте угрожености и
карте ризика од поплава врши јавно водопривредно предузеће, по истеку шест
година од дана њихове израде.
Границе поплавних подручја уносе се и у просторне (просторни
план јединице локалне самоуправе, ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ И РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН и урбанистичке (генерални и
регулациони) (ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН И ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ) планове, а катастарске парцеле у тим
зонама воде се у водном информационом систему.
Министар утврђује методологију за израду карата из става 1.
овог члана.
4.1.2.1. Заштита од поплава
Мере и радови
Члан 52.
Ради заштите од поплава обезбеђује се планирање, изградња,
одржавање и управљање водним објектима за заштиту од поплава, уређење
водотока и извођење других радова и мера, спровођење одбране од поплава и
санација последица поплава.
РАДИ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА ОБЕЗБЕЂУЈЕ СЕ ПЛАНИРАЊЕ,
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА, ОДРЖАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
ВОДНИМ ОБЈЕКТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА И ВОДНИМ ОБЈЕКТИМА ЗА
ОДВОДЊАВАЊЕ,
УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА, ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ
ПРИРОДНИХ
РЕТЕНЗИОНИХ
ПРОСТОРА
И
ИЗВОЂЕЊЕ
ДРУГИХ
ПРЕВЕНТИВНИХ РАДОВА И МЕРА, СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОТКЛАЊАЊУ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА, И ТО:
ХИТНИХ ИНТЕРВЕНТНИХ РАДОВА НА ВОДНИМ ОБЈЕКТИМА И КОРИТУ ЗА
ВЕЛИКУ ВОДУ ТОКОМ И НЕПОСРЕДНО НАКОН СПРОВОЂЕЊА ОДБРАНЕ ОД
ПОПЛАВА.
Мере и радови из става 1. овог члана могу се спроводити и изван
угроженог подручја ако се тиме смањује штетно дејство вода.
Мерама и радовима из ст. 1. и 2. овог члана не смеју се
погоршавати услови заштите од поплава низводно и узводно од места на коме
су мере и радови предузети.
Одбрана од поплава
Члан 53.
Одбрана од поплава обухвата одбрану од великих вода (спољних
и унутрашњих) и загушења ледом НАГОМИЛАВАЊА ЛЕДА.
Одбрана од поплава може бити редовна и ванредна.
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Одбрана од поплава се проглашава:
1) на речној деоници, када водостај достигне коте прописане
оперативном планом одбране од поплава, а очекује се даљи пораст водостаја
КАДА СУ У ЗАВИСНОСТИ ОД УСЛОВА СТВАРАЊА, ПОКРЕТАЊА И
НАГОМИЛАВАЊА
ЛЕДА
ИСПУЊЕНИ
КРИТЕРИЈУМИ
ПРОПИСАНИ
ОПЕРАТИВНИМ ПЛАНОМ, или када су заштитни објекти угрожени услед
дуготрајно високих водостаја;
2) на мелиорационом подручју, када се утврђеним режимом рада
система за одводњавање не може спречити плављење мелиорационог
подручја, односно његовог дела, а испуњени су критеријуми и услови утврђени
оперативним планом;
2) НА ПОДРУЧЈУ ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА КАДА СУ
ИСПУЊЕНИ КРИТЕРИЈУМИ И УСЛОВИ УТВРЂЕНИ ОПЕРАТИВНИМ
ПЛАНОМ.
3) ако су, услед стварања, покретања и нагомилавања леда на
водотоку угрожени објекти на водотоку и приобаље.
Одбрану од поплава организује и спроводи на водама I реда и на
системима за одводњавање у јавној својини јавно водопривредно предузеће, а
на водама II реда OДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОРГАНИЗУЈЕ И СПРОВОДИ
јединица локалне самоуправе, у складу са општим планом за одбрану од
поплава и оперативним планом за одбрану од поплава.
ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА ВОДАМА I РЕДА И НА СИСТЕМИМА ЗА
ОДВОДЊАВАЊЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ СПРОВОДИ ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ И ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ ИМА ЛИЦЕНЦУ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ПОСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 112. СТАВ 1. ТАЧКА 3) ДО 8) ЗА ОДРЕЂЕНО ПОДРУЧЈЕ,
ОДНОСНО ВОДНУ ЈЕДИНИЦУ ИЛИ ДЕО ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ (СЕКТОР,
ДЕОНИЦА, ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНИ СИСТЕМ).
ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ СПРОВОДИ ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА
ОДРЕЂЕНОМ ПОДРУЧЈУ ВРШИ И ОДРЖАВАЊЕ И СТАРА СЕ О
ФУНКЦИОНИСАЊУ ЗАШТИТНИХ И РЕГУЛАЦИОНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА И
ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНИХ СИСТЕМА НА ТОМ ПОДРУЧЈУ, ПРАТИ СТАЊЕ
ТИХ ОБЈЕКАТА И ИЗВОДИ САНАЦИОНЕ РАДОВЕ И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
НА ТИМ ОБЈЕКТИМА.
Општи план за одбрану од поплава
Члан 54.
Општи план за одбрану од поплава (у даљем тексту: општи план)
доноси се за воде I и II реда и за унутрашње воде.
Општи план из става 1. овог члана припрема Министарство, а
доноси Влада, за период од шест година.
Општи план нарочито садржи: мере које се морају предузети
превентивно и у периоду наиласка великих вода (спољних и унутрашњих) И
ПОЈАВЕ ЛЕДА НА ВОДОТОКУ; начин институционалног организовања одбране
од поплава; дужности, одговорности и овлашћења руководилаца одбране,
институција и других лица надлежних за одбрану од поплава, леда и поплавних
унутрашњих вода; начин осматрања и евидентирања хидролошких и других
података; прогнозу појава и обавештавање.
Општи план доставља се министарству надлежном за унутрашње
послове ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ НАДЛЕЖНОМ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ.
Оперативни план за одбрану од поплава
Члан 55.
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Оперативни план за одбрану од поплава (у даљем тексту:
оперативни план) доноси се за:
1) воде I реда и унутрашње воде;
2) воде II реда.
Оперативни план из става 1. тачка 1) овог члана израђује се:
1) за воде I реда, по водним подручјима, и обухвата водотоке на
којима постоје заштитни водни објекти У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, као и потезе
водотока на којима ти објекти не постоје, ако се на водотоку може
благовремено спровести одбрана од поплава и да је то технички и економски
оправдано;
2) за унутрашње воде, по мелиорационим подручјима на којима
су изграђени системи заштите од унутрашњих вода У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ.
Оперативни план из става 2. овог члана нарочито садржи:
1) за воде I реда: податке потребне за ефикасно спровођење
одбране од поплава, укључујући и назив сектора и деоница, заштитне објекте,
поплавна подручја, меродавне водомере, критеријуме за проглашавање
редовне и ванредне одбране од поплава, имена руководилаца одбране од
поплава, штабове за одбрану од поплава, назив правних лица која спроводе
одбрану од поплава и друге податке од значаја за оперативно спровођење
одбране, као и мере одбране од леда;
2) за унутрашње воде: мелиорационо подручје, имена одговорних
лица, објекте система за одводњавање, критеријуме и услове за проглашење
редовне и ванредне одбране од вода.
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА САДРЖИ
ПОДАТКЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ОПЕРАТИВНО СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД
ПОПЛАВА, А НАРОЧИТО:
1) ЗА ВОДЕ I РЕДА: ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, ЗА СЕКТОРЕ И
ДЕОНИЦЕ ВОДОТОКА, ПРАВНО ЛИЦЕ НАДЛЕЖНО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И
СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА, ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ
ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА, ЗАШТИТНЕ ВОДНЕ ОБЈЕКТЕ
НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА, ШТИЋЕНА ПОПЛАВНА
ПОДРУЧЈА И КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ ВОДА И НАГОМИЛАВАЊА ЛЕДА,
ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА
ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА;
2) ЗА
УНУТРАШЊЕ
ВОДЕ:
ВОДНЕ
ЈЕДИНИЦЕ,
ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНЕ СИСТЕМЕ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА
ОД ПОПЛАВА, ПРАВНО ЛИЦЕ НАДЛЕЖНО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И
СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА, ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ
ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА И КРИТЕРИЈУМЕ И УСЛОВЕ ЗА
ПРОГЛАШЕЊЕ РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ОД
УНУТРАШЊИХ ВОДА.
Оперативни план из става 2. овог члана припрема јавно
водопривредно предузеће, у складу са општим планом, а доноси Министарство
за територију Републике Србије, најкасније до 31. децембра текуће године за
наредну годину.
Оперативни план за воде II реда доноси надлежни орган јединице
локалне самоуправе, уз прибављено мишљење јавног водопривредног
предузећа.
Оперативни план из става 5. овог члана нарочито садржи:
податке потребне за ефикасно ОПЕРАТИВНО спровођење одбране од поплава,
критеријуме за проглашавање одбране од поплава, имена руководилаца и
називе субјеката одбране од поплава, начин узбуњивања и обавештавања.
Оперативни план доносе и правна лица чија је имовина угрожена
поплавама.
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Оперативни план из ст. 5. и 7. овог члана доноси се, у складу са
општим планом и оперативним планом за воде I реда, за период од једне
године, најкасније 30 дана од дана доношења оперативног плана за воде I
реда.
Оперативни планови из става 1. овог члана достављају се
министарству надлежном за унутрашње послове ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
НАДЛЕЖНОМ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ.
4.1.2.2. Заштита од штетног дејства ерозије и бујица
Одређивање ерозионог подручја
Члан 61.
Ерозионо подручје, услове за његово коришћење и радове и мере
за заштиту од ерозије и бујица одређује јединица локалне самоуправе.
Ерозионо подручје одређује се на основу следећих критеријума:
карактеристике, интензитет и категорије ерозије, положај и начин коришћења
земљишта.
Министар ближе прописује критеријуме за одређивање ерозионих
подручја.
ЧЛАН 61.
МИНИСТАР,
МИНИСТАР
НАДЛЕЖАН
ЗА
ПОСЛОВЕ
ПОЉОПРИВРЕДЕ, МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ШУМА, МИНИСТАР
НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗА ПРИРОДНЕ
РЕСУРСЕ УТВРЂУЈУ:
1) КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЕРОЗИОНОГ ПОДРУЧЈА;
2) МЕТОДОЛОГИЈУ ЗА
ИЗРАДУ КАРТЕ
ЕРОЗИЈЕ
ЗА
ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
МИНИСТАРСТВО, МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ
ПОЉОПРИВРЕДЕ, МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ ШУМА И
МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ПРИРОДНЕ РЕСУРСЕ ИЗРАЂУЈУ КАРТУ ЕРОЗИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
ВЛАДА, НА ПРЕДЛОГ МИНИСТАРСТВА, МИНИСТАРСТВА
НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ, МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ
ЗА ПОСЛОВЕ ШУМА И МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНЕ РЕСУРСЕ, ОДРЕЂУЈЕ
ЕРОЗИОНО ПОДРУЧЈЕ, ЊЕГОВЕ ГРАНИЦЕ И УСЛОВЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ЕРОЗИОНОГ ПОДРУЧЈА.
ГРАНИЦЕ ЕРОЗИОНОГ ПОДРУЧЈА УНОСЕ СЕ У ПЛАН
УПРАВЉАЊА ВОДАМА, ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОПЛАВА,
ПРОГРАМ РАЗВОЈА ШУМАРСТВА, ПЛАН РАЗВОЈА ШУМСКОГ ПОДРУЧЈА,
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ОСНОВЕ И У ПРОСТОРНЕ (ПРОСТОРНИ ПЛАН
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН) И УРБАНИСТИЧКЕ
ПЛАНОВЕ (ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН И ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ) ПЛАНОВЕ.
МИНИСТАРСТВО, МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ
ПОЉОПРИВРЕДЕ, МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ ШУМА И
МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ПРИРОДНЕ РЕСУРСЕ ВРШЕ ПРЕИСПИТИВАЊЕ КАРТЕ ЕРОЗИЈЕ ЗА
ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО ИСТЕКУ ШЕСТ ГОДИНА ОД ДАНА
ЊЕНЕ ИЗРАДЕ, А НОВЕЛИРАЊЕ ПО ИСТЕКУ ДЕСЕТ ГОДИНА ОД ДАНА
ЊЕНЕ ИЗРАДЕ.
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ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЈЕ ДУЖНА ДА, ЗА
ПОТРЕБЕ НОВЕЛИРАЊА ПЛАНА УПРАВЉАЊА ВОДАМА, ЕВИДЕНТИРА СВЕ
ПОЈАВЕ И РАДОВЕ КОЈИ МОГУ ДА УТИЧУ НА ПРОМЕНУ СТАЊА ЕРОЗИЈЕ И
БУЈИЦА И ДА ПОДАТКЕ О ТОМЕ ДОСТАВЉА ЈАВНОМ ВОДОПРИВРЕДНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ.
Радови и мере
Члан 62.
Ради спречавања и отклањања штетног дејства ерозије и бујица
спроводе се превентивне мере, граде и одржавају водни објекти за заштиту од
ерозије и бујица и изводе заштитни радови.
Превентивним мерама сматрају се нарочито:
1) забрањене радње: пустошење, крчење и чиста сеча шума;
огољавање површина; неконтролисано копање и преоравање ливада, пашњака
и необрађених површина, ради узгоја једногодишњих култура; затрпавање
извора и неконтролисано сакупљање и одвођење тих вода; дуготрајно
складиштење чврстог материјала; изградња објеката без одговарајуће планске
и пројектне документације; експлоатација речних наноса са дна или падина,
осим за потребе обезбеђења пропусне способности корита бујица; изградња
објеката који би могли да угрозе стабилност земљишта (воденице, бране,
канали, рибњаци и слично); друге радње којима се поспешује ерозија и
стварање бујица;
1) ЗАБРАЊЕНЕ РАДЊЕ: ПУСТОШЕЊЕ, КРЧЕЊЕ И НЕПЛАНСКА
ЧИСТА СЕЧА ШУМА; ОГОЉАВАЊЕ ПОВРШИНА; НЕПЛАНСКО ПРЕОРАВАЊЕ
ЛИВАДА, ПАШЊАКА И НЕОБРАЂЕНИХ ПОВРШИНА РАДИ ГАЈЕЊА
ЈЕДНОГОДИШЊИХ РАТАРСКИХ КУЛТУРА; ЗАТРПАВАЊЕ ИЗВОРА И
НЕКОНТРОЛИСАНО САКУПЉАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ ТИХ ВОДА; ИЗГРАДЊА
ОБЈЕКАТА БЕЗ ОДГОВАРАЈУЋЕ ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ;
ВАЂЕЊЕ РЕЧНИХ НАНОСА СА ДНА ИЛИ ПАДИНА, ОСИМ ЗА ПОТРЕБЕ
ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРОПУСНЕ СПОСОБНОСТИ КОРИТА ВОДОТОКА; ИЗГРАДЊА
ОБЈЕКАТА КОЈИ БИ МОГЛИ ДА УГРОЗЕ СТАБИЛНОСТ ЗЕМЉИШТА; ДРУГЕ
РАДЊЕ КОЈИМА СЕ ПОСПЕШУЈЕ ЕРОЗИЈА И СТВАРАЊЕ БУЈИЦА;
2) коришћење пољопривредног и другог земљишта у складу са
захтевима антиерозионог уређења земљишта.
Заштитним радовима, у смислу овог закона, сматрају се
биотехнички и биолошки заштитни радови, и то: пошумљавање; узгој ГАЈЕЊЕ и
одржавање заштитне вегетације; крчење растиња; затрављивање; терасирање,
подизање воћњака и вештачких ливада; мелиорација пашњака; чишћење
корита и други слични радови.
Превентивне мере и заштитне радове из става 1. овог члана
спроводи јединица локалне самоуправе, у складу са планом управљања
водама.
Обезбеђивање средстава за радове и мере
Члан 63.
Ако бујични токови и јаки ерозиони процеси угрожавају насеља,
индустријска постројења, магистралне и регионалне путеве и мелиорационе
системе или ако се простиру на територији две или више јединица локалне
самоуправе, средстава за изградњу објеката и извршење радова и мера за
заштиту од штетног дејства ерозије и бујица обезбеђују јединице локалне
самоуправе и Република Србија, а на територији аутономне покрајине јединице
локалне самоуправе и аутономна покрајина.
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Обавеза извођења радова и мера
Члан 64.
ВЛАСНИЦИ И КОРИСНИЦИ ЗЕМЉИШТА НА ЕРОЗИОНОМ
ПОДРУЧЈУ ДУЖНИ СУ ДА ИЗВОДЕ РАДОВЕ И ПРЕДУЗИМАЈУ МЕРЕ ЗА
ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА У СКЛАДУ СА ПЛАНОМ УПРАВЉАЊА
ВОДАМА, ПЛАНОМ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОПЛАВА И УСЛОВИМА ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ЕРОЗИОНОГ ПОДРУЧЈА.
Ако је водним актима за изградњу објекта прописано извођење
радова и мера за заштиту од ерозије и бујица, правно лице које гради тај
објекат дужно је да те радове и мере изведе на начин предвиђен техничком
документацијом, пре добијање употребне дозволе за тај објекат.
4.2. Уређење и коришћење вода
4.2.2 Коришћење вода
4.2.2.1. Снабдевање водом
Обавеза контроле квалитета и квантитета воде
Члан 74.
Јавно предузеће, односно друго правно лице које обавља
послове снабдевања водом дужно је да:
1) постави уређаје и обезбеди стално и систематско
регистровање количина воде И НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ и испитивање
квалитета воде на водозахвату;
2) предузима мере за обезбеђење здравствене исправности воде
за пиће и одржавање хигијене у објекту;
3) предузима мере за обезбеђење техничке исправности уређаја.
Правно лице, односно предузетник које користи воду у процесу
рада или производње дужно је да обезбеди стално и систематско регистровање
количина воде, НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ И ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ
НА ВОДОЗАХВАТУ.
Лице из ст. 1. и 2. овог члана дужно је да податке о мерењима
количине и квалитета воде на водозахвату доставља Министарству и јавном
водопривредном предузећу, најмање једанпут годишње.
Јавно водопривредно предузеће податке из става 3. овог члана
уноси у водни информациони систем.
Здравствена исправност воде и одржавање хигијене у објекту
Члан 75.
Вода која се користи за пиће, за производњу и прераду хране и
предмета опште употребе, санитарно-хигијенске потребе и купање мора
испуњавати услове у погледу здравствене исправности.
Водни објекат за снабдевање водом за пиће и санитарнохигијенске потребе и његово непосредно окружење морају испуњавати посебне
санитарно-хигијенске услове у погледу изграђености и одржавања хигијене у
објекту, у циљу спречавања настајања и сузбијања путева преношења заразних
болести водом, у складу са овим и другим законом.
Министар надлежан за послове здравља ближе прописује услове
у погледу здравствене исправности воде из става 1. овог члана и санитарнохигијенске услове у погледу изграђености и одржавања хигијене у водном
објекту из става 2. овог члана.
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ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ И КВАЛИТЕТ ВОДЕ
ЧЛАН 75.
ВОДА ЗА ПИЋЕ МОРА ИСПУЊАВАТИ УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ
ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ.
ВОДА ЗА КУПАЊЕ МОРА ИСПУЊАВАТИ УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ
КВАЛИТЕТА.
МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА БЛИЖЕ
ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА
ПИЋЕ И УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЗА КУПАЊЕ.
Зоне санитарне заштите изворишта за снабдевање водом за пиће
Члан 77.
На подручјима која се користе као изворишта за снабдевање
водом за пиће и за санитарно-хигијенске потребе одређују се три зоне
санитарне заштите, и то: шира зона заштите, ужа зона заштите и зона
непосредне заштите.
Зоне санитарне заштите из става 1. овог члана представљају
заштићену област и одређују се у складу са хидролошким, хидрогеолошким и
другим својствима земљишта и подсливова, врстом изворишта и његовог
окружења, капацитетом изворишта и другим чиниоцима који утичу на
издашност изворишта, а одржава на начин којим се не угрожава здравствена
исправност воде на изворишту А КОРИСТИ СЕ И ОДРЖАВА НА НАЧИН КОЈИ
НЕ ИЗАЗИВА И НЕ МОЖЕ ДА ИЗАЗОВЕ ЗАГАЂИВАЊЕ ВОДЕ НА
ИЗВОРИШТУ.
Министар, министар надлежан за послове здравља и министар
надлежан за послове заштите животне средине ближе прописују за која се
изворишта, с обзиром на капацитет, одређују зоне санитарне заштите, као и
начин одређивања, одржавања и коришћења зона санитарне заштите И
САДРЖИНУ ЕЛАБОРАТА О ЗОНАМА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ.
Захтев за одређивање зона санитарне заштите подноси орган
јединице локалне самоуправе на чијој се територији налази извориште за које
су елаборатом предвиђене зоне санитарне заштите.
Ако се зоне заштите простиру на територији више јединица
локалне самоуправе, захтев подноси свака јединица локалне самоуправе за
зоне заштите на својој територији.
Министар надлежан за послове здравља, а за територију
аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине, доноси решење о
одређивању зона санитарне заштите изворишта из става 1. овог члана, на
основу елабората из става 4. овог члана.
Против решења из става 6. овог члана, донетог од стране
надлежног органа аутономне покрајине за територију аутономне покрајине,
може се изјавити жалба министру надлежном за послове здравља у року од 15
дана од дана достављања тог решења.
Решење донето од стране министра надлежног за послове
здравља из става 6. овог члана је коначно у управном поступку и против тог
решења може се покренути управни спор.
На основу правоснажног решења из става 6. овог члана, зоне
санитарне заштите уносе се у план управљања водама, просторни (просторни
план јединице локалне самоуправе, ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ И РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН и урбанистички (генерални и
регулациони) (ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН И ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ) план.
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Испитивање квалитета воде на извориштима
МЕРЕЊЕ КОЛИЧИНЕ И ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ НА
ИЗВОРИШТИМА
Члан 78.
За водна тела из којих се просечно може захватити више од 100
m3/дан, а која су планом управљања водама намењена за снабдевање водом
за пиће и за санитарно-хигијенске потребе у будућности, обезбеђује се
континуирано мерење количине воде и испитивање њеног квалитета.
Мерење и испитивање из става 1. овог члана врши се према
годишњем програму који доноси Министарство.
Мерење и испитивање из става 1. овог члана врши републичка
организација надлежна за хидрометеоролошке послове.
МЕРЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ВРШИ РЕПУБЛИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА НАДЛЕЖНА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКЕ ПОСЛОВЕ, А
ИСПИТИВАЊЕ ОРГАН УПРАВЕ НАДЛЕЖАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ
МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА ВОДА.
Мерење и испитивање из става 1. овог члана може да врши и
друго правно лице овлашћено од стране Министарства за обављање тих
послова.
Министар решењем овлашћује правно лице из става 4. овог
члана, ако има:
1) акт
о
додели
акредитације
од
стране
надлежног
акредитационог тела за обављање послова испитивања квалитета воде;
2) референце за послове из става 1. овог члана.
Решење министра из става 5. овог члана је коначно у управном
поступку и против њега може се покренути управни спор.
Лице из ст. 3. и 4. овог члана дужно је да податке о количини и
квалитету воде доставља квартално Министарству, министарству надлежном
за послове здравља, министарству надлежном за послове заштите животне
средине, Агенцији за заштиту животне средине, јавном водопривредном
предузећу, а за подземне воде и министарству надлежном за послове
геологије.
Подаци из става 1. овог члана су јавни.
4.2.2.2. Коришћење воде за наводњавање
Услови за коришћење воде
Члан 82.
ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ ПРВЕ ИЗДАНИ МОГУ СЕ КОРИСТИТИ ЗА
НАВОДЊАВАЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА
УКОЛИКО
СУ
ИСПУЊЕНИ СЛЕДЕЋИ УСЛОВИ:
1) ДА СЕ ТИМ КОРИШЋЕЊЕМ НЕ УСКРАЋУЈЕ ПРАВО НА
КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ ЗА ПРИОРИТЕТНЕ НАМЕНЕ ИЗ ЧЛАНА 71. СТАВ 5 ОВОГ
ЗАКОНА;
2) ДА НЕ ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ЗАХВАТА ИЗ ПОВРШИНСКИХ
ВОДА И
3) ДА
ПОСТОЈИ
ДОБРА
РАСПОЛОЖИВОСТ
РЕСУРСА
ПОДЗЕМНИХ ВОДА.
Коришћење воде за наводњавање пољопривредног или другог
земљишта врши се у складу са условима утврђеним водном дозволом, а ако се
коришћење воде за наводњавање врши по основу концесије,и у складу са
уговором којим се уређује концесија.
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4.2.2.5. Коришћење вода за узгој рибе
Члан 87.
Коришћење вода за узгој рибе у рибњаку врши се у складу са
овим законом и посебним законом.
Топловодни рибњаци не могу се градити на местима на којима се
налазе или су планирана изворишта подземних вода, или на којима се планира
изградња водних објеката за заштиту од штетног дејства вода.
Забрањен је кавезни узгој риба у акумулацији која служи као
извориште за снабдевање водом.
ЗАБРАЊЕН ЈЕ УЗГОЈ РИБА РАДИ КОМЕРЦИЈАЛНОГ
ИЗЛОВЉАВАЊА У АКУМУЛАЦИЈИ КОЈА СЛУЖИ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ,
КАО И КАВЕЗНИ УЗГОЈ РИБА У ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНИМ СИСТЕМИМА ЗА
ОДВОДЊАВАЊЕ И НАВОДЊАВАЊЕ.
РИБАРСКО ПОДРУЧЈЕ СЕ НЕ МОЖЕ УСТАНОВИТИ НА
ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНИМ
СИСТЕМИМА
ЗА
ОДВОДЊАВАЊЕ
И
НАВОДЊАВАЊЕ.
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА РИБАРСКО ПОДРУЧЈЕ
СЕ МОЖЕ УСТАНОВИТИ НА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНИМ СИСТЕМИМА ЗА
ОДВОДЊАВАЊЕ И НАВОДЊАВАЊЕ УЗ САГЛАСНОСТ МИНИСТРА
НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ВОДОПРИВРЕДЕ.
Порибљавање акумулација и канала врши се тако да се не угрози
прописани квалитет вода и опстанак акватичних екосистема.
Правно, односно физичко лице које је порибљавањем
акумулација и канала угрозило прописани квалитет воде и опстанак акватичних
екосистема, сноси трошкове враћања у добар статус површинске воде.
4.2.3. Експлоатација ВАЂЕЊЕ речних наноса
ПЛАН ВАЂЕЊА РЕЧНИХ НАНОСА
ЧЛАН 88А
ВАЂЕЊЕ РЕЧНИХ НАНОСА ВРШИ СЕ СА ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА,
НА ЛОКАЛИТЕТИМА ГДЕ ЈЕ ТО ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОЧУВАЊЕ ИЛИ
ПОБОЉШАЊЕ ВОДНОГ РЕЖИМА, У ОБИМУ КОЈИ НЕЋЕ НАРУШИТИ ВОДНИ
РЕЖИМ, ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ ПОДЗЕМНИХ ВОДА, СТАБИЛНОСТ
ОБАЛА И ПРИРОДНУ РАВНОТЕЖУ АКВАТИЧНИХ И ПРИОБАЛНИХ
ЕКОСИСТЕМА.
МИНИСТАРСТВО ДОНОСИ ПЛАН ВАЂЕЊА РЕЧНИХ НАНОСА ЗА
ПЕРИОД ОД ДВЕ ГОДИНЕ.
АКО СЕ ВАЂЕЊЕ РЕЧНИХ НАНОСА ПЛАНИРА НА
МЕЂУДРЖАВНИМ
И
МЕЂУНАРОДНИМ
ВОДНИМ
ПУТЕВИМА
МИНИСТАРСТВО ЈЕ ДУЖНО ДА ПРЕ ДОНОШЕЊА ПЛАНА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ
ЧЛАНА ПРИБАВИ САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ
САОБРАЋАЈА.
ПЛАН ВАЂЕЊА РЕЧНИХ НАНОСА САДРЖИ НАРОЧИТО:
ПЛАНИРАНЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ВАЂЕЊЕ РЕЧНИХ НАНОСА И ПЛАНИРАНЕ
КОЛИЧИНЕ РЕЧНИХ НАНОСА ЗА ВАЂЕЊЕ, ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈИМА НИЈЕ
ДОЗВОЉЕНО ВАЂЕЊЕ РЕЧНИХ НАНОСА, КАО И УСЛОВЕ ЗА ВАЂЕЊЕ
РЕЧНИХ НАНОСА.
ПЛАН ВАЂЕЊА РЕЧНИХ НАНОСА ПРИПРЕМАЈУ ЈАВНА
ВОДОПРИВРЕДНА ПРЕДУЗЕЋА, СВАКО ЗА ТЕРИТОРИЈУ НА КОЈОЈ ОБАВЉА
ВОДНУ ДЕЛАТНОСТ У САРАДЊИ СА ОРГАНОМ ЗАДУЖЕНИМ ЗА ТЕХНИЧКО
ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ПУТЕВА.
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ЗА ПОТРЕБЕ ДОНОШЕЊА ПЛАНА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА ПОСЛОВЕ ОДРЖАВАЊА ДРЖАВНИХ ВОДНИХ
ПУТЕВА, НА ЗАХТЕВ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА, ДУЖНА ЈЕ
ДА УСТУПИ БЕЗ НАКНАДЕ, У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА
ЗАХТЕВА, ПОСТОЈЕЋЕ КОПИЈЕ МОРФОЛОШКИХ СНИМАКА И ДЕТАЉНИХ
СНИМАКА СВИХ ВОДОТОКОВА, КАО И ПОДАТКЕ О ПОТРЕБНИМ
ГАБАРИТИМА ВОДНИХ ПУТЕВА.
Право на експлоатацију ВАЂЕЊЕ речних наноса
Члан 89.
Експлоатација речних наноса врши се са водног земљишта, на
локалитетима где је то од интереса за очување или побољшање водног
режима, у обиму који неће нарушити водни режим, постојећу експлоатацију
подземних вода, стабилност обала и природну равнотежу акватичних и
приобалних екосистема.
Право на експлоатацију ВАЂЕЊЕ речних наноса стиче се водном
сагласношћу, а ако се експлоатација ВАЂЕЊЕ речних наноса врши по основу
концесије, и у складу са уговором којим се уређује концесија.
Уз захтев за издавање водне сагласности подноси се:
1) пројекат експлоатације речних наноса;
2) мишљење јавног водопривредног предузећа на пројекат
експлоатације речних наноса;
3) мишљење органа надлежног за пловидбу на унутрашњим
пловним путевима, када се експлоатација речних наноса врши на пловном путу;
4) у случају експлоатације речних наноса са пољопривредног
земљишту, сагласност Министарства, а за територију аутономне покрајине
сагласност надлежног органа аутономне покрајине;
5) доказ о праву својине, односно праву коришћења водног
земљишта, са кога се врши експлоатација;
6) копија плана парцеле;
7) акт надлежног органа о сагласности на студију о процени
утицаја на животну средину, односно акт надлежног органа којим утврђује да
није потребна процена утицаја на животну средину.
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ ПОДНОСИ
СЕ:
1) ВОДНИ УСЛОВИ;
2) ПРОЈЕКАТ ВАЂЕЊА РЕЧНИХ НАНОСА;
3) МИШЉЕЊЕ
ОРГАНА
НАДЛЕЖНОГ
ЗА
ТЕХНИЧКО
ОДРЖАВАЊЕ ВОДНОГ ПУТА НА ПРОЈЕКАТ ИЗ ТАЧКЕ 2) ОВОГ СТАВА, КАДА
СЕ ВАЂЕЊЕ РЕЧНИХ НАНОСА ВРШИ НА ВОДНОМ ПУТУ;
4) У
СЛУЧАЈУ
ВАЂЕЊА
РЕЧНИХ
НАНОСА
СА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА, А ЗА
ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ САГЛАСНОСТ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ;
5) ДОКАЗ О ПРАВУ СВОЈИНЕ, ОДНОСНО ПРАВУ КОРИШЋЕЊА
ИЛИ ЗАКУПА ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА, СА КОГА СЕ ВРШИ ВАЂЕЊЕ;
6) КОПИЈА ПЛАНА ПАРЦЕЛЕ;
7) АКТ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА О САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О
ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ОДНОСНО АКТ НАДЛЕЖНОГ
ОРГАНА КОЈИМ УТВРЂУЈЕ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.
Обавезе лица које обавља експлоатацију ВАЂЕЊЕ речних наноса
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Члан 90.
Правно лице, односно предузетник може да обавља
експлоатацију ВАЂЕЊЕ речних наноса ако је уписан у одговарајући регистар за
обављање те делатности.
Лице из става 1. овог члана дужно је да:
1) води евиденцију o експлоатацији О ВАЂЕЊУ речних наноса,
која нарочито садржи податке о локацији, врсти, количини и начину
експлоатације НАЧИНУ ВАЂЕЊА речних наноса;
2) податке из тачке 1) овог става доставља Министарству, а на
територији аутономне покрајине надлежном органу аутономне покрајине и
јавном водопривредном предузећу, најкасније до 5-ог у месецу за претходни
месец;
3) ВРШИ ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ ПРЕ И ПОСЛЕ
ВАЂЕЊА РЕЧНИХ НАНОСА.
Забрана експлоатације ВАЂЕЊА речних наноса
Члан 91.
Министар решењем забрањује експлоатацију ВАЂЕЊЕ речних
наноса ако је:
1) на деоници водотока експлоатацијом ВАЂЕЊЕМ наноса
изазван или може бити изазван поремећај водног режима;
2) дошло до поремећаја стабилности речног корита или водног
земљишта;
3) нарушен добар еколошки статус.
Решење из става 1. овог члана је коначно у управном поступку и
против тог решења може се покренути управни спор.
4.3. Заштита вода од загађивања
4.3.1. Појам и граничне вредности емисије
4.3.1. ПОЈАМ, ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ И СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Граничне вредности емисије
Члан 93.
Ради спречавања погоршања квалитета воде и животне средине,
одређују се граничне вредности емисије за одређене групе или категорије
загађујућих супстанци, и то за:
РАДИ СПРЕЧАВАЊА ПОГОРШАЊА КВАЛИТЕТА ВОДЕ И
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ОДРЕЂУЈУ СЕ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПАРАМЕТРИ И
ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА, КАО И
НАЧИНИ И УСЛОВИ ИСПУШТАЊА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА И ПРИМЕНЕ
ГРАНИЧНИХ ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈЕ, И ТО ЗА:
1) технолошке отпадне воде пре њиховог испуштања у јавну
канализацију;
2) технолошке и друге отпадне воде које се непосредно испуштају
у реципијент;
3) воде које се после пречишћавања испуштају из система јавне
канализације у реципијент;
4) отпадне воде које се испуштају у реципијент из септичке и
сабирне јаме.
Влада, на предлог министра надлежног за послове заштите
животне средине, утврђује:
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1) граничне вредности емисије из става 1. овог члана, као и
рокове за њихово достизање;
2) граничне вредности загађујућих супстанци у површинским и
подземним водама и седименту, укључујући и приоритетне и приоритетне
хазардне супстанце у површинским водама и рокове за њихово достизање.
ВЛАДА, НА ПРЕДЛОГ МИНИСТРА И МИНИСТРА НАДЛЕЖНОГ
ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УТВРЂУЈЕ ФИЗИЧКОХЕМИЈСКЕ ПАРАМЕТРЕ И ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ
МАТЕРИЈА, НАЧИНЕ И УСЛОВЕ ИСПУШТАЊА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА,
КАО И НАЧИНЕ И УСЛОВЕ ПРИМЕНЕ ГРАНИЧНИХ ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈЕ ИЗ
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА И РОКОВЕ ЗА ЊИХОВО ДОСТИЗАЊЕ.
СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ
ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА
ЧЛАН 93А
РАДИ СПРЕЧАВАЊА ПОГОРШАЊА КВАЛИТЕТА ВОДЕ И
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, И УТВРЂИВАЊА ОЦЕНЕ СТАТУСА ПОВРШИНСКИХ И
ПОДЗЕМНИХ ВОДА УТВРЂУЈУ СЕ СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА ЗА
ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ, ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ И СЕДИМЕНТ.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ КВАЛИТЕТА СЕДИМЕНТА УТВРЂУЈУ СЕ
КАО ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА ЗА ОЦЕНУ СТАТУСА
И ТРЕНДА КВАЛИТЕТА СЕДИМЕНТА КАО И ЗА ОЦЕНУ КВАЛИТЕТА
СЕДИМЕНТА ПРИ ИЗМУЉИВАЊУ.
ВЛАДА, НА ПРЕДЛОГ МИНИСТРА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ УТВРЂУЈЕ:
1) СТАНДАРДЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ГРАНИЧНЕ
ВРЕДНОСТИ И КРИТЕРИЈУМЕ ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА, КАО И НАЧИНЕ И
УСЛОВЕ ЊИХОВЕ ПРИМЕНЕ И РОКОВЕ ЗА ЊИХОВО ДОСТИЗАЊЕ;
2) СТАНДАРДЕ
КВАЛИТЕТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
ЗА
ПРИОРИТЕТНЕ, ХАЗАРДНЕ И ДРУГЕ ЗАГАЂУЈУЋЕ СУПСТАНЦЕ У
МАТРИКСИМА ПОВРШИНСКИХ ВОДА, НАЧИН И УСЛОВЕ ЊИХОВЕ ПРИМЕНЕ
И РОКОВЕ ЗА ЊИХОВО ДОСТИЗАЊЕ, КАО И ПРОЦЕДУРЕ ЗА АНАЛИЗЕ
ДУГОРОЧНОГ ТРЕНДА КОНЦЕНТРАЦИЈА ОВИХ СУПСТАНЦИ И ЛИСТУ
СУПСТАНЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ.
4.3.2. Планирање заштите вода
План заштите вода од загађивања
Члан 94.
Заштита вода спроводи се у складу са планом заштите вода од
загађивања.
План заштите вода од загађивања нарочито садржи: ЛИСТУ
АГЛОМЕРАЦИЈА, мере за контролу, спречавање, прекидање и смањивање
уношења у површинске и подземне воде хазардних супстанци; мере за
спречавање уношења и одлагање отпадних и других материја на подручјима на
којима то може утицати на погоршање квалитета вода; мере за пречишћавање
отпадних вода; мере превенције и контроле уношења расутих загађења, ради
спречавања њиховог утицаја; мере заштите акватичних екосистема и других
екосистема који непосредно зависе од акватичних екосистема од хазардних и
приоритетних супстанци, укључујући и приоритетне хазардне супстанце; начин
спровођења интервентних мера у одређеним случајевима загађивања; органе и
правна лица који су дужни спроводити поједине мере и радове; рокове за
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смањење загађивања воде; одговорности и овлашћења у вези са спровођењем
заштите вода, изградње објеката, са пратећим уређајима за пречишћавање
отпадних вода и друге мере потребне за заштиту и унапређење квалитета вода.
Саставни део плана из става 1. овог члана је и класификација
водних тела површинских и подземних вода утврђена у складу са овим законом.
План из става 1. овог члана мора бити у складу са Стратегијом и
планом управљања водама.
Усаглашавање планова
Члан 96.
План заштите вода од загађивања и акциони план заштите вода
који доноси министарство надлежно за послове заштите животне средине
међусобно се усаглашавају.
ЧЛАН 96.
ПЛАН ЗАШТИТЕ ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА И АКЦИОНИ ПЛАН
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈИ ДОНОСИ ВЛАДА, НА ПРЕДЛОГ
МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
МОРАЈУ ДА БУДУ УСКЛАЂЕНИ.
РАЊИВО ПОДРУЧЈЕ
ЧЛАН 96A
РАЊИВО ПОДРУЧЈЕ ЈЕ ПОДРУЧЈЕ ОСЕТЉИВО НА НИТРАТЕ ИЗ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ИЗВОРА НА КОЈЕМ ЈЕ ПОТРЕБНО СПРОВЕСТИ
ПОЈАЧАНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА НИТРАТИМА ИЗ ТИХ
ИЗВОРА.
РАДИ СМАЊЕЊА ЗАГАЂИВАЊА ВОДА НИТРАТИМА ИЗ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ИЗВОРА,
ОДНОСНО
СПРЕЧАВАЊА
ДАЉЕГ
ЗАГАЂИВАЊА, ВЛАДА, НА ПРЕДЛОГ МИНИСТРА И МИНИСТРА НАДЛЕЖНОГ
ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:
1) УТВРЂУЈЕ КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ РАЊИВИХ
ПОДРУЧЈА;
2) ОДРЕЂУЈЕ РАЊИВА ПОДРУЧЈА И ЊИХОВЕ ГРАНИЦЕ;
3) УТВРЂУЈЕ АКЦИОНЕ ПРОГРАМЕ ЗА ОДРЕЂЕНА РАЊИВА
ПОДРУЧЈА СА ОБАВЕЗНИМ МЕРАМА;
4) УТВРЂУЈЕ ПРОГРАМ МОНИТОРИНГА РАДИ ОЦЕНЕ
ЕФИКАСНОСТИ АКЦИОНИХ ПРОГРАМА ИЗ ТАЧКЕ 3) ОВОГ СТАВА ЗАКОНА;
5) УТВРЂУЈЕ ПРОГРАМ МОНИТОРИНГА КОНЦЕНТРАЦИЈА
НИТРАТА У ВОДАМА КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ ИЛИ СЕ ПЛАНИРАЈУ ЗА
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕИСПИТИВАЊА АКТА О
ОДРЕЂИВАЊУ РАЊИВИХ ПОДРУЧЈА.
КРИТЕРИЈУМИ ИЗ СТАВА 2. ТАЧКА 1) ОВОГ ЧЛАНА СЕ
ДОНОСЕ НА ОСНОВУ ФИЗИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И КАРАКТЕРИСТИКА
ВОДА И ЗЕМЉИШТА.
АКТ О ОДРЕЂИВАЊУ РАЊИВИХ ПОДРУЧЈА ИЗ СТАВА 2.
ТАЧКА 2) ОВОГ ЧЛАНА СЕ ПРЕИСПИТУЈЕ И ПО ПОТРЕБИ МЕЊА И/ИЛИ
ДОПУЊУЈЕ НАЈМАЊЕ СВАКЕ ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ.
АКЦИОНИ ПРОГРАМИ ИЗ СТАВА 2. ТАЧКА 3) ОВОГ ЧЛАНА СЕ
ДОНОСЕ ЗА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ, ПРЕИСПИТУЈУ НАЈМАЊЕ СВАКЕ
ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ И ПО ПОТРЕБИ МЕЊАЈУ И /ИЛИ ДОПУЊУЈУ.
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САДРЖАЈ АКЦИОНОГ ПРОГРАМА КОЈИМ СЕ ПРОПИСУЈУ
ОБАВЕЗНЕ И ПО ПОТРЕБИ ДОДАТНЕ МЕРЕ ДОНОСИ МИНИСТАР
НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ.
У ЦИЉУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ОПШТЕГ НИВОА ЗАШТИТЕ ВОДА
ОД ЗАГАЂИВАЊА НИТРАТИМА ИЗ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ИЗВОРА,
МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ПОЉОПРИВРЕДE ДОНОСИ:
1) ПРАВИЛО ДОБРЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРАКСЕ,
2) ПО ПОТРЕБИ ПРОГРАМ КОЈИ ЋЕ ПРОМОВИСАТИ ПРАВИЛА
ИЗ ТАЧКЕ 1) ОВОГ ЧЛАНА.
ОСЕТЉИВО ПОДРУЧЈЕ
ЧЛАН 96Б
ОСЕТЉИВО ПОДРУЧЈЕ ЈЕ ПОДРУЧЈЕ ОСЕТЉИВО НА
НУТРИЈЕНТЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ПОДРУЧЈЕ ПОДЛОЖНО ЕУТРОФИКАЦИЈИ,
НА КОМЕ ЈЕ, РАДИ ДОСТИЗАЊА ЦИЉЕВА КВАЛИТЕТА ВОДА, ПОТРЕБНО
СПРОВЕСТИ СТРОЖИЈЕ ПРЕЧИШЋАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ ОТПАДНИХ ВОДА.
ВЛАДА, НА ПРЕДЛОГ МИНИСТРА И МИНИСТРА НАДЛЕЖНОГ ЗА
ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УТВРЂУЈЕ КРИТЕРИЈУМЕ ЗА
ОДРЕЂИВАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ПОДРУЧЈА И ОДРЕЂУЈЕ ОСЕТЉИВО
ПОДРУЧЈЕ И ЊЕГОВЕ ГРАНИЦЕ.
АКТ
О
ОДРЕЂИВАЊУ
ОСЕТЉИВИХ
ПОДРУЧЈА
СЕ
ПРЕИСПИТУЈЕ И ПО ПОТРЕБИ МЕЊА И/ИЛИ ДОПУЊУЈЕ НАЈМАЊЕ СВАКЕ
ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ.
4.3.3. Забране и обавезе загађивача
Забране ради заштите квалитета воде
Члан 97.
Ради заштите квалитета вода, забрањено је:
1) уношење у површинске и подземне воде отпадних вода које
садрже хазардне и загађујуће супстанце изнад
прописаних граничних
вредности емисије које могу довести до погоршања тренутног стања;
1А) УНОШЕЊЕ СВИХ ХАЗАРДНИХ СУПСТАНЦИ У ПОДЗЕМНЕ
ВОДЕ;
1Б) УНОШЕЊЕ ОСТАЛИХ ЗАГАЂУЈУЋИХ СУПСТАНЦИ У
ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ У МЕРИ У КОЈОЈ УЗРОКУЈУ ПОГОРШАЊЕ ИЛИ ЗНАЧАЈНЕ
И СТАЛНЕ УЗЛАЗНЕ ТРЕНДОВЕ КОНЦЕНТРАЦИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ
СУПСТАНЦИ У ПОДЗЕМНИМ ВОДАМА;
2) испуштање отпадне воде у стајаће воде, ако је та вода у
контакту са подземном водом, која може проузроковати угрожавање доброг
еколошког или хемијског статуса стајаће воде;
3) испуштање са пловних објеката или са обале загађујућих
супстанци које директно или индиректно доспевају у воде, а потичу од било ког
уређаја са брода или уређаја за пребацивање на брод или са брода;
4) испуштање прекомерно термички загађене воде;
4А) ОДЛАГАЊЕ
У
ВОДЕ
МУЉА,
ОБРАЂЕНОГ
ИЛИ
НЕОБРАЂЕНОГ, ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ
ОТПАДНИХ ВОДА;
5) коришћење ђубрива или средстава за заштиту биља у обалном
појасу;
6) испуштање у јавну канализацију отпадних вода које садрже
хазардне супстанце:
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- изнад прописаних вредности,
- које могу штетно деловати на могућност пречишћавања вода из
канализације,
- које могу оштетити канализациони систем и постројење за
пречишћавање вода,
- које могу негативно утицати на здравље лица која одржавају
канализациони систем;
7) коришћење напуштених бунара као септичких јама;
8) остављање у кориту за велику воду природних и вештачких
водотока и језера, као и на другом земљишту, материјала који могу загадити
воде;
9) прање возила, машина, опреме и уређаја у површинским
водама и на водном земљишту.
Обавеза пречишћавања отпадних вода
Члан 98.
Правно лице, предузетник, односно физичко лице које испушта
или одлаже материје које могу загадити воду, ОСИМ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА КОЈЕ
КОРИСТИ ВОДУ ЗА ПИЋЕ, СОПСТВЕНЕ И САНИТАРНЕ ПОТРЕБЕ, дужно је
да те материје, пре испуштања у систем јавне канализације или реципијент,
делимично или потпуно одстрани, КАО И ДА ПРЕЧИСТИ ОТПАДНЕ ВОДЕ, у
складу са овим законом и посебним законима који уређују област заштите
животне средине, односно прописа донетих на основу тих закона.
Правно лице, предузетник, односно физичко лице које испушта
отпадну воду непосредно у реципијент дужно је да обезбеди пречишћавање
отпадних вода до нивоа који одговара граничним вредностима емисије, односно
до нивоа којим се не нарушавају стандарди квалитета животне средине
реципијента (комбиновани приступ), узимајући строжији критеријум од ова два.
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА
ВРШИ СЕ ДО НИВОА КОЈИ ОДГОВАРА ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА
ЕМИСИЈЕ ИЛИ ДО НИВОА КОЈИМ СЕ НЕ НАРУШАВАЈУ СТАНДАРДИ
КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕЦИПИЈЕНТА, У СКЛАДУ СА
ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАГАЂУЈУЋИХ
МАТЕРИЈА У ПОВРШИНСКИМ И ПОДЗЕМНИМ ВОДАМА, ГРАНИЧНЕ
ВРЕДНОСТИ ПРИОРИТЕТНИХ, ХАЗАРДНИХ И ДРУГИХ ЗАГАЂУЈУЋИХ
СУПСТАНЦИ И ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ
ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВОДЕ, УЗИМАЈУЋИ СТРОЖИЈИ
КРИТЕРИЈУМ ОД ОВА ДВА.
ИЗУЗЕТНО, СТРОЖИЈЕ УСЛОВЕ ИСПУШТАЊА ОТПАДНИХ
ВОДА, ОДНОСНО СТРОЖИЈЕ ВРЕДНОСТИ ОД ПРОПИСАНИХ ГРАНИЧНИХ
ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈУ СЕ ВОДНОМ
И/ИЛИ ИНТЕГРИСАНОМ ДОЗВОЛОМ У СКЛАДУ СА ПРОПИСОМ ИЗ СТАВА 2.
ОВОГ ЧЛАНА А НА ОСНОВУ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ГРАНИЧНИХ ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛАНА 93А. ОВОГ ЗАКОНА И ЗАКОНА КОЈИМ
СЕ УРЕЂУЈЕ ИНТЕГРИСАНО СПРЕЧАВАЊЕ И КОНТРОЛА ЗАГАЂИВАЊА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.
Ради обезбеђења пречишћавања отпадних вода, правно лице,
односно предузетник које испушта отпадну воду у реципијент или јавну
канализацију дужно је да обезбеди средства и утврди рокове за изградњу и
погон тих уређаја, у складу са планом заштите вода од загађивања и посебним
законима који уређују област заштите животне средине.
РАДИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА,
ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ИСПУШТА ОТПАДНУ ВОДУ У
РЕЦИПИЈЕНТ ИЛИ ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ ДУЖНО ЈЕ ДА ОБЕЗБЕДИ
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СРЕДСТВА И УТВРДИ РОКОВЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ПОГОН УРЕЂАЈА,
ОДНОСНО ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СКЛАДУ
СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ГРАНИЧНИХ ВРЕДНОСТИ
ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВОДЕ, ПЛАНОМ ЗАШТИТЕ ВОДА ОД
ЗАГАЂИВАЊА И ПЛАНОМ УПРАВЉАЊА ВОДАМА.
Акт о испуштању отпадних вода у јавну канализацију доноси
надлежни орган јединице локалне самоуправе.
МУЉ КОЈИ ЈЕ НАСТАО У ПРОЦЕСУ ПРЕЧИШЋАВАЊА
КОМУНАЛНИХ ОТПАДНИХ ВОДА ОБРАЂУЈЕ СЕ, КОРИСТИ ИЛИ ОДЛАЖЕ НА
НАЧИН КОЈИМ СЕ НЕ УГРОЖАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ, У
СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ГРАНИЧНЕ
ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВОДЕ И ПОСЕБНИМ
ЗАКОНИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ И
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ.
Обавеза мерења количине и испитивања
квалитета отпадних вода
Члан 99.
1)
Правно лице, односно предузетник који испушта отпадне воде у
пријемник и јавну канализацију, дужно је да постави уређаје за мерење, да
континуирано мери количине отпадних вода и испитује био-хемијске и
механичке параметре квалитета отпадних вода и да извештај о извршеним
мерењима квартално доставља јавном водопривредном предузећу,
министарству надлежном за послове заштите животне средине и Агенцији за
животну средину.
Правно лице, односно предузетник који има уређаје за
пречишћавање отпадних вода, дужно је да мери количине и испитује квалитет
отпадних вода пре и после пречишћавања, да обезбеди редовно
функционисање уређаја за пречишћавање отпадних вода и да води дневник
њиховог рада.
Мерења количина и испитивање квалитета отпадних вода врши
овлашћено правно лице, у складу са овим законом.
Министар и министар надлежан за послове заштите животне
средине ближе прописују начин и услове за мерење количине и испитивање
квалитета отпадних вода и садржину извештаја о извршеним мерењима из
става 1. овог члана.
ЧЛАН 99.
ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ОДНОСНО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ
ЧЛАНА 98. ОВОГ ЗАКОНА, ДУЖНО ЈЕ ДА ПОСТАВИ УРЕЂАЈЕ ЗА МЕРЕЊЕ И
КОНТИНУИРАНО МЕРИ КОЛИЧИНЕ ОТПАДНИХ ВОДА, ДА ИСПИТУЈЕ
ПАРАМЕТРЕ КВАЛИТЕТА ОТПАДНИХ ВОДА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА
РЕЦИПИЈЕНТ, ДА ИЗВЕШТАЈЕ О ИЗВРШЕНИМ МЕРЕЊИМА ЧУВА НАЈМАЊЕ
ПЕТ ГОДИНА И ДА ИСТЕ ДОСТАВЉА ЈАВНОМ ВОДОПРИВРЕДНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ, МИНИСТАРСТВУ НАДЛЕЖНОМ ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И АГЕНЦИЈИ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЈЕДНОМ
ГОДИШЊЕ.
ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈИ ИМА УРЕЂАЈЕ,
ОБЈЕКТЕ, ОДНОСНО, ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА,
ДУЖНО ЈЕ ДА МЕРИ КОЛИЧИНЕ И ИСПИТУЈЕ КВАЛИТЕТ ОТПАДНИХ ВОДА
ПРЕ
И
ПОСЛЕ
ПРЕЧИШЋАВАЊА,
ДА
ОБЕЗБЕДИ
РЕДОВНО
ФУНКЦИОНИСАЊЕ УРЕЂАЈА, ОБЈЕКАТА, ОДНОСНО, ПОСТРОЈЕЊА ЗА
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ДА ВОДИ ДНЕВНИК ЊИХОВОГ РАДА.
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АКО У ПРОЦЕСУ ПРОИЗВОДЊЕ У ОДРЕЂЕНОМ ПОГОНУ ИЛИ
ДЕЛУ ПОГОНА НАСТАЈУ ОТПАДНЕ ВОДЕ КОЈЕ САДРЖЕ ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ
ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 1. ДУЖНО ЈЕ ДА ОБАВЉА МЕРЕЊЕ КОЛИЧИНА И
ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОТПАДНИХ ВОДА ПРЕ ЊИХОВОГ СПАЈАЊА СА
ОСТАЛИМ ТОКОВИМА ОТПАДНИХ ВОДА.
МИНИСТАР И МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БЛИЖЕ ПРОПИСУЈУ:
1) НАЧИН, УСЛОВЕ И МЕСТО ЗА ПОСТАВЉАЊЕ УРЕЂАЈА ЗА
МЕРЕЊЕ КОЛИЧИНА, УЗИМАЊЕ УЗОРАКА И ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
ОТПАДНИХ ВОДА И ЊИХОВОГ УТИЦАЈА НА РЕЦИПИЈЕНТ;
2) САДРЖИНУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕНИМ МЕРЕЊИМА
КОЛИЧИНА И ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ОТПАДНИХ ВОДА И ЊИХОВОГ
УТИЦАЈА НА РЕЦИПИЈЕНТ И НАЧИН И РОКОВЕ ЊЕГОВОГ ДОСТАВЉАЊА.
4.3.4. Правна лица за испитивање квалитета отпадних вода
и праћење хаваријских загађења
4.3.4. ПРАВНА ЛИЦА НАДЛЕЖНА ЗА ВРШЕЊЕ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА
ОТПАДНИХ ВОДА, КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ЗА
ПРАЋЕЊЕ ХАВАРИЈСКИХ ЗАГАЂЕЊА ВОДА
Испитивање квалитета отпадних вода, ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА
Члан 105.
Испитивање квалитета отпадних вода може да врши правно лице
које је овлашћено од стране Министарства за обављање тих послова.
ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ
ВОДА МОЖЕ ДА ВРШИ ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ОВЛАШЋЕНО ОД СТРАНЕ
МИНИСТАРСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТИХ ПОСЛОВА.
Министар решењем овлашћује правно лице из става 1. СТ. 1. И
2. овог члана, ако има:
1) акт
о
додели
акредитације
од
стране
надлежног
акредитационог тела;
2) референце за обављање послова из става 1. овог члана.
Решење министра из става 2. СТАВА 3. овог члана је коначно у
управном поступку и против њега се може покренути управни спор.
Списак овлашћених правних лица из става 2. СТ. 1. И 2. овог
члана објављује се на веб-сајту Министарства.
Праћење хаваријског загађења
Члан 106.
У случају хаваријског загађења вода, републичка организација
надлежна за хидрометеоролошке послове дужна ОРГАН УПРАВЕ НАДЛЕЖАН
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА ВОДА дужан је
да, по сазнању о хаваријском загађењу, без одлагања обавести Министарство,
министарство надлежно за послове здравља, министарство надлежно за
послове заштите животне средине, министарство надлежно за унутрашње
послове, Агенцију за заштиту животне средине, јавно водопривредно предузеће
и јединицу локалне самоуправе на чијој је територији настало загађење.
Друго овлашћено правно лице које врши мониторинг статуса вода
дужно је да, по сазнању за хаваријско загађење вода, без одлагања о томе
обавести републичку организација надлежну за хидрометеоролошке послове
ОРГАН УПРАВЕ НАДЛЕЖАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ МОНИТОРИНГА
КВАЛИТЕТА ВОДА.
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Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке
послове дужна ОРГАН УПРАВЕ НАДЛЕЖАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ
МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА ВОДА дужан је да непрекидно прати кретање
таласа хаваријског загађења воде дуж водотока све до тренутка престанка
хаваријског загађења и о томе обавештава лица из става 1. овог члана.
Мониторинг статуса вода
Члан 107.
Ради обезбеђивања усаглашеног и свеобухватног прегледа
статуса површинских и подземних вода Република Србија успоставља
мониторинг статуса вода на водном подручју и обезбеђује његово извршење.
Мониторинг из става 1. овог члана обухвата:
1) за површинске воде - запремину, водостаје и протицаје до
степена значајног за еколошки и хемијски статус и еколошки потенцијал, као и
параметре еколошког и хемијског статуса и еколошког потенцијала;
2) за подземне воде - нивое и контролу хемијског и
квантитативног статуса.
Мониторинг статуса вода у заштићеним областима обухвата и
додатне показатеље статуса вода, у складу са прописима којима је то подручје
утврђено као заштићено.
МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
БЛИЖЕ
ПРОПИСУЈЕ
ТЕХНИЧКЕ
ЗАХТЕВЕ
СА
СПЕЦИФИКАЦИЈАМА ЗА ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ И АНАЛИЗЕ ПОТРЕБНЕ ЗА
МОНИТОРИНГ ВОДА.
4.3.5. Систематско праћење статуса вода
и заштићених области - мониторниг
Спровођење годишњег програма мониторинга
Члан 109.
Мониторинг статуса вода врши републичка организација
надлежна за хидрометеоролошке послове ОРГАН УПРАВЕ НАДЛЕЖАН ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА ВОДА У САРАДЊИ
СА
РЕПУБЛИЧКОМ
ОРГАНИЗАЦИЈОМ
НАДЛЕЖНОМ
ЗА
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКЕ ПОСЛОВЕ према годишњем програму који доноси
Влада, на предлог Министарства и министарства надлежног за послове
заштите животне средине.
Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке
послове дужна је да извештаје о испитивању квалитета вода квартално
доставља Министарству и Агенцији за заштиту животне средине.
Mерење и испитивање квалитета вода из годишњег програма из
става 1. овог члана може да врши и друго правно лице.
Министар решењем овлашћује правно лице из става 3. СТАВА 2.
овог члана, ако има:
1) акт
о
додели
акредитације
од
стране
надлежног
акредитационог тела;
2) референце за обављање послова из става 3. овог члана.
Правно лице из става 3. из СТАВА 2. овог члана дужно је да
резултате испитивања квартално доставља републичкој организацији
надлежној за хидрометеоролошке послове и Агенцији за животну средину
ОРГАНУ
УПРАВЕ
НАДЛЕЖНОМ
ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ
ДРЖАВНОГ
МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА ВОДА.
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Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке
послове дужна је да омогући коришћење резултата мониторинга свим
заинтересованим правним и физичким лицима, без накнаде.
Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке
послове сачињава годишњи извештај о стању и променама квалитета вода, који
доставља Министарству, јавном водопривредном предузећу, министарству
надлежном за послове здравља, министарству надлежном за послове заштите
животне средине, Агенцији за заштиту животне средине и министарству
надлежном за послове геологије, најкасније до 1. марта текуће године за
претходну годину.
ОРГАНИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА САЧИЊАВАЈУ ГОДИШЊИ
ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ И ПРОМЕНАМА КВАЛИТЕТА ВОДА, КОЈИ ДОСТАВЉАЈУ
МИНИСТАРСТВУ, МИНИСТАРСТВУ НАДЛЕЖНОМ ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, МИНИСТАРСТВУ НАДЛЕЖНОМ ЗА ПОСЛОВЕ
ЗДРАВЉА И ЈАВНОМ ВОДОПРИВРЕДНОМ ПРЕДУЗЕЋУ, НАЈКАСНИЈЕ ДО 1.
ЈУЛА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ ЗА ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ.
ПОДАЦИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СУ ЈАВНИ.
Регистар заштићених области
Члан 110.
Заштићене области на водном подручју, у смислу овог закона,
јесу:
1) зоне санитарне заштите изворишта из члана 77. овог закона;
2) подручја намењена захватању воде за људску потрошњу из
члана 73. овог закона;
3) водна тела намењена рекреацији, укључујући и области
одређене за купање;
4) области осетљиве на нутријенте, укључујући области
подложне еутрофикацији и области осетљиве на нитрате из пољопривредних
извора;
4) ПОДРУЧЈА
ОСЕТЉИВА
НА
НИТРАТЕ
ИЗ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ИЗВОРА ИЗ ЧЛАНА 96А ОВОГ ЗАКОНА И ПОДРУЧЈА
ОСЕТЉИВА НА НУТРИЈЕНТЕ ИЗ ЧЛАНА 96Б ОВОГ ЗАКОНА, УКЉУЧУЈУЋИ
ПОДРУЧЈА ПОДЛОЖНА ЕУТРОФИКАЦИЈИ;
5) области намењене заштити станишта или врста где је битан
елеменат њихове заштите одржавање или побољшање статуса вода;
6) области намењене заштити економски важних акватичних
врста.
За заштићене области из става 1. овог члана јавно
водопривредно предузеће води регистре заштићених области ПО ВОДНИМ
ПОДРУЧЈИМА, који нарочито садрже: пропис којим је област проглашена као
заштићена и институцију која је ту област прогласила за заштићену, као и
положај и карактеристике области.
РЕГИСТРИ ЗАШТИЋЕНИХ ОБЛАСТИ МОРАЈУ СЕ РЕДОВНО
ДОПУЊАВАТИ.
ОРГАНИ КОЈИ СУ ПРОГЛАСИЛИ ЗАШТИЋЕНЕ ОБЛАСТИ ИЗ
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДУЖНИ СУ ДА АКТ КОЈИМ ЈЕ ОБЛАСТ ПРОГЛАШЕНА
КАО ЗАШТИЋЕНА ДОСТАВЕ ЈАВНОМ ВОДОПРИВРЕДНОМ ПРЕДУЗЕЋУ У
РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА КАДА ЈЕ АКТ КОЈИМ ЈЕ ТА ОБЛАСТ
ПРОГЛАШЕНА КАО ЗАШТИЋЕНА СТУПИО НА СНАГУ.
МИНИСТАР И МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СПОРАЗУМНО УТВРЂУЈУ КРИТЕРИЈУМЕ ЗА
ОДРЕЂИВАЊЕ ЗАШТИЋЕНИХ ОБЛАСТИ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 5) И 6) ОВОГ
ЧЛАНА.
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МИНИСТАР, МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА
БЛИЖЕ ПРОПИСУЈУ САДРЖИНУ И НАЧИН ВОЂЕЊА РЕГИСТАРА
ЗАШТИЋЕНИХ ОБЛАСТИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА.
Министар, министар надлежан за послове заштите животне
средине и министар надлежан за послове здравља споразумно утврђују
критеријуме за одређивање заштићених области из става 1. овог члана и ближе
прописују садржину и начин вођења регистара заштићених области.
Министар и министар надлежан за послове здравља решењем
одређују заштићене области из става 1. тач. 1) до 3) овог члана.
Министар и министар надлежан за послове заштите животне
средине решењем одређују заштићене области из става 1. тач. 4) до 6) ТАЧ. 5)
и 6) овог члана.
4.4. Издавање и одузимање лиценце
Члан 112.
Послови за чије обављање јавно предузеће, односно друго
правно лице мора да има лиценцу јесу:
1) снабдевање водом за пиће системом јавног водовода;
2) сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода
системом јавне канализације;
3) спровођење одбране од поплава и других облика заштите од
штетног дејства вода;
4) старање о функционисању водних објеката и система;
5) одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих
уређаја на њима;
6) одржавање
мелиорационих
ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНИХ
система за одводњавање и наводњавање;
7) извођење санационих радова и хитних интервенција на
заштитним и регулационим објектима;
8) праћење стања водних објеката;
9) други послови у складу са овим законом.
Послове из става 1. овог члана може да обавља јавно предузеће,
односно друго правно лице које је уписано у одговарајући регистар за
обављање тих послова.
Лиценцу може да добије лице из става 1. овог члана које
испуњава услове у погледу техничко-технолошке опремљености и
организационе и кадровске оспособљености.
ЗА ПОСЛОВЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 3) ДО 8) ОВОГ ЧЛАНА ЛИЦЕНЦА СЕ
ИЗДАЈЕ ЗА ОДРЕЂЕНО ПОДРУЧЈЕ, ОДНОСНО ВОДНУ ЈЕДИНИЦУ ИЛИ ДЕО
ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ (СЕКТОР, ДЕОНИЦА И ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНИ СИСТЕМ)
УТВРЂЕНЕ АКТОМ МИНИСТРА ИЗ ЧЛАНА 27А СТАВ 4. ОВОГ ЗАКОНА.
Лиценца се издаје решењем Министарства, на захтев лица из
става 1. овог члана, на период од пет година.
ПРЕ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ СТАВА 1.
ТАЧ. 3) ДО 8) ОВОГ ЧЛАНА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ЈЕ ДУЖАН ДА ПРИБАВИ
МИШЉЕЊЕ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА.
Трошкове издавања лиценце сноси лице из става 1. овог члана, у
складу са законом којим се уређују републичке административне таксе.
Лиценца се може одузети ако:
1) лице из става 1. овог члана престане да испуњава услове за
издавање лиценце;
2) се утврди да је лиценца издата на основу нетачних и
неистинитих података.
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Решење о издавању лиценце и одузимању лиценце је коначно у
управном поступку и против тог решења може се покренути управни спор.
Јавно предузеће, односно правно лице из става 1. овог члана
коме је одузета лиценца може да поднесе захтев за издавање нове лиценце, по
истеку рока од годину дана од дана доношења решења о одузимању лиценце.
Министарство води евиденцију о издатим и одузетим лиценцама.
Министар ближе прописује услове из става 3. овог члана, као и
начин вођења евиденције издатих и одузетих лиценци.
МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ
ЧЛАНА, САДРЖИНУ ОБРАСЦА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ НАЧИН
ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗДАТИХ И ОДУЗЕТИХ ЛИЦЕНЦИ, КАО И
САДРЖИНУ МИШЉЕЊА ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА.
У ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ ИЗ СТАВА 12.
ОВОГ ЧЛАНА УНОСЕ СЕ СЛЕДЕЋИ ПОДАЦИ О ЛИЧНОСТИ: ПОДАЦИ О
ИДЕНТИТЕТУ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА И
ПОДАЦИ О ИДЕНТИТЕТУ КОНТАКТ ЛИЦА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА (ИМЕ И
ПРЕЗИМЕ, ФУНКЦИЈА КОЈУ ЛИЦЕ ОБАВЉА, А ЗА КОНТАКТ ЛИЦЕ И БРОЈ
ФИКСНОГ ТЕЛЕФОНА И АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ).
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V. ВОДНА АКТА И ВОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Водна акта
Врсте водних аката
Члан 113.
Ради обезбеђивања јединственог водног режима и остваривања
управљања водама, у складу са одредбама овог закона, издају се водна акта.
Водна акта су управна акта која се доносе у складу са прописом
којим се уређује општи управни поступак.
Водна акта су:
1) водни услови;
2) водна сагласност;
3) водна дозвола;
4) водни налог.
Водна акта се издају у складу са Стратегијом, планом управљања
водама и одговарајућом техничком документацијом.
ЧЛАН 113.
РАДИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ ВОДНОГ РЕЖИМА И
ОСТВАРИВАЊА УПРАВЉАЊА ВОДАМА, У СКЛАДУ СА СТРАТЕГИЈОМ,
ПЛАНОМ УПРАВЉАЊА ВОДАМА И ОДГОВАРАЈУЋОМ ТЕХНИЧКОМ
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ, ИЗДАЈУ СЕ ВОДНА АКТА.
ВОДНА АКТА СУ:
1) ВОДНИ УСЛОВИ;
2) ВОДНА САГЛАСНОСТ;
3) ВОДНА ДОЗВОЛА.
ВОДНА АКТА ИЗ СТАВА 2. ТАЧ. 2) И 3) ОВОГ ЧЛАНА СУ
УПРАВНА АКТА, КОЈА СЕ ДОНОСЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ
УРЕЂУЈЕ ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК.
Доношење водних акта и одлучивање по жалби
Члан 114.
Водна акта доноси Министарство, на територији аутономне
покрајине надлежни орган аутономне покрајине, на територији града Београда
надлежни орган Града, а на територији јединице локалне самоуправе надлежни
орган јединице локалне самоуправе, у року од два месеца од дана подношења
захтева за издавање водног акта.
Захтев за издавање водних аката из става 1. овог члана подноси
лице које, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња објеката,
прибавља грађевинску дозволу, израђује просторне или урбанистичке планове,
као и лице које газдује шумама (у даљем тексту: подносилац захтева).
Против водног акта из става 1. овог члана, донетог од стране надлежног
органа аутономне покрајине, надлежног органа Града, односно надлежног
органа јединице локалне самоуправе, може се изјавити жалба министру у року
од 15 дана од дана достављања тог водног акта.
Водни акт из става 1. овог члана донет од стране министра је
коначан у управном поступку и против тог акта може се покренути управни спор.
Министар прописује садржину и образац захтева за издавање
водних аката.
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ЧЛАН 114.
ВОДНА АКТА ДОНОСИ МИНИСТАРСТВО, НА ТЕРИТОРИЈИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, НА
ТЕРИТОРИЈИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАН
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ.
ПРОТИВ ВОДНОГ АКТА ИЗ ЧЛАНА 113. СТАВ 2. ТАЧ. 2) И 3)
ОВОГ ЗАКОНА ДОНЕТОГ ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ, ОДНОСНО ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНОГ
ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА МОЖЕ СЕ ИЗЈАВИТИ ЖАЛБА МИНИСТРУ У
РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ДОСТАВЉАЊА ТОГ ВОДНОГ АКТА.
ВОДНИ АКТ ИЗ ЧЛАНА 113. СТАВ 2. ТАЧ. 2) И 3) ОВОГ ЗАКОНА
ДОНЕТ ОД СТРАНЕ МИНИСТРА ЈЕ КОНАЧАН У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ И
ПРОТИВ ТОГ АКТА МОЖЕ СЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР.
МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ И ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА
ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ АКАТА ИЗ ЧЛАНА 113. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА.
У ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ АКАТА ИЗ СТАВА
4. ОВОГ ЧЛАНА УНОСЕ СЕ СЛЕДЕЋИ ПОДАЦИ О ЛИЧНОСТИ, И ТО: ПОДАЦИ
О ИДЕНТИТЕТУ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА ПРАВНОГ ЛИЦА И ПОДАЦИ О
ИДЕНТИТЕТУ КОНТАКТ ЛИЦА У ПРАВНОМ ЛИЦУ (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ,
ФУНКЦИЈА КОЈУ ЛИЦЕ ОБАВЉА, А ЗА КОНТАКТ ЛИЦЕ И БРОЈ ФИКСНОГ
ТЕЛЕФОНА И АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ), ПОДАЦИ О ИДЕНТИТЕТУ
ПРЕДУЗЕТНИКА (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ
ГРАЂАНА), ОДНОСНО ПОДАЦИ О ИДЕНТИТЕТУ КОНТАКТ ЛИЦА
ПРЕДУЗЕТНИКА (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, БРОЈ ФИКСНОГ ТЕЛЕФОНА И АДРЕСА
ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ), А ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ПОДАЦИ О ИДЕНТИТЕТУ
(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНА, АДРЕСА, БРОЈ
ФИКСНОГ ТЕЛЕФОНА И АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ).
1.1. Водни услови
Издавање водних услова
Члан 115.
Водни услови издају се у поступку припреме техничке
документације за изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и
извођење других радова који могу трајно, повремено или привремено утицати
на промене у водном режиму, односно угрозити циљеве животне средине, као и
за израду планских докумената за уређење простора и газдовање шумама.
ВОДНИ УСЛОВИ ИЗДАЈУ СЕ У ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ НОВИХ И ДОГРАДЊУ И
РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА И ИЗВОЂЕЊЕ ДРУГИХ РАДОВА
КОЈИ МОГУ ТРАЈНО, ПОВРЕМЕНО ИЛИ ПРИВРЕМЕНО УТИЦАТИ НА
ПРОМЕНЕ У ВОДНОМ РЕЖИМУ, ОДНОСНО УГРОЗИТИ ЦИЉЕВЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, КАО И ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ
ПРОСТОРА, УПРАВЉАЊЕ РИБАРСКИМ И ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА И
ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА.
Водним условима одређују се технички и други захтеви који
морају да се испуне при изградњи, ДОГРАДЊИ и реконструкцији објеката,
изради планских докумената и извођењу других радова из става 1. овог члана,
ради усклађивања са одредбама овог закона и прописима донетим на основу
њега.
Изузетно од става 1. овог члана водни услови се не издају у
случају:
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1) прикључења нових или реконструисаних стамбених или мањих
пословних и других објеката на јавни водовод и канализацију, а воду користе
само за пиће и санитарне потребе;
2) изградње бунара за снабдевање водом за пиће једног
домаћинства;
3) изградње мелиорационог система површине до 1 ha, односно
са потрошњом воде за наводњавање до 2500 m3 у вегетационом периоду;
4) коришћења воде за гашење пожара и одбрану земље;
5) коришћења поплавног и инундационог подручја за пашњаке и
ливаде.
Важење водних услова
Члан 116.
Водни услови престају да важе по истеку две године од дана
њиховог издавања, ако у том року није поднет захтев за издавање водне
сагласности.
ВАЖЕЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ ВАН ОБЈЕДИЊЕНЕ
ПРОЦЕДУРЕ
ЧЛАН 116.
ВОДНИ УСЛОВИ КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ ВАН ОБЈЕДИЊЕНЕ
ПРОЦЕДУРЕ ПРЕСТАЈУ ДА ВАЖЕ ПО ИСТЕКУ ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА
ЊИХОВОГ ИЗДАВАЊА, АКО У ТОМ РОКУ НИЈЕ ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ЗА
ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ.
Објекти, радови и планска документа за које се издају водни услови
Члан 117.
Водни услови се издају за изградњу, односно реконструкцију
објеката, извођење радова, израду планских докумената, и то за:
1) брану са акумулацијом;
2) јавни водовод;
3) регионални вишенаменски хидросистем;
4) хидроелектрану, термоелектрану, нуклеарни објекат;
5) индустријски и други објекат за који се захвата и доводи вода из
површинских и подземних вода, као и за индустријски и други објекат чије се
отпадне воде испуштају у површинске воде, подземне воде или јавну
канализацију;
6) постројење за пречишћавање отпадних вода и објекат за
одвођење и испуштање отпадних вода;
7) магистрални и регионални пут, железнице и мостове на њима,
аеродром;
8) преводницу, пловни пут, луку, марину и пристаниште;
9) индустријску и комуналну депонију;
10) магистрални нафтовод, гасовод, далековод, трафостаницу,
продуктовод, кабловски вод испод корита реке за пренос електричне енергије,
ТТ и оптички кабл;
11) систем за одводњавање;
12) систем за наводњавање;
13) систем за одвођење атмосферских вода насеља;
14) подземно и надземно складиште за нафту и њене деривате и
друге хазардне и приоритетне супстанце;
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15) складиштење на обалама материја које могу загадити воду;
16) израду просторних (просторни план јединице локалне
самоуправе) и урбанистичких (генерални и регулациони) планова;
17) планове газдовања шумама на водном земљишту;
18) рударске истражне и експлоатационе радове и објекте;
19) уређење водотока и изградњу заштитних водних објеката;
20) испирање акумулационог језера или чишћење наталоженог
наноса из акумулационог језера;
21) експлоатацију и депоновање на водном земљишту: речних
наноса, камена и другог материјала из корита водотока, спрудова, речних
алувиона и са обала природних водотока, природних и вештачких акумулација;
тресета за хортикултуру; рекултивацију експлоатационог поља и непосредне
околине, по завршеној експлоатацији;
22) вештачко обогаћивање или повећање запремине подземних
издани;
23) рибњак;
24) изградњу или затрпавање бушених и рени бунара, као и
других бушотина за потребе рударских, геолошких и других радова;
25) јавна скијалишта;
26) јавни водовод у сеоском насељу;
27) сађење дрвећа и жбунастог биља и њихова сеча у кориту за
велику воду и на обали;
28) промену катастарске културе земљишта на ерозионом
подручју;
29) воденицу и стамбени објекат на сплаву;
30) други објекат и радове, који могу привремено, повремено или
трајно да проузрокују промене у водном режиму или на које може утицати водни
режим.
Објекти, радови и планска документа за које се издају водни услови
ЧЛАН 117.
ВОДНИ УСЛОВИ СЕ ИЗДАЈУ ЗА ИЗГРАДЊУ, ДОГРАДЊУ,
ОДНОСНО РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКАТА, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА, ИЗРАДУ
ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА, И ТО ЗА:
1) БРАНУ СА АКУМУЛАЦИЈОМ;
2) ВОДНЕ ОБЈЕКТЕ ИЗ ЧЛАНА 18. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ОВОГ
ЗАКОНА У САСТАВУ ЈАВНОГ ВОДОВОДА ЗА НАСЕЉА ВЕЋА ОД 20.000
СТАНОВНИКА;
3) ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМ;
4) ХИДРОЕЛЕКТРАНУ
СНАГЕ
ПРЕКО
10
MW,
ТЕРМОЕЛЕКТРАНУ, НУКЛЕАРНИ ОБЈЕКАТ;
5) ИНДУСТРИЈСКИ И ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ ЗА КОЈИ СЕ
ЗАХВАТА И ДОВОДИ ВОДА ИЗ ПОВРШИНСКИХ ИЛИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА И
ЧИЈЕ СЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ ИСПУШТАЈУ У ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ ИЛИ ЈАВНУ
КАНАЛИЗАЦИЈУ,
ЗА
КОЈЕ
ГРАЂЕВИНСКУ
ДОЗВОЛУ
ИЗДАЈЕ
МИНИСТАРСТВO ИЛИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ НАДЛЕЖАН ЗА
ПОСЛОВЕ ГРАЂЕВИНАРСТВА;
6) ВОДНЕ ОБЈЕКТЕ У САСТАВУ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ИЗ
ЧЛАНА 19. ОВОГ ЗАКОНА (ГЛАВНИ КОЛЕКТОР, ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ОБЈЕКАТ ЗА ОДВОЂЕЊЕ И
ИСПУШТАЊЕ ПРЕЧИШЋЕНИХ ОТПАДНИХ ВОДА);
7) ДРЖАВНИ ПУТ I И II РЕДА, КАТЕГОРИЈЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ И
МОСТОВЕ НА ЊИМА, МЕТРО, АЕРОДРОМ;
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8) ПРЕВОДНИЦУ,
ВОДНИ
ПУТ,
ЛУКУ,
МАРИНУ
И
ПРИСТАНИШТЕ;
9) ИНДУСТРИЈСКУ И КОМУНАЛНУ ДЕПОНИЈУ;
10) МАГИСТРАЛНИ НАФТОВОД, ГАСОВОД И ДАЛЕКОВОД И
ТРАФОСТАНИЦА КАДА ЈЕ ТО ПРЕДВИЂЕНО ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТОМ ИЛИ
СЕПАРАТОМ;
11) ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ
ПРЕКО 100 HA;
12) ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
ПРЕКО 50 HA;
13) СИСТЕМ ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА НАСЕЉА
ВЕЋИХ ОД 20.000 СТАНОВНИКА;
14) ПОДЗЕМНО И НАДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ЗА НАФТУ И ЊЕНЕ
ДЕРИВАТЕ И ДРУГЕ ХАЗАРДНЕ И ПРИОРИТЕТНЕ СУПСТАНЦЕ КАПАЦИТЕТА
ПРЕКО 500 ТОНА;
15) РУДАРСКЕ РАДОВЕ И ОБЈЕКТЕ;
16) УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА И ИЗГРАДЊУ ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ
ОБЈЕКАТА НА ВОДАМА I РЕДА;
17) ИЗРАДУ ПРОСТОРНИХ (ПРОСТОРНИ ПЛАН ЈЕДИНИЦЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
И РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН) ПЛАНОВА;
18) ПЛАНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ;
19) ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМЕ УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ
ОДНОСНО РИБАРСКИМ ПОДРУЧЈИМА;
20) ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКИХ (ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
И ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН) ПЛАНОВА;
21) ХИДРОЕЛЕКТРАНУ СНАГЕ ДО 10 MW;
22) ПРОИЗВОДНИ И ДРУГИ ОБЈЕКАТ, ЗА КОЈИ СЕ ЗАХВАТА И
ДОВОДИ ВОДА ИЗ ПОВРШИНСКИХ ИЛИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ЧИЈЕ СЕ
ОТПАДНЕ ВОДЕ ИСПУШТАЈУ У ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ, ИЛИ ЈАВНУ
КАНАЛИЗАЦИЈУ, ЗА КОЈЕ ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ИЗДАЈЕ НАДЛЕЖНИ
ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ;
23) ИСПУШТАЊЕ ВОДА ЗА ПОТРЕБЕ ЧИШЋЕЊА И ЧИШЋЕЊЕ
НАТАЛОЖЕНОГ НАНОСА ИЗ АКУМУЛАЦИОНОГ ЈЕЗЕРА;
24) ВАЂЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ:
РЕЧНИХ НАНОСА, КАМЕНА И ДРУГОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗ КОРИТА ВОДОТОКА,
СПРУДОВА, РЕЧНИХ АЛУВИОНА И СА ОБАЛА ПРИРОДНИХ ВОДОТОКА,
ПРИРОДНИХ И ВЕШТАЧКИХ АКУМУЛАЦИЈА; ТРЕСЕТА ЗА ХОРТИКУЛТУРУ;
РЕКУЛТИВАЦИЈУ ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА И НЕПОСРЕДНЕ ОКОЛИНЕ,
ПО ЗАВРШЕНОМ ВАЂЕЊУ;
25) РИБЊАК;
26) ИЗГРАДЊУ ИЛИ ЗАТРПАВАЊЕ БУШЕНИХ БУНАРА И
ОБЈЕКАТА СА ХОРИЗОНТАЛНИМ ВОДОЗАХВАТНИМ ГРАЂЕВИНАМА ИСПОД
НИВОА ТЛА;
27) ЈАВНА СКИЈАЛИШТА;
28) ОБЈЕКТЕ ЈАВНОГ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ, ИЗУЗЕВ
ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЈАВНОГ ВОДОВОДА ЗА НАСЕЉА ВЕЋА ОД 20.000
СТАНОВНИКА И ВОДНИХ ОБЈЕКАТА У САСТАВУ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И
ЗА СИСТЕМ ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА НАСЕЉА МАЊИХ ОД
20.000 СТАНОВНИКА;
29) ПОДЗЕМНО И НАДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ЗА НАФТУ И ЊЕНЕ
ДЕРИВАТЕ И ДРУГЕ ХАЗАРДНЕ И ПРИОРИТЕТНЕ СУПСТАНЦЕ,
КАПАЦИТЕТА МАЊЕГ ОД 500 ТОНА;
30) ОПШТИНСКИ ПУТ И МОСТОВЕ НА ЊЕМУ КАДА СЕ НАЛАЗИ
У ЗОНИ ВОДОТОКА;
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31) ПРОДУКТОВОД, ТТ, ОПТИЧКИ КАБЛ И КАБЛОВСКИ ВОД ЗА
ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, КАО И ДРУГИ ЦЕВОВОД, ОДНОСНО
КАБЛОВСКИ ВОД КАДА СЕ ПОСТАВЉА ИСПОД КОРИТА РЕКЕ ИЛИ УКРШТА
СА РЕКОМ;
32) ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ДО
100 HA;
33) ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ДО
50 HA;
34) САЂЕЊЕ ДРВЕЋА И ЖБУНАСТОГ БИЉА И ЊИХОВА СЕЧА
У КОРИТУ ЗА ВЕЛИКУ ВОДУ И НА ОБАЛИ НА ВОДАМА I РЕДА;
35) УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА И ИЗГРАДЊУ ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ
ОБЈЕКАТА НА ВОДАМА II РЕДА;
36) ЈАВНИ ВОДОВОД У СЕОСКОМ НАСЕЉУ;
37) САЂЕЊЕ ДРВЕЋА И ЖБУНАСТОГ БИЉА И ЊИХОВА СЕЧА
У КОРИТУ ЗА ВЕЛИКУ ВОДУ И НА ОБАЛИ НА ВОДАМА II РЕДА;
38) ВОДЕНИЦУ И СТАМБЕНИ ИЛИ УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ
НА СПЛАВУ;
39) ДРУГЕ ОБЈЕКТЕ И РАДОВЕ, КОЈИ МОГУ ПРИВРЕМЕНО,
ПОВРЕМЕНО ИЛИ ТРАЈНО ДА ПРОУЗРОКУЈУ ПРОМЕНЕ У ВОДНОМ
РЕЖИМУ ИЛИ НА КОЈЕ МОЖЕ УТИЦАТИ ВОДНИ РЕЖИМ.
ВОДНИ УСЛОВИ ЗА ОБЈЕКТЕ И РАДОВЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 1),
2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 16), 21), 22), 25), 26), 27), 28), 29),
30), 31), 32), 33), 35), 36), 38) И 39) ОВОГ ЧЛАНА ИЗДАЈУ СЕ У ПОСТУПКУ
ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ КОЈУ СПРОВОДИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН У СКЛАДУ
СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА И САСТАВНИ
СУ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА КАО ЈАВНЕ ИСПРАВЕ.
ВОДНИ УСЛОВИ ЗА ОБЈЕКТЕ, РАДОВЕ И ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТА ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 15), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 34) И 37) ОВОГ
ЧЛАНА ИЗДАЈУ СЕ ВАН ПОСТУПКА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ.
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ВОДНИ УСЛОВИ СЕ НЕ
ИЗДАЈУ У СЛУЧАЈУ:
1) ИЗГРАДЊЕ,
ДОГРАДЊЕ,
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
И
ПРИКЉУЧЕЊА НА ЈАВНИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ ОБЈЕКАТА КОЈИ
ВОДУ КОРИСТЕ САМО ЗА ПИЋЕ И САНИТАРНЕ ПОТРЕБЕ;
2) ИЗГРАДЊЕ БУНАРА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ И
САНИТАРНЕ ПОТРЕБЕ ЈЕДНОГ ДОМАЋИНСТВА;
3) ИЗГРАДЊЕ ХИДРОЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА ПОВРШИНЕ
ДО 1 HA, ОДНОСНО СА ПОТРОШЊОМ ВОДЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ДО 2500 M3
У ВЕГЕТАЦИОНОМ ПЕРИОДУ;
4) КОРИШЋЕЊА ВОДЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ОДБРАНУ
ЗЕМЉЕ;
5) КОРИШЋЕЊА ПОПЛАВНОГ И ИНУНДАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА
ЗА ПАШЊАКЕ И ЛИВАДЕ.
Овлашћење за издавање водних услова
Члан 118.
Водне услове за објекте, радове и планска документа из члана
117. тач. 1) до 25) овог закона издаје Министарство, на територији аутономне
покрајине надлежни орган аутономне покрајине, а на територији града Београда
надлежни орган Града.
Вoдне услове из члана 117. тач. 26) до 30) овог закона издаје
надлежни орган јединице локалне самоуправе.
Ако утицај на водни режим изградње објеката из члана 117. тачка
30) овог закона прелази границе територије јединице локалне самоуправе,
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водне услове издаје Министарство, а на територији аутономне покрајине
надлежни орган аутономне покрајине.
Пре издавања водних услова за објекте, радове и планска
документа из става 1. овог члана подносилац захтева је дужан да прибави
мишљење републичке организације надлежне за хидрометеоролошке послове,
и јавног водопривредног предузећа.
Изузетно од става 4. овог члана Министарство, надлежни орган
аутономне покрајине, односно надлежни орган Града јавно водопривредно
предузеће може подносиоца захтева да ослободи обавезе да прибави
мишљење републичке организације надлежне за хидрометеоролошке послове,
а по потреби може захтевати да поносилац захтева прибави мишљење
министарства надлежног за послове заштите животне средине и/или
специјализоване стручне научне институције (заводи, институти и друго).
Пре издавања водних услова за објекте и радове из става 2. овог
члана, подносилац захтева је дужан да прибави мишљење јавног
водопривредног предузећа.
За објекте, радове и планска документа на територији бањског
места подносилац захтева је дужан да прибави мишљење министарства
надлежног за послове туризма.
Министар ближе прописује садржину мишљења из става 4. овог
члана.
ЧЛАН 118.
ВОДНЕ УСЛОВЕ ЗА ОБЈЕКТЕ И РАДОВЕ ИЗ ЧЛАНА 117. ТАЧ. 1)
ДО 19) ОВОГ ЗАКОНА ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО, А НА ТЕРИТОРИЈИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ.
ВOДНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 117. ТАЧ. 20) ДО 35) И 39) ОВОГ
ЗАКОНА ИЗДАЈЕ ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ.
ВOДНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 117. ТАЧ. 36) ДО 38) ОВОГ ЗАКОНА
ИЗДАЈЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ.
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МИНИСТАРСТВО
ИЗДАЈЕ ВОДНЕ УСЛОВЕ ЗА ОБЈЕКТЕ И РАДОВЕ ИЗ ЧЛАНА 117. ТАЧ. 1) ДО
16) ОВОГ ЗАКОНА ОД МЕЂУДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗА ОБЈЕКТЕ И РАДОВЕ
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ, ОДНОСНО ИЗВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ И ДЕЛИМИЧНО ПРЕЛАЗЕ ГРАНИЦЕ ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ, А МОГУ ИМАТИ УТИЦАЈ НА РЕЖИМ ВОДА, КАО И ЗА ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ИЗРАЂУЈУ ЗА ВЕЋЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ
ФУНКЦИОНАЛНОГ ИЛИ ГЕОГРАФСКОГ КАРАКТЕРА КОЈЕ ПРЕЛАЗЕ ГРАНИЦЕ
ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, А МОГУ ИМАТИ УТИЦАЈ НА ВОДНИ
РЕЖИМ.
У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ВОДНИХ УСЛОВА, У ОКВИРУ
ПОСТУПКА СПРОВОЂЕЊА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ У СКЛАДУ СА
ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА, У ОКВИРУ РОКА
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРЕДВИЂЕНОГ ЗАКОНОМ
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА ЗА ОБЈЕКТЕ И РАДОВЕ ИЗ
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МИНИСТАРСТВО, А НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ПО СЛУЖБЕНОЈ
ДУЖНОСТИ ПРИБАВЉА МИШЉЕЊЕ РЕПУБЛИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
НАДЛЕЖНЕ ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКЕ ПОСЛОВЕ, ОРГАНА УПРАВЕ
НАДЛЕЖНОГ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА
ВОДА И ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА, A ПО ПОТРЕБИ ПО
СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ПРИБАВЉА И МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА
НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И/ИЛИ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ СТРУЧНЕ - НАУЧНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ (ЗАВОДИ,
ИНСТИТУТИ И ДРУГО).
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У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ВОДНИХ УСЛОВА, У ОКВИРУ
ПОСТУПКА СПРОВОЂЕЊА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ У СКЛАДУ СА
ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА, У ОКВИРУ РОКА
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРЕДВИЂЕНОГ ЗАКОНОМ
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА ЗА ОБЈЕКТЕ И РАДОВЕ ИЗ
СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПО
СЛУЖБЕНОЈ
ДУЖНОСТИ
ПРИБАВЉА
МИШЉЕЊЕ
РЕПУБЛИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКЕ ПОСЛОВЕ И
ОРГАНА
УПРАВЕ
НАДЛЕЖНОГ
ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ
ДРЖАВНОГ
МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА ВОДА, А У СЛУЧАЈУ
ВАЂЕЊА РЕЧНИХ
НАНОСА НА ВОДНОМ ПУТУ И МИШЉЕЊЕ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА
ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ВОДНОГ ПУТА.
У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ВОДНИХ УСЛОВА, У ОКВИРУ
ПОСТУПКА СПРОВОЂЕЊА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ У СКЛАДУ СА
ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА, У ОКВИРУ РОКА
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРЕДВИЂЕНОГ ЗАКОНОМ
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА ЗА ОБЈЕКТЕ И РАДОВЕ ИЗ
СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ПРИБАВЉА МИШЉЕЊЕ
ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА.
У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ВОДНИХ УСЛОВА У ОКВИРУ
ПОСТУПКА СПРОВОЂЕЊА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ КОЈУ СПРОВОДИ
НАДЛЕЖНИ ОРГАН У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА ОРГАН, ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ЈАВНО
ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИЗ СТ. 5, 6. И 7. ОВОГ ЧЛАНА СУ ДУЖНИ ДА
ПОСТУПЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА И ДА
ТРАЖЕНО
МИШЉЕЊЕ ИЗДАЈУ У РОКУ ОД 10 ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА ЗА
ИЗДАВАЊЕ МИШЉЕЊА.
АКО
ОРГАН,
ПОСЕБНА
ОРГАНИЗАЦИЈА
И
ЈАВНО
ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИЗ СТ. 5, 6. И 7. ОВОГ ЧЛАНА НЕ ПОСТУПИ
У РОКУ ИЗ СТАВА 8. ОВОГ ЧЛАНА ОРГАН И ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ НАДЛЕЖНО ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА ЋЕ О ТОМЕ
ОБАВЕСТИТИ
ОРГАН
НАДЛЕЖАН
ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА
ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ И
ПОДНЕЋЕ ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ
ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 212A ОВОГ ЗАКОНА.
МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ МИШЉЕЊА ИЗ
СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА.
ОБАВЕЗА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДА ДОСТАВИ ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ И
ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ
ЧЛАН 118А
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ПО ИЗДАВАЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ,
РАДИ ИНФОРМИСАЊА, ДОСТАВЉА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ОРГАНУ,
ОДНОСНО ЈАВНОМ ВОДОПРИВРЕДНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ИЗ ЧЛАНА 118. СТ. 1.
ДО 3. ОВОГ ЗАКОНА НАДЛЕЖНИМ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА
ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ И ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ.
ОРГАН, ОДНОСНО ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИЗ
ЧЛАНА 118. СТ. 1. ДО 3. ОВОГ ЗАКОНА, УКОЛИКО УТВРДЕ
НЕУСКЛАЂЕНОСТИ СА ИЗДАТИМ ВОДНИМ УСЛОВИМА, СУ ДУЖНИ ДА
НАДЛЕЖНИ ОРГАН КОЈИ СПРОВОДИ ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ОРГАНЕ КОЈИ ВРШЕ НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ ОДРЕДАБА
ОВОГ ЗАКОНА И ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА, У
РОКУ ОД 10 ДАНА РАЧУНАЈУЋИ ОД ДАНА ПРИЈЕМА ГРАЂЕВИНСКЕ
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ДОЗВОЛЕ И ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ, ОБАВЕСТЕ У
ПИСАНОМ ОБЛИКУ ДА ЛИ ЈЕ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ
УРАЂЕН У СКЛАДУ СА ВОДНИМ УСЛОВИМА ИЗДАТИМ У ПОСТУПКУ
СПРОВОЂЕЊА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ.
1.2. Водна сагласност
Издавање водне сагласности
Члан 119.
Водном сагласношћу утврђује се да је техничка документација за
објекте и радове, као и планска документа за уређење простора и газдовање
шумама из члана 117. овог закона урађена у складу са издатим водним
условима.
Водна сагласност издаје се пре почетка изградње нових и
реконструкције постојећих објеката и постројења и извођења других радова који
могу имати утицаја на водни режим, као и доношења планских докумената за
уређење простора и газдовање шумама.
Изузетно од става 1. овог члана, водна сагласност може се
издати и без водних услова ако, на основу техничке документације, орган
надлежан за издавање водне сагласности утврди да се изградњом објеката или
радовима који су предмет техничке документације не ремети водни режим.
Водну сагласност издаје орган који је издао водне услове.
ЧЛАН 119.
ВОДНА САГЛАСНОСТ ПРИБАВЉА СЕ ЗА ОБЈЕКТЕ И РАДОВЕ И
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА ИЗ ЧЛАНА 117. ТАЧ. 15), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 34)
И 37) ОВОГ ЗАКОНА, КАО И ЗА ОБЈЕКТЕ И РАДОВЕ ИЗ ЧЛАНА 117. ОВОГ
ЗАКОНА ЗА КОЈЕ ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ
СЕ УРЕЂУЈЕ ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО
НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ ГРАЂЕВИНАРСТВА, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ
ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ВАН ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ.
ВОДНОМ САГЛАСНОШЋУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈЕ
СЕ ДА ЈЕ ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБЈЕКТЕ, РАДОВЕ И ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УРАЂЕНА У СКЛАДУ СА ИЗДАТИМ
ВОДНИМ УСЛОВИМА.
ВОДНА САГЛАСНОСТ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НИЈЕ УСЛОВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ И УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ.
ВОДНУ САГЛАСНОСТ ИЗДАЈЕ ОРГАН, ОДНОСНО ЈАВНО
ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ, КОЈИ ЈЕ ИЗДАО ВОДНЕ УСЛОВЕ.
Рок важности и преношење права
Члан 120.
Водна сагласност за експлоатацију речних наноса издаје се на
одређено време, а најдуже за период од две године.
Право стечено на основу водне сагласности не може се, без
сагласности надлежног органа који је издао водну сагласност, пренети на друго
лице.
Решење о преносу права из става 2. овог члана доноси
Министарство, надлежни орган аутономне покрајине, надлежни орган Града,
односно надлежни орган јединице локалне самоуправе, у року од два месеца
од дана подношења захтева.
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Против решења из става 3. овог члана донетог од стране
надлежног органа аутономне покрајине, надлежног органа Града, односно
надлежног органа јединице локалне самоуправе може се изјавити жалба
министру у року од 15 дана од дана достављања решења.
Решење из става 3. овог члана донето од стране Министарства је
коначно у управном поступку и против тог решења може се покренути управни
спор.
ЧЛАН 120.
ВОДНА САГЛАСНОСТ ЗА ВАЂЕЊЕ РЕЧНИХ НАНОСА ИЗДАЈЕ
СЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, А НАЈДУЖЕ ЗА ПЕРИОД ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ
ПРАВНИМ ЛИЦИМА, ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ
УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ЗА
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ВАЂЕЊА РЕЧНОГ НАНОСА.
КАДА СЕ ВАЂЕЊЕ РЕЧНИХ НАНОСА ВРШИ НА ВОДНОМ ПУТУ
ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОЈЕ ЈЕ ИЗДАЛО ВОДНУ
САГЛАСНОСТ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ ДУЖНО ДА ИСТУ ДОСТАВИ
ОРГАНУ НАДЛЕЖНОМ ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ВОДНОГ ПУТА.
ПРАВО СТЕЧЕНО НА ОСНОВУ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ НЕ
МОЖЕ СЕ, БЕЗ САГЛАСНОСТИ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА, ОДНОСНО ЈАВНОГ
ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА, КОЈИ ЈЕ ИЗДАО ВОДНУ САГЛАСНОСТ
ПРЕНЕТИ НА ДРУГО ЛИЦЕ.
РЕШЕЊЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА
ДОНОСИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН, ОДНОСНО ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ, У РОКУ ОД ДВА МЕСЕЦА ОД ДАНА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА.
ПРОТИВ РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ДОНЕТОГ ОД
СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, НАДЛЕЖНОГ
ОРГАНА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ОДНОСНО ЈАВНОГ
ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА МОЖЕ СЕ ИЗЈАВИТИ ЖАЛБА МИНИСТРУ У
РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ДОСТАВЉАЊА РЕШЕЊА.
РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ДОНЕТО ОД СТРАНЕ
МИНИСТАРСТВА ЈЕ КОНАЧНО У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ И ПРОТИВ ТОГ
РЕШЕЊА МОЖЕ СЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР.
МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА БЛИЖЕ
ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА.
Престанак важења водне сагласности
Члан 121.
Водна сагласност престаје да важи ако се у року од две године од
дана њеног добијања не поднесе надлежном органу захтев за издавање
грађевинске дозволе, односно захтев за издавање дозволе за изградњу
рудника.
ВОДНА САГЛАСНОСТ ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ АКО СЕ У РОКУ ОД
ДВЕ ГОДИНЕ ОД ДАНА ПРИЈЕМА ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ НЕ ОТПОЧНЕ СА
ИЗГРАДЊОМ,
РЕКОНСТРУКЦИЈОМ
ИЛИ
ДОГРАДЊОМ
ОБЈЕКТА,
ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА, ОДНОСНО ИЗРАДОМ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА, А У
СЛУЧАЈУ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА АКО СЕ НЕ ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА
ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РУДНИКА.
Решење о утврђивању престанка важења водне сагласности
доноси орган, ОДНОСНО ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ, који је
издао водну сагласност.
Против решења из става 2. овог члана донетог од стране
надлежног органа аутономне покрајине, надлежног органа Града, односно
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надлежног
органа
јединице
локалне
самоуправе
И
ЈАВНОГ
ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА може се изјавити жалба министру у року од
15 дана од дана достављања решења.
Решење из става 2. овог члана донето од стране Министарства је
коначно у управном поступку и против тог решења може се покренути управни
спор.
1.3. Водна дозвола
Издавање водне дозволе
Члан 122.
Водном дозволом се утврђују начин, услови и обим коришћења
вода, начин, услови и обим испуштања отпадних вода, складиштења и
испуштања хазардних и других супстанци које могу загадити воду, као и услови
за друге радове којима се утиче на водни режим.
Водна дозвола за коришћење подземних вода не може се издати
без решења министарства надлежног за послове геолошких истраживања о
утврђеним и разврстаним резервама подземних вода.
Водну дозволу издаје орган који је надлежан за издавање водне
сагласности, односно водних услова.
Орган из става 3. овог члана за објекте и радове на територији
бањског места, као и за коришћење воде са природним лековитим својством,
водну дозволу издаје уз сагласност министарства надлежног за послове
туризма.
ВОДНУ ДОЗВОЛУ ИЗДАЈЕ ОРГАН, ОДНОСНО ЈАВНО
ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ, НАДЛЕЖНО ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ
УСЛОВА.
ПРЕ ИЗДАВАЊА ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБЈЕКТЕ И РАДОВЕ ЗА
КОЈЕ ВОДНУ ДОЗВОЛУ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО И НАДЛЕЖНИ ОРГАН
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ЈЕ ДУЖАН ДА ПРИБАВИ
ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА О ИСПУЊЕНОСТИ
УСЛОВА ИЗ ВОДНИХ УСЛОВА, ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ ИЛИ ВОДНЕ
ДОЗВОЛЕ.
Водна дозвола издаје се на одређено време, а најдуже за период
од 15 година.
Важност водне дозволе може се продужити на захтев имаоца
водне дозволе, који се подноси најкасније два месеца пре истека рока важења
водне дозволе.
МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ ИЗВЕШТАЈA ИЗ
СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА.
Пренос права стечених на основу водне дозволе
Члан 125.
Право стечено на основу водне дозволе не може се пренети на
друго лице без сагласности органа И ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ
ПРЕДУЗЕЋА који је издао водну дозволу.
Против решења о давању сагласности из става 1. овог члана
донетог од стране надлежног органа аутономне покрајине, надлежног органа
Града, односно надлежног органа јединице локалне самоуправе И ЈАВНОГ
ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА, може се изјавити жалба министру у року од
15 дана од дана достављања решења.
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Решење о давању сагласности из става 1. овог члана које је
донето од стране Министарства је коначно у управном поступку и против тог
решења може се покретнути управни спор.
Престанак важења водне дозволе
Члан 126.
Водна дозвола престаје да важи:
1) истеком рока на који је издата;
2) услед стечаја или ликвидације правног лица коме је издата;
31) ако се ималац водне дозволе у писаној форми одрекне њеног
коришћења;
42) ако се, без оправданих разлога, не користи дуже од две
године од њеног добијања;
53) ако се не поштују услови из водне дозволе.
Решење о утврђивању престанка важења водне дозволе доноси
орган који је издао водну дозволу.
Против решења из става 2. овог члана донетог од стране
надлежног органа аутономне покрајине, надлежног органа Града, односно
надлежног
органа
јединице
локалне
самоуправе
И
ЈАВНОГ
ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА, може се изјавити жалба министру у року од
15 дана од дана достављања решења.
Решење из става 2. овог члана донето од стране Министарства је
коначно у управном поступку и против тог решења може се покретнути управни
спор.
Употребна дозвола
Члан 127.
Употребна дозвола не може се издати без претходно издате
водне дозволе.
Изузетно од става 1. овог члана, употребна дозвола за
регулацију водотока, изградњу
насипа, далековода, магистралних и
регионалних путева, железница, магистралних нафтовода и гасовода,
кабловских водова испод корита реке за пренос електричне енергије, ТТ и
оптичких каблова, мостова, може се издати по претходно прибављеној потврди
о испуњености услова из водне сагласности.
Потврду из става 2. овог члана издаје орган који је издао водну
сагласност.
Члан 127.
ВОДНА ДОЗВОЛА НИЈЕ УСЛОВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ
ДОЗВОЛЕ.
ВОДНУ ДОЗВОЛУ, У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА,
ПРИБАВЉА ИНВЕСТИТОР КАДА ЈЕ У ВОДНИМ УСЛОВИМА НАЗНАЧЕНА
ОБАВЕЗА ЊЕНОГ ПРИБАВЉАЊА.
ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ СЕ ОБАВЉА ВАН ПОСТУПКА
ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ.
1.4. Водни налог
Члан 128.
Водним налогом се лицу коме је издата водна дозвола, односно
потврда налаже да у одређеном року изврши неку радњу, односно да се уздржи
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од неког чињења, ради отклањања опасности од насталог или могућег
поремећаја водног режима, односно поремећаја стабилности речног корита или
водног земљишта, као и успостављања стања у складу са условима из издате
водне дозволе.
Водни налог издаје Министарство, на територији аутономне
покрајине надлежни орган аутономне покрајине, на територији града Београда
надлежни орган Града, а на територији локалне самоуправе надлежни орган
јединице локалне самоуправе.
Против решења из става 2. овог члана донетог од стране
надлежног органа аутономне покрајине, надлежног органа Града, односно
надлежног органа јединице локалне самоуправе, може се изјавити жалба
министру у року од 15 дана од дана достављања решења.
Решење из става 2. овог члана донето од стране Министарства је
коначно у управном поступку и против тог решења може се покренути управни
спор.
2. Водна документација
Врсте водне документације
Члан 129.
Водна документација јесте:
1) водна књига;
2) водни катастар РЕГИСТАР.
Водна књига
Члан 130.
Водна књига је регистар о издатим водним актима.
Министарство, на територији аутономне покрајине надлежни
орган аутономне покрајине, на територији града Београда надлежни орган
Града, а на територији локалне самоуправе надлежни орган јединице локалне
самоуправе, дужан је да сва издата водна акта води у водној књизи.
ОРГАН КОЈИ ИЗДАЈЕ ВОДНА АКТА ДУЖАН ЈЕ ДА СВА ИЗДАТА ВОДНА
АКТА ВОДИ У ВОДНОЈ КЊИЗИ.
Водна књига нарочито садржи: уписник водних сагласности;
уписник водних дозвола и потврда; уписник водних услова; уписник водних
налога; уписник закључака о одбацивању захтева странке; уписник аката о
ненадлежности органа за поступање по захтеву странке; збирку исправа и
техничку документацију.
СВРХА ОБРАДЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ У УПИСНИЦИМА ИЗ
СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ ПРАЋЕЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ ИЗДАТИХ ВОДНИХ
АКАТА.
У УПИСНИКЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА УНОСЕ СЕ СЛЕДЕЋИ
ПОДАЦИ О ЛИЧНОСТИ: ПОДАЦИ О ИДЕНТИТЕТУ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА
(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНА).
Водна књига води се у писаној и електронској форми.
Надлежан орган аутономне покрајине, надлежни орган Града,
односно надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да
Министарству доставља податке из водне књиге.
НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, НАДЛЕЖНИ ОРГАН
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ ДУЖНИ СУ ДА МИНИСТАРСТВУ ДОСТАВЉАЈУ ПОДАТКЕ ИЗ
ВОДНЕ КЊИГЕ.
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Министарство је дужно да податке из водне књиге доставља
министарству надлежном за послове који се односе на техничке прописе, у
складу са посебним законом.
Министар ближе прописује садржину, начин вођења и образац
водне књиге из става 3. овог члана.
Водни катастар РЕГИСТАР
Члан 131.
Ради обезбеђења података потребних за управљање водама,
односно коришћење вода, заштиту вода и заштиту од штетног дејства вода,
воде се водни катастри РЕГИСТРИ.
Водни катастри регистри су:
1) катастар РЕГИСТАР водног добра;
2) катастар РЕГИСТАР водних објеката;
3) катастар РЕГИСТАР коришћења вода;
4) катастар РЕГИСТАР загађивача.
Водни катастри РЕГИСТРИ из става 2. овог члана су саставни део
водног информационог система.
Садржина и начин вођења водног катастра РЕГИСТРА
Члан 132.
Катастар РЕГИСТАР водног добра садржи нарочито: регистар
ОБРАСЦЕ РЕГИСТРА, збирку исправа и техничку и осталу документацију о
површинским и подземним водама, водном земљишту и експлоатацији речних
наноса РЕЧНИМ НАНОСИМА са водног земљишта.
Катастар РЕГИСТАР водних објеката садржи нарочито: регистар
ОБРАСЦЕ РЕГИСТРА, збирку исправа и техничку документацију о водном
објекту.
Катастар РЕГИСТАР коришћења вода садржи нарочито: регистар
ОБРАСЦЕ РЕГИСТРА, збирку исправа и техничку и осталу документацију о
извориштима и корисницима вода, количини и квалитету захваћене воде за
поједине намене.
Kатастар РЕГИСТАР загађивача вода нарочито садржи: регистар
ОБРАСЦЕ РЕГИСТРА, збирку исправа и техничку и осталу документацију о
изворима загађивања вода, количини и врсти емисије и пријемницима
(реципијентима).
Водне катастре РЕГИСТРЕ из ст. 1. до 4. овог члана води јавно
водопривредно предузеће.
Јавно водопривредно предузеће дужно је да доставља
Министарству водних катастара.
Министарство је дужно да податке из водног катастра РЕГИСТРА
доставља министарству надлежном за послове који се односе на техничке
прописе, у складу са посебним законом.
Водни катастар РЕГИСТАР води се у писаној и електронској
форми.
Министар ближе прописује садржину и начин вођења водних
катастара РЕГИСТАРА из ст. 1. до 4. овог члана.
У ВОДНЕ РЕГИСТРЕ УНОСЕ СЕ СЛЕДЕЋИ ПОДАЦИ О
ЛИЧНОСТИ, И ТО: ПОДАЦИ О ИДЕНТИТЕТУ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА
ПРАВНОГ ЛИЦА И ПОДАЦИ О ИДЕНТИТЕТУ КОНТАКТ ЛИЦА У ПРАВНОМ
ЛИЦУ (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, ФУНКЦИЈА КОЈУ ЛИЦЕ ОБАВЉА, А ЗА КОНТАКТ
ЛИЦЕ И БРОЈ ФИКСНОГ ТЕЛЕФОНА И АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ),
ПОДАЦИ О ИДЕНТИТЕТУ ПРЕДУЗЕТНИКА (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И
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ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНА), ОДНОСНО ПОДАЦИ О
ИДЕНТИТЕТУ КОНТАКТ ЛИЦА ПРЕДУЗЕТНИКА (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, БРОЈ
ФИКСНОГ ТЕЛЕФОНА И АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ), А ЗА ФИЗИЧКО
ЛИЦЕ ПОДАЦИ О ИДЕНТИТЕТУ (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ
БРОЈ ГРАЂАНА, АДРЕСА, БРОЈ ФИКСНОГ ТЕЛЕФОНА И АДРЕСА
ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ).
Правно лице које је сопственим средствима изградило водне
објекте дужно је да, на захтев Министарства и јавног водопривредног
предузећа, достави податке за водне катастре РЕГИСТРЕ из ст. 1. до 4. овог
члана.
VI. ЗАБРАНЕ, ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВЛАСНИКА И
КОРИСНИКА ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА И ВОДНИХ ОБЈЕКАТА
1. Забране и ограничења
Члан 133.
Ради очувања и одржавања водних тела површинских и
подземних вода и заштитних и других водних објеката, спречавања погоршања
водног режима, обезбеђења пролаза великих вода и спровођења одбране од
поплава, као и заштите животне средине, забрањено је:
1. на насипима и другим водним објектима копати и одлагати
материјал, напасати крупну стоку, вући посечено дрвеће, прелазити и возити
моторно возило, осим на местима на којима је то дозвољено и обављати друге
радње којима се може угрозити стабилност тих објеката;
2. на водном земљишту:
1) градити објекте којима се смањује пропусна моћ корита,
2) одлагати чврсти отпад и опасан и штетан материјал,
3) складиштити дрво и други чврст материјал на начин којим се
ремете услови проласка великих вода,
4) садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском појасу
ширине најмање 10 m од небрањене ножице насипа према водотоку, а у
брањеној зони супротно издатим водним условима,
4) ВАЂЕЊЕ РЕЧНОГ НАНОСА СУПРОТНО ИЗДАТОЈ ВОДНОЈ
САГЛАСНОСТИ ИЛИ БЕЗ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ,
5) прати возила и друге машине,
6) вршити друге радње, осим у случају:
(1) изградње објеката јавне инфраструктуре у складу са овим или
посебним законом,
(2) спровођења мера очувањa, унапређења и презентације
природних вредности,
(3) изградње објеката за коришћење вода, уређење водотока,
обезбеђења пловидбе и спровођење заштитних мера на природним
купалиштима, у складу са овим законом,
(4) изградње објеката за заштиту вода од загађења,
(5) изградње објеката намењених одбрани државе,
(6) формирања привремених депонија шљунка и песка тако да се
не ремети пролазак великих вода, и на удаљености не мањој од 30 m од
небрањене ножице насипа,
(7) предузимања радњи ради заштите људи, животиња и
имовине,
(8) вршења експлоатације минералних сировина у складу са овим
и посебним законом;
6) ВРШИТИ ДРУГЕ РАДЊЕ, ОСИМ У СЛУЧАЈУ:
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(1) СПРОВОЂЕЊА
МЕРА
ОЧУВАЊA,
УНАПРЕЂЕЊА
И
ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ,
(2) ПРЕДУЗИМАЊА РАДЊИ РАДИ ЗАШТИТЕ ЉУДИ, ЖИВОТИЊА И
ИМОВИНЕ;
3. у поплавном подручју градити објекте на начин којим се омета
протицање воде и леда или супротно прописима за градњу у поплавном
подручју;
4. садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском појасу
ширине најмање 10 m од небрањене ножице насипа ка водотоку и у брањеној
зони на удаљености до 50 m од унутрашње ножице насипа;
4. САДИТИ ДРВЕЋЕ
НА
ОДБРАМБЕНОМ НАСИПУ,
У
ИНУНДАЦИЈСКОМ ПОЈАСУ ШИРИНЕ НАЈМАЊЕ 10 M ОД НЕБРАЊЕНЕ
НОЖИЦЕ НАСИПА ПРЕМА ВОДОТОКУ, А У БРАЊЕНОЈ ЗОНИ СУПРОТНО
ИЗДАТОЈ ВОДНОЈ САГЛАСНОСТИ;
5. копати бунаре, ровове и канале поред насипа у појасу ширине
најмање 10 m од небрањене ножице насипа према водотоку, односно до 50 m
према брањеном подручју, осим ако је њихова функција заштита од штетног
дејства вода или је техничком документацијом, урађеном у складу са овим
законом, доказано да није угрожена стабилност насипа;
6. мењати или пресецати токове подземних вода, односно
искоришћавати те воде у обиму којим се угрожава снабдевање питком или
технолошком водом, угрожавају минерална и термална изворишта, стабилност
тла и објеката;
7. мењати правац и јачину тока површинске воде која природно
протиче или отиче са водног земљишта које је у приватној својини;
8. градити објекте, садити дрвеће, орати и копати земљу и
обављати друге радње којима се ремети функција или угрожава стабилност
мелиорационих канала за одводњавање и у обостраном појасу ширине од
најмање 5 m од тих канала предузимати радње којима се омета редовно
одржавање ових канала;
9. одлагати чврсти отпад и друге материјале у водотоке,
акумулације, ретензије, мелиорационе и друге канале, упуштати загађене воде
или друге материје и вршити радње, којима се може оштетити корито и обала
водотока, утицати на промену његове трасе, нивое воде, количину и квалитет
воде, угрозити стабилност заштитних и других водних објеката или отежати
одржавање водног система;
10. вршити, без одговарајућих водних аката, интервенције у
кориту (осигурање обала, преграђивање корита, проширење и продубљење
корита и друго);
11. изводити радове који би могли угрозити стабилност бране или
њену намену, као и мењати природне услове у околини акумулационих и
ретензионих басена на начин којим би се проузроковало клизања терена,
појаве ерозије или настајање вододерина и бујица;
12. изводити друге радове који би могли да угрозе стабилност и
отежају одржавање регулационих, заштитних и других водних објеката.
Забрана вршења радњи из става 1. овог члана може се
проширити и изван граница водног земљишта, ако би се тим радњама угрозио
водни режим или водни објекти.
2. Обавезе
Радње трпљења
Члан 134.
Власник, односно корисник водног земљишта дужан је да:
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1) допусти пролаз преко земљишта лицима која су овлашћена да
премеравају, снимају, пројектују и обележавају земљиште или воде за потребе
изградње, САНАЦИЈЕ или реконструкције водних објеката, лицима која врше
инспекцијски надзор, као и лицима која изводе радове на изградњи,
реконструкцији и одржавању тих објекта;
2) допусти коришћење корита за велику воду и обале реке у
ширини од 5 m лицима која су овлашћена да врше преглед стања и одржавање
речних корита и обала;
3) омогући коришћење одговарајућег материјала са свог
земљишта, као и пролаз лица и механизације, ради спровођења одбране од
поплава;
4) допусти слободно отицање воде која долази са узводних
земљишта, без промене правца и брзине воде;
5) газдује шумама на инундационом подручју тако да се не праве
сметње природном отицању воде и леда;
6) омогући привремено депоновање материјала извађеног из
водотока, језера или акумулација ради извршења радова и његово
транспортовање преко тог земљишта;
6) ДОПУСТИ НА СВОМ ЗЕМЉИШТУ ВАЂЕЊЕ, ПРИВРЕМЕНО
ДЕПОНОВАЊЕ И ТРАНСПОРТОВАЊЕ РЕЧНОГ НАНОСА И МУЉА ИЗ
ВОДОТОКА И ИНУНДАЦИОНИХ ПОДРУЧЈА РАДИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРОПУСНЕ
СПОСОБНОСТИ, РЕГУЛАЦИОНИХ И ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКАТА, КАО И ВОДНИХ
ОБЈЕКАТА ОСНОВНЕ И ДЕТАЉНЕ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ,
КОЈЕ ВРШИ ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ
ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ;
7) дозволи постављање и рад мерних инструмената, неопходних
за истраживања, ископавања или бушења, експериментална пумпања, узимање
узорака и друге послове везане за истраживања вода за потребе снабдевања
водом или других истраживачких делатности, под условима и на начин
прописан овим или другим законом, као и за потребе мониторинга вода.
Власник, односно корисник непокретности која се налази у зони
санитарне заштите дужан је да начин коришћења непокретности прилагоди
условима утврђеним за коришћење и одржавање зона санитарне заштите.
Власник, односно корисник земљишта има право на накнаду
стварне штете у случајевима из става 1. тач. 1), 2), 3) и 6) ТАЧ. 1), 2), 3), 6) и 7)
овог члана, као и за коришћење материјала из става 1. тачке 3) овог члана.
Међусобна права и обавезе које настану у вези са извођењем
радова из става 1. тач. 1), 2), 3) и 6) ТАЧ. 1), 2), 3), 6) и 7) овог члана
споразумно уређују власник, односно корисник земљишта и инвеститор.
Отклањање штете
Члан 139.
АКО СУ НА ВОДНОМ ОБЈЕКТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ПРИЧИЊЕНЕ ШТЕТЕ РАДЊАМА ПРАВНОГ ИЛИ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА,
ТРОШКОВИ ОТКЛАЊАЊА ПРИЧИЊЕНЕ ШТЕТЕ НА ВОДНОМ ОБЈЕКТУ
ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ ТОГ ЛИЦА
Правно или физичко лице, које погорша водни режим, односно
стање ерозије на ерозионом подручју, дужно је да, у року који одреди инспектор
надлежан за послове водопривреде, изврши радње ради успостављања стања
које је постојало пре него што је штета настала.
Ако лице из става 1. СТ. 1. и 2. овог члана не изврши радње у
одређеном року, те радње ће извршити јавно водопривредно предузеће,
односно надлежни орган јединице локалне самоуправе у случају ерозионог
подручја, о трошку лица које је изазвало штету.
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IX. ФИНАНСИРАЊЕ УПРАВЉАЊА ВОДАМА
1. Предмет финансирања
Члан 150.
Послови од општег интереса који се финансирају у складу са овим
законом, јесу:
1) уређење водотока и заштита од штетног дејства вода;
2) уређење и коришћење вода;
3) заштита вода од загађивања;
4) изградња,
одржавање
и
управљање
мелиорационим
системима;
5) изградња, одржавање и управљање регионалним и
вишенаменским хидросистeмима;
6) остали послови од општег интереса.
Послови уређења водотока и заштите од штетног дејства вода
јесу:
1) израда планова управљања ризицима од поплава, планова за
одбрану од поплава и леда, заштиту од ерозија и бујица;
2) изградња, реконструкција и санација регулационих и заштитних
водних објеката у јавној својини и одржавање водотока;
3) спровођење одбране од поплаве и леда;
4) изградња објеката и извођење радова и мера за заштиту од
ерозије и бујица у складу са чланом 63. овог закона.
Послови уређења и коришћења вода јесу:
1) израда биланса вода, контрола стања залиха водних ресурса и
мере за обезбеђење њиховог рационалног коришћења и заштите;
2) израда биланса подземних вода за појединачни ресурс,
укључујући и расположиви ресурс, начин и динамика обнављања ресурса и
мере за обезбеђење рационалног коришћења и заштиту ресурса;
3) испитивање квалитета воде и истражни радови на изворишту;
4) заштита изворишта за снабдевање водом;
5) изградња и реконструкција водних објеката из члана 18. став 1.
тачка 1) овог закона, у јавној својини;
Послови заштите вода од загађивања јесу:
1) класификација водних тела површинских и подземних вода;
2) израда програма и систематско праћење квалитета вода мониторинг;
3) припрема планова за заштиту вода од загађивања и
оперативних планова за заштиту од хаваријских загађења, организација и
контрола њиховог спровођења;
4) спровођење дугорочних и краткорочних мера за спречавање,
ублажавање и контролу загађивање вода;
5) уређење водног режима заштићених области из члана 110. овог
закона и других подручја која на њих имају утицаја;
6) изградња и реконструкција водних објеката за сакупљање,
одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода из члана 19. овог
закона, у јавној својини;
Послови који се односе на мелиорационе системе јесу:
1) одржавање водних објеката за одводњавање и наводњавање у
јавној својини;
2) управљање системима за одводњавање и наводњавање у
јавној својини;
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3) изградња водних објеката основне каналске мреже за
одводњавање.
Послови који се односе на регионалне и вишенаменске
хидросистeме јесу:
1) управљање и одржавање, укључујући и чишћење акумулација
од плутајућег отпада, регионалних и вишенаменских хидросистема у јавној
својини;
2) изградња, реконструкција и санација регионалних и
вишенаменских хидросистeма у јавној својини;
Остали послови од општег интереса, у смислу овог закона, јесу:
1) израда планских докумената и нормативних аката;
2) припрема и издавање водних аката и контрола њиховог
спровођења;
3) израда и ревизија инвестиционо-техничке документације из
области уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, уређења и
коришћења вода и заштите вода од загађивања;
4) послови међународне сарадње;
5) успостављање и вођење водне документације и водног
информационог система.
ЧЛАН 150.
ПОСЛОВИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У СКЛАДУ
СА ОВИМ ЗАКОНОМ, ЈЕСУ:
1) ПОСЛОВИ УРЕЂЕЊА ВОДОТОКА И ЗАШТИТЕ ОД ШТЕТНОГ
ДЕЈСТВА ВОДА, И ТО:
(1) ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА, ОДРЖАВАЊЕ И
УПРАВЉАЊЕ РЕГУЛАЦИОНИМ И ЗАШТИТНИМ ВОДНИМ ОБЈЕКТИМА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ОДРЖАВАЊЕ ВОДОТОКА,
(2) ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА, ОДРЖАВАЊЕ И
УПРАВЉАЊЕ ВОДНИМ ОБЈЕКТИМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ,
(3) ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА, ОДРЖАВАЊЕ И
УПРАВЉАЊЕ ВОДНИМ ОБЈЕКТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈА И БУЈИЦА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И МЕРА ЗА ЗАШТИТУ ОД
ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 62. ОВОГ ЗАКОНА,
(4) СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВЕ;
2) ПОСЛОВИ УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ВОДА, И ТО:
(1) ИЗРАДА БИЛАНСА ВОДА, КОНТРОЛА СТАЊА ЗАЛИХА ВОДНИХ
РЕСУРСА И МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЊИХОВОГ РАЦИОНАЛНОГ
КОРИШЋЕЊА И ЗАШТИТЕ,
(2) ИЗРАДА БИЛАНСА ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПОЈЕДИНАЧНИ РЕСУРС,
УКЉУЧУЈУЋИ И РАСПОЛОЖИВИ РЕСУРС, НАЧИН И ДИНАМИКА
ОБНАВЉАЊА РЕСУРСА И МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ РАЦИОНАЛНОГ
КОРИШЋЕЊА И ЗАШТИТУ РЕСУРСА,
(3) ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ НА ИЗВОРИШТУ И ИСТРАЖНИ
РАДОВИ НА ИЗВОРИШТУ,
(4) ЗАШТИТА ИЗВОРИШТА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ,
(5) ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ИЗ ЧЛАНА 18.
СТАВ 1. ТАЧКА 1) ОВОГ ЗАКОНА, У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ,
(6) ОДРЖАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ВОДНИМ ОБЈЕКТИМА ЗА
НАВОДЊАВАЊЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ;
3) ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА, И ТО:
(1) ИЗРАДА ПРОГРАМА И СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА
ВОДА – МОНИТОРИНГ,

136
(2) ПРАЋЕЊЕ ХАВАРИЈСКИХ ЗАГАЂЕЊА, ОРГАНИЗАЦИЈА И
КОНТРОЛА ЊИХОВОГ СПРОВОЂЕЊА,
(3) СПРОВОЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ И КРАТКОРОЧНИХ МЕРА ЗА
СПРЕЧАВАЊЕ, УБЛАЖАВАЊЕ И КОНТРОЛУ ЗАГАЂИВАЊА ВОДА,
(4) УРЕЂЕЊЕ ВОДНОГ РЕЖИМА ЗАШТИЋЕНИХ ОБЛАСТИ ИЗ ЧЛАНА
110. ОВОГ ЗАКОНА И ДРУГИХ ПОДРУЧЈА КОЈА НА ЊИХ ИМАЈУ УТИЦАЈА,
(5) ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА
САКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И
ЗАШТИТУ ВОДА (ГЛАВНИ КОЛЕКТОРИ, ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ
ОТПАДНИХ ВОДА, ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ МУЉЕВА И
ИСПУСТУ ИЗ ПОСТРОЈЕЊА У ПРИЈЕМНИК) У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ,
4) ПОСЛОВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА СИСТЕМЕ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ И
НАВОДЊАВАЊЕ, И ТО: ОДРЖАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ВОДНИМ ОБЈЕКТИМА
И СИСТЕМИМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ И НАВОДЊАВАЊЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ;
5) ПОСЛОВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА РЕГИОНАЛНЕ И ВИШЕНАМЕНСКЕ
ХИДРОСИСТЕМЕ, И ТО: ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА,
ОДРЖАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ РЕГИОНАЛНИМ И ВИШЕНАМЕНСКИМ
ХИДРОСИСТЕМИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ;
6) ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА, И ТО:
(1) ИЗРАДА И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА, ПРОГРАМА И
НОРМАТИВНИХ АКАТА,
(2) ИЗРАДА СТУДИЈА И ИЗВОЂЕЊЕ ИСТРАЖНИХ РАДОВА ЗА
ПОТРЕБЕ ИНТЕГРАЛНОГ УПРАВЉАЊА ВОДАМА, ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРЕЂЕЊА ВОДОТОКА И ЗАШТИТЕ ОД
ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ВОДА И ЗАШТИТЕ
ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА,
(3) ПОСЛОВИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ ВОДА,
(4) УСПОСТАВЉАЊЕ И ВОЂЕЊЕ ВОДНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И
ВОДНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА,
(5) ВРШЕЊЕ ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА ОД СТРАНЕ ЈАВНИХ
ВОДОПРИВРЕДНИХ
ПРЕДУЗЕЋА
(ПРИПРЕМА
ПРЕДЛОГА
ВОДНИХ
ЈЕДИНИЦА И ЊИХОВИХ ГРАНИЦА, ПЛАНА УПРАВЉАЊА ВОДАМА ЗА
ВОДНА ПОДРУЧЈА, ПОСЕБНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ВОДАМА ЗА
ПОЈЕДИНА ПИТАЊА УПРАВЉАЊА ВОДАМА, ПЛАНА УПРАВЉАЊА
РИЗИЦИМА ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДНА ПОДРУЧЈА, ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА
ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА, ИЗРАДА КАРТЕ УГРОЖЕНОСТИ И КАРТЕ РИЗИКА
ОД ПОПЛАВА, ИЗРАДА МИШЉЕЊА НА ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНОВЕ ЗА
ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА, ИДЕНТИФИКАЦИЈА ВОДНИХ ТЕЛА
ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА КОЈА СЕ КОРИСТЕ ИЛИ МОГУ ДА СЕ
КОРИСТЕ ЗА ЉУДСКУ ПОТРОШЊУ У БУДУЋНОСТИ, ВОЂЕЊЕ РЕГИСТАРА
ЗАШТИЋЕНИХ ОБЛАСТИ НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ, ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА
ИНВЕСТИТОРА У ИМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОДНОСНО АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ, СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПАКА ДАВАЊА У ЗАКУП ВОДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ВРШЕЊЕ ОБРАЧУНА И ЗАДУЖЕЊА
ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДА ЗА ВОДЕ).
2.2. Накнаде за воде
Члан 153.
Накнаде за воде су:
1) накнада за коришћење водног добра ВОДА;
2) накнада за испуштену воду;
3) накнада за загађивање вода;
4) накнада за одводњавање;
5) накнада за коришћење водних објеката и система;
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6) НАКНАДА ЗА ИЗВАЂЕНИ РЕЧНИ НАНОС.
2.2.1. Накнада за коришћење водног добра
Основ плаћања
Члан 154.
Накнада за коришћење водног добра плаћа се за коришћење:
1) вода;
2) водног земљишта.
2.2.1. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДА
ОСНОВ ПЛАЋАЊА
ЧЛАН 154.
НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДА ПЛАЋА СЕ ЗА ЗАХВАТАЊЕ
ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА, УКЉУЧУЈУЋИ ТЕРМАЛНЕ И
МИНЕРАЛНЕ ВОДЕ, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 2. ОВОГ ЗАКОНА.
Обвезник плаћања
Члан 155.
Обвезник плаћања накнаде за коришћење водног добра ВОДА је
правно лице, предузетник, односно физичко лице које:
1) воду захваћену из површинских и подземних вода користи за
пиће, наводњавање, погонске, технолошке, комуналне и друге намене;
2) регионалним и вишенаменским хидросистемима захвата и
дистрибуира воду;
3) користи воду за узгој риба у рибњацима;
4) врши снабдевање водом за пиће системом јавног водовода;
5) захвата воду ради флаширања, односно коришћења у
финалном производу;
6) користи воду за производњу електричне енергије за продају
или за сопствене потребе и за погон постројења;
7) користи воду за рад топлана.;
8) врши експлоатацију речних наноса из лежишта на водном
земљишту и на подручјима угроженим ерозијом;
9) користи водно земљиште за обављање привредне делатности
(депоније, товаришта и друго);
10) користи водно земљиште за постављање објекта привременог
карактера за обављање привредне делатности;
11) користи водно тело површинске вода за боравак и водно
земљиште за привез пловног објекта, укључујући и угоститељски објекат на
пловећем објекту;
12) користи водно земљиште за спорт, рекреацију и туризам.
Плаћање накнаде
Члан 156.
Накнада за коришћење водног добра ВОДА плаћа се за:
1) коришћење воде за намене из члана 155. став 1. тач.1) до 4)
овог закона где постоје уређаји за мерење количина воде - према количини (m3)
и квалитету захваћене воде;
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2) флаширање воде - према количини (l) продате флаширане
воде, а за коришћење воде у финалном производу према количини (l) воде у
том производу;
3) термалне воде - према количини (m3) захваћене воде;
4) коришћење воде за наводњавање пољопривредног земљишта,
где не постоји могућност мерења количине испоручене воде - према површини
(ha) пољопривредног земљишта која се наводњава;
5) комерцијални узгој рибе, где не постоји могућност мерења
количине испоручене воде - према површини (ha) и врсти (хладноводни и
топловодни) рибњака;
6) производњу електричне енергије - према количини произведене
електричне енергије (kWh) на прагу хидроелектране или термоелектране;
7) погон других постројења - према снази постројења (kW). ;
8) позајмиште речних наноса - према врсти позајмишта (речно
корито, спруд у речном кориту, инундација, старача, подручје угрожено
ерозијом и др.) и количини (m3) извађеног материјала, без обзира на квалитет
тог материјала;
9) обављање привредне делатности на водном земљишту - према
површини (m2) коришћеног земљишта и врсти делатности;
10) постављање привременог објекта за обављање привредне
делатности - према површини (m2) и намени привременог објекта;
11) боравак и привез пловног објекта - према врсти пловног
објекта, категорији површинских вода и површини (m2) коришћеног водног тела
површинске воде и обале;
12) коришћење водног земљишта за спорт, рекреацију и туризам према површини (m2) водног земљишта која се користи, категорији корисника
(правно или физичко лице) и намени објекта.
Обвезник плаћања накнаде за коришћење воде за наводњавање
плаћа 50% од висине те накнаде, ако је објекат за наводњавање из члана 18.
став 1. тачка 2) овог закона изградио сопственим средствима, у складу са
одредбама овог закона.
Збир накнада за коришћење воде, коју плаћа обвезник из члана
155. тачка 4) и накнаде за испуштену воду коју плаћа обвезник из члана 161.
тачка 2) овог закона, не може бити мањи од 10% одређене референтне цене
воде.
Изузетно од става 3. овог члана, до одређивања референтне
цене воде:
1) лице из члана 155. тачка 4) плаћа накнаду за коришћење воде
према количини (m3) и квалитету захваћене воде;
2) лице из члана 161. тачка 2) плаћа накнаду за испуштену воду
према количини (m3) и врсти испуштене отпадне воде.
Намена
Члан 158.
Средства остварена од накнаде за коришћење водног добра
ВОДА користе се за финансирање послова из члана 150. став 1. тач. 1), 2) и 5)
овог закона.
Средства остварена од накнада за коришћење водног добра од
обвезника из члана 155. став 1. тач. 8) до 12) овог закона користе се на подручју
на коме су остварена за финансирање послова из члана 150. став 1. тачка 1)
овог закона.
Изузеци од плаћања
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Члан 159.
Накнада за коришћење водног добра не плаћа се за:
1) опште коришћење вода;
2)
2) коришћење водног земљишта за:
3)
(1) одржавање речних корита и обала водотока,
(2) изградњу и одржавање водних објеката за уређење водотока и
заштиту од штетног дејства вода, у јавној својини;
(3) изградњу објеката намењених одбрани државе и јавној
безбедности;
(4) експлоатацију речних наноса при радовима на уређењу
водотока које врши јавно водопривредно предузеће, односно надлежни орган
јединице локалне самоуправе, а који се користи за намене из тачке 2) подтачка
2. овог члана.
ЧЛАН 159.
НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДА НЕ ПЛАЋА СЕ ЗА ОПШТЕ
КОРИШЋЕЊЕ ВОДА.
2.2.6. НАКНАДА ЗА ИЗВАЂЕНИ РЕЧНИ НАНОС
ОСНОВ ПЛАЋАЊА
ЧЛАН 177А
НАКНАДА ЗА ИЗВАЂЕНИ РЕЧНИ НАНОС ПЛАЋА СЕ ЗА РЕЧНИ
НАНОС ИЗВАЂЕН ИЗ ЛЕЖИШТА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ И НА
ПОДРУЧЈИМА УГРОЖЕНИМ ЕРОЗИЈОМ.
ОБВЕЗНИК ПЛАЋАЊА
ЧЛАН 177Б
ОБВЕЗНИК ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА ИЗВАЂЕНИ РЕЧНИ НАНОС
ЈЕ ПРАВНО ЛИЦЕ, ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИК КОЈЕ ВРШИ ВАЂЕЊЕ РЕЧНОГ
НАНОСА ИЗ ЛЕЖИШТА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ И НА ПОДРУЧЈИМА
УГРОЖЕНИМ ЕРОЗИЈОМ.

ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ
ЧЛАН 177В
НАКНАДА ЗА ИЗВАЂЕНИ РЕЧНИ НАНОС ПЛАЋА СЕ ЗА
ПОЗАЈМИШТЕ РЕЧНИХ НАНОСА - ПРЕМА ВРСТИ ПОЗАЈМИШТА (РЕЧНО
КОРИТО, СПРУД У РЕЧНОМ КОРИТУ, ИНУНДАЦИЈА, СТАРАЧА, ПОДРУЧЈЕ
УГРОЖЕНО ЕРОЗИЈОМ И ДРУГО) И КОЛИЧИНИ (M3) ИЗВАЂЕНОГ РЕЧНОГ
НАНОСА, БЕЗ ОБЗИРА НА КВАЛИТЕТ ТОГ НАНОСА.
НАМЕНА
ЧЛАН 177Г
СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ОД НАКНАДЕ ЗА ИЗВАЂЕНИ РЕЧНИ НАНОС
КОРИСТЕ СЕ НА ПОДРУЧЈУ НА КОМЕ СУ ОСТВАРЕНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПОСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 150. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ОВОГ ЗАКОНА.
ИЗУЗЕЦИ ОД ПЛАЋАЊА
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ЧЛАН 177Д
НАКНАДА ЗА ИЗВАЂЕНИ РЕЧНИ НАНОС НЕ ПЛАЋА СЕ ЗА КОЛИЧИНЕ
ИЗВАЂЕНОГ РЕЧНОГ НАНОСА КОЈИ СЕ КОРИСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ И
ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА И ЗАШТИТУ ОД
ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА, А КОЈЕ ВРШИ ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ.
ПРИМЕНА ДРУГИХ ПРОПИСА
ЧЛАН 177Ђ
ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА
ИЗВАЂЕНИ РЕЧНИ НАНОС СЕ СПРОВОДИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ
СЕ УРЕЂУЈЕ ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК.
3. Буџетски фондови за воде
3.1 Буџетски фонд за воде Републике Србије
Извори финансирања
Члан 186.
Средства за финансирање Републичког фонда обезбеђују се:
1) из апропријација у буџету Републике Србије за текућу годину;
2) од накнада за воде из члана 153. овог закона, осим накнаде за
загађивање вода, остварених на територији Републике Србије, осим територије
аутономне покрајине;
2А) ОД ЗАКУПА ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И
УСТАНОВЉАВАЊА ПРАВА СТВАРНЕ СЛУЖБЕНОСТИ НА ВОДНОМ
ЗЕМЉИШТУ И ВОДНОМ ОБЈЕКТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ОСТВАРЕНИ НА
ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОСИМ ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ И ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА;
43) од прихода од управљања слободним новчаним средствима
Републичког фонда.
3.2. Буџетски фонд за воде аутономне покрајине
Извори финансирања
Члан 189.
Средства за финансирање Покрајинског фонда обезбеђују се:
1) из апропријација у буџету аутономне покрајине за текућу
годину;
2) од накнада за воде из члана 153. тач. 1), 2), 4 и 5) ТАЧ. 1), 2),
4), 5) и 6) овог закона, остварених на територији аутономне покрајине;
2А) ОД ЗАКУПА ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И
УСТАНОВЉАВАЊА ПРАВА СТВАРНЕ СЛУЖБЕНОСТИ НА ВОДНОМ
ЗЕМЉИШТУ И ВОДНОМ ОБЈЕКТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ОСТВАРЕНИ НА
ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ;
43) од прихода од управљања слободним новчаним средствима
Покрајинског фонда.
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4. Обрачунавање и плаћање накнаде за воде
Утврђивање висине наканде за воде
Члан 191.
Влада утврђује висину накнада за воде из члана 153. тач.1) до 5)
ТАЧ. 1) ДО 6) овог закона, укључујући повећање накнаде за испуштену воду и
накнаде за загађивање у случају да је реципијент заштићена област, умањење
накнаде за загађивање вода ако се отпадне воде пречишћавају, у складу са
ефектима пречишћавања, као и висину надокнаде трошкова обрачуна и
задужења обвезника плаћања.
Обрачун накнаде за воде и задужења обвезника
Члан 192.
Обрачун накнаде за воде и задужење обвезника плаћања накнаде
за коришћење водног добра из члана 155. став 1. тач. 1) до 8) овог закона и
накнаде за испуштену воду врши Министарство, односно надлежни орган
аутономне покрајине за територију аутономне покрајине.
Обрачун и задужење обвезника плаћања накнаде за загађивање
вода врши министарство надлежно за послове заштите животне средине.
Министарству надлежном за послове финансија – пореској
управи поверавају се послови обрачуна и задужења физичких лица, обвезника
плаћања накнаде за одводњавање.
Јавном водопривредном предузећу поверавају се послови
обрачуна и задужења обвезника плаћања накнаде за коришћење водног добра
из члана 155. став 1. тач. 9) до 12) овог закона, накнаде за коришћење водних
објеката и система, као и послови обрачуна и задужења правних лица,
обвезника плаћања накнаде за одводњавање.
Решење о утврђивању износа накнаде из ст. 1. и 3. овог члана је
коначно и против њега може се покренути управни спор.
Члан 192.
МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ВРШИ ОБРАЧУН И
ЗАДУЖЕЊЕ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДА,
НАКНАДЕ ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ И НАКНАДЕ ЗА ИЗВАЂЕНИ РЕЧНИ НАНОС.
ОБРАЧУН И ЗАДУЖЕЊЕ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА
ЗАГАЂИВАЊЕ ВОДА ВРШИ МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.
ЈАВНОМ ВОДОПРИВРЕДНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ПОВЕРАВАЈУ СЕ
ПОСЛОВИ ОБРАЧУНА И ЗАДУЖЕЊА ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА И СИСТЕМА, КАО И ПОСЛОВИ ОБРАЧУНА
И ЗАДУЖЕЊА ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ.
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА НАКНАДЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ
ЧЛАНА ЈЕ КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА МОЖЕ СЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ
СПОР.
Члан 193.
Организација надлежна за вођење евиденције о непокретностима и
правима на њима дужна је да министарству надлежном за послове финансија Пореској управи и јавном водопривредном предузећу доставља, на њихов
ЊЕГОВ захтев, без накнаде, ажурне податке о земљишту и власницима,
односно корисницима земљишта и других непокретности из члана 170. тач. 1),
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4) и 5) овог закона, ради утврђивања износа и наплате накнаде за
одводњавање.
Орган који обавља послове утврђивања и обрачуна висине накнаде
за коришћење грађевинског земљишта у јединици локалне самоуправе дужан је
да министарству надлежном за послове финансија - Пореској управи и јавном
водопривредном предузећу доставља, на њихов ЊЕГОВ захтев, без накнаде,
податке о површини стамбеног и пословног простора, ради утврђивања износа
и наплате накнаде за одводњавање од обвезника из члана 170. тач. 2) и 3) овог
закона.
Члан 195.
Поступак утврђивања обавеза плаћања накнада за воде из члана
153. тач. 1) до 5) ТАЧ. 1) ДО 6) ОВОГ ЗАКОНА се спроводи у складу са законом
којим се уређује општи управни поступак.
У погледу камате, застарелости, принудне наплате и контроле
плаћања накнада за воду из члана 153. овог закона примењују се одредбе
закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација ЗАКОНА
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ИЗВРШНИ ПОСТУПАК.
X. НАДЗОР
Инспекцијски надзор
Члан 196.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба овог закона и
прописа донетих на основу овог закона врши Министарство преко инспектора
надлежног за послове водопривреде (у даљем тексту: водни инспектор).
Водни инспектор врши и инспекцијски надзор над применом овог
закона, других прописа и општих аката који се односе на изградњу нових и
реконструкцију постојећих објеката и извођење других радова који могу утицати
на промене у водном режиму.
Инспекцијски надзор који се односи на здравствену исправност
воде за пиће, санитарно-хигијенске потребе и купање ЗА ПИЋЕ И НА
КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЗА КУПАЊЕ врши министарство надлежно за послове
здравља преко санитарног инспектора.
Инспекцијски надзор који се односи на квалитет отпадних вода
које се испуштају у реципијент врши министарство надлежно за послове
заштите животне средине преко инспектора за заштиту животне средине.
Аутономној покрајини поверава се, као поверени посао државне
управе, вршење инспекцијског надзора из ст. 1, 2, 3. и 4. овог члана на
територији аутономне покрајине.
Граду Београду поверава се, као поверени посао државне
управе, вршење инспекцијског надзора из ст. 1, 2, 3. и 4. СТ. 1, 2. и 4. овог
члана на територији града Београда.
Службено одело и службена легитимација
Члан 198.
У обављању послова инспекцијског надзора водни инспектор
мора да има службену легитимацију, ознаку и одговарајућу опрему.
Водни инспектор обавља послове инспекцијског надзора у
прописаном службеном оделу.
Министар прописује образац и садржину службене легитимације,
изглед и садржину ознаке и врсту опреме, као и изглед службеног одела.
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У
ОБРАЗАЦ
СЛУЖБЕНЕ
ЛЕГИТИМАЦИЈЕ
ВОДНОГ
ИНСПЕКТОРА ЧИЈИ ЈЕ ИЗГЛЕД ПРОПИСАН ПРАВИЛНИКОМ О ИЗГЛЕДУ
ОБРАСЦА СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ИНСПЕКТОРА („СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 81/15) УНОСЕ СЕ СЛЕДЕЋИ ПОДАЦИ О ЛИЧНОСТИ:
ПОДАЦИ О ИДЕНТИТЕТУ ВОДНОГ ИНСПЕКТОРА (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ).
Права и дужности санитарног инспектора
Члан 200.
У вршењу инспекцијског надзора санитарни инспектор има право
и дужност да:
1) контролише здравствену исправност воде која се користи за
пиће, санитарно-хигијенске потребе и воде за купање;
2) организује узимање узорака воде која се користи за пиће,
санитарно-хигијенске потребе и воде за купање, када постоји сумња у
здравствену исправност;
3) организује узимање узорака воде која се користи за пиће,
санитарно-хигијенске потребе и воде за купање, у циљу утврђивања пута
преноса изазивача заразне болести;
4) контролише начин коришћења и начин одржавања зона
санитарне заштите изворишта, у циљу заштите од намерног или случајног
загађења воде на изворишту;
5) контролише санитарно-хигијенске услове у водном објекту за
снабдевање водом за пиће, у циљу спречавања настајања и сузбијања путева
преношења заразних болести водом;
6) контролише да ли орган јединице локалне самоуправе на чијој
се територији налази зона заштите изворишта за снабдевање водом за пиће и
за санитарно-хигијенске потребе, поседује решење о зони санитарне заштите
изворишта.
Правно лице, предузетник и физичко лице дужно је да
санитарном инспектору омогући вршење надзора, да му без одлагања стави на
увид и располагање потребну документацију и друге доказе и изјасни се о
чињеницама које су од значаја за вршење надзора.
ПРАВА И ДУЖНОСТИ САНИТАРНОГ ИНСПЕКТОРА
ЧЛАН 200.
У
ВРШЕЊУ
ИНСПЕКЦИЈСКОГ
НАДЗОРА
САНИТАРНИ
ИНСПЕКТОР ИМА ПРАВО И ДУЖНОСТ ДА:
1) КОНТРОЛИШЕ
ДА
ЛИ
СЕ
ВРШИ
ИСПИТИВАЊЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ И КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЗА
КУПАЊЕ;
2) КОНТРОЛИШЕ ЗДРАВСТВЕНУ ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ
И КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЗА КУПАЊЕ;
3) ОРГАНИЗУЈЕ УЗИМАЊЕ УЗОРАКА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ И ВОДЕ
ЗА КУПАЊЕ, КАДА ПОСТОЈИ СУМЊА У ЗДРАВСТВЕНУ ИСПРАВНОСТ ВОДЕ
ЗА ПИЋЕ, ОДНОСНО КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЗА КУПАЊЕ;
4) КОНТРОЛИШЕ НАЧИН КОРИШЋЕЊА И НАЧИН ОДРЖАВАЊА
ЗОНА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА, У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ОД
НАМЕРНОГ ИЛИ СЛУЧАЈНОГ ЗАГАЂЕЊА ВОДЕ НА ИЗВОРИШТУ;
5) КОНТРОЛИШЕ ДА ЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПОСЕДУЈЕ РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ЗА
ИЗВОРИШТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ КОЈА СУ ФОРМИРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ.
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Права и дужности инспектора за заштиту животне средине
Члан 201.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор за заштиту животне
средине има право и дужност да проверава:
1) да ли испуштене отпадне воде и отпадне воде које се после
пречишћавања испуштају у реципијент испуњавају услове у погледу граничних
вредности утврђених у складу са чланом 93. став 2. овог закона;
2) да ли се ради заштите квалитета вода реципијента примењују
забране из члана 97. тач. 1), 2), 4) и 6 ) тач. 1), 1А), 1Б), 2), 4) и 6) овог закона;
2А) ДА ЛИ ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА ЛИЦА
ИСПУЊАВАЈУ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ЧЛАНА 98. ОВОГ ЗАКОНА;
34) да ли се обавеза испитивања отпадних вода врши у складу са
чланом 99. овог закона.
Правно лице, предузетник и физичко лице дужно је да инспектору
за заштиту животне средине омогући вршење надзора, да му без одлагања
стави на увид и располагање потребну документацију и друге доказе и изјасни
се о чињеницама које су од значаја за вршење надзора.
Мере које налаже водни инспектор
Члан 202.
У вршењу послова из члана 204. овог закона водни инспектор је
овлашћен да:
1) забрани, односно обустави радове који се изводе супротно
издатој водној сагласности, односно водној дозволи или без водне сагласности,
односно водне дозволе;
2) забрани или ограничи коришћење вода, испуштање вода,
експлоатацију ВАЂЕЊЕ речних наноса, односно коришћење објеката и
постројења у случајевима утврђеним овим законом АКО СЕ КОРИШЋЕЊЕ
ВОДА, ИСПУШТАЊЕ ВОДА, ВАЂЕЊЕ РЕЧНИХ НАНОСА, ОДНОСНО
КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА И ПОСТРОЈЕЊА ВРШИ СУПРОТНО ОДРЕДБАМА
ОВОГ ЗАКОНА;
3) наложи уклањање дрвећа и жбунастог биља који расту или су
засађени без водне сагласности;
4) наложи отклањање узрока загађења на водном објекту, водном
земљишту или водном телу и довођење у првобитно стање;
5) наложи привремени престанак рада и обављање делатности
правним лицима, ако утврди да се коришћење, односно испуштање вода не
врши у складу са издатим водним актима;
6) наложи сађење дрвећа и жбунастог биља у случајевима
утврђеним овим законом;
7) привремено одузме предмете којима је нарушен водни режим и
о томе изда потврду;
8) прегледа пословне књиге обвезника плаћања накнада из овог
закона, осим накнаде за загађивање вода, ради прикупљања података
потребних за обрачун накнада;
9) изрекне новчану казну на лицу места (мандатну казну), када је
то одређено овим законом;
10) подноси захтев за покретање прекршајног поступка, пријаву за
привредни преступ и кривичну пријаву због повреде одредаба овог закона;
11) предузима друге мере и радње за које је овлашћен законом
или другим прописом.
Мере из става 1. тач. 1) до 7) ТАЧ. 1) до 6) овог члана налажу се
решењем водног инспектора.
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Мере које налаже санитарни инспектор
Члан 203.
У вршењу послова из члана 200. овог закона санитарни инспектор
је овлашћен да:
1) забрани коришћење воде која се користи за пиће и санитарнохигијенске потребе и воде за купање, ако не постоји доказ овлашћене
здравствене установе о извршеним лабораторијским анализама на здравствену
исправност;
2) забрани коришћење воде која се користи за пиће и санитарнохигијенске потребе и воде за купање, за коју је овлашћена здравствена
установа, на основу извршених лабораторијских анализа, утврдила да је
здравствено неисправна;
3) забрани коришћење воде која се користи за пиће и санитарнохигијенске потребе и воде за купање, за коју је овлашћена здравствена
установа, на основу извршених лабораторијских анализа, утврдила да је вода
пут преноса изазивача заразне болести;
4) забрани употребу водног објекта за снабдевање водом за пиће,
док се не отклоне санитарно-хигијенски недостаци који могу непосредно да
утичу на здравствену исправност воде и здравље људи;
5) нареди отклањање санитарно хигијенских недостатака у
водном објекту за снабдевање водом за пиће;
6) забрани коришћење постојећег објекта, односно обављање
делатности која изазива или може да изазове загађење воде на изворишту, у
зонама санитарне заштите, док се не отклоне уочени недостаци;
7) нареди прибављање решења о одређивању зона санитарне
заштите изворишта за снабдевање водом;
8) поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и пријаву за
привредни преступ, у складу са овим законом;
9) предузима друге мере и радње за које је овлашћен овим
законом и другим прописом.
Мере из става 1. тач. 1) до 7) овог члана налажу се решењем
санитарног инспектора.
ЧЛАН 203.
У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 200. ОВОГ ЗАКОНА
САНИТАРНИ ИНСПЕКТОР ЈЕ ОВЛАШЋЕН ДА:
1) ЗАБРАНИ ИСПОРУКУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, ОДНОСНО
КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ ЗА КУПАЊЕ, АКО НЕ ПОСТОЈИ ДОКАЗ ИЛИ НЕ
ПОСТОЈИ ДОКАЗ У ПРОПИСАНОМ ОБИМУ ОВЛАШЋЕНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ О ИЗВРШЕНИМ ЛАБОРАТОРИЈСКИМ АНАЛИЗАМА НА
ЗДРАВСТВЕНУ ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, ОДНОСНО КВАЛИТЕТ ВОДЕ
ЗА КУПАЊЕ;
2) ЗАБРАНИ ИСПОРУКУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ АКО ЈЕ ОВЛАШЋЕНА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА, НА ОСНОВУ ИЗВРШЕНИХ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ
АНАЛИЗА, УТВРДИЛА ДА ЈЕ ВОДА ЗА ПИЋЕ ЗДРАВСТВЕНО НЕИСПРАВНА, А
МОЖЕ ДА ДОЗВОЛИ ИСПОРУКУ ВОДЕ КОЈА СЕ УПОТРЕБЉАВА ЗА
САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКЕ ПОТРЕБЕ;
3) ЗАБРАНИ КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ ЗА КУПАЊЕ, АКО ЈЕ
ОВЛАШЋЕНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА, НА ОСНОВУ ИЗВРШЕНИХ
ЛАБОРАТОРИЈСКИХ АНАЛИЗА, УТВРДИЛА ДА КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЗА КУПАЊЕ
НЕ ЗАДОВОЉАВА;
4) ЗАБРАНИ УПОТРЕБУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, АКО ЈЕ ОВЛАШЋЕНА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА, НА ОСНОВУ ИЗВРШЕНИХ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ
АНАЛИЗА, УТВРДИЛА ДА ЈЕ ВОДА ЗА ПИЋЕ ЗДРАВСТВЕНО НЕИСПРАВНА;
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5) ЗАБРАНИ КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА, ОДНОСНО ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ У ЗОНИ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ НА НАЧИН КОЈИ ИЗАЗИВА
ИЛИ МОЖЕ ДА ИЗАЗОВЕ ЗАГАЂИВАЊЕ ВОДЕ ИЗВОРИШТА, ДОК СЕ НЕ
ОТКЛОНЕ УОЧЕНИ НЕДОСТАЦИ;
6) ОБАВЕСТИ
НАДЛЕЖНИ
ОРГАН
О
БЕСПРАВНО
ИЗГРАЂЕНИМ
ОБЈЕКТИМА
И
О
ОБАВЉАЊУ
НЕДОЗВОЉЕНИХ
ДЕЛАТНОСТИ У ЗОНАМА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА;
7) НАРЕДИ ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА
САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ;
8) ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ
ПОСТУПКА И ПРИЈАВУ ЗА ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП, У СКЛАДУ СА ОВИМ
ЗАКОНОМ;
9) ПРЕДУЗИМА ДРУГЕ МЕРЕ И РАДЊЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОВЛАШЋЕН
ОВИМ ЗАКОНОМ И ДРУГИМ ПРОПИСОМ.
МЕРЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 1), 2), 3), 4), 5), 7) И 9) ОВОГ ЧЛАНА
НАЛАЖУ СЕ РЕШЕЊЕМ САНИТАРНОГ ИНСПЕКТОРА.
Мере које налаже инспектор за заштиту животне средине
Члан 204.
У вршењу послова из члана 201. овог закона инспектор за
заштиту животне средине је овлашћен да:
1) забрани испуштање отпадних вода у случајевима прекорачења
граничних вредности емисије прописаних чланом 93. став 2. овог закона;
2) забрани испуштање отпадних вода у случајевима предвиђеним
чланом 97. тач. 1), 2), 4) и 6) овог закона;
3) наложи привремени престанак рада и обављање делатности
правним лицима, предузетницима или физичким лицима када утврди да
отпадне воде које испуштају садрже опасне и загађујуће материје у количинама
већим од дозвољених, док се количине тих материја не смање испод
дозвољених граница;
3) НАЛОЖИ ЛИЦУ КОЈЕ ИСПУШТА ОТПАДНЕ ВОДЕ ДА
ПОСТАВИ УРЕЂАЈЕ ЗА МЕРЕЊЕ И КОНТИНУИРАНО МЕРИ КОЛИЧИНЕ
ОТПАДНИХ ВОДА, КАО И ДА ИСПИТУЈЕ ПАРАМЕТРЕ КВАЛИТЕТА
ОТПАДНИХ ВОДА И ДА ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ МЕРЕЊИМА ДОСТАВИ
ЈАВНОМ ВОДОПРИВРЕДНОМ ПРЕДУЗЕЋУ, МИНИСТАРСТВУ НАДЛЕЖНОМ
ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОРГАНУ УПРАВЕ
НАДЛЕЖНОГ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА
ВОДЕ;
3а) НАЛОЖИ ПРИВРЕМЕНИ ПРЕСТАНАК РАДА И ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ ЛИЦИМА ИЗ ЧЛАНА 99. СТ. 1. И 2. ОВОГ ЗАКОНА;
4) наложи испитивање квалитета вода у случајевима када постоји
сумња да је дошло до прекорачења граничних вредности емисије;
5) прегледа пословне књиге и пословне просторије обвезника
плаћања накнаде за загађивање воде из овог закона, ради прикупљања
података потребних за обрачун накнада;
6) поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и пријаву за
привредни преступ, у складу са овим законом;
7) предузима друге мере и радње за које је овлашћен овим
законом или прописом донетим на основу њега.
Мере из става 1. тач. 1) до 4) овог члана налажу се решењем
инспектора за заштиту животне средине.
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Узимање узорака воде
Члан 208.
По потреби, водни инспектор, односно инспектор за заштиту
животне средине може организовати узимање узорака воде и отпадних вода,
ради анализе и провере степена загађености вода, при чему трошкове анализе
сноси правно ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК или физичко лице од кога потиче
загађење, ако анализе покажу да је дошло до одступања од прописаних
стандарда о ефлуентима, односно до одступања у односу на класификацију
вода из члана 111. овог закона.
По потреби, санитарни инспектор може организовати узимање
узорака воде која се користи за пиће и санитарно-хигијенске потребе и воде за
купање, ради њихове анализе и провере здравствене исправности, при чему
трошкове анализе сноси правно или физичко лице које корисницима испоручује
здравствено неисправну воду, ако анализе покажу да је дошло до одступања у
односу на здравствену исправност воде прописану чланом 75. овог закона.
ПО
ПОТРЕБИ,
САНИТАРНИ
ИНСПЕКТОР
МОЖЕ
ОРГАНИЗОВАТИ УЗИМАЊЕ УЗОРАКА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ И ВОДЕ ЗА КУПАЊЕ,
РАДИ АНАЛИЗЕ И ПРОВЕРЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ,
ОДНОСНО АНАЛИЗЕ И ПРОВЕРЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЗА КУПАЊЕ, ПРИ ЧЕМУ
ТРОШКОВЕ АНАЛИЗЕ СНОСИ ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ
ИСПОРУЧУЈЕ ЗДРАВСТВЕНО НЕИСПРАВНУ ВОДУ ЗА ПИЋЕ, ОДНОСНО
ОМОГУЋАВА КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ ЗА КУПАЊЕ НЕЗАДОВОЉАВАЈУЋЕГ
КВАЛИТЕТА.
У противном, трошкове анализа сноси Министарство,
министарство надлежно за послове заштите животне средине, односно
министарство надлежно за послове здравља, А АКО СЕ УЗИМАЊЕ УЗОРАКА
ВОДЕ И ОТПАДНИХ ВОДА, ОДНОСНО ВОДЕ ЗА ПИЋЕ И ВОДЕ ЗА КУПАЊЕ
ВРШИ У ОКВИРУ ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 196. ОВОГ ЗАКОНА
ТРОШКОВЕ СНОСИ ОРГАН КОЈИ ВРШИ ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ.
ХI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
2. Привредни преступи
Члан 211.
Новчаном казном од 500.000 до 3.000.000 динара казниће се за
привредни преступ правно лице ако:
1) не предузме мере и радове за разбијање леда ради заштите од
оштећења водних и других објеката у кориту и приобаљу (члан 59. став 2);
2) врши посебно коришћење вода супротно одредби члана 68.
став 2. овог закона;
3) воду одређену за пиће користи супротно одредби члана 72.
став 2. овог закона;
3А) НЕ ПОСЕДУЈЕ ДОКАЗ ИЛИ НЕ ПОСЕДУЈЕ ДОКАЗ У
ПРОПИСАНОМ ОБИМУ О ИЗВРШЕНИМ ЛАБОРАТОРИЈСКИМ АНАЛИЗАМА НА
ЗДРАВСТВЕНУ ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, ОДНОСНО КВАЛИТЕТ ВОДЕ
ЗА КУПАЊЕ (ЧЛАН 75);
3Б) ИСПОРУЧИ ВОДУ ЗА ПИЋЕ, ОДНОСНО ОМОГУЋИ
КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ ЗА КУПАЊЕ, ЗА КОЈЕ ЈЕ ОВЛАШЋЕНА ЗДРАВСТВЕНА
УСТАНОВА НА ОСНОВУ ИЗВРШЕНИХ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ АНАЛИЗА
УТВРДИЛА ДА ЈЕ ВОДА ЗА ПИЋЕ ЗДРАВСТВЕНО НЕИСПРАВНА, ОДНОСНО
ДА КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЗА КУПАЊЕ НЕ ЗАДОВОЉАВА (ЧЛАН 75);
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4) вода која се користи за пиће, за производњу и прераду хране и
предмета опште употребе, санитарно-хигијенске потребе и купање не испуњава
услове у погледу здравствене исправности из члана 75. став 1. овог закона;
4) УПОТРЕБЉАВА ВОДУ ЗА ПИЋЕ ЗА КОЈУ ЈЕ ОВЛАШЋЕНА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА НА ОСНОВУ ИЗВРШЕНИХ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ
АНАЛИЗА УТВРДИЛА ДА ЈЕ ВОДА ЗДРАВСТВЕНО НЕИСПРАВНА (ЧЛАН 75);
5) користи водни објекат за снабдевање водом за пиће и санитарнохигијенске потребе и његово непосредно окружење који не испуњава
санитарно-хигијенске услове из члана 75. став 2. овог закона;
6) користи објекат, односно обавља делатност на начин којим се
угрожава здравствена исправност воде на изворишту из члана 77. став 2. овог
закона;
7) не прибави решење о одређивању зона санитарне заштите
изворишта за снабдевање водом, у складу са чланом 77. овог закона;
6) КОРИСТИ ОБЈЕКАТ, ОДНОСНО ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ НА НАЧИН
КОЈИ ИЗАЗИВА ИЛИ МОЖЕ ДА ИЗАЗОВЕ ЗАГАЂИВАЊЕ ВОДЕ НА
ИЗВОРИШТУ (ЧЛАН 77. СТАВ 2);
7) НЕ ПРИБАВИ РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА САНИТАРНЕ
ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ (ЧЛАН 77. СТАВ 7);
8) приликом захвата вода из водотока, односно акумулација,
низводно од захвата не обезбеди минимални одрживи проток (члан 81);
9) не предузме неку од радњи из члана 98. овог закона;
10) не предузме потребне мере из члана 99. овог закона;
11) изводи радове на изградњи нових или реконструкцији или
уклањању постојећих водних објеката, или врши друге радове и послове без
водне сагласности или противно издатој водној сагласности (члан 119. став 2);
11А) ВРШИ НЕКУ РАДЊУ БЕЗ ВАЖЕЋЕ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ ИЛИ
СУПРОТНО ИЗДАТОЈ ВОДНОЈ ДОЗВОЛИ (ЧЛАН 122);
12) право стечено на основу водне дозволе пренесе без
сагласности органа који је издао водну дозволу (члан 125. став 1);
13) на водном земљишту гради објекте или предузме неку од
радњи супротно забранама из члана 133. овог закона;
14) водне објекте којима управља не пренесе на надлежно јавно
водопривредно предузеће (члан 219).
За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 100.000 до 200.000 динара.
За привредни преступ из ставa 1. тачка 13) овог члана правном
лицу, поред прописане казне обавезно ће се изрећи и заштитна мера
одузимања предмета који су употребљени у извршењу привредног преступа.
Одговорном лицу из става 2. овог члана може се за привредни
преступ из става 1. тач. 1), 4) и 11) ТАЧ. 1), 4), 11) И 11А овог члана, поред
прописане казне, изрећи и заштитна мера забране вршења одређених
дужности.
3. Прекршаји
Прекршај правног лица
Члан 212.
Новчаном казном од 200.000 до 1.000.000 динара казниће се за
прекршај правно лице ако:
1) користи акумулационе и ретензионе басене супротно члану 56.
став 1. овог закона;
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1) БРАНЕ СА АКУМУЛАЦИОНИМ И РЕТЕНЗИОНИМ БАЗЕНИМА НЕ
ОДРЖАВА И НЕ КОРИСТИ НА НАЧИН КОЈИМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ
ПРИХВАТАЊЕ ПОПЛАВНИХ ТАЛАСА (ЧЛАН 56. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА);
2) не достави податке из члана 56. став 2. овог закона;
3) користи ерозионо подручје супротно забранама и не предузима
радње из члана 62. став 2. овог закона;
4) не предузме радове и мере из члана 64. овог закона;
5) не поштује привремена ограничења права на посебно
коришћење вода у случајевима предвиђеним у члану 69. овог закона;
6) користи воду супротно одредби члана 71. став 4. овог закона;
7) не заштити изворише и друге објекте од намерног или
случајног загађења или других утицаја који могу неповољно деловати на
издашност изворишта и на здравствену исправност воде (члан 73. став 2);
8) не врши испитивање квалитета воде, регистровање количина
воде, не постави уређаје и не предузима мере за обезбеђење техничке
исправности уређаја, о мерењима количине и квалитета воде не обавести
надлежне органе (члан 74);
9) не врши мерење количине и испитивање квалитета воде и не
доставља податке о томе надлежним органима (члан 78. ст. 2. и 7);
10) као извођач истражних радова поступи супротно одредбама
члана 80. ст. 1. и 2. овог закона;
11) не опреми бунаре и бушотине са слободним истицањем воде
уређајима за регулисање истицања воде и заштиту вода од загађивања (члан
80. став 3);
12) пројектовање и изградњу објеката и уређаја врши супротно
одредби члана 85. овог закона;
13) врши узгој рибе супротно одредби члана 87. овог закона;
14) акумулације користи супротно одредбама члана 88. став 2.
овог закона;
15) поступи супротно одредби члана 90. став 2. тачка 2) ТАЧ. 2. И
3) овог закона;
16) предузме неку од радњи из члана 97. овог закона;
17) не постави уређаје за мерење, не мери количине и не испитује
квалитет отпадних вода и ако извештај о томе не достави надлежном јавном
водопривредном предузећу (члан 99. став 1);
18) не мери количине и не испитује квалитет отпадних вода пре и
после пречишћавања, не обезбеђује редовно функционисање уређаја за
пречишћавање отпадних и не води дневник њиховог рада (члан 99. став 2);
19) не постави уређаје за преузимање отпадних минералних уља,
уљних смеша, отпадних вода и других отпадних материја са пловних објеката
(члан 102);
20) не користи нафтоводе и уређаје за прихватање, прераду и
чување минералних уља у складу са чланом 103. овог закона;
21) као власник, односно корисник дела обале примети, а не
пријави надлежном органу да је дошло до загађивања вода у водотоку, језеру
или акумулацији (члан 104);
22) не прибави водне услове у складу са чланом 115. овог закона;
22А) ВРШИ ВАЂЕЊЕ РЕЧНИХ НАНОСА СУПРОТНО ИЗДАТОЈ
ВОДНОЈ САГЛАСНОСТИ ИЛИ БЕЗ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ ИЗ ЧЛАНА 119.
ОВОГ ЗАКОНА;
23) врши неку радњу без важеће водне дозволе или супротно
водној дозволи (члан 122.);
24) не поступи у складу са издатим водним налогом из члана 128.
овог закона;
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25) не достави податке за катастар РЕГИСТАР о водним
објектима које су изградили за сопствене потребе (члан 132. став 10);
26) не допусти коришћење неког од права из члана 134. овог
закона;
27) не изврши неку од радњи из члана 135. овог закона;
28) не дозволи коришћење права службености из члана 137. овог
закона;
29) не изврши отклањање штете у складу са чланом 139. овог
закона;
30) водном инспектору, санитарном инспектору и инспектору за
заштиту животне средине не омогући вршење надзора или му не пружи
потребне податке (члан 199. став 2, члан 200. став 2. и члан 201. став 2);
31) не омогући водном инспектору, инспектору за заштиту
животне средине преглед пословних књига и пословних просторија ради
прикупљања елемената потребних за обрачун накнада (члан 202. став 1. тачка
8) и члан 204. став 1. тачка 5);
32) не поступи по решењу водног инспектора, санитарног
инспектора и инспектора за заштиту животне средине (члан 202. став 2, члан
203. став 2. и члан 204. став 2).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, водни инспектор може
наплатити новчану казну на лицу места правном лицу у износу од 20.000
динара.
За прекршај из става 1. овог члана, водни инспектор може
наплатити новчану казну на лицу места одговорном лицу у правном лицу у
износу од 5.000 динара.
Одговорно лице у републичкој организацији надлежној за
хидрометеоролошке
послове
ОРГАНУ
УПРАВЕ
НАДЛЕЖНОМ
ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА ВОДА или другом
правном лицу казниће се за прекршај новчаном казном од 25.000 до 50.000
динара ако не врши систематско испитивање квалитета вода у водотоцима, у
складу са годишњим програмом или ако не изврши неку обавезу из члана 109.
овог закона.
Одговорно лице у органу надлежном за вођење евиденције о
непокретностима и правима на њима, односно органу који обавља послове
утврђивања и обрачуна висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта
у јединици локалне самоуправе казниће се за прекршај новчаном казном од
10.000 до 50.000 динара ако не достави податке из члана 197. овог закона.
ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 22А) ОВОГ ЧЛАНА ПОРЕД
ПРОПИСАНЕ КАЗНЕ ПРАВНОМ ЛИЦУ ЋЕ СЕ ОБАВЕЗНО ИЗРЕЋИ И
ЗАШТИТНА МЕРА ОДУЗИМАЊА ПРЕДМЕТА КОЈИ СУ УПОТРЕБЉЕНИ ИЛИ
СУ БИЛИ НАМЕЊЕНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРЕКРШАЈА.
ЧЛАН 212А
НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 50.000 ДО 100.000 ДИНАРА ИЛИ
КАЗНОМ ЗАТВОРА ДО 30 ДАНА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ ОДГОВОРНО
ЛИЦЕ У ОРГАНУ, ПОСЕБНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ЈАВНОМ
ВОДОПРИВРЕДНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ИЗ ЧЛАНА 118. СТ. 5, 6. И 7. ОВОГ ЗАКОНА
АКО ТОКОМ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ НЕ
ПОСТУПИ НА НАЧИН И У РОКОВИМА ПРОПИСАНИМ ОВИМ ЗАКОНОМ (ЧЛАН
118. СТАВ 8).
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ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА ИЗ СТАВА
1. ОВОГ ЧЛАНА ПОДНОСИ ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ
УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 118. СТ. 1, 2. И 3. ОВОГ ЗАКОНА.
Прекршај предузетника
Члан 213.
Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара казниће се
предузетник ако учини неку од радњи из члана 211. став 1. тач. 12) и 13) ТАЧ.
1), 3), 4), 6), 8), 9), 10), 11), 11А), 12) И 13) овог закона.
Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара казниће се за
прекршај предузетник ако учини неку од радњи из члана 212. став 1. тач. 1), 5),
6), 8), 10), 11), 12) 13), 14), 15), 16), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30),
31) и 32) ТАЧ. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19),
20), 21), 22), 22А), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31) И 32) овог закона.
ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ ЧЛАНА 212. СТАВ 1. ТАЧКА 22А) ПОРЕД
ПРОПИСАНЕ КАЗНЕ ПРЕДУЗЕТНИКУ ЋЕ СЕ ОБАВЕЗНО ИЗРЕЋИ И
ЗАШТИТНА МЕРА ОДУЗИМАЊА ПРЕДМЕТА КОЈИ СУ УПОТРЕБЉЕНИ ИЛИ
СУ БИЛИ НАМЕЊЕНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРЕКРШАЈА.
За прекршаје из става 2. овог члана, водни инспектор може
наплатити новчану казну на лицу места предузетнику у износу од 20.000
динара.
Прекршај физичког лица
Члан 214.
Новачном казном од 20.000 до 50.000 динара казниће се за
прекршај физичко лице ако учини неку од радњи из члана 211. став 1. тач. 12) и
13) ТАЧ. 1), 3), 4), 6), 8), 9), 11), 12) И 13) овог закона.
Новачном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за
прекршај физичко лице ако учини радње из члана 212. став 1. тач. 3), 6), 14),
16), 21), 25), 26), 27), 28), 29) и 30) ТАЧ. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 13), 14), 16),
17), 18), 19), 21), 22), 22а), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31) И 32) овог закона.
ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ ЧЛАНА 212. СТАВ 1. ТАЧКА 22А) ПОРЕД
ПРОПИСАНЕ КАЗНЕ ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ ЋЕ СЕ ОБАВЕЗНО ИЗРЕЋИ И
ЗАШТИТНА МЕРА ОДУЗИМАЊА ПРЕДМЕТА КОЈИ СУ УПОТРЕБЉЕНИ ИЛИ
СУ БИЛИ НАМЕЊЕНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРЕКРШАЈА.
За прекршаје из става 2. овог члана, водни инспектор може
наплатити новчану казну на лицу места у износу од 5.000 динара.
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АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА
Вода је природни ресурс који истовремено представља и сировину и
станиште, намирницу и средство за рад, енергент и још много тога. Вода је не
само услов квалитетног функционисања и развоја једног друштва, већ и услов
опстанка природног окружења и читаве људске заједнице. Због све већих захтева за водом као ресурсом и све присутнијег проблема недостатка воде, као
и угрожавања њеног квалитета, постаје јасно да се вода мора чувати,
рационално користити и заштитити од случајних и намерних загађивања. Зато
се мора обезбедити одрживо коришћење вода, засновано на дугорочној
заштити расположивих водних ресурса, не угрожавајући притом одрживост
виталних екосистема. Водно земљиште и водни објекти у јавној својини су
добра од општег интереса и као таква уживају посебну заштиту. Из тих разлога
начин и услови искоришћавања и управљања тим добрима мора да буде у
складу са овим и другим законима.
Имајући у виду предње наведено, пре израде овог закона су
анализирани ефекти важећег закона, проблеми који су се појављивали у
примени тог закона од момента његове примене, анализирана су упоредно
правна решења и искуства земаља у региону и друга међународна искуства,
као и предлози јавних предузећа који су у претходним годинама примењивали
Закон о водама.
1. Проблеми које закон треба да реши
Доношењем Закона о водама („Службени гласник РС”, број 30/10)
започет је процес реформи у сектору вода који треба да обезбеди успешно
функционисање и развој овог сектора, као и усаглашавање прописа у области
вода са прописима ЕУ. Поред Закона о водама и подзаконских аката донетих на
основу тог закона, ову област регулишу прописи којима се уређује: право јавне
својине и одређена друга имовинска права Републике Србије, аутономне
покрајине и јединица локалне самоуправе, систем заштите животне средине,
планирање и уређење простора, изградња објеката, локална самоуправа,
комуналне делатности, рударство и енергетика, пољопривреда и шумарство,
пловидба, геолошка истраживања, поступање са отпадом, концесије, страна
улагања, здравствена исправност воде за пиће и санитарно-хигијенске потребе
и друго. Поједини напред наведени прописи донети су после ступања на снагу
Закона о водама, те је стога потребно успоставити усаглашеност Закона о
водама са тим позитивним прописима који су донети после ступања на снагу
Закона о водама, због чега је потребно извршити измене и допуне Закона о
водама. После ступања на снагу Закона о водама донет је Закон о јавној
својини којим је прописано да су водно земљиште и водни објекти добра од
општег интереса и да се начин и услови искоришћавања и управљања добрима
од општег интереса уређује посебним законом, дакле Законом о водама.
Обзиром да Закон о водама не садржи одредбе којима се уређује располагање
и управљање водним земљиштем било је потребно допунити тај закон са тим
одредбама и на тај начин уредити ову веома значајну област имајући у виду да
се на водном земљишту обављају значајне привредне делатности.
Истовремено како јавна водопривредна предузећа управљају водним објектима
у јавној својини било је потребно прописати и шта се сматра управљањем
водним објектима у смислу Закона о водама. Такође, после ступања на снагу
Закона о водама вршене су измене и допуне закона којим се уређује
планирање и изградња којима је прописано да се уз захтев за издавање
грађевинске дозволе прилаже доказ о праву својине, односно закупа на
грађевинском земљишту, односно да тај доказ за изградњу линијских
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инфраструктурних објеката може бити и уговор о установљавању права
службености са власником повласног добра, због чега је потребно допунити
Закон о водама са одредбама које уређују установљавање права стварне
службености на водном земљишту и водним објектима и на тај начин кроз
прописивање лица надлежног за закључивање тих уговора у име Републике
Србије убрзати процес издавања грађевинских дозвола. Такође, како би
инвеститор био растерећен прибављања свих оних услова и сагласности које
издају неки државни или други орган, односно посебна организација или јавно
предузеће, кроз измене закона којим се уређује планирање и изградња уведен
је поступак обједињене процедуре, тако да уместо инвеститора орган надлежан
за издавање грађевинске дозволе, по службеној дужности, у обједињеној
процедури прибавља те услове, сагласности и друге потребне доказе. Како се у
складу са Законом о водама издају водна акта у поступку припреме техничке
документације за изградњу нових и за реконструкцију постојећих објеката део
Закона о водама којим се уређује издавање водних аката је било потребно
ускладити са извршеним изменама закона којим се уређује планирање и
изградња, а овим законом се управо врши усклађивање са одредбама закона
којим се уређује планирање и изградња који и уређује поступак обједињене
процедуре.
Поред наведеног доношењем овог закона отклањају се недостаци
уочени у примени Закона о водама. Наиме, у току примене Закона о водама
уочени су одређени недостаци тог закона и проблеми који настају у примени
истог због нерегулисања одређених питања везаних за располагање водним
земљиштем, односно због недовољно јасних појединих одредби закона, из
којих разлога је такође потребно да се изврше измене и допуне одредби Закона
о водама које прописују водне објекте за одводњавање, за наводњавање,
водне објекте којима управљају јавна водопривредна предузећа, територијалне
основе за управљање водама - водна подручја, садржину плана управљања
водама и органе надлежне за доношење планова управљања водама и
посебних планова управљања водама, годишњи програм управљања водама,
садржину оперативних планова за одбрану од поплава, ерозиона подручја,
вађење речних наноса, правна лица надлежна за вршење испитивања
квалитета отпадних вода, квалитета површинских и подземних вода и за
праћење хаваријских загађења вода, издавање и одузимање лиценци, водна
акта и органе надлежне за издавање водних аката, финансирање послова од
општег интереса у области управљања водама, органе надлежне за
инспекцијски надзор над спровођењем одредаба Закона о водама, као и
одредбе којима су прописане казнене одредбе.
Услед измена у надлежностима посебних организација и органа
управе Републике Србије овим законом извршено је усклађивање и са
одредбама закона који прописује надлежност за вршење послова мониторинга
квалитета вода (испитивања квалитета вода на извориштима, мониторинга
статуса вода и праћења хаваријског загађења вода), тако што се овим законом
прописује да те послове врши орган управе надлежан за спровођење државног
мониторинга квалитета вода, уместо републичке организације надлежне за
хидрометеоролошке послове, како је сада прописано Законом о водама.
Обзиром да Законом о водама није било регулисано питање ко може
да врши испитивање квалитета површинских и подземних вода, било је
потребно, имајући у виду значај те области, допунити Закон о водама са
одредбом која ће да пропише ко може да врши та испитивања.
Да би се избегао позитиван, односно негативан сукоб надлежности
између органа надлежних за спровођење овог закона овим законом је извршена
подела надлежности између органа управе надлежних за воде према
територијалном принципу (Министарство пољопривреде и заштите средине Републичка дирекција за воде, Покрајински секретаријат за пољопривреду,
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водопривреду и шумарство, органи јединица локалне самоуправе) и подела
надлежности између јавних водопривредних предузећа према хидрографским
принципима.
Овај закон треба да допринесе усклађивању националног
законодавства у области вода са основним принципима садржаним у европским
директивама у овој области. У поступку придруживања ЕУ један од предуслова
је усаглашеност националног законодавства са европским законодавством. У
нашој земљи је однос према води још увек неодговарајући, пошто се вода
користи нерационално и врло често загађује, чиме се дугорочно отежава
примена принципа одрживог развоја. Из тих разлога и наша земља мора у
наредном периоду променити свој однос према води и ову област уредити у
усклади са европским директивама, пре свега са Оквирном директивом о
водама (Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council –
Framework for Community action in the field of water policy) и другим директивама
ЕУ које уређују област коришћења вода, заштите вода од загађивања и
заштите од штетног дејства вода.
Националном Стратегијом Републике Србије за апроксимацију у
области животне средине („Службени гласник РС”, број 80/11), у оквиру
краткорочних планова за период од 2011. до 2014. године, предвиђено је да би
све правне тековине ЕУ требало да буду транспоноване у кратком року и да би
садашњи, важећи прописи требало да буду детаљно прегледани како би се
утврдиле све неусклађености са правним тековинама ЕУ.
Како Закон о водама није у потпуности усклађен са директивама ЕУ у
области вода које уређују сектор заштите вода овим законом се, ради наставка
усклађивања тог закона са тим директивама, односно ради заштите животне
средине од неповољних утицаја испуштања отпадних вода и ради смањења
загађивања воде које изазивају или подстичу нитрати из пољопривредних
извора и спречавања даљег таквог загађивања, допуњује обавезна садржина
Плана заштите вода од загађивања, прописује обавеза одређивања осетљивог
подручја и одређује орган надлежан за утврђивање критеријума за одређивање
осетљивог подручја и за одређивање осетљивог подручја и његових граница,
прописује обавеза одређивања рањивих подручја и одређује орган надлежан за
одређивање рањивог подручја и његових граница, садржина акта о одређивању
рањивих подручја, обавеза доношења акционих програма са обавезним
мерама, доношење Правила добре пољопривредне праксе у циљу постизања
општег нивоа заштите од загађења нитратима пољопривредног порекла свих
водних тела површинских и подземних вода и орган надлежан за доношење тих
правила.
Предложене измене и допуне резултат су и анализа усклађености
националног законодавства са Оквирном директивом о водама, Директивом
2008/105/EЗ Европског Парламента и Савета о стандардима квалитета животне
средине у области политике вода, Директивом 2006/118/ЕЗ Европског
парламента и Савета о заштити подземне воде од загађивања и погоршавања
квалитета, Директивом Савета 91/271/ЕЕЗ која се односи на пречишћавање
комуналних отпадних вода, Директивом Савета 91/676/EEЗ која се односи на
заштиту вода од загађивања узрокованог нитратима из пољопривредних
извора, Директивом Савета 98/83/ЕЗ о квалитету воде намењене за људску
потрошњу, Директивом 2006/7/ЕЗ Европског парламента и Савета о квалитету
воде за купање, Директивом 2007/60/ЕЗ Европског парламента и Савета о
процени и управљању ризицима од поплава и Директивом 2009/90/ЕЗ Комисије
која утврђује техничке спецификације за хемијске анализе и мониторинг статуса
воде. Овим законом обезбеђује се потпуно уређење области заштите вода од
загађивања, не само у погледу прописивања граничних вредности и рокова за
њихово достизање, већ и у погледу уређивања начина и услова за достизање и
очување поштовања прописаних граничних вредности, односно прецизнијем
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уређењу ове области и ефикаснијој имплементацији прописаних обавеза из
директива ЕУ.
Предложене измене и допуне рађене су и на основу анализа
усклађености националног законодавства са Оквирном директивом о водама
2000/60/ЕЗ, Директивом о заштити подземних вода од загађивања 2006/118/ЕЗ,
Директивом о стандардима квалитета животне средине у области политике
вода 2008/105/ЕЗ, Директивом Савета 91/271/ЕЕЗ која се односи на
пречишћавање комуналних отпадних вода, Директивом Савета 98/83/ЕЗ о
квалитету воде намењене за људску потрошњу, Директивом 2006/7/ЕЗ
Европског парламента и Савета о квалитету воде за купање које су спроведене
током 2014. године са страним правним експертoм а преко PLAC пројекта „Саветодавни центар за питања политике и легислативе” (Policy and Legal
Advice Centre - PLAC 3). Такође, предложене измене и допуне рађене су и на
основу правне анализе усклађености националног законодавства у области
заштите вода од загађивања која је спроведена од стране правних експерата у
оквиру ENVAP II пројекта током 2014. године.
Истовремено, предложене измене и допуне су у складу и са Планом
припреме прве ревизије НПАА којим је предвиђено да ће Република Србија
најкасније 2018. године постићи унутрашњу спремност за преношење највећег
дела правних тековина ЕУ и њихову примену.
Такође, овим законом, ради очувања, заштите и побољшања
квалитета животне средине и заштите људског здравља, врши се усклађивање
Закона о водама са Директивом ЕУ 98/83 која се односи на квалитет воде
намењене за људску потрошњу и Директивом ЕУ 2006/7/ЕC која се односи на
квалитет воде за купање из којих разлога се врши измена, односно допуна
чланова Закона о водама који уређују тe области.
Овим законом се врши транспозиција оних одредаба директива чије
је преношење у правни систем Републике Србије могуће извршити искључиво
законом. Такође, овим законом се врши проширење правног основа за
доношење подзаконских прописа у делу Закона о водама који се односи на
заштиту вода од загађивања, како би се обезбедило правни основ за
преношење одредаба релевантних директива које у правни систем Републике
Србије могу бити транспоноване и подзаконским прописима. Проширење
правног основа у овом смислу доприноси потпунијем и прецизнијем уређењу
ове области и ефикаснијој имплементацији прописаних обавеза. Неке од
предложених измена и допуна произашле су и из рада Радне групе на изради
предлога Правилника о начину и условима мерења количине и испитивања
квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима који се
доноси у складу са чланом 99. став 5. важећег Закона о водама. Наиме, да би
се омогућило ближе прописивање мерења и испитивања квалитета отпадних
вода и њихова разрада подзаконским прописом, уочено је потреба за
ревизуијом важећих законских одредаба у овом домену, на основу чега је
предложена измена члана 99. Закона о водама.
Предложене измене и допуне такође су и у складу са планом,
изнетим на састанаку Међувладине конференције о приступању Републике
Србије ЕУ на министарском нивоу, да Република Србија буде у потпуности
спремна да преузме обавезе из чланства у Европској унији до краја 2018.
године.
Из наведених разлога, доношење овог закона је неопходно у циљу
достизања што већег степена транспозиције, али и обезбеђивања правног
основа за даљу имплементацију.
Доношење овог закона ствара услове за управљање водама на
начин којим се постиже добар статус вода, а човекове потребе за водом
задовољавају уз поштовање ограничења које поставља очување равнотеже у
природи. Закон постављен на овим принципима поштује међународну праксу и
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тенденције у области коришћења и заштите вода и заштите од штетног дејства
вода. Такође, доношењем овог закона уређује се располагање и управљање
водним земљиштем, што је веома битно имајући у виду да се на водном
земљишту обављају значајне привредне делатности.
2. Циљеви који се законом постижу
Овим законом се постижу следећи циљеви:
1) усклађивање домаћег законодавства у области вода са
законодавством Европске уније;
2) стварање услова за управљање водама на начин којим се
постиже добар статус вода, а човекове потребе за водом задовољавају уз
поштовање ограничења које поставља очување равнотеже у природи, кроз
доношење планских докумената, прописивање права и обавеза свих субјеката
који користе и/или загађују воду, односно користе водно земљиште и водне
објекте, издавања водних аката и контроли њихове примене;
3) обезбеђење транспарентности поступака за давање у закуп
водног земљишта, као добра од општег интереса, за намене прописане
Законом о водама;
4) да послове у области вода на одређеном подручју које је
прописано овим законом обављају правна лица која испуњавају услове у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске
оспособљености;
5) отклањање недостатака у примени важећег Закона о водама
уочених у току примене тог закона.
3. Разматране могућности да се проблем реши и без доношења
закона
Законом о водама, системским законом у области управљања
водама, уређује се правни статус вода, интегрално управљање водама,
управљање водним земљиштем и водним објектима, извори и начин
финансирања водне делатности, надзор над спровођењем тог закона, као и
друга питања од значаја управљање водама.
Имајући у виду овако дефинисану садржину Закона о водама,
изради Предлога закона се приступило пошто се дошло до закључка да
решавање наведених проблема (неусаглашеност Закона о водама са
позитивним прописима донетим после ступања на снагу тог закона, измена у
надлежностима посебних организација и органа управе Републике Србије
везаним за област вода, нерегулисано питање располагања водним
земљиштем и нерегулисано питање ко може да врши испитивање квалитета
површинских и подземних вода, избегавање сукоба надлежности између органа
надлежних за спровођење овог закона), односно постизање жељених циљева
није могуће без измена и допуна тог закона. Такође, како Закон о водама није
усаглашен у потпуности са законодавством ЕУ потребно је да се настави са
даљим усаглашавањем тог закона са прописима ЕУ, што се и чини овим
законом и биће настављено израдом подзаконских аката који ће бити донети на
основу овог закона. Како се решавање наведених проблема и усаглашавање
националног законодавства у области вода са прописима ЕУ врши кроз
доношење закона и подзаконских аката нису разматране друге могућности за
решење проблема и усаглашавање са законодавством ЕУ.
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4. Зашто је доношење закона најбољи начин за решавање проблема
Да би се успоставио правни оквир за спровођење потребних
активности у области вода доношење Предлога закона је најбоље решење, јер
омогућује да се кроз измене и допуне важећег закона:
1) изврши усаглашавање Закона о водама са другим прописима у
нашем правном систему који су донети после ступања на снагу Закона о
водама и настави даље усаглашавање са законодавством ЕУ у области вода,
2) обезбеди интегрално управљање водама.
5. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону?
Обзиром да је вода природно богатсво, основна животна материја и
значајан фактор привређивања, решења предложена у овом закону утицаће на
све грађане, домаћа и страна привредна друштва, предузетнике, као и државне
органе Републике Србије, органе аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе у Републици. Такође, обзиром да се водно земљиште користи за
обављање привредне делатности решења предложена у овом закону утицаће
на субјекте који на том земљишту обављају привредну делатност.
Потрошачи - физичка лица ће морати да се одговорније понашају
према овом ресурсу, што подразумева: њено рационално коришћење, заштиту
вода од загађивања (избегавањем и спречавањем уношења у воде хазардних
супстанци), заштиту површинских токова (спречавање одлагања чврстог и
кабастог отпада, чиме се смањује и опасност од плављења). Овакав однос
према води имаће као резултат укључење већег броја потрошача и обезбеђење
веће количине квалитетније воде за друге намене (наводњавање, индустрију,
рибарство, купање, туризам и др.), смањење трошкова припреме воде за пиће,
повећање степена сигурности од штетног дејства вода.
Предложена решења имаће дејство слично наведеном и на установе
и сличне институције које обављају непривредну делатност.
Потрошачи - привредна друштва мораће да имају већи степен
одговорности од физичких лица, јер ће, поред поменутог начина понашања,
морати да обезбеде пречишћавање отпадних вода из технолошких процеса
производње.
Овим законом предложена решења имаће утицаја и на рад органа
државне управе, покрајинске управе и управа јединица локалних самоуправа,
као и јавних водопривредних предузећа, који ће бити ангажовани на
комплетирању законске регулативе (израда подзаконских аката), припреми,
односно доношењу стратешких и планских докумената и обављању осталих
послова у складу са овим законом.
6. Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и
привреди (нарочито малим и средњим предузећима)?
Примена овог закона не би требало да створи додатне трошкове
грађанима и привреди, имајући у виду материју коју уређује овај закон. Такође,
примена овог закона имајући у виду предложена решења не би требало да
створи додатне трошкове ни државним органима, органима аутономне
покрајине, односно јединице локалне самоуправе надлежним за спровођење и
праћење примене овог закона.
Наиме, за коришћење водног земљишта до сада се плаћала накнада
за коришћење тог земљишта у складу са актом који доноси Влада за
календарску годину, а уместо те накнаде, по доношењу овог закона, ће се
плаћати закуп водног земљишта. Такође, због примене поступка обједињене
процедуре у поступку издавања грађевинске дозволе скраћени су рокови за
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издавање водних услова за објекте и радове за које се издаје грађевинска
дозвола, што треба да убрза процес издавања грађевинске дозволе односно да
доведе до уштеда за инвеститоре.
Такође, имајући у виду да је обавеза привредног субјекта који
испушта или одлаже материје које могу загадити воду да те материје, пре
испуштања у систем јавне канализације или реципијент, делимично или
потпуно одстрани, да обезбеди средства и утврди рокове за изградњу и погон
уређаја, да континуирано мери количине отпадних вода и да извештава о
резултатима мерења количина и испитивању квалитета воде коју користи или
испушта постојала и у важећем Закону о водама, то произилази да решења
предложена овим законом не захтевају додатна улагања.
Наиме, као и утицај важећег Закона о водама, тако и утицај овог
закона, зависиће од врсте делатности коју обавља привредни субјект. Уколико
се у процесу производње користе велике количине воде или је технологија
застарела, односно ако је резултат технолошког процеса велика загађеност
отпадних вода које се испуштају у реципијент или канализациону мрежу,
трошкови ће бити већи. Увођењем савременијих технологија и изградњом
постројења за пречишћавање отпадних вода ови трошкови функционисања ће
се смањити. Услов за то је обезбеђење потребних средстава за улагања у
осавремењавање рада и изградњу тих постројења. Спровођење закона треба
да обезбеди интерес привредника да сами решавају третман својих отпадних
вода, што ће бити економски повољнија варијанта у односу на плаћање
накнаде за загађивање. На тај начин се такође обезбеђује позитиван ефекат са
аспекта заштите воде као ресурса и смањују улагања у припрему воде за пиће.
Поред наведеног, ово министарство, као и аутономна покрајина, су
спроводећи важећи Закон о водама, ради обезбеђења снабдевања здравом
пијаћом водом свих насеља за која постоје природни, технички и економски
услови и претпоставке, смањења степена угрожености здравља становништва,
као и степена утицаја загађења на стање пријемника отпадних вода и водени и
приобални екосистем, односно повећања степена заштите људи и имовине од
штетног дејства вода финансирали првенствено изградњу магистралних
цевовода, постројења за припрему воде за пиће, главних колектора и
постројења за пречишћавање отпадних вода, као и водних објеката за заштиту
од поплава. Имајући у виду решења предложена овим законом која се односе
на коришћење вода, заштиту вода од загађивања и заштиту од штетног дејства
вода, укључујући и финансирање водних објеката произилази да иста не
предвиђају, у односу на решења из важећег Закона о водама, нове обавезе за
ове органе, а тиме ни средства.
1.
Проценат становништва прикљученог на системе јавног
водоснабдевања је око 81% становништва, у централној Србији 71%, у
Београду 92% и у Војводини 91%. Средства потребна за унапређење стања у
области снабдевања водом односе се на проширење изворишних капацитета,
изградњу постројења за припрему воде за пиће, изградњу главних доводних
цевовода регионалних система и изградњу нове и комплетирање и доградњу
постојеће мреже у насељима. За активности у овој области потребно је у
наредном периоду од двадесет година обезбедити 2 милијарде евра, и то око
60% за изворишта, постројења за припрему воде за пиће и главне доводне
цевоводе и око 40% за дистрибутивну мрежу у насељима.
2.
Стање изграђености система за прикупљање и евакуацију
(примарна и секундарна канализациона мрежа и главни колектори) и
пречишћавање отпадних вода насеља (постројења за пречишћавање отпадних
вода) је на ниском нивоу у односу на европске стандарде. Ово се нарочито
односи на стање изграђености постројења за пречишћавање отпадних вода, па
се већина отпадних вода насеља без потребног пречишћавања упушта у
реципијенте.
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3.
Канализациони системи са системима за снабдевање насеља
водом чине функционалну целину, из чега проистиче потреба њиховог
упоредног развоја. Имајући, међутим у виду актуелно стање, јасно је да се не
може обезбедити исти степен обухваћености становништва канализационим
системима, укључујући и њихово пречишћавање, као у области снабдевања
водом за пиће. Зато у наредном периоду од двадесет година основни циљ
представља испуњење захтеваних стандарда ЕУ за санитацију урбаних
простора већих од 2.000 ЕС.
4.
За достизање овог циља потребно је обезбедити средства у
износу од око 3,9 милијарди евра (20% за канализациону мрежу, 10% за главне
колекторе и 70% за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода).
5.
Смањење ризика од поплава на целој територији Републике
представља перманентан задатак и циљ. За реализацију приоритетних радова
и мера потребно је у наредном периоду од 20 година обезбедити око 260
милиона евра. У овим средствима инвестициони радови учествују са око 75%
(реконструкција и доградња постојећих и изградња нових објеката), а
неинвестициони са око 25%.
6.
Предње наведена потребна средства, поред буџета Републике
Србије и буџета аутономне покрајине, биће обезбеђена и из буџета јединица
локалне самоуправе, средстава јавних комуналних предузећа из цене воде,
фондова ЕУ, донација и др.
7.
Како је за побољшање стања у појединим областима сектора
вода потребно обезбедити значајна средства, којих у овом тренутку нема
довољно, активности на унапређењу водног режима и укупног стања у сектору
вода морају се одвијати у складу са могућностима привреде и друштва,
уважавајући приоритете који ће се утврдити планским документима.
7. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да правдају
трошкове које ће он створити?
Решења предложена законом обезбеђују, дугорочно посматрано,
позитивнe ефекте који превазилазе трошкове примене закона.
Најважнији ефекат је да ће се, рационалним коришћењем воде и
њеном заштитом, односно прописаним начином коришћења водног земљишта
овај ресурс, односно добро од општег интереса сачувати за наредне генерације
и заштитити животна средина.
8. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката
на тржишту и тржишна конкуренција?
Овај закон не стимулише непосредно оснивање нових привредних
субјеката на тржишту. Међутим, овај закон дозвољава да се пословима
везаним за управљање водама могу, поред јавних предузећа и посебних
организација, бавити и друга правна лица која испуњавају одговарајуће услове
и поседују лиценцу за обављање тих послова на одређеном подручју.
9. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне
о закону?
Министарство је у току израде радне верзије Предлога закона
доставило Предлог закона, ради давања коментара, сугестија и примедаба,
Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
граду Београду, ЈВП „Србијаводе”, ЈВП „Воде Војводине” и ЈВП „Београдводе”.
Део предлога и сугестија је уграђен у текст Предлога закона.
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Да би и остале заинтересоване стране имале прилику да изнесу
своје ставове о Предлогу закона ово министарство, у складу са Програмом
јавне расправе о Предлогу закона, који је одредио Одбор за привреду и
финансије Владе Републике Србије, у периоду од 11. до 30. септембра 2015.
године спровело јавну расправу о Предлогу закона.
Министарство пољопривреде и заштите животне средине је у
периоду спровођења јавне расправе, у сарадњи са Привредном комором
Србије, Привредном комором АП Војводине и градом Нишом, организовало
презентације и расправе о Предлогу закона у Београду, Нишу и Новом Саду.
На организованим расправама изнета су позитивна мишљења о
већини решења садржаним у Предлогу закона. Такође, дат је и већи број
сугестија и предлога, као и одређени број примедаба. Део изнетих примедби и
предлога је уграђен у текст Предлога закона чиме је унапређен сам текст
Предлога закона.
С тим у вези, прихваћене су сугестије, предлози, односно примедбе
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине и ЈВП „Воде Војводине” које су се односиле на: отуђење водног
земљишта у јавној својини, те су стога брисане одредбе Предлога закона
којима је било прописано да се водно земљиште у јавној својини може отуђити,
односно брисане су и одредбе Предлога закона којима је била прописана
размена водног земљишта, обзиром да се разменом врши отуђење водног
земљишта у јавној својини; продужење рока на који се водно земљиште у јавној
својини даје у закуп, па је прихваћено да рок на који се водно земљиште даје у
закуп не може бити дужи од 15 година, изузев за изградњу објеката у ком
случају рок не може бити дужи од 50 година; прописивање да се под
управљањем водним објектима сматра и вршење права инвеститора у име
Републике Србије, односно аутономне покрајине, односно да јавно
водопривредно предузеће одговара за управљање водним објектима до висине
средстава предвиђених годишњим програмом управљања водама, због чега је
извршена допуна члана 13. Предлога закона; прописивање критеријума на
основу којих се водна подручја деле на водне јединице, због чега је прихваћен
предлог да и изграђеност водних објеката за заштиту од поплава и
хидромелиорационих система буде критеријум за поделу водних подручја на
водне јединице; прописивање да одбрану од поплава на водама I реда и на
системима за одводњавање у јавној својини спроводи јавно водопривредно
предузеће и правно лице које има лиценцу за обављање послова из члана 112.
став 1. тачка 3) до 8) за одређено подручје, односно водну јединицу или део
водне јединице (сектор, деоница, хидромелиорациони систем); прописивање
установљавања рибарских подручја на хидромелиорационим системима за
одводњавање и наводњавање, па је прихваћен предлог да се рибарско
подручје не може установити на тим системима, односно да се изузетно
рибарско подручје може установити на хидромелиорационим системима за
одводњавање и наводњавање уз сагласност министра надлежног за послове
водопривреде; прописивање да се за послове из члана 112. став 1. тач. 3) до 8)
Закона о водама лиценца издаје за одређено подручје, односно водну јединицу
или део водне јединице (сектор, деоница и хидромелиорациони систем);
прописивање да се поред случајева наведених у Предлогу закона предвиди да
се водни услови издају и за израду планских докумената за уређење простора,
управљање рибарским и заштићеним подручјима и газдовање шумама, те је у
том смислу допуњена одредба члана 61. Предлога закона; укидање
надлежности АП Војводине у вршењу инспекцијског надзора у области
водопривреде и санитарног надзора, па је у том смислу измењен члан 91.
Предлога закона, односно задржана су решења из важећег Закона о водама.
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Поред предње наведених прихваћених сугестија, предлога, односно
примедби прихваћене су и сугестије и предлози Светског фонда за природу које
су се односиле на прописивање да се под мерама заштите од поплава
предвиди и заштита и унапређење природних ретензионих простора, да се
план вађења речних наноса допуни са локацијама на којима није дозвољено
вађење речних наноса и на прописивање рокова важења водне сагласности за
експлоатацију речних наноса, па је Предлогом закона прописано да се под
мерама заштите од поплава сматра и заштита и унапређење природних
ретензионих простора, да план вађења речних наноса садржи локације на
којима није дозвољено вађење речних наноса, односно, ради усаглашавања са
периодом важења водне сагласности, Предлогом закона је прописано да се
програм вађења речних наноса доноси за период од две године. Такође,
прихваћене су сугестије Светског фонда за природу које су се односиле на
прописивање да се као извори средстава буџетских фондова пропишу и
приходи од закупа водног земљишта у јавној својини Републике Србије.
Даље, прихваћен је предлог: Министарства здравља у вези
прописивања права и дужности санитарног инспектора, па је у смислу датог
предлога измењен члан 200. Закона о водама; Повереника за информације од
јавног значаја и заштиту података о личности који се односио на прописивање
садржине збирки података чије је установљавање Предлогом закона
предвиђено, па су чланом 73. Предлога закона прописани подаци о личности
који се уносе у уписнике прописане чланом 130. Закона о водама; Одељењa за
привреду и рурални развој градa Сомборa који се односио на отклањање
техничких грешака у чл. 64. и 68. Предлога закона, па су ти чланови
исправљени у складу са датим предлогом; Департмана за хидрогеологију
Рударско геолошког факултета у Београду који се односио на прописивање да
се водним објектима за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске
потребе - водозахвати сматрају, поред већ наведених објеката у Закону о
водама, и захвати из подземних вода, због чега је допуњен члан 11. Предлога
закона; ПД „НИС” АД који се односио на прописивање прилога који се подносе
уз захтев за издавње водних услова за вађење речних наноса, па је прихваћено
да се уз захтев за издавање водних услова за вађење речних наноса као доказ
може поднети и уговор о закупу водног земљишта, односно предлог који се
односио на дефинисање појма стандард квалитета животне средине и
Покрајинског завода за заштиту природе који се односио на прописивање да
послови заштите вода од загађивања обухватају, поред краткорочних, и
дугорочне мере за спречавање, ублажавање и контролу загађивања вода,
односно на прописивање да мере које се односе на заштиту вода обухватају и
мере из области природе.
Прихваћени су и предлози Београдске отворене школе, односно
Микро арт (Марко Аксентијевић) који су се односили на отуђење водног
земљишта у јавној својини, те су, како је напред изнето, брисане одредбе
којима је било прописано отуђење водног земљишта.
Предлог Департмана за хидрогеологију Рударско геолошког
факултета у Београду да се пропише да се изузетно подземне воде могу
користити за снабдевање техничком водом индустрије и наводњавање
пољопривредног земљишта под одређеним условима је делимично
прихваћена, па је извршена допуна члана 82. Закона о водама на тај начин да
је предвиђена могућност да се подземна вода може користити и за
наводњавање пољопривредног земљишта, ако се тиме не ускраћује право
коришћења приоритетнијих потрошача из члана 71. Закона о водама, ако не
постоји други начин захватања воде и ако постоји добар ресурс подземних
вода.
Примедбе
Покрајинског
секретаријата
за
пољопривреду,
водопривреду и шумарство, Покрајинског секретаријата за урбанизам,
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градитељство и заштиту животне средине и ЈВП „Воде Војводине” да се
Предлогом закона, супротно Закону о утврђивању надлежности Аутономне
покрајине Војводине, укидају надлежности АП Војводине у области планирања
у области вода и утврђивања граница мелиорационих подручја и водних
јединица нису прихваћене, јер се у конкретном случају ради о питањима која по
својој природи нису од покрајинског значаја, већ су од интереса за државу. У
циљу ускађивања са Директивом за успостављање оквира за деловање
заједнице у области политике вода 2000/60/EC извршено је утврђивање водних
подручја по хидрографском принципу. Решење којим се управљање водама
врши у административним границама је неодрживо. Директива за
успостављање оквира за деловање заједнице у области политике вода
2000/60/EC, али и начела управљања водама у Закону о водама, захтевају да
се водама управља на хидрографском сливу, како би се омогућило
одговарајуће планирање у области вода и утврдиле мере за побољшање
статуса водних тела. Подела на водна подручја извршене по
административним границама доводе до немогућности да се управља целим
водним телима, па доводи до апсурда да се покушава управљање режимом
половине водотока, или само делом утврђеног водног тела. Такође,
територијална организација водопривреде почива на принципу јединственог
водног простора за управљање водама (члан 26. Закона о водама), а тиме и
водне јединице и мелиорациона подручја као делови водног подручја треба да
буду одређени једним актом, тј. актом министра надлежног за послове
водопривреде, односно актом Владе Републике Србије.
Примедба Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине да акциони план треба да буде саставни део
Стратегије управљања водама на територији Републике Србије није
прихваћена из разлога што се Акциони план доноси на период од 5 година и
самим тим предлог дат у Предлогу представља флексибилније решење, а
примедба да у појмовима Предлога закона треба да се пропише појам рањиво
подручје и појам осетљиво подручје није прихваћена, јер су ти појмови већ
дефинисати у чл. 50. Предлога закона.
Нису прихваћени ни предлози ЈВП „Воде Војводине” да се обавезе
трпљења прописане Законом о водама односе на све власнике, односно
кориснике, а не само на власнике, односно кориснике водног земљишта, да се
органи и субјекти из члана 24. став 3. Закона о водама ослободе одговорности
за штете проузроковане дејством вода на земљишту, објектима и другој
имовини правних и физичких лица, ако су штете настале као последица
неизграђености водних објеката за заштиту од поплава, ерозија бујица и водних
објеката за одводњавање, односно димензионисаности тих изграђених водних
објеката до одређеног степена заштите, изнад којег није економски оправдано
обезбедити заштиту, јер се Законом о водама уређују само питања у вези
водног земљишта, односно из разлога што је другим позитивним прописима
регулисана накнада штете проузроковане елементарним непогодама, као и
правила о ослобађању од одговорности за штете настале услед више силе чије
се дејство није могло предвидети.
Поред наведеног нису прихваћени ни предлози ЈВП „Воде Војводине”
за измену чланова Закона о водама који уређују питања накнада за воде, а који
чланови нису ни обухваћени Предлогом закона, обзиром да ће накнаде за
коришћење јавних добара, дакле и накнада за воде, бити уређене, на предлог
министарства надлежног за финансије, посебним прописом.
Даље, предлог ЈВП „Воде Војводине” да: се подземне воде не
користе за наводњавање пољопривредног земљишта није прихваћен из
разлога изнетих у образложењу предлога Департмана за хидрогеологију
Рударско геолошког факултета у Београду за изузетно коришћење подземних
вода за наводњавање пољопривредног земљишта; се регулише појам
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хаваријског загађења није прихваћен из разлога што у досадашњој примени
Закона није било проблема у примени одредаба тог закона које уређују
поступање правних лица у случају хаваријских загађења; се брише наслов
„Идентификација водних тела и њихова заштита” и члан 73. Закона о водама
није прихваћен, јер обавеза идентификације водних тела која се користе или се
могу користити за људску построшњу је везана и за планирање и извршење
мониторинага, који предходи припреми Плана управљања водама, дакле није
везана само и искључиво за припрему Плана управљања водама; регистар
заштићених области воде органи надлежни за заштиту животне средине, а не
јавно водопривредно предузеће није прихваћен, јер регистар заштићених
области није идентичан базама које се воде од стране институција надлежних
за заштиту природе, здравља и слично, већ се овде ради о заштићеним
областима у смислу водног режима, код којих је елемент заштите вода и
одржавање статуса водних тела од пресудног значаја (где је битан елеменат
њихове заштите одржавање или побољшање статуса вода); се водни услови не
издају у случају коришћења воде за потребе малих потрошача није прихваћен,
јер није дефинисано у предлогу што се сматра коришћењем воде за потребе
малих потрошача; водне услове за уређење водотка на водама II реда, уместо
јавног водопривредног предузећа, издаје надлежни орган јединице локалне
самоуправе није прихваћен, јер је рационалније решење да та водна аката
издаје јавно водопривредно предузеће имајућу у виду да се на тај начин
смањује број претходних аката за издавање водног акта (мишљење и извештај),
а тиме се скраћује и време потребно за прибављање тих водних аката. Такође,
јавно водопривредно предузеће има већи кадровски потенцијал у односу на
надлежне органе јединица локалне самоуправе, што гарантује да ће предметни
послови бити квалитетно обављени. Предлог ЈВП „Воде Војводине” да се
брише члан 146. Закона о водама није прихваћен из разлога што су Предлогом
закона обухваћене измене, односно допуне чланова Закона о водама у чијој је
примени након доношења тог закона било проблема, што није случај са чланом
чије брисање предлаже ЈВП „Воде Војводине”.
Овај орган је, такође, у складу са предлогом ЈВП „Воде Војводине”
преиспитао усаглашеност члана 65. Предлога закона са одредбама Закона о
планирању и изградњи које регулишу обједињену процедуру и са Законом о
општем управном поступку који регулише поступак издавања управних аката,
па је нашао да је предметни члан Предлога закона усаглашен са одредбама
Закона о планирању и изградњи, односно одредбама Закона о општем
управном поступку.
Предлог Водопривредног друштва „Шајкашка” да се у члану 150.
Предлога закона посебно прецизирају извори и начин финансирања
управљања водним објектима на водама II реда од стране јединица локалне
самоуправе није прихваћен, јер је измењеним чланом 150. Предлога закона
обухваћено финансирање водних објектата на водама I реда, али и на водама
II реда. Такође, предлог да се прецизира да се одредбе Предлога закона којима
се уређује давање у закуп водног земљишта односе на закупе који ће се тек
уговорити није прихваћена, јер би на тај начин била одложена примена
Предлога закона у том делу за дужи период. Поред наведеног како се на
давање у закуп водног земљишта примењују прописи којима је уређено давање
у закуп ствари у јавној својини то постоји могућност за давање у закуп тог
земљишта и ван поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених
понуда у случају када закупац који је уредно измиривао обавезу плаћања
закупнине тражи продужење уговора о закупу закљученог на одређено време,
као и из разлога што је Предлогом закона прописано да се у случају изградње
објеката земљиште може дати у закуп на период до 50 година. Поред
наведеног предлог да се у члану 27. Предлога закона пропише да правно лице
које има лиценцу за обваљање послова из члана 112. став 1. тач. 3) до 8)
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Закона о водама те послове обавља на основу искључивих права није
прихваћена, јер је Предлогом закона прописано да се лиценца за обављање
послова наведених у члану 112. став 1. тач. 3) до 8) Закона о водама издаје за
одређено подручје, односно водну јединицу или део водне јединице утврђене
актом министра којим се одређују те водне јединице и њихове
границе. Примедба у вези измене члана 219. Предлога закона није прихваћена,
јер на територији Републике Србије још увек нису сва водопривредна
предузећа пренела водне објекте и водно земљиште на јавна водопривредна
предузећа.
Предлог Железаре Смедерево д.о.о. (Ана Михајловић Добранић) да
се Предлог закона допуни на тај начин да се водна дозвола може издати на
период краћи од 15 година, да се прецизира да ли се након истека рока на који
је издата водна дозвола улази у процедуру продужавања постојеће дозволе
или у процедуру издавања нове дозволе, да се појам муља у Предлогу закона
усклади са појмом муља датим у закону којим се уређује заштита животне
средине, да се дефинише рок у коме надлежни орган мора да изда водни акт,
да се Предлогом закона пропише да водни услови важе док се не поднесе
захтев за издавање водне сагласности нису прихваћени из разлога што је:
Законом о водама већ прописано да се водна дозвола издаје на одређено
време, а најдуже за период од 15 година, Предлогом закона измењена одредба
члана 122. став 6. Закона о водама којом је био прописан рок за подношење
захтева за продужење водне дозволе из чега произилази да се по истеку
важења водне дозволе подноси захтев за издавање нове водне дозволе, појам
муља дат за потребе примене Предлога закона, а не закона којим се уређује
заштита животне средине, Предлогом закона прописано да се водни акти
(сагласности и дозволе), као управна акта, доносе у складу са законом којим се
уређује општи управни поступак, а којим законом су већ прописани рокови за
решавање по поднетим захтевима странке у управном поступку, те стога није
потребно прописивање рокова у Предлогу закона, што водни услови нису водни
акт, те стога није ни потребно одређивање рока до када исти важе.
Предлози Покрајинског завода за заштиту природе да се Предлогом
закона: дефинише појам екосистемске услуге, измени дефиниција појма муљ и
појма стандард квалитета животне средине, пропише да се јавно водно добро
користи на начин којим се не утиче штетно и на акватични екосистем, да је
водно земљиште намењено за одржавање и унапређење и еколошког
статуса/потенцијала вода, да се водно земљиште користи и за обезбеђење
доброг еколошког статуса/ потенцијала и обављање екосистемских услуга,
потребе очувања/ревитализације функције еколошког коридора, у члану 88а
израз природну равнотежу замени са изразом интегритет и функционалност,
пропише да се уз захтев за издавање водне сагласности за вађење речних
наноса подносе и услови надлежног органа за заштиту природе, у члану 48.
пропише да план заштите вода од загађивања садржи и мере заштите водених
екосистема од еутрофикације и посебне мере заштите водених екосистема
заштићених подручја и еколошке мреже, измени у члану 51. тачка 11) Предлога
закона на тај начин да се бришу речи: водотока и језера, а додају речи: текућих
и стајаћих вода, измени тачка 5) члана 110. Закона о водама, пропише да се у
поступку издавања водних аката прибавља и мишљење органа надлежног за
издавање услова заштите природе, допуни члан 133. Закона о водама изразом:
природе и, односно члан 196. став 4. Закона о водама речима: као и на остале
радње које утичу на статус/потенцијал вода, и у складу са тиме да се у члану
201. Закона о водама којим су прописана права и дужности инспектора за
заштиту животне средине дода тачка 5) којом се прописује да тај инспектор
врши инспекцијски надзор над извођењем радова који могу утицати на хемијски
или еколошки статус/потенцијал вода, односно у члану 204. Закона о водама
који уређује мере које налаже инспектор за заштиту животне средине дода нова
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тачка којом је прописано да исти забрањује радове и активности које
погоршавају хемијски или еколошки статус/потенцијал вода нису прихваћене из
следећих разлога: дефиниција екосистемских услуга је предмет закона који се
односи на заштиту животне средине, дефиниције муља и стандарда квалитета
животне средине су дате у смислу потреба Закона о водама, норме које се
односе на употребу јавног добра обухватају предложене мере у делу који се
односи на заштиту вода, тако да их није потребно посебно наглашавати, у
Предлогу закона је прихваћен нови приступ заштити вода који се заснива на
очувању биодиверзитета као значајног елемента животне средине, па се
сматра да дати обим и садржај текста представља добру меру за ову
проблематику, инспекцијски надзор над спровођењем одредаба овог Закона о
водама и прописа донетих на основу овог закона врши Министарство преко
инспектора надлежног за послове водопривреде (водни инспектор), „мере
заштите водених екосистема од еутрофикације” и „посебне мере заштите
водених екосистема заштићених подручја и еколошке мреже” су већ
обухваћене у оквиру постојеће садржине Плана заштите вода од загађивања,
те их стога није потребно посебно наглашавати, код заштићених области у
смислу одредби Закона о водама управо је битан елеменат њихове заштите
одржавање или побољшање статуса вода, а не комплетно побољшање стања
предметних станишта, уз захтев за издавање водне сагласности за вађење
речних наноса већ је прописано да се подноси акт о процени утицаја на
животну средину, који уважава и захтеве природе, те није потребно посебно
достављање и услова надлежног органа за заштиту природе, у поступку
издавања водних аката прибавља се и мишљење републичке организације за
хидрометеоролошке послове и органа управе надлежног за мониторинг
квалитета вода, те стога није потребно прибављање мишљења органа
надлежног за издавање услова заштите природе.
Предлог Светског фонда за природу да се: у члану 88а Предлога
закона допуни садржина плана вађења речних наноса на тај начин да исти
садржи анализу кумулативног утицаја вађења наноса остаје за разматрање при
изради новог Закона о водама, као и предлог да министар и министар надлежан
за послове заштите животне средине споразумно утврђују критеријуме за
одређивање локација за вађење речних наноса; у измењени члан 150. тачка 1)
Закона о водама предвиди финансирање активности везаних за очување и
унапређење природних ретензионих простора није прихваћен, јер ће се на
основу завршених планова управљања ризицима од поплава разматрати и
могућност да се предвиди финансирање природних ретензионих простора;
прецизније дефинише садржина водних услова није прихваћен из разлога што
овом органу није јасан предлог подносиоца, а сам подносилац није конкретно
указао чиме треба допунити садржину водних услова како би иста била
прецизнија. Такође, из истих разлога није прихваћен ни предлог да се
прецизирају услови под којима надлежни орган може издати водну сагласност
без водних услова.
Такође, предлог Светског фонда за природу да се допуни садржина
плана управљања водама са навођењем нове тачке којом би било прописано
да план садржи и програме санације обалних подручја која су девастирана
уклањањем речних наноса, односно нове тачке којом би било прописано да
план управљања садржи и карту токова или делова токова који су посебно
значајни за заштиту вода и мере њихове заштите, као и допуном постојеће
тачке 15) речима: и учешћа јавности у изради плана, да се члан 19. Предлога
закона додуни ставом да је обрађивач плана дужан да омогући рани јавни увид
и учешће јавности у изради плана, да се члан 42. Предлога закона допуни
тачком којом би било прописано и да се уз захтев за издавање водне
сагласности за вађење речних наноса поднесу и услови заштите природе, да се
допуни члан 150. Закона о водама навођењем активности везаних за очување и
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унапређење природних ретензионих простора, односно додавањем у тачки 3)
подтачка (4) речи: у циљу побољшања статуса нису прихваћене из следећих
разлога: тражене допуне садржине Плана управљања водама већ су садржане
у члану 33. Закона о водама. Наиме, „карта токова или делова токова који су
посебно значајни за заштиту вода и мере њихове заштите” већ су предвиђени,
јер сва водна тела која су у заштићеним областима уносе се у План управљања
водама и предвиђају се одговарајуће мере. Такође, „Програми санације
обалних подручја која су девастирана уклањањем речних наноса”, практично су
обухваћени у програму мера која се предвиђају за водна тела чији је статус лош
због хидроморфолошких промена. Транспоновање свих одредби Директиве за
успостављање оквира за деловање заједнице у области политике вода
2000/60/EC које се тичу обавезе укључивања јавности у израду планова
управљања водама извршиће се приликом доношења новог Закона о водама.
Предлог Одељењa за привреду и рурални развој градa Сомборa да
се задрже решењa из важећег Закона о водама и да на територији АП
Војводина надлежни орган јединице локалне самоуправе издаје водна акта за
објекте и радове као и у важећем закону није прихваћен, јер је у досадашњој
примени Закона о водама уочено да већина јединица локалне самоуправе
(осим неколико градова/општина) немају кадровски потенцијал да одговори на
некада врло сложене задатке утврђивања и управљања режимом вода.
Насупрот томе, надлежна јавна водопривредна предузећа имају потребне
стручне кадрове, који су притом и територијално распоређени на више места
(организационе јединице у ценралној Србији и водопривредна предузећа у
Војводини), што гарантује да ће послови у вези издавања водних аката бити
обављени квалитетн и ефикасно.
Предлог Департмана за хидрогеологију Рударско геолошког
факултета у Београду у вези члана 124. Закона о водама да објекти (бунари) за
индивидуално водоснабдевање, који најчешће немају никакву пројектну
документацију ипак буду евидентирани, обзиром на њихов велики број, није
прихваћен из разлога што је у питању издавање водног акта, а не
евидентирање индивидуалних корисника и њихових количина воде које се
захватају из бунара, и то је посао за вођење катастра коришћења вода,
подземних вода. Такође, предлог који се односи на допуну члана 197. Закона о
водама није прихваћен, обзиром да прописана образовања обезбеђују
квалитетно обављање послова водног инспектора. Даље, предлози
Департмана за хидрогеологију Рударско геолошког факултета у Београду који
су се односили на измену чл. 2. и 150. Закона о водама, нису прихваћени из
разлога што су Предлогом закона обухваћене измене, односно допуне чланова
Закона о водама у чијој је примени након доношења тог закона било проблема,
што није случај са члановима чију измену предлаже Департман за
хидрогеологију Рударско геолошког факултета у Београду.
Предлог MOL Serbia, доо, Београд да се у члану 53. Предлога закона
којом се мења члан 99. Закона о водама измени на тај начин да се пропише да
лице из члана 98. Закона о водама које током једног дана или у краћем
временском периоду у коме се одвија технолошки поступак испушта отпадне
воде у просеку десет литара у секунди има обавезу да постави уређаје и да
мери количине отпадних вода није прихваћен из разлога што лице које испушта
отпадне воде у просеку десет литара у секунди се не може сматрати малим
загађивачем.
Предлог
Министарства
грађевинарства,
саобраћаја
и
инфраструктуре - Дирекције за водне путеве да се пропише обавеза да орган
који је издао водни акт, доставља копију водног акта свим органима и
организацијама које су учествовале у давању мишљења у поступку издавања
није прихваћена, јер се водна књига, која садржи сва издата водна акта на
територији Републике Србије, води електронски и доступна је на сајту овог
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министарства а тиме и свим заинтересованим лицима, па према томе и
органима и организацијама које су учествовале у давању мишљења у поступку
издавања водних аката.
Примедбе и предлози ПД „НИС” АД који се односе на: дефинисање
у Предлогу закона новог појма водозахват, појма приоритетне хазардне
супстанце и појма погон, односно на измене датих појмова главни колектор,
јавна канализација, муљ, приоритетне супстанце, 1ЕC, измену чл. 19. став 1,
чл. 74. став 2, чл. 80. став 3, чл. 98. став 1, чл. 100, чл. 103 став 1, чл. 104. став
1. Закона о водама, односно на допуну чл. 10ђ Предлога закона и чл. 20, чл.
110, 111 и 112. Закона о водама нису прихваћене из разлога што су Предлогом
закона обухваћени измене, односно допуне чланова Закона о водама у чијој је
примени након доношења тог закона било проблема, што није случај са
члановима чије измене, односно допуне предлаже ПД „НИС” АД, односно из
разлога што ће јавно водопривредно предузеће уместо давања сагласности за
линијске инфраструктурне објекте закључити уговоре о установљавању права
стварне службености, односно уговоре о закупу земљишта у јавној својини за
потребе изградње тих објеката.
Предлог НАЛЕДА да се имају у виду одредбе Упутства о начину
поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе
обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања
права на градњу, као и предлози да се изврши измена чл. 115, 117, 118, 119,
120, 121. и 127. Закона о водама нису прихваћени, јер доводе до смањивања
значаја, односно до укидања појединих водних аката. Водна акта служе ради
обезбеђења јединственог водног режима и остваривања управљања водама.
Стога, иста не треба да буду везана за остваривање права на градњу, већ за
остваривање права да се промени водни режим. Како је Република Србија
надлежна, стога и одговорна за управљање водним режимом, то се не може та
одговорност пренети на пројектанта, извођача радова, техничку контролу, јер су
они одговорни за појединачни конкретни објекат, а не за промену у водном
режиму у целини. При томе водна сагласност није, како се наводи „на неки
начин техничка ревизија пројектне документације” и погрешно је мислити да је
она само потврда да је тенничка документација урађена према водним
условима. Водна акта су акта која обезбеђују да се одређене радње и
активности, које нису обавезно и увек грађење, могу обављати на начин да се
обезбеди одржавање и унапређење водног режима. По својој природи они се не
односе само на ужу локацију и не везују само на објекат, не представљају
решавање „прикључка” на комуналну инфраструктуру, или „услове за
пројектовање и прикључење” у вези једне локације. Самим тим, неприхватљива
је и констатација да би водна сагласност требало да се издаје „изузетно” и то
само за објекте од важности за Републику Србију, јер некада веома мали
објекти, у грађевинском смислу, могу имати великог утицаја на водни режим и
по простору и по квантитету и по квалитету. Такође, Предлог закона је извршио
поделу на државне и локалне објекте, а датим предлозима се тај принцип
напушта, а потребно је и да остане и набрајање објеката за које важи
обједињена процедура, јер тиме се пружа потпуна информација
заинтересованим субјектима. По захтеву странке процедура за издавање
водних услова се спроводи и ван поступка обједињене процедуре, јер постоје
случајеви где се изводе радови који нису предвиђени прописима из области
планирања и изградње. Поред наведеног не прихвата се предлог НАЛЕДА који
се односи на измену члана 118а Предлога закона, јер овај орган сматра да
имаоци јавних овлашћења треба да укажу надлежном органу да пројекат за који
је издата грађевинска дозвола није у складу са издатим водним условима, а
тиме и предвиђеним водним режимом.
Из предње наведених разлога у вези издавања водне сагласности
брисане су одредбе Предлога закона којима је прописано да се водном
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сагласношћу утврђује да је техничка документација за објекте и радове из
члана 117. закона урађена у складу са издатим водним условима, као и да се
водна сагласност издаје пре почетка изградње нових, реконструкције и
доградње постојећих објеката и извођења радова који могу имати утицаја на
водни режим. С тим у вези, како би Предлог закона био усаглашен са
одредбама закона којим се уређује планирање и изградња, прописано је да
радови и друге радње који могу трајно, повремено или привремено утицати на
промене у природном или вештачки успостављеном водном режиму или на које
утиче водни режим могу да се изводе ако је прибављена водна сагласност.
Предлог Међународне Технолошко Менаџерске Академије (МТМА),
Нови Сад да се у члану 2. Предлога закона после тачке 40) дода нова тачка
40а) којом би било прописано значење појма „ризик од поплаве” није прихваћен,
јер је појам „ризик од поплаве” у истоветном тексту већ прописан Правилником
о утврђивању методологије за израду карата угрожености и карата ризика од
поплава. Предлог да се у Предлогу закона дефинишу појмови који се користе, а
нису дефинисани, односно који се односе на значење појмова из Директиве за
успостављање оквира за деловање заједнице у области политике вода
2000/60/EC, а нису дефинисани, нису прихваћени из разлога што је потпуна
транспозиција законодавства ЕУ у области вода планирана за 2017. годину у
складу са документом који је усвојила Влада Републике Србије 5. септембра
2015. године „Статус и планови преношења и спровођења правних тековина ЕУ
за Поглавље 27- Животна средина и климатске промене”. Даље, сугестије
Међународне Технолошко Менаџерске Академије на чл. 17. и 19. Предлога
закона, а које се односе на акциони план за реализацију Стратегије управљања
водама на територији Републике Србије и на Планове управљања водама за
водна подручја биће детаљно разматране приликом израде новог Закона о
водама, јер је потпуна транспозиција законодавства ЕУ у области вода
планирана за 2017. годину у складу са документом који је усвојила Влада
Републике Србије 5. септембра 2015. године „Статус и планови преношења и
спровођења правних тековина ЕУ за Поглавље 27- Животна средина и
климатске промене”. Поред наведеног примедба да се преузимање водних
објеката „дефинише сагласно усаглашеним одредбама Закона о јавној својини,
Закона о јавним предузећима, Закона о буџетском систему и Уредбе о
класификацији делатности” није прихваћена, јер овом органу није јасан дати
предлог, а подносилац предлога нити је конкретно указао на неусаглашеност
датог предлога са позитивним прописима, нити је предложио конкретну одредбу
тог члана чију измену предлаже.
Примедбе Градске управе града Београда, Секретаријата за
инспекцијске послове, Сектора за заштиту животне средине, водну и санитарну
инспекцију да се: дефиниција појма муља дата у Предлогу закона усклади са
дефиницијом тог појма који је дат у Предлогу закона којим се уређује заштита
животне средине, у члану 52. Предлога закона бришу речи: планом заштите
вода од загађивања и планом управљања водама, члан 97. Закона о водама
подели на два члана и изричито пропише надлежност водне и инспекције
заштите животне средине, како не би долазило до различитог тумачења у
примени закона, да се члан 90. Предлога закона, односно члан 201. Закона о
водама допуни са новом тачком којом би било прописано да инспектор за
заштиту животне средине контролише испуњеност услова из водне дозволе
који се односе на начин, услове и обим испуштања отпадних вода,
складиштења и испуштања хазардних и других супстанци које могу загадити
воду, да се преиспита члан 201. и 206. Закона о водама у смислу надлежности,
права, обавеза и мера које налажу инспектор за заштиту животне средине и
водни инспектор нису прихваћене из следећих разлога: дефиниција појма муља
је дата за потребе примене Закона о водама, а не неког другог закона, те стога
није потребно усаглашавање тог појма, акциони план, по мишљењу овог органа,
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мора да буде усаглашен и са документима чије брисање тражи предлагач,
инспекцијски надзор над спровођењем одредаба Закона о водама и прописа
донетих на основу овог закона врши овај орган преко инспектора надлежног за
послове водопривреде (водни инспектор), а права и дужности водног
инспектора су, између осталог, и да у вршењу инспекцијског надзора проверава
испуњеност услова из водних аката, као и контролу начина коришћења водних
објеката у складу са издатим водним актима.
Примедбе Београдске отворене школе (Мирко Поповић) да
Стратегију управљања водама на територији Републике Србије доноси Влада,
уместо Народна скупштина Републике Србије, да предложене измене и допуне
не представљају напредак у погледу усаглашавања са прописима ЕУ нису
прихваћене из разлога што прописивањем да Стратегију управљања водама на
територији Републике Србије доноси Владе, а не Народна скупштина
Републике Србије није повређен принцип поделе власти, као што се наводи у
образложењу дате примедбе, односно из разлога што мере које се доносе кроз
програм мера уз План управљања водама односе се на све који својим
активностима могу да утичу на статус/потенцијал водног тела, без обзира на
власништво.
Предлог града Суботице да инспекцијски надзор који се односи на
квалитет отпадних вода које се испуштају у јавну канализацију врши јединица
локалне самоуправе преко инспектора за заштиту животне средине није
прихваћен из разлога што су Предлогом закона обухваћене измене чланова
Закона о водама у чијој је примени након доношења тог закона било проблема
у примени. Такође, прописивањем да инспекцијски надзор који се односи на
квалитет отпадних вода које се испуштају у јавну канализацију врши јединица
локалне самоуправе преко инспектора за заштиту животне средине није гарант
бољег функционисања централног постројења за пречишћавање отпадних
вода. Наиме, уколико би лица, међу њима, и комунална предузећа која
управљају постројењима за пречишћавање отпадних вода испуњавала своје
обавезе прописане овим законом не би било ни разлога за деловање
надлежних инспектора. Поред наведеног, предлог града Суботице да се у члану
52. Предлога закона дода нови став 5. којим би било прописано да министар
ближе прописује садржину и поступак доношења акционог плана за достизање
граничних вредности емисије загађујућих материја у воде није прихваћен из
разлога што је дати предлог већ обухваћен Законом о изменама и допунама
Закона о заштити животне средине којим је прописано доношење акционих
планова за достизање граничних вредности емисије, како за индустријски
сектор, тако и за јавна комунална предузећа.
10. Које ће се мере током примене закона предузети да би се
остварило оно што се доношењем закона намерава?
За потребе потпуне имплементације овог закона потребно је
доношење од стране Владе, односно надлежних министарстава подзаконских
аката неопходних за његову имплементацију.
Подзаконска акта потребна за потпуну имплементацију овог закона
која доноси Влада су:
1) Одлука о одређивању граница водних подручја;
2) Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије
управљања водама на територији Републике Србије;
3) Уредба о утврђивању Плана управљања водама за водно
подручје „Сава”;
4) Уредба о утврђивању Плана управљања водама за водно
подручје „Дунав”;
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5) Уредба о утврђивању Плана управљања водама за водно
подручје „Морава”;
6) Уредба о утврђивању Плана управљања водама за водно
подручје „Ибар и Лепенац”;
7) Уредба о утврђивању Плана управљања водама за водно
подручје „Бели Дрим”;
8) Уредба о одређивању ерозионог подручја, његових граница и
услова за коришћење ерозионог подручја;
9) Уредба о утврђивању физичко-хемијских параметара и граничних
вредности емисије загађујућих материја, начина и услова испуштања
загађујућих материја, као и начина и услова примене граничнх вредности
емисије и рокова за њихово достизање;
10) Уредба о утврђивању стандарда квалитета животне средине,
граничних вредности и критеријума, као и начина и услова њихове примене и
рокова за њихово достизање;
11) Уредба о утврђивању стандарда квалитета животне средине за
приоритетне, хазардне и друге загађујуће супстанце у матриксима површинских
вода, начина и услова њихове примене и рокова за њихово достизање,
процедура за анализе дугорочног тренда концентрација ових супстанци, као и
листе супстанци за праћење;
12) Уредба о утврђивању критеријума за одређивање рањивих
подручја;
13) Уредба о одређивању рањивих подручја и њихових граница;
14) Уредба о утврђивању акционог програма за одређена рањива
подручја са обавезним мерама;
15) Уредба о утврђивању програма мониторинга ради оцене
ефикасности акционих програма за одређена рањива подручја;
16) Уредба о утврђивању програма мониторинга концентрација
нитрата у водама које се користе или се планирају за снабдевање водом за
пиће за потребе преиспитивања акта о одређивању рањивих подручја;
17) Уредба о утврђивању критеријума за одређивање осетљивих
подручја;
18) Уредба о одређивању осетљивог подручја и његових граница.
Подзаконска акта потребна за потпуну имплементацију овог закона
која доноси министар надлежан за послове водопривреде су:
1) Правилник о одређивању водних јединица и њихових граница;
2) Правилник о одређивању мелиорационих подручја и њихових
граница;
3) Правилник о садржини обрасца захтева за издавање лиценци,
начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци, као и о садржини
мишљења јавног водопривредног предузећа у поступку издавања лиценци;
4) Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних
аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова.
Подзаконска акта потребна за потпуну имплементацију овог закона
која доноси доноси министар надлежан за послове водопривреде у сарадњи са
министром надлежним за послове пољопривреде, министром надлежним за
послове шума, министром надлежним за послове заштите животне средине и
за природне ресурсе су:
1) Правилник о утврђивању критеријума за одређивање ерозионог
подручја;
2) Правилник о утврђивању методологије за израду карте ерозије за
територију Републике Србије.
Подзаконски акт потребан за потпуну имплементацију овог закона
која доноси министар надлежан за послове здравља је Правилник о условима у
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погледу здравствене исправности воде за пиће и условима у погледу квалитета
воде за купање.
Подзаконска акта потребна за потпуну имплементацију овог закона
која доноси министар надлежан за послове пољопривреде су:
1) Правилник о одређивању Правила добре пољопривредне праксе;
2) Правилник о утврђивању Програма промовисања Правила добре
пољопривредне праксе.
Подзаконска акта потребна за потпуну имплементацију овог закона
која доноси министар надлежан за послове водопривреде и министар надлежан
за послове заштите животне средине су:
1) Правилник о утврђивању критеријума за одређивање заштићених
области;
2) Правилник о начину, условима и месту за постављање уређаја за
мерење количина, узимање узорака и испитивање квалитета отпадних вода и
њиховог утицаја на реципијент
3) Правилник о садржини извештаја о извршеним мерењима
количина и испитивања квалитета отпадних вода и њиховог утицаја на
реципијент и начину и роковима његовог достављања.
Подзаконски акт потребан за потпуну имплементацију овог закона
који доноси министар надлежан за послове водопривреде, министар надлежан
за послове заштите животне средине и министар надлежан за послове
здравља је Правилник о садржини и начину вођења регистара заштићених
области.
Такође, надлежна јавна водопривредна предузећа за потребе
давања у закуп водног земљишта спроводиће одговарајуће поступке јавног
надметања или прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања,
доносиће одлуке о давању у закуп водног земљишта и закључиваће уговоре о
закупу водног земљишта у јавној својини.
Примена овог закона захтева појачан инспекцијски надзор над
његовим спровођењем и покретање одговарајућих поступака пред надлежним
органима и изрицање адекватних казни сразмерно штети која се наноси водном
ресурсу и водној инфраструктури.
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Овлашћени предлагач прописа - Влада
Обрађивач - Министарство пољопривреде и заштите животне средине
2. Назив прописа
Предлог закона о изменама и допунама Закона о водама
Draft Law on the Amendments to the Law on water
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица,
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум):
а) Одредба Споразума која се односи на нормативну садржину прописа,
Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП), Наслов VIII –
Политике сарадње, члан 111. - Животна средина.
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума,
Чланом 111. ССП није одређен посебан рок тако да је прелазни рок за
усклађивање општи рок одређен у члан 72. Наслов VI Усклађивање прописа,
примена права и правила конкуренције.
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума,
Прописом се делимично испуњавају обавезе из наведене одредбе
Споразума.
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које
произлазе из наведене одредбе Споразума,
Делимична испуњавање обавеза односно делимична усклађеност
прописа са прописима Европске уније произилази из чињенице да је за потпуно
преношење обавеза у складу са Првом ревизијом НПАА планирано да ће
Република Србија најкасније 2018. године постићи унутрашњу спремност за
потпуно преношење правних тековина ЕУ.
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске
уније.
Предлог закона о изменама и допунама Закона о водама је планиран
Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА)
поглавље 3.27 Животна средина. Рок за доношење Закона о изменама и
допунама Закона о водама је 2017. Година.
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније:
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене
усклађености са њима,
Уговор о функционисању ЕУ, Глава XX, Животна средина, чл. 191. и 192,
потпуно усклађен.
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености
са њима,
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Директива Европског парламента и Савета 2000/60/ЕЗ о успостављању
оквира за деловање Заједнице у области политике вода Службени лист
L 327, 22.12.2000, стр. 1–73 (Directive 2000/60/EC of the European
Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework
for Community action in the field of water policy OJ L 327, 22.12.2000, p. 1–
73), 32000L0060, делимично усклађен.
Директива Европског парламента и Савета 2008/105/ЕЗ од 16. децембра
2008. године о стандардима квалитета животне средине у области
политике вода, која допуњава и укида Директиве Савета 82/176/ЕЕЗ,
83/513/ЕЕЗ, 84/156/ЕЕЗ, 84/491/ЕЕЗ, 86/280/ЕЕЗ и која допуњава
Директиву 2000/60/ЕЗ Европског Парламента и Савета, Службени лист L
348, 24.12.2008, стр. 84-97, измењена Директивом Европског парламента
и Савета 2013/39/ЕУ од 12. августа 2013. године која допуњава
Директиве 2000/60/ЕК и 2008/105/ЕК у вези приоритетних супстанци у
области политике вода, Службени лист L 226, 24.08.2013, стр. 1-17
(Directive 2008/105/EC of the European Pаlament and of the Council of 16
December 2008 on environmental quality standards in the field of water
policy, amending and subsequently repealing Council Directives 82/176/EEC,
83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and amending Directive
2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, OJ L 348,
24.12.2008, p. 84-97 as amended by Directive 2013/39/EU of the European
Pаlament and of the Council of 12 August 2013 amending Directives
2000/60/EC and 2008/105/EC as regards priority substances in the field of
water policy, OJ L 226, 24.08.2013, p. 1-17), 2008L0105, делимично
усклађен.
Директива 2006/118/ЕЗ Европског парламента и Савета од 12. децембра
2006. године о заштити подземне воде од загађивања и погоршавања
квалитета (Службени гласник ОЈ Л 372, 27/12/2006, стр.19-31) (Directive
2006/118/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December
2006 on the protection of groundwater against pollution and deterioration
(Official Journal OJ L 372, 27/12/2006, P. 19-31)), 32006L0118, делимично
усклађен.
Директива Савета 91/271/ЕЕЗ од 21. маја 1991. која се односи на
пречишћавање комуналних отпадних вода, Службени лист Л 135,
30.05.1991., стр. 40-52 (Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991
concerning urban wastewater treatment, Official Journal L 135, 30.05.1991, p.
40-52, 31991L0271, делимично усклађен.
Директива Савета 91/676/EEЗ од 12. децембра 1991. која се односи на
заштиту вода од загађивања узрокованог нитратима из пољопривредних
извора, Службени лист Л 375, 31.12.1991., стр. 1 (Council Directive of 12
December 1991 concerning the protection of water against pollution caused
by nitrates from agricultural sources (91/676/EEC) Official Journal OJ L 375,
31.12.1991, p.1.), 31991L0676, делимично усклађен.
Директива Савета 98/83/ЕЗ од 3. новембра 1998. године о квалитету
воде намењене за људску потрошњу, Службени лист Л 330 , 05.12.1998.,
стр. 32 (Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of
water intended for human consumption, Official Journal L 330, 05.12.1998, p.
32), 31998L0083, делимично усклађен.
Директива 2006/7/ЕЗ Европског парламента и Савета од 15. фебруара
2006. године о квалитету воде за купање којом се укида Директива
76/169/ЕЕЗ, Службени лист Л 64, 04.03.2006., стр. 37-51 (Directive
2006/7/EC of the European Parliament and of the Council of 15 February
2006 concerning the management of bathing water quality and repealing
Directive 76/160/EEC, OJ L 64, 04.03.2006., p. 37-51), 32006L0007,
делимично усклађен.
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Директива 2007/60/ЕЗ Европског парламента и Савета од 23. октобра
2007. о процени и управљању ризицима од поплава (Directive 2007/60/EC
of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on the
assessment and management of flood risks), 32007L0060, делимично
усклађен.
Директива Комисије 2009/90/ЕЗ од 31. јула 2009. године која утврђује,
према Директиви 2000/60/ЕК Европског Парламента и Савета, техничке
спецификације за хемијске анализе и мониторинг статуса воде
Службени лист L 201, 1.8.2009, стр. 36–38 (Commission Directive
2009/90/EC of 31 July 2009 laying down, pursuant to Directive 2000/60/EC of
the European Parliament and of the Council, technical specifications for
chemical analysis and monitoring of water status, OJ L 201, 1.8.2009, p. 36–
3), 32009L0090, делимично усклађен.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о водама треба да
допринесе усклађивању националног законодавства у области вода са
основним принципима садржаним у европским директивама у овој области. У
поступку придруживања ЕУ један од предуслова је усаглашеност националног
законодавства са европским законодавством. У нашој земљи је однос према
води још увек неодговарајући, пошто се вода користи нерационално и врло
често загађује, чиме се дугорочно отежава примена принципа одрживог развоја.
Из тих разлога и наша земља мора у наредном периоду променити свој однос
према води и ову област уредити и ускладити са европским директивама, пре
свега са Оквирном директивом о водама и другим директивама ЕУ које уређују
област коришћења вода, заштите вода од загађивања и заштите од штетног
дејства вода. Како Закон о водама није у потпуности усклађен са директивама
ЕУ у области вода које уређују сектор заштите вода овим Предлогом закона се,
ради наставка усклађивања тог закона са тим директивама, односно ради
заштите животне средине од неповољних утицаја испуштања отпадних вода и
ради смањења загађивања воде које изазивају или подстичу нитрати из
пољопривредних извора и спречавања даљег таквог загађивања врши допуна
Закона о водама са одредбама којима се допуњује обавезна садржина Плана
заштите вода од загађивања, прописује обавеза одређивања осетљивог
подручја и одређује орган надлежан за утврђивање критеријума за одређивање
осетљивог подручја и за одређивање осетљивог подручја и његових граница,
прописује обавеза одређивања рањивих подручја и одређује орган надлежан за
одређивање рањивог подручја и његових граница, садржина акта о одређивању
рањивих подручја, обавеза доношења акционих програма са обавезним
мерама, доношење Правила добре пољопривредне праксе у циљу постизања
општег нивоа заштите од загађења нитратима пољопривредног порекла свих
водних тела површинских и подземних вода и орган надлежан за доношење тих
правила.
Предложене измене и допуне рађене су и на основу анализа
усклађености националног законодавства са Оквирном директивом о водама
2000/60/ЕЗ, Директивом о заштити подземних вода од загађивања 2006/118/ЕЗ,
Директивом о стандардима квалитета животне средине у области политике
вода 2008/105/ЕЗ, Директивом Савета 91/271/ЕЕЗ која се односи на
пречишћавање комуналних отпадних вода, Директивом Савета 98/83/ЕЗ о
квалитету воде намењене за људску потрошњу, Директивом 2006/7/ЕЗ
Европског парламента и Савета о квалитету воде за купање које су спроведене
током 2014. године са страним правним експертoм а преко PLAC пројекта „Саветодавни центар за питања политике и легислативе” (Policy and Legal
Advice Centre - PLAC 3). Такође, предложене измене и допуне рађене су и на
основу правне анализе усклађености националног законодавства у области
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заштите вода од загађивања која је спроведена од стране правних експерата у
оквиру ENVAP II пројекта током 2014. године.
Такође, један од разлога за предлагање ових измена и допуна јесте
проширење правног основа за доношење подзаконских прописа у делу Закона о
водама који се односи на заштиту вода од загађивања, како би се обезбедила
правна база за преношење одредаба релевантних директива које у правни
систем Републике Србије могу бити транспоноване и подзаконским прописима.
Измене у члану 93. Закона о водама обезбеђују уређење области заштите вода
од загађивања, не само у погледу прописивања граничних вредности и рокова
за њихово достизање, већ и у погледу уређивања начина и услова за
достизање и очување поштовања прописаних граничних вредности, односно
прецизнијем уређењу ове области и ефикаснијој имплементацији прописаних
обавеза из директива ЕУ. Ради очувања, заштите и побољшања квалитета
животне средине и заштите људског здравља, врши се усклађивање Закона о
водама и са Директивом ЕУ 98/83 која се односи на квалитет воде намењене за
људску потрошњу и Директивом ЕУ 2006/7/ЕC која се односи на квалитет воде
за купање из којих разлога се врши измена, односно допуна чланова Закона о
водама који уређују тe области.
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенoст са њима,
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност,
Делимична усклађеност прописа са прописима Европске уније
произилази из чињенице да су предложене измене и допуне у складу и са
Првом ревизијом НПАА којом је планирано да ће Република Србија најкасније
2018. године постићи унутрашњу спремност за преношење правних тековина
ЕУ.
Доношење овог закона ствара услове за управљање водама на начин
којим се постиже добар статус вода, а човекове потребе за водом задовољавају
уз поштовање ограничења које поставља очување равнотеже у природи. Закон
постављен на овим принципима поштује међународну праксу и тенденције у
области коришћења и заштите вода и заштите од штетног дејства вода.
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са
прописима Европске уније.
Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније је
планирано да до краја 2018. године буде испуњена потпуна усклађеност
прописа са прописима Европске уније, при чему је планирано да усклађивање
Закона о водама буде завршено 2017. године а подзаконских аката 2018.
године.
5.
Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни
извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити
усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није
потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености
није потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши
пренос одредби секундарног извора права Европске уније већ се
искључиво врши примена или спровођење неког захтева који произилази
из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о изради
стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 4.
Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).
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6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени
на српски језик?
Претходно наведени секундарни извори права ЕУ - Директива Европског
парламента и Савета 2000/60/ЕЗ о успостављању оквира за деловање
Заједнице у области политике вода - Оквирна директива о водама, Директива
2008/105/EЗ Европског Парламента и Савета о стандардима квалитета животне
средине у области политике вода, Директива 2006/118/ЕЗ Европског
парламента и Савета о заштити подземне воде од загађивања и погоршавања
квалитета, Директива Савета 91/271/ЕЕЗ која се односи на пречишћавање
комуналних отпадних вода, Директива Савета 91/676/EEЗ која се односи на
заштиту вода од загађивања узрокованог нитратима из пољопривредних
извора, Директива Савета 98/83/ЕЗ о квалитету воде намењене за људску
потрошњу, Директива 2006/7/ЕЗ Европског парламента и Савета о квалитету
воде за купање, Директива 2007/60/ЕЗ Европског парламента и Савета о
процени и управљању ризицима од поплава и Директива 2009/90/ЕЗ Комисије
која утврђује техничке спецификације за хемијске анализе и мониторинг статуса
воде), преведени су на српски језик.
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније?
Прдлог закона о изменама и допунама Закона о водама је незванично
преведен на енглески језик.
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа
и њихово мишљење о усклађености.
У изради Предлога закона о изменама и допунама Закона о водама
учествовали су државни службеници из Министарства пољопривреде и заштите
животне средине - Републичке дирекције за воде, Министарства пољопривреде
и заштите животне средине, Сектора за заштиту животне средине Одсека за
заштиту вода, Агенције за заштиту животне средине, запослени у Републичком
хидрометеоролошком заводу Републике Србије и државни службеник
Министарства здравља. У изради прописа нису учествовали консултанти.
Анализа усклађености Предлога закона са релевантним прописима Европске
уније био је предмет консултације са Европском унијом и мишљење је
прибављено од ECRAN експерата (Environment and Climate Regional Accession
Network).

1. Назив прописа EУ
Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field
of water policy OJ L 327, 22.12.2000, p. 1–73
Директива Европског парламента и Савета 2000/60/ЕЗ о успостављању оквира за деловање Заједнице у области политике вода Службени
лист L 327, 22.12.2000, стр. 1–73
3. Овлашћени предлагач прописа - Влада
Обрађивач - Министарство пољопривреде и заштите животне средине
5. Назив (важећег, нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом ЕУ

0.1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о водама
Draft Law on amendments on Water Law
0.2. Закон о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12)
Law on Water („Official Gazette of RS”, no. 30/10 and 93/12)
0.3. Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање
(„Службени гласник РС” број 50/12)
Regulation on limit values for pollutants in surface waters, ground waters and sediments and timelines for reaching of the values („Official Gazette of RS”, no.
50/12)
0.4. Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Службени гласник РС”, број 96/10)
Regulation on designation of surface water bodies and ground water bodies („Official Gazette of RS”, no. 96/10)
0.5. Уредба о утврђивању годишњег програма мониторинга статуса вода за 2014. годину, са Годишњим програмом мониторинга статуса вода за 2014.
годину („Службени гласник РС”, број 85/14)
Regulation on the Establishment of the Water Status Monitoring Programme for the Year 2014, with Annual Water Status Monitoring Programme for the Year 2014
(„Official Gazette of RS”, no. 85/14)
0.6. Уредба о висини накнада за воде за 2014. годину („Службени гласник РС”, број 15/14),
0.7. Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, бр. 67/11 и 48/12)
Regulation on limit values of pollutants emission into water and deadlines for reaching of the values („Official Gazette of RS”, no. 67/11 and 48/12)

2. „CELEX”
ознака
прописа
32000L0060

ЕУ

4. Датум израде
табеле
22.11.2016.
6. Бројчане
ознаке (шифре)
планираних
прописа из базе
НПАА
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0.8. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС”, број 135/04)
Law on Integrated Environmental Pollution Prevention and Control („Official Gazette of RS”, no. 135/04)
0.9. Правилник о референтним услове за типове површинских вода („Службени гласник РС”, бр, 67/11 и 48/12)
0.10. Правилника о утврђивању параметара еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметара хемијског и квантитативног статуса
подземних вода („Службени гласник РС”, број 74/11)
0.11.Уредбa о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово
достизање („Службени гласник РС”, број 24/14)
Decree on limit values for priority and priority hazardous substances which pollute surface water and deadlines for their achievement
0.12.Предлог Уредба о утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2015. годину
Draft Decree on the Establishment of the Water Status Monitoring Programme for the Year 2015, with Annual Water Status Monitoring Programme for the Year
2015
013. Први Нацрт правилника о начину и условима мерења количине и испитивања квали-тета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним
мерењима, који ће ближе прописа-ти начин и услове мерења количине, биохемијских и механичких параметара квалитета отпад-них вода, као и
садржину извештаја о извршеним мерењима
First Draft of Rulebook on Manner and Conditions of Measurement of Quantity and Quality Testing of Waste Water and the Content of the Report of the Conducted
Measurements

а)

7. Усклађеност одредаба прописа са одредбама прописа ЕУ
а1)
б)

Одредба
прописа ЕУ

Садржина одредбе

1.a

[Purpose]
The purpose of this Directive is to
establish a framework for the
protection of inland surface waters,
transitional waters, coastal waters
and groundwater which:
(a) prevents further deterioration and
protects and enhances the status of
aquatic ecosystems and, with regard

Одредбе прописа
Републике Србије

б1)

в)

г)

д)

Садржина одредбе

Усклађеност
(потпуно усклађено
- ПУ, делимично
усклађено - ДУ,
неусклађено - НУ,
непреносиво - НП)
НП

Разлози за делимичну
усклађеност,
неусклађеност или
непреносивост

Напомена о
усклађености

Ова одредба
директиве је
непреносива јер не
садржи обавезу за
државу чланицу већ
само дефинише
предмет директиве
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1.b

1.c

1.d

1.e

to their water needs, terrestrial
ecosystems and wetlands directly
depending on the aquatic ecosystems;
(b) promotes sustainable water use
based on a long-term protection of
available water resources;

НП

(c) aims at enhanced protection and
improvement of the aquatic
environment, inter alia, through
specific measures for the progressive
reduction of discharges, emissions
and losses of priority substances and
the cessation or phasing-out of
discharges, emissions and losses of
the priority hazardous substances;
(d) ensures the progressive reduction
of pollution of groundwater and
prevents its further pollution, and

НП

(e) contributes to mitigating the
effects of floods and droughts and
thereby contributes to:
- the provision of the sufficient
supply of good quality surface water
and groundwater as needed for
sustainable, balanced and equitable
water use,
- a significant reduction in pollution
of groundwater,
- the protection of territorial and
marine waters, and
- achieving the objectives of relevant

НП

НП

Ова одредба
директиве је
непреносива јер не
садржи обавезу за
државу чланицу већ
само дефинише
предмет директиве
Ова одредба
директиве је
непреносива јер не
садржи обавезу за
државу чланицу већ
само дефинише
предмет директиве
Ова одредба
директиве је
непреносива јер не
садржи обавезу за
државу чланицу већ
само дефинише
предмет директиве
Ова одредба
директиве је
непреносива јер не
садржи обавезу за
државу чланицу већ
само дефинише
предмет директиве
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2.1

international agreements, including
those which aim to prevent and
eliminate pollution of the marine
environment, by Community action
under Article 16(3) to cease or phase
out discharges, emissions and losses
of priority hazardous substances,
with the ultimate aim of achieving
concentrations in the marine
environment near background values
for naturally occurring substances
and close to zero for man-made
synthetic substances.
Definitions:
„Surface water“

0.2.
3. 43)

2.2

„Groundwater“

0.2.
3. 44)

2.3

„Inland water“

0.2.
3. 38)

2.4

„River“

0.2.
3. 50)

2.5

„Lake“

0.2.
3. 36)

Дефиниција:
површинске воде јесу
текуће и стајаће воде на
површини земље, изузев
подземних вода;
Дефиниција:
подземне воде јесу све
воде које су испод
површине земље у зони
засићења и у додиру са
површином земље или
потповршинским слојем;
Дефиниција:
копнене воде јесу све
стајаће или текуће воде на
површини земље и све
подземне воде;
Дефиниција:
река јесте тело копнене
воде које највећим делом
тече по површини земље,
али може тећи подземно на
једном делу свог тока;
Дефиниција:
језеро јесте тело стајаће
површинске воде;

ПУ

ПУ

ПУ

ПУ

ПУ
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2.6

„Transitional waters“

НП

2.7

„Coastal water“

НП

2.8

„Artificial water body“

0.2.
3. 3)

Дефиниција:
вештачко водно тело јесте
тело површинске воде,
створено људском
активношћу;

ПУ

2.9

„Heavily modified water body“

0.2.
3. 31)

ПУ

2.10

„Body of surface water“

0.2.
3. 14)

2.11

„Aquifer“

0.2.
3. 1)

Дефиниција:
значајно измењено водно
тело јесте тело површинске
воде које je, као резултат
физичких измена услед
људске активности, битно
измењено по својим
карактеристикама и
разврстано у складу са
посебним прописом;
Дефиниција:
водно тело површинске
воде јесте посебан и
значајан елемент
површинске воде као што
је језеро, акумулација,
поток, река или канал или
део потока, реке или
канала;
Дефиниција:
аквифер јесте
потповршински слој или
слојеви стенске масе или
других геолошких средина
довољне порозности и
пропусности да омогући
квантитативно значајан

није релевантно за
Републику Србију
није релевантно за
Републику Србију

ПУ

ДУ

Дефиниција није у
потпуности
транспонована,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године
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2.12

„Body of groundwater“

0.2.
3. 15)

2.13

„River basin“

0.1.
3. 54)

2.14

„Sub-basin“

0.1.
3. 55)

2.15

„River Basin District“

0.2.
3. 13)

2.16

„Competent Authority“

0.1.

проток подземне воде или
захватање значајних
количина подземне воде;
Дефиниција:
водно тело подземне воде
јесте посебна запремина
подземне воде унутар
једног или више
водоносних слојева;
Дефиниција:
речни слив јесте простор
са кога се сав површински
отицај слива мрежом
водотока, а могуће и
језером, са припадајућим
подземним водама према
ушћу, естуару или делти
реке у море;
Дефиниција:
подслив јесте простор са
кога се сав површински
отицај слива мрежом
водотока, а могуће и
језером, са припадајућим
подземним водама према
водотоку у који се улива;
Дефиниција:
водно подручје јесте
област коју чини један или
више суседних речних
сливова и подсливова или
њихових делова на
територији Републике
Србије, заједно са
припадајућим подземним
водама, које је одређено
као основна јединица за
управљање водама;
Доношење плана

ПУ

ПУ

ПУ

ДУ

ПУ

Дефиниција није у
потпуности
транспонована,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године

Није дата
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34.

2.17

„Surface water status“

0.2.
3. 57)

2.18

„Good surface water status“

0.2.
3. 23)

2.19

„Groundwater status“

0.2.
3. 58)

управљања водама:
План управљања водама за
слив реке Дунав припрема
Министарство.
План управљања водама за
водна подручја из члана
27. став 1. овог закона
припремају јавна
водопривредна предузећа,
свако за територију на
којој обавља водну
делатност.
Влада, на предлог
Министарства, доноси
план управљања водама за
слив реке Дунав и за водна
подручја из члана 27. став
1. овог закона.
Дефиниција:
статус површинске воде
јесте општи израз о статусу
водног тела површинске
воде, a одређује га лошији
од његовог еколошког
статуса и његовог
хемијског статуса;
Дефиниција:
добар статус површинске
воде јесте статус водног
тела површинске воде
остварен када је његов
еколошки статус и његов
хемијски статус барем
„добар” у складу са
посебним прописом;
Дефиниција:
статус подземне воде јесте
општи израз о статусу
водног тела подземне воде,

дефиниција, али
је члан посредно
транспонован у
наведени члан

ПУ

ПУ

ПУ
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2.20

„Good groundwater status“

0.2.
3. 24)

2.21

„Ecological status“

0.2.
3. 27)

2.22

„Good ecological status“

0.2.
3. 21)

2.23

„Good ecological potential“

0.2.
3. 20)

2.24

„Good surface water chemical status“

0.2.
3. 25)

a одређује га лошији од
његовог квантитативног
статуса и његовог
хемијског статуса;
Дефиниција:
добар статус подземне
воде јесте статус водног
тела подземне воде
остварен када је његов
квантитативни и хемијски
статус барем „добар”, у
складу са посебним
прописом;
Дефиниција:
еколошки статус обухвата
квалитет структуре и
функционисања
акватичног екосистема
придруженог
површинским водама,
класификован у складу са
посебним прописом;
Дефиниција:
добар еколошки статус
јесте статус водног тела
површинске воде,
класификован у складу са
посебним прописом;
Дефиниција:
добар еколошки
потенцијал јесте статус
значајно измењеног или
вештачког водног тела,
класификован у складу са
посебним прописом;
Дефиниција:
добар хемијски статус
површинске воде јесте
хемијски статус који мора

ПУ

ПУ

ПУ

ПУ

ДУ

Дефиниција није у
потпуности
транспонована,
планирана
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2.25

„Good groundwater chemical status“

0.2.
3. 26)

2.26

„Quantitative status“

0.2.
3. 37)

2.27

„Available groundwater resource“

0.2.
3. 49)

бити у складу са
прописаним циљевима
животне средине за
површинске воде, односно
хемијски статус водног
тела површинске воде
такав да концентрација
загађујућих супстанци не
прекорачује стандарде
квалитета животне
средине, у складу са
посебним прописом;
Дефиниција:
добар хемијски статус
подземне воде јесте
хемијски статус водног
тела подземне воде који
испуњава све прописане
услове;
Дефиниција:
квантитативни статус
обухвата ниво до кога је
водно тело подземне воде
угрожено директним или
индиректним захватањима;
Дефиниција:
расположиви ресурс
подземне воде јесте средње
вишегодишње укупно
прихрањивање водног тела
подземне воде, умањено за
средњи вишегодишњи
проток потребан за
остваривање циљева
еколошког квалитета за
придружене површинске
воде, ради избегавања било
ког значајног погоршања
еколошког статуса таквих

транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године

ПУ

ПУ

ПУ
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2.28

„Good quantitative status“

0.2.
3. 22)

2.29

„Hazardous substances"

0.2.
3. 60)

2.30

„Priority substances"

0.2.
3. 48)

вода и ради избегавања
било које значајне штете
на одговарајућим
сувоземним екосистемима;
Дефиниција:
добар квантитативни
статус јесте статус водног
тела подземне воде који је
утврђен посебним
прописом;
Дефиниција:
хазардне супстанце јесу
супстанце или групе
супстанци које су
токсичне, постојане и
подложне биоакумулирању
и друге супстанце или
групе супстанци које дају
повод за одговарајући ниво
забринутости, чија се листа
утврђује посебним
прописом;
Дефиниција:
приоритетне супстанце
јесу супстанце издвојене
између оних које
представљају значајан
ризик за акватичну
животну средину или за
друге преко ње, чија се
листа утврђује посебним
прописом. Ове супстанце
обухватају и „приоритетне
хазардне супстанце”, које
су идентификоване као
изабране приоритетне
супстанце и које узрокују
повећан ризик за здравље
људи или животну

ПУ

ПУ

ПУ
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2.31

„Pollutant"

0.2.
3. 30)

2.32

„Direct discharge to groundwater“

0.2.
3. 19)

2.33

„Pollution“

0.2.
3. 29)

2.34

„Environmental objectives“

0.2.

средину, a листа и мере
које се морају применити у
вези са њима утврђује се
посебним прописом;
Дефиниција:
загађујућа супстанца јесте
свака супстанца која
узрокује загађивање, а чија
се листа утврђује посебним
прописом;
Дефиниција:
директно испуштање у
подземну воду јесте
испуштање загађујуће
супстанце у подземну воду
без процеђивања кроз
површинске и подземне
слојеве земљишта;
Дефиниција:
загађивање јесте директно
или индиректно уношење,
као резултат људске
активности, супстанци или
топлоте у ваздух, воду или
земљу, а које може бити
штетно по људско здравље
или квалитет акватичних
екосистема или
сувоземних екосистема
директно зависних од
акватичних екосистема
(приобални екосистеми),
које проузрокује штету на
материјалним добрима или
умањује или омета
обичајна и друга
легитимна коришћења
животне средине;
Дефиниција:

ПУ

ПУ

ПУ

ПУ

188

3. 61)

2.35

„Environmental quality standard“

0.1.
3. 56а)

0.11.
2. 1.10)

2.35

„Environmental quality standard“

0.3.
2. 1. 3)

циљеви животне средине
обухватају спречавање
погоршања, заштиту и
унапређивање свих водних
тела површинских вода и
заштиту, унапређење и
обнављање свих тела
подземних вода, а ради
остваривања доброг
статуса површинских и
подземних вода и
заштићених области;
Дефиниција:
стандард квалитета
животне средине јесте
концентрација појединачне
загађујуће супстанце или
групе загађујућих
супстанци у води,
седименту или биоти, која
не сме да буде прекорачена
у циљу заштите људског
здравља и животне
средине;
Гранична вредност јесте
стандард квалитета
животне средине изражен
као концентрација
појединачне загађујуће
материје или групе
загађујућих материја или
индикатора загађивања у
површинској и подземној
води и седименту, која не
треба да буде прекорачена
у циљу заштите животне
средине и здравља људи.

ПУ

ПУ
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2.36

„Combined approach“

0.1.
98. 2.

98.3.

Пречишћавање отпадних
вода из става 1. овог члана
врши се до нивоа који
одговара граничним
вредностима емисије или
до нивоа којим се не
нарушавају стандарди
квалитета животне средине
реципијента, у складу са
прописима којима се
уређују граничне
вредности загађујућих
материја у површинским и
подземним водама,
граничне вредности
приоритетних, хазардних и
других загађујућих
супстанци и прописом
којим се уређују граничне
вредности емисије
загађујућих материја у
воде, узимајући строжији
критеријум од ова два.
Правно лице, предузетник,
односно физичко лице које
испушта или одлаже
материје које могу
загадити воду, ОСИМ
ФИЗИЧКОГ ЛИЦА КОЈЕ
КОРИСТИ ВОДУ ЗА
ПИЋЕ, СОПСТВЕНЕ И
САНИТАРНЕ ПОТРЕБЕ,
дужно је да те материје,
пре испуштања у систем
јавне канализације или
реципијент, делимично или
потпуно одстрани, КАО И
ДА ПРЕЧИСТИ
ОТПАДНЕ ВОДЕ, у

ПУ

Члан Директиве
није
транспонован у
дефиниције, већ
посредно у
наведени члан
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складу са овим законом и
посебним законима који
уређују област заштите
животне средине, односно
прописа донетих на основу
тих закона.

98.4.

РАДИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ПРЕЧИШЋАВАЊА
ОТПАДНИХ ВОДА,
ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ
ЧЛАНА КОЈЕ ИСПУШТА
ОТПАДНУ ВОДУ У
РЕЦИПИЈЕНТ ИЛИ
ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ
ДУЖНО ЈЕ ДА
ОБЕЗБЕДИ СРЕДСТВА И
УТВРДИ РОКОВЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ И ПОГОН
УРЕЂАЈА, ОДНОСНО
ПОСТРОЈЕЊА ЗА
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ
ОТПАДНИХ ВОДА У
СКЛАДУ СА
АКЦИОНИМ ПЛАНОМ
ЗА ДОСТИЗАЊЕ
ГРАНИЧНИХ
ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈЕ
ЗАГАЂУЈУЋИХ
МАТЕРИЈА У ВОДЕ,
ПЛАНОМ ЗАШТИТЕ
ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА
И ПЛАНОМ
УПРАВЉАЊА ВОДАМА.
МУЉ КОЈИ ЈЕ НАСТАО
У ПРОЦЕСУ
ПРЕЧИШЋАВАЊА
КОМУНАЛНИХ
ОТПАДНИХ ВОДА
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ОБРАЂУЈЕ СЕ, КОРИСТИ
ИЛИ ОДЛАЖЕ НА
НАЧИН КОЈИМ СЕ НЕ
УГРОЖАВА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ЗДРАВЉЕ
ЉУДИ, У СКЛАДУ СА
ОВИМ ЗАКОНОМ,
ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ
УРЕЂУЈУ ГРАНИЧНЕ
ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈЕ
ЗАГАЂУЈУЋИХ
МАТЕРИЈА У ВОДЕ И
ПОСЕБНИМ ЗАКОНИМА
КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ
ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ И
УПРАВЉАЊЕ
ОТПАДОМ.
98.6.
2.37

„Water intended for human
consumption"

0.1.
3. 5) и 6)

Дефиниција:
5) ВОДА ЗА ПИЋЕ ЈЕСТЕ
ВОДА НАМЕЊЕНА ЗА
ЉУДСКУ УПОТРЕБУ И
ОБУХВАТА:
A) ВОДУ БИЛО У
ЊЕНОМ
ОРИГИНАЛНОМ СТАЊУ
ИЛИ ПОСЛЕ ТРЕТМАНА,
КОЈА ЈЕ НАМЕЊЕНА ЗА
ПИЋЕ, КУВАЊЕ,
ПРИПРЕМУ ХРАНЕ ИЛИ
ЗА ДРУГЕ ПОТРЕБЕ
ДОМАЋИНСТВА, БЕЗ
ОБЗИРА НА ЊЕНО
ПОРЕКЛО И НА ТО ДА
ЛИ СЕ ДОСТАВЉА ИЗ
ДИСТРИБУТИВНЕ
МРЕЖЕ, ЈАВНОГ

ПУ
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2.38а

„Water services“
(a) abstraction, impoundment,
storage, treatment and distribution of
surface water or groundwater

0.1.
3. 35а)
0.2.
3. 35)

ИЗВОРА, ЈАВНОГ
БУНАРА, ЦИСТЕРНЕ,
КОНТЕЈНЕРА, БОЦА
ИЛИ ТАНКОВА.
Б) ВОДУ КОЈА СЕ
КОРИСТИ У
ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА
ПРОИЗВОДЊУ ХРАНЕ
РАДИ ПРОИЗВОДЊЕ,
ОБРАДЕ, ЧУВАЊА ИЛИ
СТАВЉАЊА НА
ТРЖИШТЕ ПРОИЗВОДА
ИЛИ СУПСТАНЦИ
НАМЕЊЕНИХ ЗА
ЉУДСКУ УПОТРЕБУ,
АКО СУ НАДЛЕЖНИ
ОРГАНИ САГЛАСНИ ДА
КВАЛИТЕТ ВОДЕ НЕ
МОЖЕ ДА УТИЧЕ НА
ЗДРАВСТВЕНУ
ИСПРАВНОСТ ХРАНЕ У
ЊЕНОМ КОНАЧНОМ
ОБЛИКУ.“
6) вода за санитарнохигијенске потребе јесте
вода која се користи за
одржавање личне и опште
хигијене;
Дефиниција:
јавни водовод јесте скуп
узајамно повезаних
техничко-санитарних
објеката и опреме,
намењених да
становништву и привреди
насеља обезбеде воду за
пиће која испуњава услове
у погледу здравствене
исправности;

ПУ
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0.2.
3. 1. 34)

Дефиниција:
Јавна канализација

ДУ

2.39

(b) waste-water collection and
treatment facilities which
subsequently discharge into surface
water.
„Water use“

0.2.
67. 1.

ДУ

2.40

„Emission limit values“

0.2.
3. 1. 18)

2.41

„Emission controls“

0.1.
204. 1. 3)

Опште коришћење вода
подразумева коришћење
вода без претходног
третмана, односно без
употребе посебних уређаја
(пумпе, натеге и друго) или
изградње водних објеката,
и то за:
1) пиће;
2) напајање стоке у
домаћинству;
3) санитарно-хигијенске
потребе;
4) рекреацију, укључујући
и купање;
5) гашење пожара;
6) пловидбу.
Дефиниција:
Граничне вредности
емисије
Мере које налаже
инспектор за заштиту
животне средине

Водна подручја и водне
јединице

ПУ

2.38б

Члан Директиве
није
транспонован у
дефиниције, већ
посредно у
наведени члан

ПУ
ПУ

Члан Директиве
није
транспонован у
дефиниције, већ
посредно у
наведени члан

0.2.
204.
3.1.1

3.1.2

Coordination of administrative
arrangements within River Basin
Districts (hereinafter called RBDs).
MS shall identify individual river
basins lying within their national
territory &, for Dir.'s purposes, shall
assign them to individual RBDs.
Small river basins may be combined
with larger river basins or joined with

0.1.
27.
27.1.

НП

Дискрециона одредба
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3.1.3

3.1.4

3.2

3.3.1.1

3.3.1.2

3.3.2

3.4.1

3.4.2

neighbouring small basins to form
individual RBDs where appropriate.
Where groundwaters do not fully
follow a particular river basin, they
shall be identified & assigned to the
nearest or most appropriate RBD.
Coastal waters shall be identified &
assigned to the nearest or most
appropriate RBD(s).
MS shall ensure appropriate
administrative arrangements,
including identification of
appropriate CA, for this Dir.'s
application within each RBD within
their territory.
MS shall ensure that a river basin
covering territory of more than one
MS is assigned to an international
RBD.
At MSs involved request, Comm'n
shall act to facilitate the assigning to
such international RBDs.
Each MS shall ensure appropriate
administrative arrangements,
including identification of
appropriate CA, for Dir. application
within the portion of any
international RBD lying within its
territory.
MS shall ensure that Dir.
requirements for
Art. 4 environmental objectives'
achievement, & in particular all
programmes of measures are
coordinated for the whole of RBD.
For international RBDs MSs
concerned shall together ensure this
coordination.
At MSs request, Comm'n shall act to

НП

Није релевантно јер
оваквих случаја нема
на нашој територији

НП

Није релевантно јер се
тиче морских вода

0.1.
34.

Доношење плана
управљања водама

ПУ

0.1.
27.

Водна подручја

ПУ

НП

0.2.
26.

Јединствен водни простор

Односи се на обавезу
државе чланице ЕУ

ПУ

Водна подручја
0.1.
27.

0.1.
33.

Саржина плана управљања

ПУ

Програм мера
40. 8.
0.2.
40.
НП

Односи се на земље
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3.5

3.6

3.7
3.8

3.9

4.1.a

facilitate the establishment of the
programmes of measures.
Where a RBD extends beyond
Community's territory, MS
concerned shall endeavour to
establish appropriate coordination
with relevant non-MS, for achieving
Dir. objectives throughout the RBD.
MS shall ensure Dir. application
within their territory.
MS may identify an existing national
or international body as CA for Dir.
purposes
MS shall identify CA by 22.12.2003.
[MS shall provide Comm'n with a list
of their CAs & CAs of all
international bodies in which they
participate at latest by 22.6.2004. For
each CA Annex I information shall
be provided.]
MS shall inform Comm'n of any
changes to Art. 3.8 information
within 3 months of the change
coming into effect.
In making operational the
programmes of measures specified in
River Basin Management plans:
(a) for surface waters
(i) MS shall implement necessary
measures to prevent deterioration of
status of all bodies of surface water,
subject to Arts. 4.6 & 4.7 application
& without
prejudice to Art. 4.8;
(ii) MS shall protect, enhance &
restore all bodies of surface water,
subject to Art. 4.1 (a) (iii) for
artificial & heavily modified bodies

чланице ЕУ и
Комисију
0.1.
33. 2. 18)

Саржина плана управљања

ПУ

НП

0.1.
34.

Доношење плана
управљања водама

0.1.
33.

Садржина плана
управљања

40.

Програм мера

40.8)

ВЛАДА ВРШИ
ПРЕИСПИТИВАЊЕ
ПРОГРАМА МЕРА и по
потреби новелирање сваке
шесте године, рачунајући
од дана његовог
доношења.

Дискрециона одредба

ПУ
НП

Односи се на земље
чланице ЕУ

НП

Односи се на земље
чланице ЕУ

ДУ

Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године
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4.1.b

of water, for achieving good surface
water status at the latest by 22.12.
2015, in accordance with Annex V,
subject to Art. 4.4 extensions & Arts.
4.5, 4.6, & 4.7 application & without
prejudice to Art. 4.8;
(iii) MS shall protect, enhance &
restore all artificial & heavily
modified bodies of water, for
achieving good ecological potential
& good surface water chemical status
at the latest by 22.12. 2015, in
accordance with Annex V, subject to
Art. 4.4 application of extensions &
Arts. 4.5, 4.6, & 4.7 without
prejudice to Art. 4.8;
(iv) MS shall implement Arts. 16.1 &
16.8 necessary measures, for
progressively reducing pollution
from priority substances & ceasing or
phasing out emissions, discharges &
losses of priority of hazardous
substances without prejudice to Art. 1
relevant international agreements of
the parties concerned.
(b) for groundwater
(i) MS shall implement necessary
measures to prevent or limit the input
of pollutants into groundwater &
prevent deterioration of status of all
bodies of groundwater, subject to
Arts. 4.6 & 4.7 application & without
prejudice to Art. 4.8 & subject to Art.
11.3 (j) application;
(ii) Ms shall protect, enhance &
restore all bodies of groundwater,
ensure a balance between abstraction
& recharge of groundwater, for
achieving good groundwater status at
the latest by 22.12. 2015, in

0.1.
33.

Садржина плана
управљања

33.10a

10А) УТВРЂЕНЕ
ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ
ЗА ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ У
СКЛАДУ СА ПРОПИСОМ
КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈУ
ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ
ЗАГАЂУЈУЈУЋИХ
МАТЕРИЈА У
ПОВРШИНСКИМ И
ПОДЗЕМНИМ ВОДАМА
И СЕДИМЕНТУ И
РОКОВИМА ЗА

ДУ

Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године
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accordance with Annex V, subject to
Art. 4.4 application of extensions &
Arts. 4.5, 4.6 & 4.7, without
prejudice to Art. 8 & subject to Art.
11.3 (j);
(iii) MS shall implement Arts. 17.2,
17.4 & 17.5 necessary measures,
taking into account EU applicable
standards, subject to Arts. 4.6, 4.7
application & without prejudice to
Art. 4.8, to reverse any significant &
sustained upward trend in the
concentration of any pollutant
resulting from impact of human
activity for reducing pollution of
groundwater.

ЊИХОВО ДОСТИЗАЊЕ;

33.10б

33.10в

10Б) РЕЗИМЕ ПРОЦЕНЕ
ХЕМИЈСКОГ СТАТУСА
ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ У
СКЛАДУ СА
ПРАВИЛНИКОМ КОЈИ
УРЕЂУЈЕ ПАРАМЕТРЕ
ЕКОЛОШКОГ И
ХЕМИЈСКОГ СТАТУСА
ПОВРШИНСКИХ ВОДА
И ПАРАМЕТРЕ
ХЕМИЈСКОГ И
КВАНТИТАТИВНОГ
СТАТУСА ПОДЗЕМНИХ
ВОДА;
10В) РЕЗИМЕ НАЧИНА
ПРОЦЕНЕ ТРЕНДА НА
ПОЈЕДИНАЧНИМ
ТАЧКАМА
МОНИТОРИНГА
УНУТАР ТЕЛА ИЛИ
ГРУПЕ ТЕЛА
ПОДЗЕМНИХ ВОДА, НА
ОСНОВУ КОЈЕ ЈЕ
УТВРЂЕНО ДА СУ ТА
ТЕЛА ПОДЛОЖНА
ЗНАЧАЈНОМ И
СТАЛНОМ УЗЛАЗНОМ
ТРЕНДУ
КОНЦЕНТРАЦИЈЕ НЕКЕ
ЗАГАЂУЈУЋЕ
СУПСТАНЦЕ ИЛИ
ПРЕОКРЕТУ ТОГ
ТРЕНДА У СКЛАДУ СА
ТАЧКОМ 4) ОВОГ
ЧЛАНА И РЕЗИМЕ
РАЗЛОГА НА ОСНОВУ
КОЈИХ СУ УТВРЂЕНЕ
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ПОЧЕТНЕ ТАЧКЕ ЗА
ПРЕОКРЕТ ТРЕНДА;
Програм мера
4) КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА
ПРЕОКРЕТ ТРЕНДОВА
КОНЦЕНТРАЦИЈЕ
ЗАГАЂУЈУЋИХ
СУПСТАНЦИ, ГРУПА
ЗАГАЂУЈУЋИХ
СУПСТАНЦИ ИЛИ
ИНДИКАТОРА
ЗАГАЂЕЊА У ТЕЛУ ИЛИ
ГРУПИ ТЕЛА
ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ;

40.
40.4)

40.5)

5) ЗА СПРЕЧАВАЊЕ
УНОСА СВИХ
ХАЗАРДНИХ
СУПСТАНЦИ У
ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ, МЕРЕ
НЕОПХОДНЕ ЗА
ОГРАНИЧЕЊЕ УНОСА
ОСТАЛИХ
ЗАГАЂУЈУЋИХ
СУПСТАНЦИ У
ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ ТАКО
ДА УНОСИ НЕ
УЗРОКУЈУ ПОГОРШАЊЕ
КВАЛИТЕТА ИЛИ
ЗНАЧАЈНЕ И СТАЛНЕ
УЗЛАЗНЕ ТРЕНДОВЕ
КОНЦЕНТРАЦИЈА
ЗАГАЂУЈУЋИХ
МАТЕРИЈА У
ПОДЗЕМНИМ ВОДАМА,
ОСИМ КАДА ЈЕ
ДРУГАЧИЈЕ УРЕЂЕНО
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ПОСЕБНИМ
ПРОПИСОМ.

40.7)

ЗА ВОДНО ТЕЛО
ПОДЗЕМНИХ ВОДА
КОЈЕ ЈЕ
КЛАСИФИКОВАНО КАО
ТЕЛО ДОБРОГ
ХЕМИЈСКОГ СТАТУСА
У СЛУЧАЈУ КАДА СУ
ПРЕКОРАЧЕНЕ
ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ
ЗАГАЂУЈУЋИХ
СУПСТАНЦИ НА
ЈЕДНОМ ИЛИ ВИШЕ
МЕРНИХ МЕСТА У
СКЛАДУ СА ПРОПИСОМ
КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈУ
ПАРАМЕТРИ
ЕКОЛОШКОГ И
ХЕМИЈСКОГ СТАТУСА
ПОВРШИНСКИХ ВОДА
И ХЕМИЈСКОГ И
КВАНТИТАТИВНОГ
СТАТУСА ПОДЗЕМНИХ
ВОДА, ПРОГРАМ МЕРА
МОЖЕ ДА САДРЖИ И
ДРУГЕ МЕРЕ, КОЈИМА
СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ
ЗАШТИТА
ЕКВАТИЧНИХ И
КОПНЕНИХ
ЕКОСИСТЕМА И
ЉУДСКЕ УПОТРЕБЕ
ПОДЗЕМНИХ ВОДА
КОЈИ СУ ЗАВИСНИ ОД
ДАТОГ ДЕЛА ТЕЛА
ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
ПРЕДСТАВЉЕНОГ ТИМ
МЕРНИМ МЕСТИМА.
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4.1.c

c)MS shall achieve compliance with
any standards & objectives relating to
Protected Areas, at latest by
22.12.2015, unless otherwise
specified in EU legislation under
which individual Protected Areas
have been established.

0.2.
33.

Садржина плана
управљања

ДУ

4.2

Where more than one of Art. 4.1
objectives relate to a given body of
water, the most stringent shall apply.

0.2.
33.

Садржина плана
управљања

ДУ

4.3.a

[MS may designate a body of surface
water as artificial or heavily modified
when:
a) changes to the hydromorphological
characteristics of that body which
would be necessary for achieving
good ecological status would have
significant adverse effects on :
(i) wider environment;
(ii) navigation, including port
facilities, or recreation;
(iii) activities for purposes of which
water is stored, such as drinking
water supply, power generation
or irrigation;
(iv) water regulation, flood
protection, land drainage; or
(v) other equally important
sustainable human development
activities.
b) Beneficial objectives served by the
artificial or modified characteristics
of the water body cannot, for reasons

0.4.

Правилник даје списак
водних тела где је при је
сврставању водног тела у
категорију ''вештачко'' или
значајно измењено'' узиман
у обзир и овај члан
директиве.

НП

Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године
Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године
Дискрециона одредба

НП

Дискрециона одредба

4.3.b
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4.4.a

4.4.b

of technical feasibility or
disproportionate costs, reasonably be
achieved by other means, which are a
significantly better environmental
option. Such designation & the
reasons for it shall be specifically
mentioned in Art. 13 River Basin
Management Plan & reviewed every
6 years.]
[Art. 4.1 deadlines may be extended
for the purposes of phased
achievement of objectives for bodies
of water, provided no further
deterioration occurs in status of
affected body of water when all the
following conditions are met:
(a) MS determine that all necessary
improvements in the status of
bodies of water cannot
reasonably be achieved within
Art. 4.1 timescales for at least
one of reasons:
(i) scale of improvements required
can only be achieved in phases
exceeding the timescale, for
reasons of technical feasibility;
(ii) completing improvements within
the timescale would be
disproportionately expensive;
(iii) natural conditions do not allow
timely improvement in the status
of the body of water.
b) extension of deadline, & reasons
for it, are specifically set out &
explained in Art. 13 River Basin
Management Plan;

0.2.
33.

Садржина плана
управљања

36.

Одступање од утврђених
рокова за реализацију
плана управљања водама

0.2.
33.

36.

Садржина плана
управљања
Одступање од утврђених
рокова за реализацију
плана управљања водама

НП

Дискрециона одредба

НП

Дискрециона одредба
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4.4.c

4.4.d

4.5.a

c) extensions are limited to periods
which do not exceed the period
covered by 2 further updates of the
River Basin Management Plan except
in cases where natural conditions are
such that objectives cannot be
achieved within this period.

0.2.

d) summary of Art. 11 measures
which are envisaged as necessary to
bring bodies of water progressively
to required status by extended
deadline, the reasons for any
significant delay in making these
measures operational & expected
timetable for their implementation
are set out in the River Basin
Management Plan. Review of these
measures implementation &
summary of any additional measures
shall be included in updates of the
River Basin Management Plan.]
[MS may aim to achieve less
stringent environmental objectives
for specific bodies of water than
those required under Art. 4.1 when
they are so affected by human
activity, as determined in Art. 5.1, or
their natural condition is such that
these objectives achievement would
be infeasible or disproportionately
expensive, & all following conditions
are met:
(a) environmental & socio-economic
needs served by such human activity
cannot be achieved by other means,
which are a significantly better
environmental option not entailing
disproportionate costs;

0.2.

33.

Садржина плана
управљања

36.

Одступање од утврђених
рокова за реализацију
плана управљања водама

33.

Садржина плана
управљања

36.

Одступање од утврђених
рокова за реализацију
плана управљања водама

0.2.
33.

Садржина плана
управљања

36.

Одступање од утврђених
рокова за реализацију
плана управљања водама

НП

Дискрециона одредба

НП

Дискрециона одредба

НП

Дискрециона одредба
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4.5.b

4.5.c

4.5.d

4.6.a

(b) MS ensure,
 for surface water, the highest
ecological & chemical status
possible is achieved, given impacts
that could not reasonably have
been avoided due to nature of the
human activity or pollution;
 for groundwater, the least possible
changes to good groundwater
status, given impacts that could not
reasonably have been avoided due
to nature of the human activity or
pollution;
(c) no further deterioration occurs in
the status of affected body of water;

0.2.
33.

Садржина плана
управљања

36.

Одступање од утврђених
рокова за реализацију
плана управљања водама

0.2.
33.

Садржина плана
управљања

36.

Одступање од утврђених
рокова за реализацију
плана управљања водама

(d) establishment of less stringent
environmental objectives, & reasons
for it, are specifically mentioned in
Art. 13 River Basin Management
Plan & those objectives are reviewed
every 6 years.]

0.2.

Temporary deterioration in the status
of bodies of water shall not be in
breach of Dir. if this is the result of
circumstances of natural cause or
force majeure which are exceptional
or could not reasonably have been
foreseen, in particular extreme floods
& prolonged droughts, or due to
accidents which could not reasonably
have been foreseen, when all
following conditions have been met:

0.2.

33.
36.

36.

НП

Дискрециона одредба

НП

Дискрециона одредба

НП

Дискрециона одредба

ДУ

Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године

Садржина плана
управљања
Одступање од утврђених
рокова за реализацију
плана управљања водама
Одступање од утврђених
рокова за реализацију
плана управљања водама
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4.6.b

4.6.c

4.6.d

4.6.е

(a) all practicable steps are taken to
prevent further deterioration in status
& in order not to compromise this
Dir. objectives in other bodies of
water not affected by those
circumstances;
(b) conditions under which
circumstances that are exceptional or
that could not reasonably have been
foreseen may be declared, including
adoption of appropriate indicators,
are stated in the River Basin
Management Plan;

0.2.
36.

(c) measures to be taken under such
exceptional circumstances are
included in programme of measures
& will not compromise recovery of
quality of the body of water once
circumstances are over;

0.2.

(d) effects of exceptional
circumstances or that could not
reasonably have been foreseen are
reviewed annually &, subject to Art.
4.4(a) reasons, all practicable
measures are taken for restoring the
body of water to its status prior to the
effects of those circumstances as
soon as reasonably practicable; &
(e) summary of effects of
circumstances & of such measures
taken or to be taken as per
Art. 4.6 (a) & (d) are included in the
next update of River Basin
Management Plan.

0.2.

36.

36.

0.2.
36.

Одступање од утврђених
рокова за реализацију
плана управљања водама

ДУ

Одступање од утврђених
рокова за реализацију
плана управљања водама

ДУ

Одступање од утврђених
рокова за реализацију
плана управљања водама

ДУ

Одступање од утврђених
рокова за реализацију
плана управљања водама

ДУ

Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године
Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године
Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године
Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године
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4.7.a

4.7.b

4.7.c

MS will not be in breach of Dir.
when:
 Failure to achieve good
groundwater status, good
ecological status or, where
relevant, good ecological potential
or to prevent deterioration in the
status of a body of surface water or
groundwater shall not be in breach
of Dir. where this is result of new
modifications to physical
characteristics of a surface water
body or alterations to level of
bodies of groundwater, or
 failure to prevent deterioration
from high status to good status of a
body of surface waters is the result
of new sustainable human
development activities,
& following conditions are met:
(a) all practicable steps are taken to
mitigate the adverse impact on
status of the body of water;
(b) reasons for modifications or
alterations are specifically set out
& explained in Art. 13 River
Basin Management Plan &
objectives are reviewed every
6 years.

0.2.

(c) reasons for modifications or
alterations are of overriding
public interest &/or benefits to
the environment & society of
achieving Art. 4.1 objectives are
outweighed by the benefits of
new modifications or alterations
to human health, maintenance of

0.2.

36.

0.2.
36.

36.

Одступање од утврђених
рокова за реализацију
плана управљања водама

ДУ

Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године

Одступање од утврђених
рокова за реализацију
плана управљања водама

ДУ

Одступање од утврђених
рокова за реализацију
плана управљања водама

ДУ

Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године
Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године
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4.7.d

Art. 4.8

Art. 4.9

Art. 5.1

human safety or sustainable
development; &
(d) beneficial objectives served by
those modifications or alterations
of the water body cannot for
reasons of technical feasibility or
disproportionate cost be
achieved by other means, which
are a significantly better
environmental option.
When applying Arts. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6
& 4.7, MS shall ensure that the
application does not permanently
exclude or compromise Dir's.
objectives in other bodies of water
within the same RBD & is consistent
with other EU environmental
legislation implementation.
Steps must be taken to ensure that
application of new provisions,
including application of Arts. 4.3,
4.4, 4.5, 4.6 & 4.7, guarantees at least
the same level of protection as
existing EU legislation.

Each MS shall ensure that for each
RBD or for portion of an
international RBD falling within its
territory:
- an analysis of its characteristics,
- a review of impact of human
activity on status of surface waters
& on groundwater, &
- an economic analysis of water use
is undertaken according to Annexes
II & III technical specifications &
that it is completed at latest by
22.12.2004.

0.2.
36.

0.2.
36.

0.2.
36.

0.2.
33.

Одступање од утврђених
рокова за реализацију
плана управљања водама

ДУ

Одступање од утврђених
рокова за реализацију
плана управљања водама

ДУ

Одступање од утврђених
рокова за реализацију
плана управљања водама

ДУ

Садржина плана
управљања водама

ДУ

Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године
Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године
Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године
Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године
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Art. 5.2

Art. 6.1

Art. 6.2

Art. 5.1 analyses & reviews shall be
reviewed, & if necessary updated at
latest by 22.12.2013 & every 6 years
thereafter.
MS shall ensure establishment of a
register or registers of all areas lying
within each RBD which have been
designated as requiring special
protection under specific EU
legislation for protection of their
surface water & groundwater or for
conservation of habitats & species
directly depending on water. They
shall ensure that register is completed
at latest by 22.12.2004.
Register or registers shall include all
Art. 7.1 bodies of water & all Annex
IV Protected Areas.

Art. 6.3

For each RBD, register or registers of
Protected Areas shall be kept under
review & up to date.

Art. 7.1

MS shall identify, within each RBD:
- all bodies of water used for
abstraction of water intended for
human consumption providing
more than 10m³ a day as an
average or serving more than 50

0.2.

Новелирање плана
управљања водама

ПУ

35.
НУ

Члан Директие ће
бити транспонован у
Правилник о
критеријумима за
одређивање
заштићених области и
садржини и начину
вођења регистара
заштићених области

НУ

Члан Директие ће
бити транспонован у
Правилник о
критеријумима за
одређивање
заштићених области и
садржини и начину
вођења регистара
заштићених области
Члан Директие ће
бити транспонован у
Правилник о
критеријумима за
одређивање
заштићених области и
садржини и начину
вођења регистара
заштићених области

НУ

0.2.
33.

Садржина плана
управљања водама

ПУ
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Art. 7.1.2

persons, &
- those bodies of water intended for
such future use.
MS shall monitor, as per Annex V,
those bodies of water which
according to Annex V, provide more
than 100m3 a day as an average.

0.1.

Art. 7.3

For each Art. 7.1 body of water, in
addition to meeting Art. 4 objectives,
for surface water bodies including
quality standards established at EU
level under Art.16, MS shall ensure
that under water treatment regime
applied, & in accordance with EU
legislation, resulting water will meet
Dir. 80/778/EEC requirements, as
amended by Dir. 98/83/EC.
MS shall ensure necessary protection
for the bodies of water identified to
avoid deterioration in their quality to
reduce level of purification treatment
required in the production of drinking
water[& may establish safeguard
zones for those bodies of water.]

ДУ

78.
78.3.

Art. 7.2

Испитивање квалитета
воде на извориштима
МЕРЕЊЕ ИЗ СТАВА 1.
ОВОГ ЧЛАНА ВРШИ
РЕПУБЛИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА
НАДЛЕЖНА ЗА
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКЕ
ПОСЛОВЕ, А
ИСПИТИВАЊЕ ОРГАН
УПРАВЕ НАДЛЕЖАН ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ
ДРЖАВНОГ
МОНИТОРИНГА
КВАЛИТЕТА ВОДА.

ПУ

0.2.
72.

Коришћење воде погодне
за пиће

73.

Идентификација водних
тела и њихова заштита

0.1.

Зоне санитарне заштите за
снабдевање водом за пиће

77.
77.3.
77.8.

110.

Регистар заштићених

ДУ

Члан директиве ће
бити транспонован у
Правилнико о
одређивању зона
санитарне заштите,
начину одређивања,
одржавања и
коришћења зоне
санитарне заштите
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области
110.1.4)

4) ПОДРУЧЈА
ОСЕТЉИВА НА
НИТРАТЕ ИЗ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ИЗВОРА ИЗ ЧЛАНА 96А
ОВОГ ЗАКОНА И
ПОДРУЧЈА ОСЕТЉИВА
НА НУТРИЈЕНТЕ ИЗ
ЧЛАНА 96Б ОВОГ
ЗАКОНА, УКЉУЧУЈУЋИ
ПОДРУЧЈА ПОДЛОЖНА
ЕУТРОФИКАЦИЈИ;

110.3.

РЕГИСТРИ
ЗАШТИЋЕНИХ
ОБЛАСТИ МОРАЈУ СЕ
РЕДОВНО
ДОПУЊАВАТИ.

110.4.

ОРГАНИ КОЈИ СУ
ПРОГЛАСИЛИ
ЗАШТИЋЕНЕ ОБЛАСТИ
ИЗ СТАВА 1. ОВОГ
ЧЛАНА ДУЖНИ СУ ДА
АКТ КОЈИМ ЈЕ ОБЛАСТ
ПРОГЛАШЕНА КАО
ЗАШТИЋЕНА ДОСТАВЕ
ЈАВНОМ
ВОДОПРИВРЕДНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ У РОКУ ОД
30 ДАНА ОД ДАНА
КАДА ЈЕ АКТ КОЈИМ ЈЕ
ТА ОБЛАСТ
ПРОГЛАШЕНА КАО
ЗАШТИЋЕНА СТУПИО
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НА СНАГУ.
110.5.

МИНИСТАР И
МИНИСТАР НАДЛЕЖАН
ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СПОРАЗУМНО
УТВРЂУЈУ
КРИТЕРИЈУМЕ ЗА
ОДРЕЂИВАЊЕ
ЗАШТИЋЕНИХ
ОБЛАСТИ ИЗ СТАВА 1.
ТАЧ. 5) И 6) ОВОГ
ЧЛАНА.

110.6.

МИНИСТАР, МИНИСТАР
НАДЛЕЖАН ЗА
ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
МИНИСТАР НАДЛЕЖАН
ЗА ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА
БЛИЖЕ ПРОПИСУЈУ
САДРЖИНУ И НАЧИН
ВОЂЕЊА РЕГИСТАРА
ЗАШТИЋЕНИХ
ОБЛАСТИ ИЗ СТАВА 1.
ОВОГ ЧЛАНА.
Мониторинг статуса вода

.

Art. 8.1

MS shall ensure establishment of
monitoring programmes of
water status for establishing a
coherent & comprehensive overview
of water status within each RBD:
 for surface waters such
programmes shall cover:
(i) volume & level or rate of flow to
the extent relevant for ecological
& chemical status & ecological
potential; &

0.1.
107.
107.4.
0.5.

Програм мониторинга
статуса вода

ДУ

Мониторинг није
потпуно усклађен јер
још нису одређене
заштићене области и
није донет
подзаконски акт:
Правилник о
критеријумима за
одређивање
заштићених области и
садржини и начину
вођења регистара
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Art. 8.2

Art. 8.3

(ii) ecological & chemical status &
ecological potential;
- for groundwaters such
programmes shall cover
monitoring of chemical &
quantitative status;
- for protected areas above
programmes shall be
supplemented by those
specifications contained in EU
legislation under which
individual protected areas have
been established.
Art. 8.1 programmes shall be
operational at latest by 22.12.2006
unless otherwise specified in
concerned legislation. Such
monitoring shall be in accordance
with Annex V requirements.

Technical specifications and
standardised methods for analysis
and monitoring of water status shall
be laid down. Those measures,
designed to amend non-essential
elements of this Directive by

заштићених области

0.1.
107.

Мониторинг статуса вода

ДУ

Члан Директиве је
транспонован у
Уредби о утврђивању
годишњег програма
мониторинга статуса
вода.
Мониторинг није
потпуно усклађен јер
још нису одређене
заштићене области и
није донет
подзаконски акт:
Правилник о
критеријумима за
одређивање
заштићених области и
садржини и начину
вођења регистара
заштићених области

НП

Односи се на
процедуру везану за
Комисију, али су
методе анализе дате у
Уредби о утврђивању
годишњег програма

107.4.
0.5.

Програм мониторинга
статуса вода

0.1.
107.

Мониторинг статуса вода

0.2.
108.

Садржина годишњег
програма мониторинга
Програм мониторинга
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Art. 9.1

supplementing it, shall be adopted in
accordance with the regulatory
procedure with scrutiny referred to in
Article 21(3).
MS shall take account of the recovery
principle of costs of water services,
including environmental & resource
costs, having regard to Annex III
economic analysis, & the polluter
pays principle.
MS shall ensure by 2010
- that water pricing policies provide
adequate incentives for users to use
water resources efficiently, &
thereby contribute to this Dir.
environmental objectives;
- an adequate contribution of
different water uses, disaggregated
into at least industry, households &
agriculture, to the recovery of the
costs of water services, based on
Annex III economic analysis &
taking into consideration the
polluter pays principle.

статуса вода

мониторинга статуса
вода

0.5.

0.2.
33.

Садржина плана
управљања

ДУ

0.2.
157. 2. 1)

Утврђивање висина
накнада за воде,
методологије за обрачун
цене снабдевања водом за
пиће системом јавног
водовода и цене
сакупљања, одвођења и
пречишћавања отпадних
вода системом јавне
канализације,

ДУ

Члан Директиве ће
бити транспонован у
следеће акте: Уредбу о
утврђивању
критеријума за
одређивање
референтне цене воде,
Уредбу о утврђивању
методологије за
обрачун цене
снабдевања водом за
пиће системом јавног
водовода и цене
сакупљања, одвођења
и пречишћавања
отпадних вода
системом јавне
канализације и Одлуку
о одређивању
референтне цене воде.

НП

Дискрециона одредба

Критеријуми за
одређивање референтне
цене воде
157. 2. 2)

Одређивање референтне
цене воде

157. 2. 3)

Утврђивање висине
накнаде воде

191.

Уредба која утврђује
висину накнаде за воде

0.6.
MS may in doing so have regard to
social, environmental & economic
effects of recovery as well as
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Art. 9.2

Art. 9.3

Art. 9.4

Art. 10.1

geographic & climatic conditions of
region(s) affected.
MS shall report in the River Basin
Management Plans on planned steps
towards implementing Art. 9.1 which
will contribute to achieving Dir.’s
environmental objectives & on
contribution made by various water
uses to recovery of water services
costs.
Nothing in Art. 9 shall prevent
funding of particular preventative or
remedial measures in order to
achieve this Dir's. objectives.

MS shall not be in breach of this Dir.
if they decide in accordance with
established practices not to apply Art.
9.1, second sentence provisions, &
for that purpose Art. 9.2 relevant
provisions, for a given water-use
activity, where this does not
compromise this Dir. objectives. MS
shall report the reasons for not fully
applying Art. 9.1 second sentence, in
the River Basin Management Plan.
MS shall ensure those all Art. 10.2
discharges into surface waters are
controlled according to Art. 10
combined approach.

НУ

НУ

НП

0.1.
98.
98.1.
98.2.
98.3.
98.4.

Обавеза пречишћавања
отпадних вода

ДУ

Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године
Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године
Дискрециона одредба

Члан Директиве ће
бити транспонован у
Правилника о начину
и условима мерења
количине и
испитивања квали-тета
отпадних вода и
садржини извештаја о
извршеним мерењима,
који ће ближе
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прописати начин и
услове мерења
количине,
биохемијских и
механичких
параметара квалитета
отпадних вода, као и
садржину извештаја о
извршеним мерењима

98.6.

Art. 10.2

1
2
3

MS shall ensure the establishment
&/or implementation of:
(a) emission controls based on
BAT; or
(b) relevant emission limit values;
or
(c) in case of diffuse impacts
controls including, as
appropriate, Best Environmental
Practices;
set out in:
Dir. 96/61/EC concerning
IPPC 1,
Dir. 91/271/EEC concerning
urban waste-water treatment 2,
Dir. 91/676/EEC concerning
protection of waters against
pollution caused by nitrates
from agricultural sources 3,
Dirs. adopted pursuant to Art.
16,
Dirs. listed in Annex IX,
any other relevant EU
legislation.
at latest by 22.12.2012., unless
otherwise specified in the legislation

01
99.
013

Обавеза мерења количине
и испитивања квалитета
отпадних вода

0.1.
93.

Граничне вредности
емисије

ДУ

93.а

0.7.
1. 1.

Овoм уредбом утврђују се
граничне вредности
емисије за одређене групе
или категорије загађујућих
супстанци (у даљем тексту
загађујућа материја) за:
технолошке отпадне воде
пре њиховог испуштања у
јавну канализацију;
технолошке и друге
отпадне воде које се
непосредно испуштају у
реципијент; воде које се
после пречишћавања
испуштају из система јавне
канализације у реципијент
и отпадне воде које се из
септичке и сабирне јаме
испуштају у реципијент,
као и рокови за њихово

OJ L 257, 10.10.1996, p. 26.
OJ L 135, 30.5.1991, p. 40. Directive as amended by Commission Directive 98/15/EC (OJ L 67, 7.3.1998, p. 29).
OJ L 375, 31.12.1991, p. 1.

За контролу дифузних
загађења према
Директиви 91/676/EEC
о заштити вода од
загађивања изазваног
нитратима из
пољопривреде још
није утврђен начин
транспоновања
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достизање.

concerned.

Граничне вредности
емисије за отпадне воде

Art. 10.3

Art. 11.1

Art. 11.2

Where a quality objective or quality
standard, whether established
pursuant to this Dir., or Annex IX list
of Dirs., or pursuant to any other EU
legislation, requires stricter
conditions than those which would
result from Art. 10.2 application,
more stringent emission controls
shall be set accordingly.
Each MS shall ensure the
establishment for each RBD, or for
part of an international RBD within
its territory, of a programme of
measures, taking account of Art. 5
analyses' results, to achieve Art. 4
objectives. [Such programmes of
measures may make reference to
measures following from national
legislation & covering the whole of a
MS territory.] Where appropriate,
MS may adopt measures applicable
to all RBDs &/or portions of
International RBDs falling within its
territory.
Each programme of measures shall

0.7.
Прилог II
0.2.
33.

Садржина плана
управљања

ДУ

Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године

0.1.
40.

Програм мера за план
управљања водама

ДУ

Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године

Програм мера за план

ДУ

Члан није у

40.5.4)
40.5.5)
40.7.
40.8.

0.2.
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include
Art. 11.3 "basic" measures &, where
necessary, "supplementary"
measures.

40.

управљања водама

"Basic measures" are minimum
requirements to be complied with &
shall consist of:
(a) those measures required to
implement EU legislation for
protection of water, including
Art. 10 & Part A of Annex VI
measures;
(b) measures deemed appropriate
for the purposes of Art. 9;

0.2.
40.

Програм мера за план
управљања водама

ДУ

0.2.
40.

Програм мера за план
управљања водама

ДУ

11.3.c

(c) measures to promote an efficient
& sustainable water use to avoid
compromising Art. 4 objectives;

0.2.
40.

Програм мера за план
управљања водама

ДУ

11.3.d

(d) measures to meet Art. 7
requirements, including
measures to safeguard water
quality to reduce the level of
purification treatment required
for production of drinking
water;
(e) controls over abstraction of

0.2.
40.

Програм мера за план
управљања водама

ПУ

0.2.

Програм мера за план

ПУ

Art. 11.3.a

11.3.b

11.3.e

потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године
Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године
Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године
Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године
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11.3.f

11.3.g

fresh surface water &
groundwater, & impoundment
of fresh surface water, including
a register or registers of water
abstractions & a requirement of
prior authorisation for
abstraction & impoundment.
These controls shall be
periodically reviewed &, where
necessary, updated. [MS can
exempt from these controls,
abstractions or impoundments
which have no significant
impact on water status;]
(f) controls including requirement
for prior authorisation of
artificial recharge or
augmentation of groundwater
bodies. Water use may be
derived from any surface water
or groundwater, provided that
the use of source does not
compromise the achievement of
environmental objectives
established for source or
recharged or augmented body of
groundwater. These controls
shall be periodically reviewed
&, where necessary, updated;
(g) for point source discharges
liable to cause pollution, a
requirement for prior regulation,
such as a prohibition on the
entry of pollutants into waters or
for prior authorisation, or
registration based on general
binding rules, laying down
emission controls for concerned
pollutants, including Arts. 10 &

40.

управљања водама

0.2.
40.

Програм мера за план
управљања водама

ДУ

Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године

ДУ

Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године
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11.3.h

11.3.i

16 controls. These controls shall
be periodically reviewed &,
where necessary, updated;
(h) for diffuse sources liable to
cause pollution, measures to
prevent or control input of
pollutants. Controls may take
the form of requirement of prior
regulation, such as prohibition
on the entry of pollutants into
water, prior authorisation or
registration based on general
biding rules where such
requirement is not otherwise
provided for under EU
legislation. These controls shall
be periodically reviewed &
where necessary, updated;
(i) for any other significant adverse
impacts on the status of water
identified under Art. 5 &
Annex II, in particular measures
to ensure that
hudromorphological conditions
of bodies of water are consistent
with required ecological status
or good ecological potential for
bodies of water designated as
artificial or heavily modified.
Controls may take the form of a
requirement for prior
authorisation or registration
based on general binding rules
where such a requirement is not
otherwise provided for under
EU legislation. These controls
shall be periodically reviewed
&, where necessary, updated;

ДУ

0.2.
40.

Програм мера за план
управљања водама

ПУ

Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године
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prohibition of direct discharges
of pollutants into groundwater
subject to the following
provisions.
(ј) prohibition of direct discharges of
pollutants into groundwater subject to
the following provisions.

0.2.
30.

Садржина стратегије
управљања водама

ПУ

0.2.
40.

Програм мера за план
упреављања водама

ПУ

11.3.j.1

(ј) prohibition of direct discharges of
pollutants into groundwater subject to
the following provisions.

0.1.
97.

Забране ради заштите
квалитета воде

ПУ

11.3.ј.2

[MS may authorise re-injection into
the same aquifer of water used for
geothermal purposes.]
[They may also authorise, specifying
the conditions for: 4
- injection of water containing
substances resulting from operations
for exploration & extraction of
hydrocarbons or mining activities, &
injection of water for technical
reasons, into geological formations
from which hydrocarbons or other
substances have been extracted or
into geological formations which for
natural reasons are permanently
unsuitable for other purposes. Such
injections shall not contain
substances other than those resulting
from the above operations,
- re-injection of pumped
groundwater from mines & quarries
or associated with construction or
maintenance of civil engineering
works,

11.3.j.1

11.3.j.1

4

(j)

If MS decide to use this option provided in Art. 11.3(g), the rest of this provision becomes mandatory.

НП

дискрециона одредба

НП

дискрециона одредба
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11.3.k

- injection of natural gas or
liquefied petroleum gas (LPG) for
storage purposes into geological
formations which for natural reasons
are permanently unsuitable for other
purposes,
- injection of natural gas or
liquefied petroleum gas (LPG) for
storage purposes into other
geological formations where there is
an overriding need for security of
gas supply, & where injection is such
as to prevent any present or future
danger of deterioration in the quality
of any receiving groundwater,
- construction, civil engineering &
building works & similar activities
on or in the ground which come into
contact with groundwater. [For these
purposes, MS may determine that
such activities are to be treated as
having been authorised provided that
they are conducted in accordance
with general binding rules developed
by MS in respect of such activities,]
- discharges of small quantities of
substances for scientific purposes for
characterisation, protection or
remediation of water bodies limited
to the amount strictly necessary for
the purposes concerned, provided
such discharges do not compromise
the achievement of environmental
objectives established for that body
of groundwater.]
(k) in accordance with Art. 16
action, measures to eliminate
pollution of surface waters by
Art. 16.2 priority list of
substances & to progressively

НУ

Члан ће бити
транспонован у
Уредбу о утврђивању
Плана заштите вода од
загађивања
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11.3.l

11.4

11.5

reduce pollution by other
substances which would
otherwise prevent MS from
achieving Art. 4 objectives for
the bodies of surface waters;
(l) any measures required to
prevent significant losses of
pollutants from technical
installations, & prevent &/or
reduce the impact of accidental
pollution incidents for example
as a result of floods, including
through systems to detect or
give warning of such events
including, in case of accidents
which could not reasonably have
been foreseen, all appropriate
measures to reduce the risk to
aquatic ecosystems.
„Supplementaryˮ measures are those
measures designed & implemented in
addition to basic measures, for
achieving Art. 4 objectives. Part B of
Annex VI contains a non-exclusive
list of such measures.

[MS may also adopt further
supplementary measures for
providing additional protection or
improvement of the waters covered
by Dir., including in Art. 1 relevant
international agreements
implementation.]
Where monitoring or other data
indicate that Art. 4 objectives set for
the body of water are unlikely to be
achieved, MS shall ensure that:
causes of possible failure are

0.2.
40.

Програм мера за план
упреављања водама

ДУ

Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године

ДУ

Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године
Дискрециона одредба

НП

0.2.
36.

Одступања од утврђених
рокова за реализацију
плана управљања водама

ДУ

Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
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investigated;
relevant permits &
authorisations are examined &
reviewed as appropriate;
monitoring programmes are
reviewed & adjusted as
appropriate; &
additional measures as may be
necessary in order to achieve
those objectives are established,
including, as appropriate,
establishment of stricter
environmental quality standards
as per Annex V.
[Where those causes are result of
natural cause or force majeure which
are exceptional & unforeseen, in
particular extreme floods &
prolonged droughts, MS may
determine that additional measures
are not practicable, subject to Art.
4.6.]
In implementing Art. 11.3 measures,
MS shall take all appropriate steps
not to increase pollution of marine
waters. Without prejudice to existing
legislation, Art. 11.3 measures may
on no account lead, either directly or
indirectly to increased pollution of
surface waters. This requirement
shall not apply where it would result
in increased pollution of environment
as a whole.
Programmes of measures shall be
established at latest by 22.12.2019 &
all measures shall be made
operational at latest by 22.12.2012.

изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године

-

11.6

11.7

0.2.
40.

Програм мера за план
управљања водама

НП

Члан директиве није
релевантан за
Републику Србију јер
се односи на морску
воду

ДУ

Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
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Закона о водама 2017.
године
11.8

12.1

12.2

13.1

13.2

13.3

Programmes of measures shall be
reviewed, & if necessary updated at
latest by 22.12.2015 & every 6 years
thereafter. Any new or revised
measures established under an
updated programme shall be made
operational within 3 years of their
establishment.
[Where MS identifies an issue which
has an impact on the management of
its water but can not be resolved by
that MS, it may report the issue to
Comm'n & any other MS concerned
& may make recommendations for its
resolution.]
The Commission shall respond to any
report or recommendations from
Member States within a period of six
months.
MS shall ensure that a River Basin
Management Plan is produced for
each RBD lying entirely within their
territory.
In case of an international RBD
falling entirely within the EU, MSs
shall ensure coordination for
producing a single international River
Basin Management Plan. Where such
an international River Basin
Management Plan is not produced,
MS shall produce River Basin
Management Plans covering at least
those parts of the international RBD
falling within their territory to
achieve Dir. objectives.
In case of an international RBD
extending beyond EU's boundaries,

0.2.
40.

Програм мера за план
управљања водама

ПУ

НП

Дискрециона одредба

НП

Односи се на обавезу
Комисије

0.1.
34.

Доношење Плана
управљања водама

ПУ

0.2.
33.

Садржина плана
управљања водама

ПУ

0.2.
33.

Садржина плана
управљања

ПУ
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13.4

13.5

13.6

13.7

14.1.1

MS shall endeavour to produce a
single River Basin Management Plan,
&, where this is not possible, the plan
shall at least cover portion of the
international RBD lying within MS
concerned territory.
River Basin Management Plan shall
include Annex VII information.

[River Basin Management Plans may
be supplemented by the production of
more detailed programmes &
management plans for sub-basin,
sector, issue, or water type, to deal
with particular aspects of water
management. These measures’
implementation shall not exempt MS
from any of the Dir's obligations.]
River Basin Management Plans shall
be published at latest by 22.12.2009.

River Basin Management Plans shall
be reviewed & updated at latest by
22.12.2015 & every 6 years
thereafter.
MS shall encourage active
involvement of all interested parties
in Dir. implementation, in particular

0.2.
33.

Садржина плана
управљања

ДУ

НП

0.2.
222.

Рок за доношење планова и
програма

ДУ

0.1.
61. 6.

Новелирање плана
управљања водама

ПУ

Учешће јавноости у
припреми плана
управљања водама

ДУ

0.2.
35.
0.2.
38.

Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године
дискрециона одредба

Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године

Члан није у
потпуности
транспонован,
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14.1.2

14.2

14.3

in the production, review & updating
of River Basin Management Plans.
MS shall ensure that, for each RBD,
they publish & make available for
comments to public including users:
a) a timetable & work programme for
production of the plan, including
statement of consultation measures
to be taken, at least 3 years before
beginning of the period to which
the plan refers;
b) an interim overview of significant
water management issues
identified in the river basin, at least
2 years before beginning of the
period to which the plan refers;
c) draft copies of River Basin
Management Plan, at least 1 year
before beginning of the period to
which the plan refers.
Upon request access shall be given
to background documents &
information used for the development
of draft River Basin Management
Plan.

MS shall allow at least 6 months to
comment in writing on those
documents thus allowing active
involvement & consultation.
Arts.14.1 & 14.2 shall apply equally
to updated River Basin Management
Plans.

планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године

0.2.
38.

Учешће јавноости у
припреми плана
управљања водама

ДУ

0.2.
39.

Поступак по примедбама

ПУ

0.2.
38.

Учешће јавноости у
припреми плана
управљања водама

ДУ

Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године

Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
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MS shall send copies of River Basin
Management Plans & all subsequent
updates to Comm’n & to any other
MS concerned within 3 months of
their publication:
(a) for RBDs falling entirely within
a MS territory, all River
Management Plans covering that
national territory & published
pursuant to Art. 13;
(b) for international RBDs, at least
the part of River Basin
Management Plans covering MS
territory.
MS shall submit summary reports of:

Art. 5 analyses ; &

Art. 8 monitoring programmes
undertaken
for the purposes of the first River
Basin Management Plan within
3 months of their completion.
Strategies against pollution
of water

НП

Strategies to prevent and
control pollution of
groundwater
Commission report

НП

19

Plans for future Community
measures

НП

Art. 20.

Technical adaptations to the
Directive

НП

Art. 21

Regulatory committee

НП

15.1

15.2

16

17

18

године
Обавеза држава
чланица ЕУ

НП

Обавеза држава
чланица ЕУ

НП

Обавезе Европског
парламента и
Комисије
Обавезе Европског
парламента и
Комисије
Обавезе Европског
парламента и
Комисије
Обавезе Европског
парламента и
Комисије
Односи се на обавезе
Комисије

НП

Односи се на обавезе
Комисије
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Art. 22

1. The Commission shall be assisted
by a committee.
2. Where reference is made to this
paragraph, Articles 5 and 7 of
Decision 1999/468/EC shall apply,
having regard to the provisions of
Article 8 thereof.
The period laid down in Article 5(6)
of Decision
1999/468/EC shall be set at three
months.
3. Where reference is made to this
paragraph,
Article 5a(1) to (4) and Article 7 of
Decision 1999/468/EC shall apply,
having regard to the provisions of
Article 8 thereof.
Following shall be repealed with
effect from 22.12.2017:
 Dir. 75/440/EEC concerning
quality required of surface water
intended for abstraction of
drinking water in MSs,5
 Dec. 77/795/EEC establishing a
common procedure for exchange
of information on quality of
surface freshwater in EU,6
 Dir. 79/869/EECconcerning
methods of measurement &
frequencies of sampling & analysis
of surface water intended for
abstraction of drinking waters in
MSs.7

Art 22.1

5

OJ L 194, 25.7.1975, p. 26. Dir. as last amended by Dir. 91/692/EEC.

6

OJ L 334, 24.12.1977, p. 29. Decision as last amended by 1994 Act of Accession.

7

OJ L 271, 29.10.1979, p. 44. Dir. as last amended by 1994 Act of Accession.

НП

Односи се на обавезе
земаља чланица ЕУ

НП

Односи се на
престанак важења
набројаних директива
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Art 22.2

Following shall be repealed with
effect from 22.12. 2013:
Dir. 78/659/EEC on quality of
freshwaters needing protection or
improvement in order to support fish
life, 8
Dir. 79/923/EEC on quality required
of shellfish waters, 9
Dir. 80/68/EEC on protection of
groundwater against pollution caused
by certain dangerous substances,
Dir. 76/464/EEC, with the exception
of Art. 6,
which shall be repealed in
22.12.2000.
Following transitional provisions
shall apply for Dir. 76/464/EEC:
(a) list of priority substances adopted
under Art. 16 of this Dir. shall
replace the list of substances
prioritised in Comm’n
communication to Council of 22 June
1982;
[(b) for Art. 7 purposes of Dir.
76/464/EEC,
MSs may apply principles for
identification of pollution problems
& substances causing them,
establishment of quality standards, &
adoption of measures, laid down in
this Dir.]
Art. 4 environmental objectives &
environmental quality standards
established pursuant to Annex IX &
Art. 16.7, & by MSs under Annex V

Art 22.3

Art 22.4

0.8.
16. 3.
16.4.

Услови издавања
интегрисане дозволе

8

OJ L 222, 14.8.1978, p. 1. Directive as last amended by 1994 Act of Accession.

9

OJ L 281, 10.11.1979, p. 47. Dir. as amended by Dir. 91/692/EEC.

НП

Односи се на
престанак важења
набројаних директива

НП

Односи се на
престанак важења
набројаних директива
и прелазне одредбе

ДУ

Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
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Art 22.5

for substances not on the list of
priority substances & under Article
16.8 in respect of priority substances
for which EU standards have not
been set, shall be regarded as
environmental quality standards for
Art. 2 point 7 & Art. 10 of Dir.
96/61/EC.
Where a substance on list of priority
substances
adopted under Art. 16 is not included
in Annex VIII to this Dir. or in
Annex III to Dir. 96/61/EC, it shall
be added thereto.

транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године

0.12.
1.

Овом уредбом утврђују се
граничне вредности за
приоритетне и
приоритетне хазардне
супстанце (у даљем тексту:
приоритетне супстанце) у
површинским водама и
рокови за њихово
достизање.
Граничне вредности за
приоритетне и
приоритетне хазардне
супстанце у површинским
водама (у даљем тексту:
стандарди квалитета
животне средине за
површинске воде) из става
1. ове уредбе дате су у
Прилогу – Граничне
вредности за приоритетне
и приоритетне хазардне
супстанце у површинским
водама – стандарди
квалитета животне средине
за приоритетне и
приоритетне хазардне
супстанце у површинским
водама и примена СКЖС
(у даљем тексту: Прилог),
који је одштампан уз ову
уредбу и чини њен
саставни део.

ДУ

Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године

Одредба је
практично
транспонована
израдом
комлпетног
Предлога уредбе
о утврђивању
Годишњег
програма
мониторинга
статуса вода за
2015. годину

230

Art 22.6

For bodies of surface water,
environmental objectives established
under the first RBMP
required by this Dir. shall, as a
minimum, give effect to quality
standards at least as stringent as those
required to implement Dir.
76/464/EEC.

0.12.
8.

Art. 23

MS shall determine penalties
applicable to breaches of national
provisions adopted pursuant to Dir.
Penalties shall be effective,
proportionate & dissuasive.

0.1.

0.2.
209.

Строжији СКЖС од
стандарда датих у
Прилогу, – 1. Стандарди
квалитета животне
средине, утврђују се за
одређене заштићене
области на водном
подручју, које се прописују
у складу са законом којим
се уређују воде.
Неовлашћено пуњење и
коришћење акумулација

210.

Оштећења при
експлоатацији речних
наноса

ДУ

Члан није у
потпуности
транспонован,
планирана
транспозиција
изменама и допунама
Закона о водама 2017.
године

ПУ

Привредни преступи
211.

211.

Прекршај правног лица

212.
212a

212.

Прекршај предузетника

213.

213.

214.

214.

Прекршај физичког лица
Неиспуњавање обавеза од
стране водног инспектора,
санитарног инспектора и
инспектора за заштиту
животне средине

215.
Art. 24.1

Member States shall bring into force
laws, regulations & administrative
provisions necessary to comply with
Dir. at 22.12. 2003 & shall forthwith
inform Comm'n thereof.

НП

Обавеза држава
чланица ЕУ
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Art. 24.2

25

26

Annex I

Annex II

When MS adopt these measures, they
shall contain reference to Dir. or shall
be accompanied by such a reference
on occasion of official publication.
Methods of making such a reference
shall be laid down by MS.
MS shall communicate to Comm’n
text of provisions of national law
which they adopt in the field covered
by Dir.
Entry into force
DieThis Directive shall
enter into force on the day
of its publication in the
Official Journal of the
European Communities
Addressees
This Directive is addressed
to the Member States.
Information required for the
list of competent authorities
1. Surface Waters

НП

Обавеза држава
чланица ЕУ

НП

Обавеза држава
чланица ЕУ

НП

Обавеза држава
чланица ЕУ

НП

Обавеза држава
чланица ЕУ

НП

Обавеза држава
чланица ЕУ, везано за
формирање CA
Упутство за
карактеризацију
типова водних тела
површинских вода,
које је узето у обзир
при утврђивању
типова у наведеним
правилницима.

НП

0.4.

2. Ground waters
0.9.

Annex II

1. Surface Waters

Annex III

2. Ground waters
Economic analysis

0.10.
Прилог 2

Типови и припадајућа
водна тела

ДУ

0.2.
157. 2. 1)

Утврђивање висина
накнада за воде,
методологије за обрачун
цене снабдевања водом за
пиће системом јавног
водовода и цене

ДУ

Анекс ће бити
транспонован у
следеће акте: Уредба
о утврђивању
критеријума за
одређивање
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сакупљања, одвођења и
пречишћавања отпадних
вода системом јавне
канализације,

референтне цене воде,
Уредбу о утврђивању
методологије за
обрачун цене
снабдевања водом за
пиће системом јавног
водовода и цене
сакупљања, одвођења
и пречишћавања
отпадних вода
системом јавне
канализације и Одлуку
о одређивању
референтне цене воде.

Критеријуми за
одређивање референтне
цене воде
157. 2. 2)

одређивање референтне
цене воде

157. 2. 3)

Утврђивање висине
накнаде воде

191.

Уредба која утврђује
висину накнаде за воде у
2013. години

Регистар заштићених
области

ПУ

Граничне вредности за
приоритетне и
приоритетне хазардне
супстанце у површинским
водама – стандарди
квалитета животне средине
за приоритетне и
приоритетне хазардне
супстанце у површинским
водама и примена СКЖС

ДУ

Annex IV

Protected areas

0.6.
0.1.
110.

Annex V

1. SurfaceWater status
2. Groundwater status

0.12.
Прилог

Програм мониторинга
површинских и подземних
вода

Део Анекса V који се
односи на мониторинг
статуса вода је
транспонован у
Уредби о утврђивању
годишњег програма
мониторинга статуса
вода. Мониторинг није
потпуно усклађен јер
још нису одређене
заштићене области и
донесен подзаконски
акт Правилник о
критеријумима за

233

0.5.

0.3.

0.10.
1.

Граничне вредности
загађујућих супстанци у
површинским и подземним
водама.
Овим правилником
прописују се параметри
еколошког и хемијског
статуса за реке и језера,
параметри еколошког
потенцијала за вештачки
водна тела и значајно
измењена водна тела и
параметри хемијског и
квантитативног статуса
подземних вода, на основу
којих се за водна тела
површинских и подземних
вода врши оцена статуса.
Класификација еколошког
статуса река и језера
Класификација еколошког
потенцијала за вештачка и
значајно измењена водна
тела
Границе класа еколошког
статуса и границе класа
еколошког потенцијала за
типове површинских вода

Прилог IА

Прилог IБ

Критеријуми за процену
нивоа поузданости статуса
водних тела површинских
вода

одређивање
заштићених области и
садржини и начину
вођења регистара
заштићених области
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Приказ оцене статуса
површинских и подземних
вода
Прилог 3

Прилог 4

Annex VI

Annex VII
Annex VIII

List of measures to be
included within the
programmes of measuresPart A
List of measures to be
included within the
programmes of measuresPart B
River Basin Management
Plans
Indicative list of the main
pollutants

Прилог 5
0.2.
40.

Програм мера

ДУ

0.2.
33.

Садржина плана
управљања водама

ПД
НУ

У нашој легислативи
не постоји законски
основ за доношење
индикативне листе
главних полутаната,
само граничних
вредности загађујућих
супстанци.
Међутим
утврђивањем
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граничних вредости у
Уредби о граничним
вредностима
приоритетних и
приоритетних
хазардних супстанци
које загађују
површинске воде и
роковима за њихово
достизање, Уредби о
граничним
вредностима емисије
загађујућих материја у
воде и роковима за
њихово достизање
(„Службени гласник
РСˮ, бр. 67/11 и 48/12)
и у Уредби о
граничним
вредностима
загађујућих материја у
површинским и
подземним водама и
седименту и роковима
за њихово достизање
(„Службени гласник
РСˮ, број 50/12)
обухаћени су сви
параметри наведени у
Индикативној листи
главних полутаната
Annex IX

Annex X

Emission limit values and
environmental quality
standards
Priority substances

0.7.
Прилог II

Граничне вредности
емисије за отпадне воде

ПУ

0.12.
Прилог

Граничне вредности за
приоритетне и
приоритетне хазардне
супстанце у површинским
водама – стандарди

ПУо

236

квалитета животне средине
за приоритетне и
приоритетне хазардне
супстанце у површинским
водама и примена СКЖС
Annex XI

Map A
Map B

НП

Мапе екорегија
европских земаља
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1.
Назив прописа EУ
Directive 2008/105/EC of the European Pаlament and of the Council of 16 December 2008 on environmental quality standards in the field of
water policy, amending and subsequently repealing Council Directives 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and
amending Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, OJ L 348, 24.12.2008, p. 84-97
as amended by Directive 2013/39/EU of the European Pаlament and of the Council of 12 August 2013 amending Directives 2000/60/EC and
2008/105/EC as regards priority substances in the field of water policy, OJ L 226, 24.08.2013, p. 1-17

2. „CELEX” ознака ЕУ прописа:
2008L0105

Директива Европског парламента и Савета 2008/105/ЕК од 16. децембра 2008. године о стандардима квалитета животне средине у
области политике вода, која допуњава и укида Директиве Савета 82/176/ЕЕЗ, 83/513/ЕЕЗ, 84/156/ЕЕЗ, 84/491/ЕЕЗ, 86/280/ЕЕЗ и која
допуњава Директиву 2000/60/ЕЗ Европског Парламента и Савета, Службени лист L 348, 24.12.2008, стр. 84-97, измењена Директивом
Европског парламента и Савета 2013/39/ЕУ од 12. августа 2013. године која допуњава Директиве 2000/60/ЕК и 2008/105/ЕК у вези
приоритетних супстанци у области политике вода, Службени лист L 226, 24.08.2013, стр. 1-17
3. Овлашћени предлагач прописа - Влада
Обрађивач - Министарство пољопривреде и заштите животне средине
5. Назив (важећег, нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом ЕУ:

0.2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о водама
Draft Law on amendments on Water Law
0.2. Закон о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12)
Law on Water („Official Gazette of RS”, no. 30/10 and 93/12)
0.3. Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово
достизање („Службени гласник РС”, број 50/12)
Regulation on limit values for pollutants in surface waters, ground waters and sediments and timelines for reaching of the values („Official Gazette of
RS”, no. 50/12)
0.4. Уредбa о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за
њихово достизање („Службени гласник РС”, број 24/14)

4. датум израде табеле
22.11.2016.
6. Бројчане ознаке (шифре)
планираних прописа из базе
НПAA:
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Decree on limit values for priority and priority hazardous substances which pollute surface water and deadlines for their achievement („Official
Gazette of RS”, no. 24/14)
0.5. Предлог уредба о утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2015. годину
Draft Decree on the Establishment of the Water Status Monitoring Programme for the Year 2015, with Annual Water Status Monitoring Programme
for the Year 2015
7. Усклађеност одредаба прописа са одредбама прописа ЕУ:
а)
Одредба
прописа ЕУ

1.

2.1

а1)

б)
Садржина одредбе

[Subject matter]
This Directive lays down
environmental quality standards
(EQS) for priority substances
and certain other pollutants as
provided for in Article 16 of
Directive 2000/60/EC, with the
aim of
achieving good surface water
chemical status and in
accordance
with the provisions and
objectives of Article 4 of that
Directive.
[Definitions]
For the purposes of this
Directive, the definitions laid
down in Article 2 of Directive
2000/60/EC and in Article 2 of

б1)
Одредбе
прописа
Републике
Србије

в)
Садржина одредбе

Усклађеност
(Потпуно
усклађено - ПУ,
делимично
усклађено - ДУ,
неусклађено - НУ,
непреносиво –
НП)

НП

0.1.
2
0.4.

Дефиниције

ПУ

г)
Разлози
за
делимичну
усклађеност,
неусклађеност
илинепреносивост

Одредба не садржи обавезу већ
само дефинише предмет
директиве

д)
Напомена о
усклађености прописа
са прописима ЕУ
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2.2.1

2.2.2

3.1

3.1а.1.i

Commission Directive
2009/90/EC of 31 July 2009
laying down, pursuant to
Directive 2000/60/EC of the
European Parliament and of the
Council, technical specifications
for chemical analysis and
monitoring of water status ( 2 )
shall apply.
In addition, the following
definitions shall apply:
(1) ‘matrix‘ means a
compartment of the aquatic
environment, namely water,
sediment or biota;
(2) ‘biota taxon’ means a
particular aquatic taxon within
the taxonomic rank ‘subphylum’, ‘class’ or their
equivalent.
[Environmental quality
standards]
Without prejudice to paragraph
1a, Member States shall apply
the EQS laid down in Part A of
Annex I for bodies of surface
water, and shall apply those
EQS in accordance with the
requirements laid down in Part
B of Annex I.

2.

1a. Without prejudice to the
obligations arising under this
Directive in the version in force

0.4.

0.2.
3.
0.3.
2.
ПУ

2. 8. 40в)

40В) МАТРИКС ЈЕСТЕ
ПОСЕБАН ДЕО АКВАТИЧНЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ТО:
ВОДА, СЕДИМЕНТ И БИОТА;”.

0.1.

„2А) БИОТА ЈЕСТЕ САВ ЖИВИ
СВЕТ НЕКОГ СТАНИШТА;”.

ПУ

Граничне вредности за
приоритетне и приоритетне
хазардне супстанце у
површинским водама (у даљем
тексту: стандарди квалитета
животне средине за површинске
воде) из става 1. ове уредбе дате
су у Прилогу – Граничне
вредности за приоритетне и
приоритетне хазардне супстанце у
површинским водама – стандарди
квалитета животне средине за
приоритетне и приоритетне
хазардне супстанце у
површинским водама и примена
СКЖС
Правно лице и предузетник
који испушта приоритетне
супстанце у површинске воде

ДУ

Новим амандманима су у табели у
Анексу 1, ДЕО А, додати и EQS за
биоту који су до сада били
дискрециона одредба и Р. Србија
није пратила дате параметре у
биоти због сувишних
финансијских трошкова
мониторинга. Још није разматрано
како и где ће овај амандман бити
транспонован. Све остало,
искључујући амандмане за биоту,
је потпуно транспоновано.

ДУ

Рокови не могу бити исти, с
обзиром да у нашој земљи још
увек није спроведен мониторинг

0.1.

2. 2. 2а)

0.4.
1.2.

10.

240

ускладиће своје емисије са СКЖС
у складу са роковима датим у
Плану заштите вода од
загађивања.
Влада ближе утврђује рокове
за усклађивање емисије са СКЖС
за лица из става 1. овог члана
након спроведеног мониторинга
основног (нултог) нивоа
приоритетних супстанци из члана
5. став 1.
Влада ближе утврђује рокове
за достизање доброг хемијског
статуса површинских вода у
складу са прописом којим се
уређује еколошки и хемијски
статус вода, а након спроведеног
мониторинга основног (нултог)
нивоа приоритетних супстанци у
површинским водама.

on 13 January 2009 and in
particular the achievement of
good surface water chemical
status in relation to the
substances and the EQS listed
therein, Member States shall
implement the EQS laid down
in Part A of Annex I as regards:
(i) the substances numbered 2,
5, 15, 20, 22, 23, 28 in Part A of
Annex I, for which revised EQS
are set, with effect from 22
December 2015, with the aim of
achieving good surface water
chemical status in relation to
those substances by 22
December 2021 by means of
programmes of measures
included in the 2015 river basin
management plans produced in
accordance with Article 13(7) of
Directive 2000/60/EC; and
3.1a.1.ii

(ii) the newly identified
substances numbered 34 to 45 in
Part A of Annex I, with effect
from 22 December 2018, with
the aim of achieving good
surface water chemical status in
relation to those substances by
22 December 2027 and
preventing deterioration in the
chemical status of surface water
bodies in relation to those
substances. For this purpose,
Member States shall, by 22
December 2018, establish and
submit to the Commission a
supplementary monitoring
programme and a preliminary

0.4.
9.2.

10.

за све приоритетне супстанце
како би се утврдило тренутно
стање на основу ког би се могли
предложити програми мера за
смањивање загађења
приоритетним супстанцама као и
рокови за достизање доброг
хемијског статуса водних тела.
Зато су за сада дати само рокови
за спровођење мониторинга, а у
складу са тренутно развијеном
методологијом и капацитетима
водећих лабораторија у Р.Србији.
Његово спровођење првенствено
врши Агенција за заштиту
животне средине. Остали рокови
ће бити прописани након
утврђеног стања по спровођењу
мониторинга за све приоритетне
супстанце.

ДУ
Мониторинг основног (нултог)
нивоа и мониторинг приоритетних
супстанци из члана 3. став 2. ове
уредбе отпочиње са спровођењем
најкасније почев од 2018. године.
Правно лице и предузетник
који
испушта
приоритетне
супстанце у површинске воде
ускладиће своје емисије са СКЖС
у складу са роковима датим у
Плану
заштите
вода
од
загађивања.
Влада ближе утврђује рокове
за усклађивање емисије са СКЖС
за лица из става 1. овог члана

Рокови не могу бити исти, с
обзиром да у нашој земљи још
увек није спроведен мониторинг
за све приоритетне супстанце
како би се утврдило тренутно
стање на основу ког би се могли
предложити програми мера за
смањивање загађења
приоритетним супстанцама као и
рокови за достизање доброг
хемијског статуса водних тела.
Зато су за сада дати само рокови
за спровођење мониторинга, а у
складу са тренутно развијеном
методологијом и капацитетима
водећих лабораторија у Р. Србији.
Његово спровођење првенствено
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након спроведеног мониторинга
основног
(нултог)
нивоа
приоритетних супстанци из члана
5. став 1.
Влада ближе утврђује рокове за
достизање доброг хемијског
статуса површинских вода у
складу са прописом којим се
уређује еколошки и хемијски
статус вода, а након спроведеног
мониторинга основног (нултог)
нивоа приоритетних супстанци у
површинским водама.

programme of measures
covering those substances. A
final programme of measures in
accordance with Article 11 of
Directive 2000/60/EC shall be
established by 22 December
2021 and shall be implemented
and made fully operational as
soon as possible after that date
and not later than 22 December
2024.

3.1a.2

Article 4(4) to (9) of Directive
2000/60/EC shall apply mutatis
mutandis to the substances listed
in points (i) and (ii) of the first
subparagraph.

3.2.1

For the substances numbered 5,
15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43
and 44 in Part A of Annex I,
Member States shall apply the
biota EQS laid down in Part A
of Annex I.

3.2.2

For substances other than those
referred to in the first
subparagraph, Member States
shall apply the water EQS laid
down in Part A of Annex I.

0.4.
1.2.

Граничне вредности за
приоритетне и приоритетне
хазардне супстанце у
површинским водама (у даљем
тексту: стандарди квалитета
животне средине за површинске
воде) из става 1. ове уредбе дате
су у Прилогу – Граничне
вредности за приоритетне и

врши Агенције за заштиту
животне средине. Остали рокови
ће бити прописани након
утврђеног стања по спровођењу
мониторинга за све приоритетне
супстанце.

НП

Прописује начин примене чланова
Директиве 2000/60/EЗ.

НУ

Одредба је прописана новим
амандманима. До сада је
прописивање EQS за биоту била
дискрециона одредба, а Р Србија
се није била определила за
примену стандарда квалитета
животне средине у биоти уместо у
површинским водама због
великих трошкова таквог
мониторинга. Још није разматрано
како ће ова одредба бити
транспонована.

ПУ
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приоритетне хазардне супстанце у
површинским водама – стандарди
квалитета животне средине за
приоритетне и приоритетне
хазардне супстанце у
површинским водама и примена
СКЖС (у даљем тексту: Прилог),
који је одштампан уз ову уредбу и
чини њен саставни део.
3.3.1

3.3.2

3.3.3

Member States may opt, in
relation to one or more
categories of surface water, to
apply an EQS for a matrix other
than that specified in paragraph
2, or, where relevant, for a biota
taxon other than those specified
in Part A of Annex I.

НП

Дискрециона одредба – Р Србија
се није определила за примену
стандарда квалитета животне
средине у неком другом матриксу,
уместо у површинским водама,
или за неке друге врсте живог
света у односу на наведене, због
превеликих трошкова таквог
мониторинга. Само су додатно, у
Уредби о граничним вредностима
загађујућих супстанци у
површинским и подземним
водама и седименту и роковима за
њихово достизање (“Сл. гласник
РС”, број 50/12) дати EQS за неке
од супстанци за оцену статуса и
тренда квалитета седимента, као и
EQS за процену квалитета
седимента у случају његовог
измуљавања и дислокације.
Одабир параметара је направљен
према њиховом значају, као и у
зависности од развоја метода у Р
Србији за њихову анализу и
капацитета лабораторија да
спроводе те анализе.

НП

Дискрециона одредба – Р. Србија

Member States that make use of
the option referred to in the first
subparagraph shall apply the
relevant EQS laid down in Part
A of Annex I or, if none is
included for the matrix or biota
taxon, establish an EQS that
offers at least the same level of
protection as the EQS laid down
in Part A of Annex I.

Member States may use the
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option referred to in the first
subparagraph only where the
method of analysis used for the
chosen matrix or biota taxon
fulfils the minimum
performance criteria laid down
in Article 4 of Directive
2009/90/EC. Where those
criteria are not met for any
matrix, Member States shall
ensure that monitoring is carried
out using best available
techniques not entailing
excessive costs and that the
method of analysis performs at
least as well as that available for
the matrix specified in
paragraph 2 of this Article for
the relevant substance.

3.3a

Where a potential risk to, or via,
the aquatic environment from
acute exposure has been
identified as a result of
measured or estimated
environmental concentrations or
emissions and where a biota or
sediment EQS is being applied,
Member States shall ensure that
monitoring in surface water is
also carried out and shall apply

0.3.
11.1.

Ако се надзорним мониторингом
утврди прекорачење максимално
дозвољене концентрације или
ремедијационе вредности за једну
или више загађујућих материја у
запремини од 25 m3 седимента на
датом локалитету, или када
постоји сумња да вредност
концентрације загађујуће материје
између циљне и максимално
дозвољене вредности изазива

ДУ

се није определила за опције
наведене у 3.3.1. и 3.3.2., због
превеликих трошкова таквог
мониторинга. Само су додатно, у
Уредби о граничним вредностима
загађујућих супстанци у
површинским и подземним
водама и седименту и роковима за
њихово достизање („Службени
гласник РС”, број 50/12) дати EQS
за неке од супстанци за оцену
статуса и тренда квалитета
седимента, као и EQS за процену
квалитета седимента у случају
његовог измуљавања и
дислокације. Одабир параметара
је направљен према њиховом
значају, као и у зависности од
развоја метода у Р. Србији за
њихову анализу и капацитета
лабораторија да спроводе те
анализе. Критеријуми из члана 4
Директиве 2009/90/EC су
транспоновани у ову уредбу,
дакле само за приоритетне
супстанце у површинским водама,
а за остале параметре још није
утврђено како ће дати
критеријуми бити транспоновани.
Члан 11. наведене уредбе се
односи само на загађени
седимент. За остале матриксе
водене средине још није утврђено
како ће ова проблематика бити
транспонована.
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the MAC-EQS laid down in Part
A of Annex I to this Directive
where such EQS have been
established.

3.3b

3.4

3.5.

Where, pursuant to Article 5 of
Directive 2009/90/EC, the
calculated mean value of a
measurement, when carried out
using the best available
technique not entailing
excessive costs, is referred to as
‘less than limit of
quantification’, and the limit of
quantification of that technique
is above the EQS, the result for
the substance being measured
shall not be considered for the
purposes of assessing the overall
chemical status of that water
body.

0.4.
3. 3

For substances for which an
EQS for sediment and/or biota
is applied, Member States shall
monitor the substance in the
relevant matrix at least once
every year, unless technical
knowledge and expert judgment
justify another interval.

0.5.

Member States shall include the
following information in the
updated river basin management
plans produced in accordance

Прилог, 2.1)
3.

Прилог, I, 3.
3ж

0.1.

штетне екотоксичне ефекте на
резиденцијалну биоту, надлежни
орган покреће спровођење
истраживачког мониторинга у
оквиру кога се утврђује постојање
штетних екотоксичних ефеката на
резиденцијалну биоту и врши
процена стварног ризика.
Упућује на Прилог - 2. Примена
СКЖС.
Израчунавање средње вредности,
у трећем пасусу, наводи се да
средња вредност мерења
спроведених коришћењем
најбољих доступних техника, која
има вредност „испод границе
квантификације”, неће бити узета
у обзир приликом процене
хемијског статуса водног тела за
које је мерење извршено, у
случају ако је граница
квантификације ове технике изнад
вредности за СКЖС параметра
који се мери.
Анализа седимента.
Прописује се мерење седимента
једном годишње, за параметре
наведене у Програму и на
одређеним наведеним станицама
мониторинга површинских вода.

ПУ

ПУ

Фреквенција мониторинга за све
прописане EQS за површинске и
подземне воде и седимент,
прописује се сваке године за дату
годину у Уредби о утврђивању
годишњег програма мониторинга
статуса вода

НУ

Амандман је нов, није још
разматрано како и где ће бити
транспонован
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with Article 13(7) of Directive
2000/60/EC:
(a) a table presenting the limits
of quantification of the methods
of analysis applied, and
information on the performance
of those methods in relation to
the minimum performance
criteria laid down in Article 4 of
Directive 2009/90/EC;
(b) for the substances for which
the option in paragraph 3 of this
Article is used:
(i) the reasons and basis for
using that option;
(ii) where relevant, the
alternative EQS established,
evidence that those EQS would
offer at least the same level of
protection as the EQS laid down
in Part A of Annex I, including
the data and methodology used
to derive the EQS, and the
categories of surface water to
which they would apply;
(iii) for comparison with the
information referred to in point
(a) of this paragraph, the limits
of quantification of the methods
of analysis for the matrices
specified in Part A of Annex I to
this Directive, including
information on the performance
of those methods in relation to
the minimum performance
criteria laid down in Article 4 of
Directive 2009/90/EC;
(c) justification for the

20.2
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frequency of monitoring applied
in accordance with paragraph 4,
if monitoring intervals are
longer than one year.
3.5a

Member States shall take the
necessary measures to ensure
that the updated river basin
management plans, produced in
accordance with Article 13(7) of
Directive 2000/60/EC,
containing the results and
impact of the measures taken to
prevent chemical pollution of
surface water, and the interim
report describing progress in the
implementation of the planned
programme of measures in
accordance with Article 15(3) of
Directive 2000/60/EC, are
provided through a central
portal which is accessible to the
public electronically in
accordance with Article 7(1) of
Directive 2003/4/EC of the
European Parliament and of the
Council of 28 January 2003 on
public access to environmental
information ( 1 ).

3.6.1

Member States shall arrange for
the long-term trend analysis of
concentrations of those priority
substances listed in Part A of
Annex I that tend to accumulate
in sediment and/or biota, giving
particular consideration to the
substances numbered 2, 5, 6, 7,
12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26,
28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 and 44
listed in Part A of Annex I, on

НУ

0.3.
10.1.

0.1.
47.

Прописује граничне вредности за
оцену статуса и тренда квалитета
седимента односно циљну
вредност, максимално дозвољену
концентрација и ремедијациону
вредност.
Обезбеђује правни основ за даљу
транспозицију овог члана у
подзаконске акте.

ДУ

У Уредби о измени Уредбе о
граничним вредностима
приоритетних и приоритетних
хазардних супстанци које загађују
површинске воде и роковима за
њихово достизање биће усклађени
сви стандарди животне средине
(EQS) из Анекса I Директиве
2008/105/ЕК за површинске воде.
Додатно, у Уредби о граничним
вредностима загађујућих
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the basis of the monitoring of
surface water status carried out
in accordance with Article 8 of
Directive 2000/60/EC. Member
States shall take measures aimed
at ensuring, subject to Article 4
of Directive 2000/60/EC, that
such concentrations do not
significantly increase in
sediment and/or relevant biota.

3.6.2

Member States shall determine
the frequency of monitoring in
sediment and/or biota so as to
provide sufficient data for a
reliable long-term trend
analysis. As a guideline,
monitoring should take place
every three years, unless
technical knowledge and expert
judgment justify another
interval.

0.2.
10.1.

0.1.
47.

0.5.
Прилог, I, 3.,
3ж

Прилог, I, 3.,
3ж Табела 10.

Правни основ за анализу
дугорочног тренда квалитета
седимента.
Мониторинг седимента
подразумева испитивање
присуства супстанци које се везују
за чврсту фазу (Табела 10.и 11.)
Испитивање седимента обавља се
једанпут годишње на станицама
површинских вода наведеним у
Табели 3.
Табела 10.-Специфичне загађујуће
супстанце у седиментуприоритетне супстанце

ПУ

супстанци у површинским и
подземним водама и седименту и
роковима за њихово достизање
(„Службени гласник РС”, број
50/12) дати су EQS за неке од
супстанци за оцену статуса и
тренда квалитета седимента, као и
EQS за процену квалитета
седимента у случају његовог
измуљавања и дислокације.
Одабир параметара је направљен у
зависности од развоја метода у Р.
Србији за њихову анализу и
капацитета лабораторија да
спроводе те анализе. У зависности
од тога ће такође параметри бити
накнадно додавани у наведену
уредбу („Службени гласник РС”,
број 50/12., а тек по утврђивању
стања ће се моћи разматрати
увођење мера за спречавање
повећања концентрација датих
параметара.
Фреквенција мониторинга се у Р.
Србији прописује сваке године у
Уредби о утврђивању годишњег
програма мониторинга статуса
вода, па и у овом предлогу уредбе
за 2015. годину (напомена:
последња је за 2014. годину:
Уредба о утврђивању годишњег
програма мониторинга статуса
вода за 2014. годину, са
Годишњим програмом
мониторинга статуса вода за 2014.
годину („Службени гласник РСˮ,
број 85/14).
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Прилог, I, 3.,
3ж Табела 11.
3.7

3.8

3.8a.1

The Commission shall examine
technical and scientific progress,
including the conclusions of risk
assessments as referred to in
points (a) and (b) of Article
16(2) of Directive 2000/60/EC
and information from the
registration of substances made
publicly available in accordance
with Article 119 of Regulation
(EC) No 1907/2006, and, if
necessary, propose that the EQS
laid down in Part A of Annex I
to this Directive be revised in
accordance with the procedure
laid down in Article 294 TFEU
in line with the timetable
provided for in Article 16(4) of
Directive 2000/60/EC.
The Commission shall be
empowered to adopt delegated
acts in accordance with Article
10, where necessary in order to
adapt point 3 of Part B of Annex
I to this Directive to scientific or
technical developments.
In order to facilitate the
implementation of this Article,
technical guidelines on
monitoring strategies and
analytical methods for
substances, including sampling
and monitoring of biota, shall be
developed, to the extent
possible, by 22 December 2014,

Табела 11.- Специфичне
загађујуже супстанце у
седименту-остале супстанце
НП

Одредба се односи на обавезу
Комисије

НП

Одредба се односи на обавезу
Комисије

НП

Одредба се односи на
имплементациони процес
Директиве 2000/60/ЕЗ
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as part of the existing
implementation process of
Directive 2000/60/EC.
In particular, the guidelines
shall cover:

3.8b

4.1.

(a) the monitoring of substances
in biota as provided for in
paragraphs 2 and 3 of this
Article;
(b) in the case of newly
identified substances (numbered
34 to 45 in Part A of Annex I)
and substances for which stricter
EQS are established (numbered
2, 5, 15, 20, 22, 23 and 28 in
Part A of Annex I), analytical
methods compliant with the
minimum performance criteria
laid down in Article 4 of
Directive 2009/90/EC.
In the case of substances for
which technical guidelines have
not been adopted by 22
December 2014, the deadline of
22 December 2015 referred to in
point (i) of paragraph (1a) shall
be extended to 22 December
2018, and the deadline of 22
December 2021 referred to in
that point shall be extended to
22 December 2027.
[Mixing zones]
Member States may designate
mixing zones adjacent to points
of discharge. Concentrations of
one or more substances listed in
Part A of Annex I may exceed
the relevant EQS within such

0.4.
6.

Описује начине одређивања зона
мешања и прописује могућност
прекорачења прописаних EQS за
површинске воде унутар зоне
мешања ако прекорачене
концентрације не утичу на
усклађеност остатка водног тела

НП

Одредба се односи на
имплементациони процес
Директиве 2000/60/ЕЗ

ДУ

Одређивање зона мешања у
складу са овом Директивом није
примењено. Потпуна
транспозиција овог члана ће се
размотрити након транспозиције и
имплементације обавезујућих
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4.2.

4.3.

mixing zones if they do not
affect the compliance of the rest
of the body of surface water
with those standards.
Member States that designate
mixing zones shall include in
river basin management plans
produced in accordance with
Article 13 of Directive
2000/60/EC a description of:
(a) the approaches and
methodologies applied to define
such zones; and
(b) measures taken with a view
to reducing the extent of the
mixing zones in the future, such
as those pursuant to Article
11(3)(k) of Directive
2000/60/EC or by reviewing
permits referred to in Directive
2008/1/EC or prior regulations
referred to in Article 11(3)(g) of
Directive 2000/60/EC.
Member States that designate
mixing zones shall ensure that
the extent of any such zone is:
(a) restricted to the proximity of
the point of discharge;
(b) proportionate, having regard
to the concentrations of
pollutants at the point of
discharge and to the conditions
on emissions of pollutants
contained in the prior
regulations, such as
authorisations and/or permits,
referred to in Article 11(3)(g) of
Directive 2000/60/EC and any
other relevant Community law,

површинске воде с тим
стандардима.

одредби.

НУ

0.4.
4.2.
6.2.

Зоне мешања одређују се на начин
којим се обезбеђује да је њихово
простирање:
1)
ограничено на место
испуштања и то низводно од тачке
испуштања;
2)
пропорционално
концентрацији присутних
приоритетних супстанци на месту
испуштања и условима емисије
приоритетних супстанци
садржаних у дозволама, које се
издају у складу са законом којим
се уређује интегрисано
спречавање и контрола загађивања
животне средине и законом којим

ПУ

Није још утврђено како ће
одредба бити транспонована
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4.4
5.1.

5.2.

се уређују воде.

in accordance with the
application of best available
techniques and Article 10 of
Directive 2000/60/EC, in
particular after those prior
regulations are reviewed.
(Deleted)
[Inventory of emissions,
discharges and losses]
On the basis of the information
collected in accordance
with Articles 5 and 8 of
Directive 2000/60/EC, under
Regulation
(EC) No 166/2006 and other
available data, Member
States shall establish an
inventory, including maps, if
available,
of emissions, discharges and
losses of all priority substances
and
pollutants listed in Part A of
Annex I to this Directive for
each
river basin district or part of a
river basin district lying within
their territory including their
concentrations in sediment and
biota, as appropriate.
The reference period for the
estimation of pollutant values
to be entered in the inventories
referred to in paragraph 1 shall
be one year between 2008 and
2010.
However, for priority substances

0.1.
75.

Термин „катастарˮ је замењен
термином „регистарˮ.

0.2.
132.

Садржина и начин вођења водног
катастра, између осталог и
катастра загађивача.

ДУ

Одредба ће бити потпуно
усклађена по доношењу
Правилника о катастру
загађивача.

Ова одредба ће бити у потпуности
транспонована другим сетом
измена и допуна Закона о водама,
који је планиран за 2017. годину и
путем подзаконских аката.

0.1.
75.

0.2.
132.

Термин „катастарˮ је замењен
термином „регистарˮ.

Садржина и начин вођења водног
катастра, између осталог и
катастра загађивача

ДУ

Ова одредба ће бити у потпуности
транспонована другим сетом
измена и допуна Закона о водама,
који је планиран за 2017. годину и
путем подзаконских аката.
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5.3.

5.4.

or pollutants covered by
Directive 91/414/EEC, the
entries may be calculated as the
average of the years 2008, 2009
and 2010.
Member States shall
communicate the inventories
established
pursuant to paragraph 1 of this
Article, including the
respective reference periods, to
the Commission in accordance
with the reporting requirements
under Article 15(1) of Directive
2000/60/EC.
Member States shall update
their inventories as part of the
reviews of the analyses
specified in Article 5(2) of
Directive
2000/60/EC.
The reference period for the
establishment of values in the
updated inventories shall be the
year before that analysis is to
be completed. For priority
substances or pollutants covered
by
Directive 91/414/EEC, the
entries may be calculated as the
average of the three years before
the completion of that
analysis.
Member States shall publish the
updated inventories in their
updated river basin management
plans as laid down in

0.2.
35. 5)
35. 6)
0.1.
20.2.

Новелирање Плана управљања
водама

НП

Обавеза земаља чланица о
достављању података Комисији

ДУ

Ова одредба ће бити у потпуности
транспонована другим сетом
измена и допуна Закона о водама,
који је планиран за 2017. годину и
путем подзаконских аката.
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5.5.

5.6
6.1.

Article 13(7) of Directive
2000/60/EC.
The Commission shall, by 2018,
verify that emissions,
discharges and losses as
reflected in the inventory are
making
progress towards compliance
with the reduction or cessation
objectives laid down in Article
4(1)(a)(iv) of Directive
2000/60/EC, subject to Article
4(4) and (5) of that Directive.
(Deleted)
[Transboundary pollution]
A Member State shall not be in
breach of its obligations
under this Directive as a result
of the exceedance of an EQS if
it
can demonstrate that:
(a) the exceedance was due to a
source of pollution outside its
national jurisdiction;
(b) it was unable as a result of
such transboundary pollution to
take effective measures to
comply with the relevant EQS;
and
(c) it had applied the
coordination mechanisms set
out in
Article 3 of Directive
2000/60/EC and, as appropriate,
taken advantage of the
provisions of Article 4(4), (5)
and
(6) of that Directive for those

0.4.
7.

Стандарди квалитета животне
средине за површинске воде могу
бити прекорачени ако:
1) је узрок прекорачења извор
загађења који се налази ван
граница Републике Србије;
2) услед прекограничног
загађења није било могуће
предузети ефикасне мере ради
усаглашавања са релевантним
СКЖС;
3) су примењени сви механизми и
мере дати у Плану заштите вода од
загађивања који обухвата дато
водно тело које је под утицајем
прекограничног загађења.

НП

Обавеза Комисије

ДУ

Ова одредба ће бити
транспонована у потпуности
другим сетом измена и допуна
Закона о водама, који је планиран
за 2017. годину.
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6.2.

7.1.

7.2.

water bodies affected by
transboundary pollution.
Member States shall use the
mechanism laid down in
Article 12 of Directive
2000/60/EC to provide the
Commission
with necessary information in
the circumstances set out in
paragraph 1 of this Article and
with a summary of the
measures taken in relation to
transboundary pollution in the
relevant river basin management
plan in accordance with the
reporting requirements under
Article 15(1) of Directive
2000/60/EC.
[Reporting and review]
On the basis of reports from
Member States, including
reports in accordance with
Article 12 of Directive
2000/60/EC and in particular
those on transboundary
pollution, the Commission shall
review the need to amend
existing acts and the need for
additional specific
Communitywide
measures, such as emission
controls.
The Commission shall report to
the European Parliament
and to the Council in the context
of the report prepared in
accordance with Article 18(1) of
Directive 2000/60/EC, on:
(a) the conclusions of the review

НП

Обавеза земаља чланица ЕУ да у
складу са датим механизмима
информишу Комисију о подацима
из Катастара загађивача

НП

Одредба се односи на обавезу
Комисије

НП

Одредба се односи на обавезу
Комисије да извести Европски
Парламент и Савет
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7a.1

referred to in paragraph 1 of
this Article;
(b) measures taken to reduce the
extent of mixing zones
designated in accordance with
Article 4(1) of this Directive;
(c) the outcome of the
verification referred to in Article
5(5) of
this Directive;
(d) the situation regarding
pollution originating outside the
territory of the Community.
The Commission shall, if
appropriate, accompany the
report
with relevant proposals.
[Coordination]
For priority substances that fall
within the scope of Regulations
(EC) No 1907/2006, (EC) No
1107/2009 ( 1 ), (EU) No
528/2012 ( 2 ) or Directive
2010/75/EU ( 3 ), the
Commission shall, as part of the
regular review of Annex X to
Directive 2000/60/EC pursuant
to Article 16(4) of that
Directive, assess whether the
measures in place at Union and
Member State level are
sufficient to achieve the EQS
for priority substances and the
cessation or phasing-out
objective for discharges,
emissions and losses of priority
hazardous substances in
accordance with point (a) of
Article 4(1) and Article 16(6) of

НП

Одредба се односи на обавезу
Комисије
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Directive 2000/60/EC.

7a.2

7a.3.1

( 1 ) Regulation (EC) No
1107/2009 of the European
Parliament and of the Council of
21 October 2009 concerning the
placing of plant protection
products on the market (OJ L
309, 24.11.2009, p. 1).
( 2 ) Regulation (EU) No
528/2012 of the European
Parliament and of the Council of
22 May 2012 concerning the
making available on the market
and use of biocidal products (OJ
L 167, 27.6.2012, p. 1).
( 3 ) Directive 2010/75/EU of
the European Parliament and of
the Council of 24 November
2010 on industrial emissions
(integrated pollution prevention
and control) (OJ L 334,
17.12.2010, p. 17);
The Commission shall report to
the European Parliament and to
the Council on the outcome of
the assessment referred to in
paragraph 1 of this Article in
accordance with the timetable
laid down in Article 16(4) of
Directive 2000/60/EC and shall
accompany its report with any
appropriate proposals including
for control measures.
Where the results of the report
show that additional measures at
Union or Member State level
may be necessary in order to
facilitate compliance with

НП

Одредба се односи на обавезу
Комисије

НП

Одредба се односи на обавезу
Комисије
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7a.3.2

7a.3.3

8.

Directive 2000/60/EC in
relation to a particular substance
approved pursuant to Regulation
(EC) No 1107/2009 or
Regulation (EU) No 528/2012,
Member States or the
Commission shall apply Articles
21 or 44 of Regulation (EC) No
1107/2009 or Articles 15 or 48
of Regulation (EU) No
528/2012, as appropriate, to that
substance, or products
containing that substance.
In the case of substances falling
within the scope of Regulation
(EC) No 1907/2006, the
Commission shall initiate,
where appropriate, the
procedure referred to in Articles
59, 61 or 69 of that Regulation.
In applying the provisions of the
Regulations referred to in the
first and second subparagraphs,
Member States and the
Commission shall take into
account any risk evaluations and
socio-economic or cost-benefit
analyses required under those
Regulations, including as
regards the availability of
alternatives.
[Review of Annex X to
Directive 2000/60/EC]
The Commission shall report to
the European Parliament and to
the Council on the outcome of
the regular review of Annex X
to Directive 2000/60/EC
provided for in Article 16(4) of

НП

Одредба се односи на обавезу
Комисије

НП

Одредба се односи на обавезу
Комисије и земље чланице у вези
са применом Уредби ЕУ, које
државе чланице директно
примењују

НП

Одредба се односи на обавезу
Комисије
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that Directive. It shall
accompany the report, where
appropriate, with legislative
proposals to amend Annex X
including, in particular,
proposals to identify new
priority substances or priority
hazardous substances or to
identify certain priority
substances as priority hazardous
substances and to set
corresponding EQS for surface
water, sediment or biota, as
appropriate.
8a.1.1.

Specific provisions for certain
substances
1. In the river basin
management plans produced in
accordance with Article 13 of
Directive 2000/60/EC, without
prejudice to the requirements of
Section 1.4.3 of Annex V
thereof regarding the
presentation of the overall
chemical status and the
objectives and obligations laid
down in point (a) of Article
4(1), in point (k) of Article
11(3) and in Article 16(6) of
that Directive, Member States
may provide additional maps
that present the chemical status
information for one or more of
the following substances
separately from the information
for the rest of the substances
identified in Part A of Annex I
to this Directive:

0.2.
33.2.4)

План управљања, између осталог,
нарочито садржи картографски
приказ резултата осматрања који
укључује еколошки и хемијски
статус површинских вода

ДУ

Дискрециона одредба. Наведена
тачка Закона о водама оставља
могућност и таквог приказа
хемијског статуса у односу на
појединачне супстанце као што је
наведено у Директиви, али то није
експлицитно наведено.
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8a.1.2

8a.2

(a) substances numbered 5, 21,
28, 30, 35, 37, 43 and 44
(substances behaving like
ubiquitous PBTs);
(b) substances numbered 34 to
45 (newly identified
substances);
(c) substances numbered 2, 5,
15, 20, 22, 23 and 28
(substances for which revised,
stricter EQS are established).
Member States may also present
the extent of any deviation from
the EQS value for the
substances referred to in points
(a) to (c) of the first
subparagraph in the river basin
management plans. Member
States providing such additional
maps shall seek to ensure their
inter-comparability at river
basin and Union level.

Member States may monitor the
substances numbered 5, 21, 28,
30, 35, 37, 43 and 44 in Part A
of Annex I less intensively than
is required for priority
substances in accordance with
Article 3(4) of this Directive
and Annex V to Directive
2000/60/EC, provided that the

0.2.
33. 2. 4)

0.2.
33. 2. 5)

0.4.
Прилог,
2. 3)
2. 4)

План управљања, између осталог,
нарочито садржи картографски
приказ резултата осматрања који
укључује еколошки и хемијски
статус површинских вода

ДУ

План управљања, између осталог
даје Листу циљева, животне
средине у погледу површинских и
подземних вода и заштићених
области, укључујући и случајеве у
којима се примењује продужење
рока за достизање циљева и мање
строги циљеви заштите
за
одређена водна тела;
Минималан број мерења у току
једне календарске године је 12
мерења.
Изузетно број мерења може да
буде и мањи у случају ако се то
може оправдати на основу
техничког знања и стручног
мишљења, a образложење се
наводи у Годишњем извештају о

Дискрециона одредба. Наведена
тачка Закона о водама оставља
могућност и таквог приказа
хемијског статуса у односу на
појединачне супстанце као што је
наведено у Директиви, али то није
експлицитно наведено.

Дискрециона одредба. Наведена
тачка Закона о водама оставља
могућност продужење рока ради
достизање циљева и мање строгих
циљева за одређена водна тела у
односу на појединачне супстанце
као што је наведено у Директиви,
али то није експлицитно наведено.
ДУ

У Р. Србији још увек нема
поуздано утврђеног нултог
(основног) нивоа приоритетних
супстанци у водама. Уредба
прописује обавезу мониторинга и
утврђивање нултог нивоа, а тек по
утврђивању тог полазног стања ће
се моћи прописати и контролно
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8b.1.1

8b.1.2

monitoring is representative and
a statistically robust baseline is
available regarding the presence
of those substances in the
aquatic environment. As a
guideline, in accordance with
the second subparagraph of
Article 3(6) of this Directive,
monitoring should take place
every three years, unless
technical knowledge and expert
judgment justify another
interval.
[Watch list]
1. The Commission shall
establish a watch list of
substances for which Unionwide monitoring data are to be
gathered for the purpose of
supporting future prioritisation
exercises in accordance with
Article 16(2) of Directive
2000/60/EC, to complement
data from, inter alia, analyses
and reviews under Article 5 and
monitoring programmes under
Article 8 of that Directive.
The first watch list shall contain
a maximum of 10 substances or
groups of substances and shall
indicate the monitoring matrices
and the possible methods of
analysis not entailing excessive
costs for each substance.
Subject to the availability of
methods of analysis not
entailing excessive costs, the
maximum number of substances
or groups of substances that the

стању и променама квалитета
вода.

0.1.
46.
47.

праћење на три године као што је
захтев директиве.

НП

Одредба се односи на обавезу
Комисије

НП

Одредба се односи на обавезу
Комисије

0.2.
93.
93.а
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8b.1.3

8b.1.4.(a)

8b.1.4.(b)

Commission is allowed to
include in the list shall increase
by one at each update of the list
in accordance with paragraph 2
of this Article, up to a maximum
number of 14. The substances to
be included in the watch list
shall be selected from amongst
those for which the information
available indicates that they may
pose a significant risk at Union
level to, or via, the aquatic
environment and for which
monitoring data are insufficient.
Diclofenac (CAS 15307-79-6),
17-beta-estradiol (E2) (CAS 5028-2) and 17-alphaethinylestradiol (EE2) (CAS 5763-6) shall be included in the
first watch list, in order to
gather monitoring data for the
purpose of facilitating the
determination of appropriate
measures to address the risk
posed by those substances.
In selecting the substances for
the watch list, the Commission
shall take into account all
available information including:
(a) the results of the most recent
regular review of Annex X to
Directive 2000/60/EC provided
for in Article 16(4) of that
Directive;
research projects;

НП

Одредба се односи на обавезу
Комисије

НП

Одредба се односи на обавезу
Комисије

НП

Одредба се односи на обавезу
Комисије
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8b.1.4.(c)

8b.1.4.(d)

8b.1.4.(e)

8b.1.2

recommendations from the
stakeholders referred to in
Article 16(5) of Directive
2000/60/EC;
Member States’ characterisation
of river basin districts and the
results of monitoring
programmes, under Articles 5
and 8 of Directive 2000/60/EC
respectively;
on production volumes, use
patterns, intrinsic properties
(including, where relevant,
particle size), concentrations in
the environment and effects,
including information gathered
in accordance with Directives
98/8/EC, 2001/82/EC ( 1 ) and
2001/83/EC ( 2 ), and with
Regulations (EC) No 1907/2006
and (EC) No 1107/2009.
( 1 ) Directive 2001/82/EC of
the European Parliament and of
the Council of 6 November
2001 on the Community code
relating to veterinary medicinal
products (OJ L 311, 28.11.2001,
p. 1).
( 2 ) Directive 2001/83/EC of
the European Parliament and of
the Council of 6 November
2001 on the Community code
relating to medicinal products
for human use (OJ L 311,
28.11.2001, p. 67).
The Commission shall establish
the first watch list as referred to
in paragraph 1 by 14 September

НП

Одредба се односи на обавезу
Комисије

НП

Одредба се односи на обавезу
Комисије

НП

Одредба се односи на обавезу
Комисије

НП

Одредба се односи на обавезу
Комисије
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8b.1.3.1

8b.1.3.2

2014 and shall update it every
24 months thereafter. When
updating the watch list, the
Commission shall remove any
substance for which a risk-based
assessment as referred to in
Article 16(2) of Directive
2000/60/EC can be concluded
without additional monitoring
data. The duration of a
continuous watch list
monitoring period for any
individual substance shall not
exceed four years.
Member States shall monitor
0.1.
each substance in the watch list
46.
at selected representative
47.
monitoring stations over at least
a 12-month period. For the first
watch list, the monitoring period
shall commence by 14
September 2015 or within six
months of the establishment of
the watch list, whichever is the
later. For each substance
included in subsequent lists,
Member States shall commence
monitoring within six months of
its inclusion in the list.
Each Member State shall select at
least one monitoring station, plus
one station if it has more than one
million inhabitants, plus the
number of stations equal to its
geographical area in km 2 divided
by 60 000 (rounded to the nearest
integer), plus the number of
stations equal to its population
divided by five million (rounded

Правни основ за увођење „листе
за праћењеˮ у домаће
законодавство.

ДУ

НУ

Мониторинг „листе за праћењеˮ
ће бити даље транспонован путем
подзаконских аката.

Мониторинг „листе за праћење„
ће бити даље транспонован путем
подзаконских аката.
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8b.1.3.3

8b.1.3.4

8b.1.4.

to the nearest иnteger).
In selecting the representative
monitoring stations, the
monitoring frequency and
timing for each substance,
Member States shall take into
account the use patterns and
possible occurrence of the
substance. The frequency of
monitoring shall be no less than
once per year.
Where a Member State provides
sufficient, comparable,
representative and recent
monitoring data for a particular
substance from existing
monitoring programmes or
studies, it may decide not to
undertake additional monitoring
under the watch list mechanism
for that substance, provided also
that the substance was
monitored using a methodology
that satisfies the requirements of
the technical guidelines
developed by the Commission
in accordance with Article
8b(5).
Member States shall report to
the Commission the results of
the monitoring carried out
pursuant to paragraph 3. For the
first watch list, the monitoring
results shall be reported within
15 months of 14 September
2015 or within 21 months of the
establishment of the watch list,
whichever is the later, and every
12 months thereafter while the

НУ

Мониторинг „листе за праћењеˮ
ће бити даље транспонован путем
подзаконских аката.

НУ

Мониторинг „листе за праћењеˮ
ће бити даље транспонован путем
подзаконских аката.

НП

Односи се на обавезу за земље
чланице о извештавању према
Комисији.
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8b.1.5.1

8b.1.5.2

8c

substance is kept on the list. For
each substance included in
subsequent lists, Member States
shall report the results of the
monitoring to the Commission
within 21 months of the
inclusion of the substance in the
watch list, and every 12 months
thereafter while the substance is
kept on the list. The report shall
include information on the
representativeness of the
monitoring stations and
monitoring strategy.
The Commission shall adopt
implementing acts establishing
and updating the watch list as
referred to in paragraphs 1 and
2. It may also adopt technical
formats for reporting the
monitoring results and related
information to the Commission.
Those implementing acts shall
be adopted in accordance with
the examination procedure
referred to in Article 9(2).
The Commission shall develop
guidelines, including technical
specifications, with a view to
facilitating the monitoring of the
substances in the watch list and
is invited to promote
coordination of such
monitoring.
[Specific provisions for
pharmaceutical substances]
Pursuant to Article 16(9) of
Directive 2000/60/EC, and
where appropriate on the basis

НП

Одредба се односи на обавезу
Комисије

НП

Одредба се односи на обавезу
Комисије

НП

Одредба се односи на обавезу
Комисије
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9.1

of the outcome of its 2013 study
on the risks posed by medicinal
products in the environment and
of other relevant studies and
reports, the Commission shall,
as far as possible within two
years from 13 September 2013
develop a strategic approach to
pollution of water by
pharmaceutical substances. That
strategic approach shall, where
appropriate, include proposals
enabling, to the extent
necessary, the environmental
impacts of medicines to be
taken into account more
effectively in the procedure for
placing medicinal products on
the market. In the framework of
that strategic approach, the
Commission shall, where
appropriate, by 14 September
2017 propose measures to be
taken at Union and/or Member
State level, as appropriate, to
address the possible
environmental impacts of
pharmaceutical substances,
particularly those referred to in
Article 8b(1), with a view to
reducing discharges, emissions
and losses of such substances
into the aquatic environment,
taking into account public health
needs and the cost-effectiveness
of the measures proposed.
[Committee procedure]
The Commission shall be
assisted by the Committee
established under Article 21(1)

НП

Одредба се односи на поступак
Одбора формираног у складу
сачланом 21(1) Директиве
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9.2.1

9.2.2

9a.1

9a.2

of Directive 2000/60/EC. That
Committee is a committee
within the meaning of
Regulation (EU) No 182/2011
of the European Parliament and
of the Council of 16 February
2011 laying down the rules and
general principles concerning
mechanisms for control by
Member States of the
Commission’s exercise of
implementing powers (1 ).
Where reference is made to this
paragraph, Article 5 of
Regulation (EU) No 182/2011
shall apply.
Where the Committee delivers
no opinion, the Commission
shall not adopt the draft
implementing act and the third
subparagraph of Article 5(4) of
Regulation (EU) No 182/2011
shall apply.
[Exercise of the delegation]
The power to adopt delegated
acts is conferred on the
Commission subject to the
conditions laid down in this
Article.
The power to adopt delegated
acts referred to in Article 3(8)
shall be conferred on the
Commission for a period of six
years from 13 September 2013.
The Commission shall draw up
a report in respect of the
delegation of power not later
than nine months before the end

2000/60/ЕК

НП

Одредба представља везу са
другим актом ЕУ у смислу
позивања на овај члан.

НП

Одредба се односи на обавезу
Комисије

НП

Одредба се односи на обавезу
Комисије

НП

Одредба се односи на обавезу
Комисије

268

9a.3

9a.4

9a.5

of the six-year period. The
delegation of power shall be
tacitly extended for periods of
an identical duration, unless the
European Parliament or the
Council opposes such extension
not later than three months
before the end of each period.
The delegation of power
referred to in Article 3(8) may
be revoked at any time by the
European Parliament or by the
Council. A decision to revoke
shall put an end to the
delegation of the power
specified in that decision. It
shall take effect the day
following the publication of the
decision in the Official Journal
of the European Union or at a
later date specified therein. It
shall not affect the validity of
any delegated acts already in
force.
As soon as it adopts a delegated
act, the Commission shall notify
it simultaneously to the
European Parliament and to the
Council.
A delegated act adopted
pursuant to Article 3(8) shall
enter into force only if no
objection has been expressed
either by the European
Parliament or the Council within
a period of two months of
notification of that act to the
European Parliament and the
Council or if, before the expiry

НП

Одредба се односи на Европски
Парламент и Савет

НП

Одредба се односи на обавезу
Комисије

НП

Одредба се односи на Европски
Парламент и Савет
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10.

11.

12.1.

12.2.

of that period, the European
Parliament and the Council have
both informed the Commission
that they will not object. That
period shall be extended by two
months at the initiative of the
European Parliament or of the
Council.
[Amendment of Directive
2000/60/EC]
Annex X to Directive
2000/60/EC shall be replaced by
the text
set out in Annex II to this
Directive.
[Amendment of Directives
82/176/EEC, 83/513/EEC,
84/156/EEC, 84/491/EEC and
86/280/EEC]
1. Annex II to Directives
82/176/EEC, 83/513/EEC,
84/156/EEC and 84/491/EEC
respectively shall be deleted.
2. Headings B in Sections I to
XI of Annex II to Directive
86/280/EEC shall be deleted.
[Repeal of Directives
82/176/EEC, 83/513/EEC,
84/156/EEC,
84/491/EEC and 86/280/EEC]
Directives 82/176/EEC,
83/513/EEC, 84/156/EEC,
84/491/EEC and 86/280/EEC
shall be repealed with effect
from 22 December 2012.
Before 22 December 2012,
Member States may carry out
monitoring and reporting in

НП

Одредба која прописује замену
Анекса X Директиве 2000/60/ЕК
Анексом II Директиве
2008/105/ЕК

НП

Амандмани на директиве

НП

Одредба прописује укидање
директива

НП

Дискрециона одредба за државе
чланице ЕУ
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13.1.

13.2.

14.

15.

accordance with Articles 5, 8
and
15 of Directive 2000/60/EC
instead of carrying them out in
accordance with the Directives
referred to in paragraph 1 of this
Article.
[Transposition]
Member States shall bring into
force the laws, regulations
and administrative provisions
necessary to comply with this
Directive by 13 July 2010.
When Member States adopt
those measures, they shall
contain a
reference to this Directive or be
accompanied by such a
reference on the occasion of
their official publication.
Member
States shall determine how such
reference is to be made.
Member States shall
communicate to the
Commission the
text of the main provisions of
national law which they adopt in
the field covered by this
Directive.
[Entry into force]
This Directive shall enter into
force on the 20th day following
its publication in the Official
Journal of the European Union.
[Addressees]
This Directive is addressed to
the Member States.

НП

Рок за земље чланице за
доношење законских аката
усклађених са овом директивом

НП

Обавеза земаља чланица да
обавесте Комисију

НП

Ступање на снагу директиве

НП
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АIA

ENVIRONMENTAL
QUALITY STANDARDS
FOR PRIORITY
SUBSTANCES AND
CERTAIN OTHER
POLLUTANTS

0.4.
Прилог
1,

Стандарди квалитета животне
средине односно граничне
вредности за приоритетне и
приоритетне хазардне супстанце.

ДУ

2

AIB

PART A: ENVIRONMENTAL
QUALITY STANDARDS
(EQS)
PART B: APPLICATION OF
THE EQS SET OUT IN PART
A

0.4.
2. 9)

ПУ
Дефиниција за просечну годишњу
концентрацију приоритетних
супстанци

2. 5)

Дефиниција за максималну
дозвољену концнетрацију
приоритетних супстанци

Прилог, 2. 2)

Примена СКЖС за метале врши се
поређењем вредности за метале
добијених мониторингом са
одговарајућим СКЖС посебно
узимајући у обзир следеће:
1) природни ниво концентрације
за метале и њихова једињења, ако
оне нису у сагласности са
вредностима СКЖС; и
2) тврдоћу, pH, растворени
угљеник органског порекла и
друге параметре квалитета воде
који утичу на биорасположивост
метала.

Прилог, 2. 3)

Просечна вредност концентрација
поједине приоритетнe супстанце
или групе приоритетних
супстанци се израчунава као
аритметичка средина

Нове измене и допуне Закона о
водама дају правни основ за
увођење „биотеˮ у домаће
законодавство. Потпуна
транспозиција овог прилога ће се
извршити путем подзаконских
аката.
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концентрација поједине
приоритетне супстанце или групе
приоритетних супстанци
измерених у различитим
периодима у току године за свако
репрезентативно мерно место
мониторинга у водном телу
површинске воде и пореди се са
ПГК вредностима датим у
Прилогу, – 1. Стандарди
квалитета животне средине.
Минималан број мерења у току
једне календарске године је 12
мерења.
Изузетно број мерења може да
буде и мањи у случају ако се то
може оправдати на основу
техничког знања и стручног
мишљења, a образложење се
наводи у Годишњем извештају о
стању и променама квалитета
вода.
ANNEX II
ANNEX III

(Deleted)
(Deleted)
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1. Назив прописа EУ

2. „CELEX”
ознака ЕУ прописа

Директива 2006/118/ЕЗ Европског парламента и Савета од 12. Децембра 2006. године о заштити подземне воде од загађивања и погоршавања
квалитета (Службени гласник ОЈ Л 372, 27/12/2006, стр.19-31)
Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the protection of groundwater against pollution and
deterioration (Official Journal OJ L 372, 27/12/2006, P. 19-31)
3. Oвлашћени предлагач прописа - Влада
Обрађивач - Министарство пољопривреде и заштите животне средине

5. Назив (важећег, нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом ЕУ

32006L0118

4. Датум израде
табеле
22.11.2016.
6. Бројчане ознаке
(шифре)
планираних
прописа из базе
НПАА

0.1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о водама
Draft Law on amendments on Water Law
0.2.Уредба о граничним вредностима загађујућих супстанци у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник
РС”, број 50/12)
Regulation on limit values for pollutants in surface waters, ground waters and sediments and timelines for reaching of the values
0.3. Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени
гласник РС”, број 74/11)
0.4. Закон о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12)
Law on Water („Official Gazette of RS”, no. 30/10 and 93/12)
7. Усклађеност одредаба прописа са одредбама прописа ЕУ
а)

а1)

б)

б1)

Одредба
прописа ЕУ

Садржина одредбе

Одредбе прописа
Републике Србије

Садржина одредбе

в)

г)

д)

Усклађеност
(потпуно усклађено ПУ, делимично
усклађено - ДУ,
неусклађено - НУ,

Разлози за делимичну
усклађеност, неусклађеност
или непреносивост

Напомена о
усклађености
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непреносиво - НП)
1.1

1.1.а

1.1.b

1.2

2.1

Purpose
1. This Directive establishes specific
measures as provided for
in Article 17(1) and (2) of Directive
2000/60/EC in order to
prevent and control groundwater
pollution. These measures include in
particular:
(a) criteria for the assessment of good
groundwater chemical status; and

НП

Ова одредба директиве је
непреносива јер не садржи
обавезу за државу чланицу
већ само дефинише предмет
директиве

НП

Ова одредба директиве је
непреносива јер не садржи
обавезу за државу чланицу
већ само дефинише предмет
директиве

(b) criteria for the identification and
reversal of significant and sustained
upward trends and for the definition of
starting points for trend reversals.

НП

Ова одредба директиве је
непреносива јер не садржи
обавезу за државу чланицу
већ само дефинише предмет
директиве

This Directive also complements the
provisions preventing
or limiting inputs of pollutants into
groundwater already
contained in Directive 2000/60/EC, and
aims to prevent the deterioration of the
status of all bodies of groundwater.
Definitions:
1) ‘groundwater quality standard’ means
an environmental
quality standard expressed as the
concentration of a particular pollutant,
group of pollutants or indicator of
pollution in groundwater, which should
not be exceeded in order to protect
human health and the environment;

НП

Ова одредба директиве је
непреносива јер не садржи
обавезу за државу чланицу
већ само дефинише предмет
директиве

0.1.
2.56a)

Дефиниција:
Стандард
квалитета животне
средине јесте
концентрација
појединачне
загађујуће супстанце
или групе
загађујућих
супстанци у води,

ПУ
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седименту или
биоти, која не сме да
буде прекорачена у
циљу заштите
људског здравља и
животне средине.

0.2.
2.3

2.2

2) ‘threshold value’ means a groundwater
quality standard set by Member States in
accordance with Article 3;

0.2.
2.3

Дефиниција:
гранична вредност
јесте стандард
квалитета животне
средине изражен као
концентрација
појединачне
загађујуће материје
или групе
загађујућих материја
или индикатора
загађивања у
површинској и
подземној води и
седименту, која не
сме да буде
прекорачена у циљу
заштите животне
средине и здравља
људи.
Дефиниција:
гранична вредност
јесте стандард
квалитета животне
средине изражен као
концентрација
појединачне
загађујуће материје
или групе
загађујућих материја
или индикатора
загађивања у

ПУ
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површинској и
подземној води и
седименту, која не
сме да буде
прекорачена у циљу
заштите животне
средине и здравља
људи.

2.3

2.4

3) ‘significant and sustained upward
trend’ means any statistically and
environmentally significant increase of
concentration of a pollutant, group of
pollutants, or indicator of pollution in
groundwater for which trend reversal is
identified as being necessary in
accordance with Article 5;

4) ‘input of pollutants into groundwater’
means the direct or indirect introduction
of pollutants into groundwater as a
result of human activity;

0.3.
2.4

0.2.
2.18.

Дефиниција:
значајан и сталан
узлазни тренд је
сваки статистички и
за животну средину
значајан пораст
концентрације
загађујуће
супстанце, групе
загађујућих
супстанци или
индикатора
загађивања у
подземној води, за
који је
идентификован
преокрет тренда као
неопходан
Дефиниција:
унос загађујућих
супстанци у
подземне воде јесте
директно или
индиректно
уношење у подземну
воду загађујућих
супстанци које су
резултат људске
активности

ПУ

ПУ
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2.5

2.6

3.1.а

5) ‘background level’ means the
concentration of a substance or the value
of an indicator in a body of groundwater
corresponding to no, or only very minor,
anthropogenic alterations to undisturbed
conditions;

6) ‘baseline level’ means the average
value measured at least during the
reference years 2007 and 2008 on the
basis of monitoring programmes
implemented under Article 8 of Directive
2000/60/EC or, in the case of substances
identified after these reference years,
during the first period
for which a representative period of
monitoring data is available.

Criteria for assessing groundwater
chemical status
1. For the purposes of the assessment of
the chemical status of a body or a group
of bodies of groundwater pursuant to
Section 2.3 of Annex V to Directive
2000/60/EC, Member States shall use the
a) groundwater quality standards as
referred to in Annex I;following criteria:

0.2.
2.13.

0.2.
2.11.

0.2.
6.

Дефиниција:
природни ниво (ПН)
јесте концентрација
загађујуће материје
која одговара таквом
стању тела подземне
воде чији
ненарушени услови
не подлежу
променама које су
последица
антропогеног дејства
или су те промене
врло мале
Дефиниција:

ПУ

ПУ

Основни (нулти)
ниво јесте просечна
вредност параметра
у подземним водама
мерена сваке године
у временском
периоду од најмање
пет година и служи
за утврђивање
граничне вредности
загађујућих материја
Граничне вредности
загађујућих материја
у подземним водама
на основу којих се
врши оцена
хемијског статуса
водних тела
подземних вода на
начин који је
одређен у
правилнику којим се
прописују параметри

ПУ

Код нас нема
података из
задатог
референтног
периода већ ће се
природни ниво
утврђивати у
наредном периоду
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хемијског и
квантитативног
статуса за подземне
воде, дате су у
Прилогу 2., Глава I
3.1.b

3.1.b

(b) threshold values to be established by
Member States in accordance with the
procedure set out in Part A of Annex II
for the pollutants, groups of pollutants
and indicators of pollution which, within
the territory of a Member State, have
been identified as contributing to the
characterization of bodies or groups of
bodies of groundwater as being at
risk, taking into account at least the list
contained in Part B of Annex II.
(b) threshold values to be established by
Member States in accordance with the
procedure set out in Part A of Annex II
for the pollutants, groups of pollutants
and indicators of pollution which, within
the territory of a Member State, have
been identified as contributing to the
characterization of bodies or groups of
bodies of groundwater as being at
risk, taking into account at least the list
contained in Part B of Annex II.

.

0.2.
7.2

Корисници
подземних вода су
дужни да изврше
мерења основног
(нултог) нивоа за
загађујуће материје,
јоне или индикаторе
природног порекла
и/или је њихово
присуство у
подземним водама
последица људске
активности, и то:
арсен, кадмијум,
олово, живу,
амонијум, хлориде,
сулфате,
трихлоретилен,
тетрахлоретилен,
винилхлорид и
електропроводљивост.

НУ

Одредба ће бити потпуно
транспонована изменама и
допунама Уредбе о
граничним вредностима
загађујућих материја у
површинским и подземним
водама и седименту и
роковима за њихово
достизање (види ред испод)

ДУ

Не могу се прописати
граничне вредности датих
загађујућих материја док се
не утврди тренутно стање.
Наведени члан омогућава
прикупљање података на
основу којих ће се
омогућити транспоновање
ове одредбе
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3.1.2

The threshold values applicable to good
chemical status shall be
based on the protection of the body of
groundwater in
accordance with Part A, points 1, 2 and 3
of Annex II, having particular regard to
its impact on, and interrelationship with,
associated surface waters and directly
dependent terrestrial ecosystems and
wetlands and shall inter alia take into
account
human toxicology and ecotoxicology
knowledge.

0.3.
12

Водно тело
подземних вода има
добар хемијски
статус када:
1) резултати праћења
параметара статуса
показују да је
хемијски састав
подземне воде такав
да се ни на једном
мерном месту на
водном телу или
групи водних тела не
прелазе вредности
граничне вредности
концентрације
загађујућих
супстанци;
2) концентрације
загађујућих
супстанци не указују
на продор
високоминерализова
них вода;
3) концентрације
загађујућих
супстанци не
угрожавају
еколошки и хемијски
статус површинских
вода повезаних са
водним телом
подземне воде;
4) не долази до
негативних утицаја
на копнене и
акватичне
екосистеме повезане
са водним телом;
5) није значајно

ПУ
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угрожена могућност
коришћења водног
тела за људску
употребу.
Хемијски статус
водног тела
подземних вода
одређује се као
добар када је
вредност средње
годишње
концентрације (СГК)
за сваку загађујућу
материју у подземној
води на свим мерним
местима мања или
једнака граничним
вредностима
концентрације (ГВК)
утврђених посебним
прописом, у складу
са законом којим се
уређују воде.
3.2

3.3

Threshold values can be established at
the national level, at the level of the river
basin district or the part of the
international
river basin district falling within the
territory of a Member State, or at the
level of a body or a group of bodies of
groundwater.
Member States shall ensure that, for
bodies of groundwater shared by two or
more Member States and for bodies of
groundwater within which groundwater
flows across a Member State's boundary,
the establishment of threshold values is
subject to coordination between the
Member States concerned,

НУ

Дискрециона одредбанакнадно ће бити
разматрано да ли има
потребе да се ова одредба
транспонује

НУ

Одредба ће бити потпуно
транспонована у изменама и
допунама Закона о водама
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3.4

3.5.1

3.5.2

3.6

in accordance with Article 3(4) of
Directive 2000/60/EC.
Where a body or a group of bodies of
groundwater extends
beyond the territory of the Community,
the Member State(s) concerned shall
endeavour to establish threshold values in
coordination with the non-Member
State(s) concerned, in accordance with
Article 3(5) of Directive 2000/60/EC.
Member States shall establish threshold
values pursuant to paragraph 1(b) for the
first time by 22 December 2008.

All threshold values established shall be
published in the river
basin management plans to be submitted
in accordance with
Article 13 of Directive 2000/60/EC, and
including a summary of the information
set out in Part C of Annex II to this
Directive.

Member States shall amend the list of
threshold values whenever new
information on pollutants, groups of
pollutants,
or indicators of pollution indicates that a
threshold value should be set for an

0.1.
18.10а)

НУ

Одредба ће бити потпуно
транспонована у изменама и
допунама Закона о водама

НУ

Одредба ће бити потпоно
транспонована изменама и
допунама Уредбе о
граничним вредностима
загађујућих материја у
површинским и подземним
водама и седименту и
роковима за њихово
достизање (види ред испод)

ДУ

Члан ће бити потпуно
транспонован у Планове
управљања речним сливом

ПУ

дискрециона одредба

Садржина плана
управљања водама

0.4.
33

0.2.
7.6.

Листа граничних
вредности мења се
и/или допуњује у
складу са новим
подацима о
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3.7

4.1.1

additional substance, that an existing
threshold value should be amended, or
that a threshold value previously removed
from the list should be re-inserted, in
order to protect
human health and the environment.
Threshold values can be removed from
the list when the body of
groundwater concerned is no longer at
risk from the
corresponding pollutants, groups of
pollutants, or indicators of pollution.
Any such changes to the list of threshold
values shall be reported
in the context of the periodic review of
the river basin management plans.
The Commission shall publish a report by
22 December 2009 on the basis of the
information provided by Member States
in accordance with paragraph 5.
Procedure for assessing groundwater
chemical status
1. Member States shall use the procedure
described in
paragraph 2 to assess the chemical status
of a body of groundwater.

загађујућим
материјама, групама
загађујућих материја
или индикаторима, у
циљу заштите
људског здравља и
животне средине, а у
складу са планом
заштите вода од
загађивања.

НП

0.3.
12

Водно тело
подземних вода има
добар хемијски
статус када:
1) резултати праћења
параметара статуса
показују да је
хемијски састав
подземне воде такав
да се ни на једном
мерном месту на
водном телу или
групи водних тела не
прелазе вредности
граничне вредности
концентрације
загађујућих
супстанци;
2) концентрације

ПУ

Односи се на обавезу
Комисије
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загађујућих
супстанци не указују
на продор
високоминерализова
них вода;
3) концентрације
загађујућих
супстанци не
угрожавају
еколошки и хемијски
статус површинских
вода повезаних са
водним телом
подземне воде;
4) не долази до
негативних утицаја
на копнене и
акватичне
екосистеме повезане
са водним телом;
5) није значајно
угрожена могућност
коришћења водног
тела за људску
употребу.
Хемијски статус
водног тела
подземних вода
одређује се као
добар када је
вредност средње
годишње
концентрације (СГК)
за сваку загађујућу
материју у подземној
води на свим мерним
местима мања или
једнака граничним
вредностима
концентрације (ГВК)
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4.1.1

Procedure for assessing groundwater
chemical status
1. Member States shall use the procedure
described in
paragraph 2 to assess the chemical status
of a body of groundwater.

0.3.
13

утврђених посебним
прописом, у складу
са законом којим се
уређују воде.
Водно тело
подземних вода
може имати
добар хемијски
статус и у
случају када су
граничне
вредности
концентрације
загађујућих
супстанци
прекорачене на
једном или
више мерних
места, уколико
додатна
испитивања
покажу да:
1)
концентрације
загађујућих
супстанци, које
прелазе
граничне
вредности
концентрација,
не угрожавају
животну
средину у мери
да није могуће
достићи циљеве
животне
средине за
подземне воде
утврђене у

ПУ
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Плану
управљања
водама,
узимајући у
обзир, тамо где
је то потребно,
у ком обиму је
водно тело под
утицајем
загађења;
2) су испуњени
сви други
услови из члана
12. овог
правилника;
3) је спречено
погоршање
квалитета
водних тела
подземних вода
која су значајна
за захватање
подземних вода
за потребе
снабдевања
водом;
4) загађење не
умањује у
значајној мери
могућност
коришћења
водног тела
подземних вода
за људску
употребу;
5)концентрације
загађујућих
супстанци које
прелазе
граничне
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4.1.2

Where appropriate, Member States may
group bodies of groundwater in
accordance with Annex V to Directive
2000/60/EC when carrying out this
procedure.

0.3.
9

вредности
концентрација
нису последица
загађења већ
природних
карактеристика
аквифера.
Хемијски и
квантитативни
статус
подземних вода
одређују се за
водна тела
подземних вода,
или за групе
водних тела,
при чему сва
водна тела
унутар групе
морају имати
исти статус.
За потребе
одређивања
хемијског и
квантитативног
статуса водно
тело подземних
вода које
заузима велику
површину или
је хетерогено по
питању типа
аквифера, може
се поделити на
мање, хомогене
целине.

ПУ

Дискрециона одредба

287

4.2.a

A body or a group of bodies of
groundwater shall be considered to be of
good chemical status when:
(a) the relevant monitoring demonstrates
that the conditions set out in Table 2.3.2
of Annex V to Directive 2000/60/EC
are being met; or

0.3.
12.1

Водно тело
подземних вода
има добар
хемијски статус
када:
1) резултати
праћења
параметара
статуса показују
да је хемијски
састав подземне
воде такав да се
ни на једном
мерном месту
на водном телу
или групи
водних тела не
прелазе
вредности
граничне
вредности
концентрације
загађујућих
супстанци;
2)концентрације
загађујућих
супстанци не
указују на
продор
високоминерали
зованих вода;
3)концентрације
загађујућих
супстанци не
угрожавају
еколошки и
хемијски статус
површинских
вода повезаних
са водним

ПУ
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4.2.b

(b) the values for the groundwater quality
standards listed in Annex I and the
relevant threshold values established in
accordance with Article 3 and Annex II
are not exceeded at any monitoring point
in that body or group of bodies of
groundwater; or

0.3.
12.2

телом подземне
воде;
4) не долази до
негативних
утицаја на
копнене и
акватичне
екосистеме
повезане са
водним телом;
5) није значајно
угрожена
могућност
коришћења
водног тела за
људску
употребу.
Водно тело
подземних вода
има добар
хемијски статус
када:
Хемијски статус
водног тела
подземних вода
одређује се као
добар када је
вредност
средње
годишње
концентрације
(СГК) за сваку
загађујућу
материју у
подземној води
на свим мерним
местима мања
или једнака
граничним

ПУ

289

4.2.c

(i) the value for a groundwater quality
standard or threshold value is exceeded at
one or more monitoring points but an
appropriate investigation in accordance
with Annex III confirms that:
(i) on the basis of the assessment referred
to in
paragraph 3 of Annex III, the
concentrations of
pollutants exceeding the groundwater
quality standards or threshold values are
not considered to present a significant
environmental risk, taking into account,
where appropriate, the extent of the body
of groundwater which is affected;
(ii) the other conditions for good
groundwater chemical status set out in
Table 2.3.2 in Annex V to Directive
2000/60/EC are being met, in accordance
with paragraph 4 of Annex III to this
Directive;
(iii) for bodies of groundwater identified
in accordance with Article 7(1) of
Directive 2000/60/EC, the
requirements of Article 7(3) of that
Directive are
being met, in accordance with paragraph
4 of Annex III to this Directive;
(iv) the ability of the body of
groundwater or of any of the bodies in

0.3.
13

вредностима
концентрације
(ГВК)
утврђених
посебним
прописом, у
складу са
законом којим
се уређују воде.
Водно тело
подземних вода
може имати
добар хемијски
статус и у
случају када су
граничне
вредности
концентрације
загађујућих
супстанци
прекорачене на
једном или
више мерних
места, уколико
додатна
испитивања
покажу да:
1)
концентрације
загађујућих
супстанци, које
прелазе
граничне
вредности
концентрација,
не угрожавају
животну
средину у мери
да није могуће

ПУ
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the group of bodies of groundwater to
support human uses has not been
significantly
impaired by pollution.

достићи циљеве
животне
средине за
подземне воде
утврђене у
Плану
управљања
водама,
узимајући у
обзир, тамо где
је то потребно,
у ком обиму је
водно тело под
утицајем
загађења;
2) су испуњени
сви други
услови из члана
12. овог
правилника;
3) је спречено
погоршање
квалитета
водних тела
подземних вода
која су значајна
за захватање
подземних вода
за потребе
снабдевања
водом;
4) загађење не
умањује у
значајној мери
могућност
коришћења
водног тела
подземних вода
за људску
употребу;
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5)концентрације
загађујућих
супстанци које
прелазе
граничне
вредности
концентрација
нису последица
загађења већ
природних
карактеристика
аквифера.
4.3

4.4

Choice of the groundwater monitoring
sites has to satisfy the requirements of
Section 2.4 of Annex V to Directive
2000/60/EC on being designed so as to
provide a coherent and
comprehensive overview of groundwater
chemical status and to provide
representative monitoring data.
Member States shall publish a summary
of the assessment of groundwater
chemical status in the river basin
management plans in accordance with
Article 13 of Directive 2000/60/EC.
This summary, established at the level of
the river basin district or the part of the
international river basin district falling
within
the territory of a Member State, shall also
include an explanation as to the manner
in which exceedances of groundwater
quality
standards or threshold values at
individual monitoring points have been
taken into account in the final
assessment.

0.1.

Мониторинг статуса
вода

ДУ

Садржина плана
управљања

ПУ

56.
0.4.
107.
0.4.
33.4

0.1.
18.

Биће потпуно усклађено
доношењем Уредбе о
Годишњем програму
мониторинга
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4.5

5.1

5.1

If a body of groundwater is classified as
being of good chemical status in
accordance with paragraph 2(c), Member
States, in accordance with Article 11 of
Directive 2000/60/EC, shall take such
measures as may be necessary to protect
aquatic ecosystems, terrestrial
ecosystems and human uses of
groundwater dependent on the part of the
body of groundwater represented by the
monitoring point or points at which the
value
for a groundwater quality standard or the
threshold value has been exceeded.
Member States shall identify any
significant and sustained upward trend in
concentrations of pollutants, groups of
pollutants or indicators of pollution found
in bodies or groups of bodies of
groundwater identified as being at risk
and define
the starting point for reversing that trend,
in accordance with Annex IV.

Member States shall identify any
significant and sustained upward trend in
concentrations of pollutants, groups of
pollutants or indicators of pollution found
in bodies or groups of bodies of
groundwater identified as being at risk
and define
the starting point for reversing that trend,
in accordance with Annex IV.

0.4.

Програм мера

ПУ

Одредба ће бити потпуно
усклађена другим сетом
измена и допуна Закона о
водама, који је планиран за
2017. годину и кроз
подзаконске акте.

ПУ

Одредба ће бити даље
транспонована путем
подзаконских аката.

40.

0.1.
21.

0.3.
15.

0.3.
16.

Значајни и
стални узлазни
трендови
концентрације
загађујућих
супстанци се
утврђују за све
параметре који
могу угрозити
достизање
циљева животне
средине.
Полазна
концентрација
за заустављање
и преокрет
сталних и
значајних
узлазних
трендова
загађујућих
супстанци
представља 75%
граничне
вредности

ПУ
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концентрације
за тај
параметар.
Изузетно од
става 1. овог
члана може се
усвојити да
полазна
концентрација
буде нижа или
виша од 75%
граничне
вредности
концентрација
загађујућих
супстанци када:
1) се захтева
нижа полазна
концентрација
да би се мерама
за промену
тренда загађења
спречило или
умањило свако
даље
погоршање
квалитета
подземних вода
на економски
исплатив начин;
2) је избор
друге полазне
концентрације
оправдан,
односно када
границе
детекције не
дозвољавају да
се одреди
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промена тренда
загађења у
висини од 75%
вредности
параметра;
3) је степен
повећања и
промене тренда
загађења такав
да би се за вишу
полазну
концентрацију
за промену
тренда загађења
увек лако
примениле мере
које би
спречиле или
ублажиле сваку
даљу
деградацију
квалитета
подземних вода,
на економско
исплатив начин.
Одабрана
виша полазна
концентрација
из става 2. овог
члана не сме
утицати на
кашњење при
достизању
циљева животне
средине за
подземне воде у
складу са
Планом
управљања
водама.
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5.2

Member States shall, in accordance with
Part B of Annex IV, reverse trends which
present a significant risk of harm to the
quality of aquatic ecosystems or
terrestrial ecosystems, to human health,
or to actual or potential legitimate uses of
the water environment, through the
programme of measures referred to in
Article 11 of Directive 2000/60/EC, in
order progressively to reduce pollution
and prevent deterioration of groundwater.

0.4.
40.4. 3)

Програм мера-мере
које се односе на
заштиту вода

ДУ

40.7.
40.8.

0.1.
21.
5.3

Member States shall define the starting
point for trend reversal as a percentage of
the level of the groundwater quality
standards set out in Annex I and of the
threshold values established pursuant to
Article 3, on the basis of the identified
trend and the environmental risk
associated therewith, in
accordance with Part B, point 1 of Annex
IV.

0.3.
16.

Полазна
концентрација
за заустављање
и преокрет
сталних и
значајних
узлазних
трендова
загађујућих
супстанци
представља 75%
граничне
вредности
концентрације
за тај
параметар.
Изузетно од
става 1. овог
члана може се
усвојити да
полазна
концентрација
буде нижа или

ПУ

Одредба ће бити потпуно
транспонована у Програм
мера
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виша од 75%
граничне
вредности
концентрација
загађујућих
супстанци када:
1) се захтева
нижа полазна
концентрација
да би се мерама
за промену
тренда загађења
спречило или
умањило свако
даље
погоршање
квалитета
подземних вода
на економски
исплатив начин;
2) је избор
друге полазне
концентрације
оправдан,
односно када
границе
детекције не
дозвољавају да
се одреди
промена тренда
загађења у
висини од 75%
вредности
параметра;
3) је степен
повећања и
промене тренда
загађења такав
да би се за вишу
полазну
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5.4.

4. In the river basin management plans to
be submitted in accordance with Article
13 of Directive 2000/60/EC, Member
States shall summarise:
(a) the way in which the trend assessment
from individual monitoring points within
a body or a group of bodies of
groundwater has contributed to
identifying, in accordance with Section
2.5 of Annex V to that Directive, that

0.4.
33.2.10)
33.2.10a)
33.2.10б)
33.2.10в)

концентрацију
за промену
тренда загађења
увек лако
примениле мере
које би
спречиле или
ублажиле сваку
даљу
деградацију
квалитета
подземних вода,
на економско
исплатив начин.
Одабрана
виша полазна
концентрација
из става 2. овог
члана не сме
утицати на
кашњење при
достизању
циљева животне
средине за
подземне воде у
складу са
Планом
управљања
водама.
План управљања
водама нарочито
садржи:
10) приказ
усвојеног програма
радова и мера и
начин на који ће
утврђени циљеви
бити остварени у
области заштите од
штетног дејства

ПУ
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those
bodies are subject to a significant and
sustained upward trend in concentration
of any pollutant or a reversal of that
trend; and
(b) the reasons for the starting points
defined pursuant to paragraph 3.

вода, заштите вода
(укључујући и мере
за заустављање
трендова сталних и
значајних
погоршања статуса
подземних вода и
њихов преокрет,
мере заштите којима
је циљ примена
мањег степена
пречишћавања у
производњи воде за
пиће, забрана
уношења и контрола
емисије загађења,
забрана и случајеви
за које је дозвољено
директно испуштања
загађења у подземне
воде, спречавање и
смањење утицаја
акцидентних
загађења и друго) и
уређења и
коришћења вода
(обезбеђења воде за
пиће и друге
потребе, заштите
изворишта
намењених за
људску потрошњу у
будућности,
контроле над
захватањем и
акумулисањем воде,
укључујући и
забране коришћења
вода, економске цене
коришћене воде и
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0.1.
18.6.

друго);
10А) УТВРЂЕНЕ
ГРАНИЧНЕ
ВРЕДНОСТИ ЗА
ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
У СКЛАДУ СА
ПРОПИСОМ
КОЈИМ СЕ
УТВРЂУЈУ
ГРАНИЧНЕ
ВРЕДНОСТИ
ЗАГАЂУЈУЈУЋИХ
МАТЕРИЈА У
ПОВРШИНСКИМ И
ПОДЗЕМНИМ
ВОДАМА И
СЕДИМЕНТУ И
РОКОВИМА ЗА
ЊИХОВО
ДОСТИЗАЊЕ;
10Б) РЕЗИМЕ
ПРОЦЕНЕ
ХЕМИЈСКОГ
СТАТУСА
ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
У СКЛАДУ СА
ПРАВИЛНИКОМ
КОЈИ УРЕЂУЈЕ
ПАРАМЕТРЕ
ЕКОЛОШКОГ И
ХЕМИЈСКОГ
СТАТУСА
ПОВРШИНСКИХ
ВОДА И
ПАРАМЕТРЕ
ХЕМИЈСКОГ И
КВАНТИТАТИВНО
Г СТАТУСА
ПОДЗЕМНИХ
ВОДА;
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10В) РЕЗИМЕ
НАЧИНА
ПРОЦЕНЕ ТРЕНДА
НА
ПОЈЕДИНАЧНИМ
ТАЧКАМА
МОНИТОРИНГА
УНУТАР ТЕЛА
ИЛИ ГРУПЕ ТЕЛА
ПОДЗЕМНИХ
ВОДА, НА
ОСНОВУ КОЈЕ ЈЕ
УТВРЂЕНО ДА СУ
ТА ТЕЛА
ПОДЛОЖНА
ЗНАЧАЈНОМ И
СТАЛНОМ
УЗЛАЗНОМ
ТРЕНДУ
КОНЦЕНТРАЦИЈЕ
НЕКЕ
ЗАГАЂУЈУЋЕ
СУПСТАНЦЕ ИЛИ
ПРЕОКРЕТУ ТОГ
ТРЕНДА У
СКЛАДУ СА
ТАЧКОМ 4) ОВОГ
ЧЛАНА И РЕЗИМЕ
РАЗЛОГА НА
ОСНОВУ КОЈИХ
СУ УТВРЂЕНЕ
ПОЧЕТНЕ ТАЧКЕ
ЗА ПРЕОКРЕТ
ТРЕНДА;
5.5

Where necessary to assess the impact of
existing plumes of
pollution in bodies of groundwater that
may threaten the achievement of the
objectives in Article 4 of Directive
2000/60/

НУ

Дискрециона одредбанакнадно ће бити
разматрано да ли има
потребе да се ова одредба
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6.1.a

6.1.a

EC, and in particular, those plumes
resulting from point sources and
contaminated land, Member States shall
carry out additional trend assessments for
identified pollutants in order to verify
that plumes from contaminated sites do
not expand, do not
deteriorate the chemical status of the
body or group of bodies of groundwater,
and do not present a risk for human
health and
the environment. The results of these
assessments shall be summarised in the
river basin management plans to be
submitted in accordance with Article 13
of Directive 2000/60/
EC.
Measures to prevent or limit inputs of
pollutants into groundwater
1. In order to achieve the objective of
preventing or limiting inputs of pollutants
into groundwater, established in
accordance with Article 4(1)(b)(i) of
Directive 2000/60/EC, Member States
shall ensure that the programme of
measures established in accordance with
Article 11 of that Directive includes:
(a) all measures necessary to prevent
inputs into groundwater of any hazardous
substances, without prejudice to
paragraphs 2 and 3.
In identifying such substances, Member
States shall in particular take account of
hazardous
substances belonging to the families or
groups of pollutants referred to in points
1 to 6 of Annex VIII to Directive 2000/
60/EC, as well as of substances belonging
to the families or groups of pollutants

транспонује

0.4.
94.

План заштите вода
од загађивања
нарочито садржи:
мере за контролу,
спречавање,
прекидање и
смањивање уношења
у површинске и
подземне воде
хазардних
супстанци;

ДУ

Одредба ће бити потпуно
транспонована у Уредбу о
утврђивању плана зашите
вода од загађивања

НУ

Дискрециона одредба накнадно ће бити
разматрано да ли има
потребе да се ова одредба
транспонује

302

6.1.b.

6.1.b.

6.1.2

6.2.

referred to in points 7 to 9 of that Annex,
where these are considered to be
hazardous;
(b) for pollutants listed in Annex VIII to
Directive 2000/60/EC which are not
considered hazardous, and any other
nonhazardous
pollutants not listed in that Annex
considered by
Member States to present an existing or
potential risk of pollution, all measures
necessary to limit inputs into
groundwater so as to ensure that such
inputs do not cause deterioration or
significant and sustained upward trends
in
the concentrations of pollutants in
groundwater.
Such measures shall take account, at
least, of established best practice,
including the Best Environmental
Practice and Best Available Techniques
specified in the relevant Community
legislation.
For the purpose of establishing measures
referred to in points (a)
or (b), Member States may, as a first step,
identify the circumstances under which
the pollutants listed in Annex VIII to
Directive 2000/60/EC, in particular
essential metals and their compounds
referred to in point 7 of that Annex, are to
be considered hazardous or nonhazardous.
Inputs of pollutants from diffuse sources
of pollution having an impact on the
groundwater chemical status shall be
taken into account whenever technically
possible.

0.4.
94.

План заштите вода
од загађивања
нарочито садржи:
мере за контролу,
спречавање,
прекидање и
смањивање уношења
у површинске и
подземне воде
хазардних
супстанци;

ДУ

Одредба ће бити потпуно
транспонована у Уредбу о
утврђивању плана зашите
вода од загађивања

НП

Дискрециона одредба накнадно ће бити
разматрано да ли има
потребе да се ова одредба
транспонује

НУ

Дискрециона одредбанакнадно ће бити
разматрано да ли има
потребе да се ова одредба
транспонује

НУ

Дискрециона одредба
накнадно ће бити
разматрано да ли има
потребе да се ова одредба
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транспонује
6.3

Without prejudice to any more stringent
requirements in other Community
legislation, Member States may exempt
from the measures required by
paragraph 1 inputs of pollutants that are:
(a) the result of direct discharges
authorised in accordance with Article
11(3)(j) of WFD;
(b) considered by the competent
authorities to be of a quantity and
concentration so small as to obviate
any present or 27.12.2006 EN Official
Journal of the European Union L
372/23 future danger of deterioration
in the quality of the receiving
groundwater;
(c) the consequences of accidents or
exceptional circumstances of natural
cause that could not reasonably have
been foreseen, avoided or mitigated;
(d) the result of artificial recharge or
augmentation of bodies of
groundwater authorised in accordance
with Article 11(3)(f) of WFD;
(e) in the view of the competent
authorities incapable, for technical
reasons, of being prevented or limited
without using:
(i) measures that would increase risks
to human health or to the quality of
the environment as a whole; or
(ii) disproportionately costly measures
to remove quantities of pollutants
from, or otherwise control their
percolation in, contaminated ground
or subsoil; or
(f) the result of interventions in surface
waters for the purposes, amongst

0.2.
3.

Ова Уредба се не
примењује:
1) код последица
несрећних случајева
или
изузетних
околности
природног
узрока
који се реално не
могу
предвидети,
избећи
или
ублажити;
2) у случају процене
надлежних органа да
уношење загађујућих
материја у подземне
воде није технички
могуће спречити или
ограничити
без
коришћења:
- мера које би
повећале ризик по
људско здравље или
квалитет
животне
средине у целини,
или
- мера за уклањање
количина
загађујућих материја
из
загађеног
земљишта
или
подслојева
земљишта
или
другачије контроле
њиховог
процеђивања, за чије
спровођење
је
неопходно уложити
финансијска

ДУ

Дискрециона одредба
накнадно ће бити
разматрано да ли има
потребе да се ова одредба
транспонује
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6.3.

6.4

7.

others, of mitigating the effects of
floods and droughts, and for the
management of waters and waterways,
including at international level. Such
activities, including cutting, dredging,
relocation and deposition of sediments
in surface water, shall be conducted in
accordance with general binding rules,
and, where applicable, with permits
and authorisations issued on the basis
of such rules, developed by the
Member States for that purpose,
provided that such inputs do not
compromise the achievement of the
environmental objectives established
for the water bodies concerned in
accordance with Article 4(1) (b) of
WFD.
The exemptions provided for in points (a)
to (f) may be used only where the
Member States' competent authorities
have established that efficient monitoring
of the bodies of groundwater concerned,
in accordance with point 2.4.2 of Annex
V to
Directive 2000/60/EC, or other
appropriate monitoring, is being
carried out.
4. The competent authorities of the
Member States shall keep an inventory of
the exemptions referred to in paragraph 3
for the purpose of notification, upon
request, to the Commission.

Transitional arrangements
In the period between 16 January 2009
and 22 December 2013, any new

средства која далеко
премашују користи
које произилазе из
примене тих мера.

НУ

Одредба је повеѕана са
транспозицијом
дискреционе одредбе
накнадно ће бити
разматрано да ли има
потребе да се ова одредба
транспонује

НП

Одредба је повеѕана са
транспозицијом
дискреционе одредбе
накнадно ће бити
разматрано да ли има
потребе да се ова одредба
транспонује

НП

Прелазни период и
Директива 80/68/ЕЕК на
који се односи одредба су
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8.1

8.2

9.1

9.2

10.

authorisation procedure pursuant to
Articles 4 and 5 of Directive 80/68/EEC
shall take into account the requirements
set out in Articles 3, 4 and 5 of this
Directive.
Technical adaptations
1. Parts A and C of Annex II and
Annexes III and IV may be amended, in
the light of scientific and technical
progress, in accordance with the
regulatory procedure with scrutiny
referred to in Article 9(2), taking into
consideration the period for reviewing
and updating river basin management
plans, as referred to in Article 13(7) of
Directive 2000/60/EC.
2. Part B of Annex II may be amended, in
accordance with the regulatory procedure
with scrutiny referred to in Article 9(2),
in order to add new pollutants or
indicators.
Committee procedure
1. The Commission shall be assisted by a
committee.
Where reference is made to this
paragraph, Article 5a (1) to (4) and
Article 7 of Decision 1999/468/EC shall
apply, having regard to the provisions of
Article 8 thereof.
Review
Without prejudice to Article 8, the
Commission shall review Annexes I and
II to this Directive by 16 January 2013,
and
thereafter every six years. Based on the
review, it shall, if appropriate, come
forward with legislative proposals, in
accordance with the procedure laid down
in Article 251 of the

истекли

НП

Одредба не садржи обавезу
за земљу која транспонује
директиву.

НП

Одредба не садржи обавезу
за земљу која транспонује
директиву.

НП

Одредба се односи на
обавезе Одбора

НП

Одредба се односи на
обавезе Одбора

НП

Одредба се односи на
обавезе Комисије
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11.

12.

Treaty, to amend Annexes I and/or II. In
its review and in preparing any proposal,
the Commission shall take account of all
relevant information, which might
include the results of the monitoring
programmes implemented under Article 8
of
Directive 2000/60/EC, of Community
research programmes, and/or of
recommendations from the Scientific
Committee on
Health and Environmental Risks,
Member States, the European Parliament,
the European Environment Agency,
European
business organisations and European
environmental organisations.
Evaluation
The report by the Commission provided
for under Article 18(1) of Directive
2000/60/EC shall for groundwater
include an evaluation of the functioning
of this Directive in relation to other
relevant environmental legislation,
including consistency therewith.
Implementation
Member States shall bring into force the
laws, regulations and administrative
provisions necessary to comply with this
Directive before 16 January 2009. They
shall forthwith inform the
Commission thereof.
When Member States adopt these
measures, they shall contain a reference
to this Directive or shall be accompanied
by such
reference on the occasion of their official
publication. The
methods of making such reference shall

НП

Одредба се односи на
обавезе Комисије

НУ

Дискрециона одредба
накнадно ће бити
разматрано да ли има
потребе да се ова одредба
транспонује
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13.

14.

Annex I

be laid down by Member States.
Entry into force
This Directive shall enter into force on
the twentieth day following that of its
publication in the Official Journal of the
European Union.
Addressees
This Directive is addressed to the
Member States.
Groundwater quality standards

0.2.
Прилог 2 Глава I

Annex II
Deo A

Annex II
Deo B

Граничне вредности
загађујућих
супстанци у
подземним водама

Guidelines for the establishment of
threshold values by Member States in
accordance with Article 3

Minimum list of pollutants and their
indicators for which Member States have
to consider establishing threshold values
in accordance with Article 3

0.2.
7.2

Корисници
подземних вода су
дужни да изврше
мерења основног
(нултог) нивоа за
загађујуће материје,
јоне или индикаторе
природног порекла
и/или је њихово
присуство у
подземним водама
последица људске
активности, и то:
арсен, кадмијум,
олово, живу,
амонијум, хлориде,
сулфате,
трихлоретилен,
тетрахлоретилен,

НП

Одредба се односи на
Директиву

непреносиво

Одредба се односи на
земаље чланице

ПУ

НУ

Дискрециона одредба
накнадно ће бити
разматрано да ли има
потребе да се овај Анекс
транспонује

НУ

Не могу се прописати
граничне вредности датих
загађујућих материја док се
не утврди тренутно стање.
Наведени члан омогућава
прикупљање података на
основу којих ће се
омогућити прописивање ГВ
за загађујуће материје дате у
Анексу II, Део B директиве.
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винилхлорид и
електропроводљивост.

Annex II
Deo C

Information to be provided by Member
States with regard to the pollutants and
their indicators for which threshold
values have been established

0.1.
18.

Садржина плана
управљања водама

ДУ

Биће транспоновано кроз
Уредбу о усвајању Плана
управљања сливом реке
Дунав

НУ

Дискрециона одредба
накнадно ће бити
разматрано да ли има
потребе да се овај Анекс
транспонује

0.4.
33.
Annex III

Assessment of groundwater chemical
status

Annex IV

Identification and reversal of significant
and sustained upward trends

0.3.
16.

Прописује полазну
концентрацију за
заустављање и
преокрет сталних и
значајних узлазних
трендова загађујућих
супстанци као и
изузетке.

ПУ
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1. Назив прописа EУ
Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste water treatment, OJ L 135, 30.05.1991, p. 40–52
Commission Directive 98/15/EC, of 27 February 1998 amending Council Directive 91/271/EEC with respect to certain requirements established in
Annex I thereof, OJ L 67, 07.03.1998, p. 29–30
Директива Савета 91/271/ЕEЗ од 21. маја 1991, која се односи на пречишћавање комуналних отпадних вода, Службени лист L 135,
30.05.1991, стр.40–52
Директивa Комисије 98/15/EZ, од 27.фебруара 1998 која допуњује Директиву Савета 91/271/ЕEЗ која се односи на одређене захтеве
успостављене у њеном Анексу I, Службени лист L 67, 07.03.1998, стр. 29–30
3. Oвлашћени предлагач прописа - Влада
Обрађивач - Министарство пољопривреде и заштите животне средине
5. Назив (важећег, нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом ЕУ

0.1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о водама
Draft Law on amendments on Water Law
0.2. Закон о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12)
Law on Water („Official Gazette of RS”, no. 30/10 and 93/12)
0.3. Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање
(„Службени гласник РС” , број 50/12)
Regulation on limit values for pollutants in surface waters, ground waters and sediments and timelines for reaching of the values („Official Gazette of RS”, no.
50/12)
0.4. Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, бр. 67/11 и 48/12)
Regulation on limit values of pollutants emission into water and deadlines for reaching of the values („Official Gazette of RS”, no. 67/11 and 48/12)
0.5. Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10)
Low on waste management („Official Gazette of RS”, no. 36/09 and 88/10)
0.6. Правилник о Водном информационом систему (пун назив: Правилник о садржини и начину вођења водног информационог система, методологији,

2. „CELEX” ознака
ЕУ прописа
31991L0271
31998L0015

4. Датум израде
табеле
22.11.2016.
6. Бројчане ознаке
(шифре)
планираних
прописа из базе
НПАА
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структури, категоријама и нивоима сакупљања података, као и о садржини података о којима се обавештава јавност („Службени гласник РС”, број
54/11)
Rulebook on the Water Information System (OG RS No. („Official Gazette of RS” no. 54/11)
0.7. Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – УС и 14/16)
Law on Environmental Protection ("Official Gazette RS No 135/04, 36/09, 36/09 - other law, 72/09 - other law, 43/11 – CC and 14/16)

7. Усклађеност одредаба прописа са одредбама прописа ЕУ
а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)

Одредба
прописа ЕУ

Садржина одредбе

Одредбе прописа
Републике Србије

Садржина одредбе

Разлози за делимичну
усклађеност,
неусклађеност или
непреносивост

Напомена о
усклађености

1.

[Purpose]
This Directive concerns the collection,
treatment and discharge of urban
waste water and the treatment and
discharge of waste water from certain
industrial sectors.
The objective of the Directive is to
protect the environment from the
adverse effects of the abovementioned
waste water discharges

Усклађеност
(потпуно усклађено
- ПУ, делимично
усклађено - ДУ,
неусклађено - НУ,
непреносиво - НП)
НП

2.1

Definitions:
urban waste water (UWW)

0.4.
3. 5

Дефиниција:
воде које се после
пречишћавања
испуштају из
система јавне
канализације у
реципијент (у

ПУ

Ова одредба директиве
је непреносива јер не
садржи обавезу за
државу чланицу већ
само дефинише предмет
директиве
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даљем тексту:
комуналне
отпадне воде) су
отпадне воде које
првенствено воде
порекло из
домаћинстава или
су мешавина
употребљене воде
из домаћинства са
технолошким
водама и/или
атмосферским
водама.
Комуналне
отпадне воде су и
отпадне воде које
се сакупљају
путем јавне
канализације и
воде порекло
првенствено из
јавних установа,
хотела, ресторана,
кампова, болница
или пословних
зграда (отпадне
воде из
домаћинства) или
из постројења и
објеката који
служе у друге
сврхе осим
наведених, под
условом да по
саставу одговарају
комуналним
отпадним водама
и/или да се
биолошким
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2.2

domestic waste water

0.4.
3. 11

2.3

industrial waste water

0.4.
3. 16

2.4

agglomeration

0.1.
2.1а)

третманима ове
отпадне воде могу
подједнако
ефикасно
пречишћавати као
и отпадне воде из
домаћинства
Дефиниција:
отпадне воде из
домаћинства су
отпадне воде из
стамбених насеља
које потичу
претежно од
људских
метаболизама и
кућних активности
Дефиниција:
технолошке
отпадне воде су
отпадне воде које
се изливају из
технолошких
постројења,
односно
индустријских
објеката, и из
просторија које се
користе за вршење
занатске
делатности, осим
санитарних
отпадних вода и
атмосферских вода
Дефиниција:
агломерација јесте
подручје на коме
су становништво
и/или производне

ПУ

ПУ

ПУ
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2.5

collecting system

0.2.
3. 34

2.6

1 PE (population equivalent)

0.2.
3. 62

делатности
довољно
концентрисани да
се комуналне
отпадне воде могу
прикупљати и
одводити до
постројења за
пречишћавање
отпадних вода или
до крајње тачке
испуштања
Дефиниција:
јавна канализација
јесте скуп
техничкосанитарних
објеката и мера,
којима се
обезбеђује
непрекидно и
систематско
сакупљање,
одвођење,
пречишћавање и
испуштање
отпадних и
атмосферских вода
насеља и привреде
у одговарајуће
пријемникереципијенте
Дефиниција:
1 ЕС (један
еквивалентни
становник) је
органско
биоразградиво
оптерећење које

ПУ

ПУ
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има петодневну
биохемијску
потрошњу
кисеоника од 60 g
кисеоника на дан.
2.7

primary treatment

0.4.
3. 13

2.8

secondary treatment

0.4.
3. 14.

Дефиниција:
примарно
пречишћавање је
пречишћавање
отпадних вода
физичким и/или
хемијским
поступком који
обухвата таложење
суспендованих
материја или друге
поступке у којима
се BPK5 улазних
отпадних вода
смањује за
најмање 20% пре
испуштања, а
укупне
суспендоване
материје улазних
отпадних вода се
смањују за
најмање 50%
Дефиниција:
секундарно
пречишћавање је
пречишћавање
отпадних вода
поступком који
укључује
биолошко
пречишћавање са
секундарним

ПУ

ДУ
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2.9

appropriate treatment

0.4.
3. 6.

2.10

sludge

0.1.
2. 41а)

2.11

eutrophication

0.3.
2. 4.

таложењем или
други поступак
којим се уклања
70-90% BPK5
улазних отпадних
вода и 75% HPK
улазних отпадних
вода
Дефиниција:
одговарајуће
пречишћавање
отпадних вода је
обрада отпадних
вода било којим
поступком и/или
начином којим се
постижу захтеване
граничне
вредности емисије
(ГВЕ), односно не
нарушава добар
статус површинске
воде након
испуштања у
реципијент
Дефиниција:
муљ јесу обрађени
или необрађени
остаци који
настају у процесу
пречишћавања
кoмуналних
отпадних вода
Дефиниција:
еутрофикација
јесте обогаћивање
површинске воде
нутријентима,
нарочито

ДУ

ПУ

ПУ
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једињењима азота
и/или фосфора,
које узрокује
убрзан раст алги и
виших облика
биљног живота,
стварајући
непожељан
поремећај
равнотеже
организама
присутних у води
и квалитета те
воде
2.12

estuary

НП

2.13

coastal water

НП

3.1

Member States shall ensure that all
agglomerations are provided with
collecting systems for urban waste
water
- at the latest by 31 December 2000 for
those with a population equivalent
(p.e.) of more than 15000, and
- at the latest by 31 December 2005 for
those with a p.e. of between 2000 and
15000.
For urban waste water discharging into
receiving waters which are considered
"sensitive areas" as defined under
Article 5, Member States shall ensure
that collection systems are provided at
the latest by 31 December 1998 for
agglomerations of more than 10000
p.e.
Where the establishment of a

0.4.
16. 1.

У
случају
да
изградња система
јавне канализације
и пречишћавања
комунланих
отпадних вода није
економски
оправдана
у
односу на корист
коју би произвела
у смислу заштите
животне средине
користе
се
појединачни
системи или други
одговарајући
начини
пречишћавања
којима се постижу
граничне
вредности емисије

ДУ

није релевантно за
Републику Србију
није релевантно за
Републику Србију
Пуно усклађивање је
предвиђено до
31.12.2018.
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3.2

4.1

4.2

collecting system is not justified either
because it would produce no
environmental benefit or because it
would involve excessive cost,
individual systems or other appropriate
systems which achieve the same level
of environmental protection shall be
used.
Collecting systems described in
paragraph 1 shall satisfy the
requirements of Annex I (A). These
requirements may be amended in
accordance with the procedure laid
down in Article 18.
Member States shall ensure that urban
waste water entering collecting
systems shall before discharge be
subject to secondary treatment or an
equivalent treatment as follows
- at the latest by 31 December 2000 for
all discharges from agglomerations of
more than 15000 p.e
- at the latest by 31 December 2005 for
all discharges from agglomerations
ofbetween 10000 and 15000 p.e
- at the latest by 31 December 2005 for
discharges to fresh-water and estuaries
from agglomerations of between 2000
and 10000 p.e
Urban waste water discharges to
waters situated in high mountain
regions (over 1500 m above sea level)
where it is difficult to apply an
effective biological treatment due to
low temperatures may be subjected to
treatment less stringent than that
prescribed in paragraph 1, provided
that detailed studies indicate that such
discharges do not adversely affect the

или исти ниво
заштите вода.

НУ

Усклађивање је
предвиђено до
31.12.2018.

НУ

Усклађивање је
предвиђено до
31.12.2018.

НП

Дискрециона одредба
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4.3

4.4

5.

environment.
Discharges from urban waste water
treatment plants described in
paragraphs 1 and 2 shall satisfy the
relevant requirements of Annex I.B.
These requirements may be amended
in accordance with the procedure laid
down in Article 18.
The load expressed in p.e. shall be
calculated on the basis of the
maximum average weekly load
entering the treatment plant during the
year, excluding unusual situations
such as those due to heavy rain
1.
For the purposes of paragraph 2,
Member States shall by 31 December
1993 identify sensitive areas according
to the criteria laid down in Annex II
2.
Member States shall ensure that urban
waste water entering collecting
systems shall before discharge into
sensitive areas be subject to more
stringent treatment than that described
in Article 4, by 31 December 1998 at
the latest for all discharges from
agglomerations of more than
10000p.e.
3.
Discharges from urban waste water
treatment plants described in
paragraph 2 shall satisfy the relevant
requirements of Annex I B. These
requirements may be amended in
accordance with the procedure laid
down in Article 18.
4.

0.4.
13. и 14.

0.1.
50.2.
0.2.
96б

Граничне
вредности емисије
Прилог 2. Глава III
Комуналне
отпадне воде:
Табела 2.
Табела 3.
Табела 4.

Осетљиво
подручје је
подручје осетљиво
на нутријенте,
укључујући и
подручје
подложно
еутрофикацији, на
коме је, ради
достизања циљева
квалитета вода,
потребно
спровести
строжије
пречишћавање
комуналних
отпадних вода.
Влада, на предлог
министра и
министра
надлежног за
послове заштите
животне средине,
утврђује

ДУ

НУ

Усклађивање је
предвиђено до
31.12.2018.

ДУ

Примена појединих
одредби је опциона. У
зависности од усвојеног
приступа ће се
извршити пуна
усклађеност
одговарајућих одредби
и одредити непреносиве
одредбе.
Усвајање одговарајуће
опције и пуно
усклађивање је
предвиђено до
31.12.2018.
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6.

Alternatively, requirements for
individual plants set out in paragraphs
2 and 3 above need not apply in
sensitive areas where it can be shown
that the minimum percentage of
reduction of the overall load entering
all urban waste water treatment plants
in that area is at least 75 % for total
phosphorus and at least 75 % for total
nitrogen.
5.
Discharges from urban waste water
treatment plants which are situated in
the relevant catchment areas of
sensitive areas and which contribute to
the pollution of these areas shall be
subject to paragraphs 2, 3 and 4.
In cases where the above catchment
areas are situated wholly or partly in
another Member State Article 9 shall
apply.
6.
Member States shall ensure that the
identification of sensitive areas is
reviewed at intervals of no more than
four years.
7.
Member States shall ensure that areas
identified as sensitive following
review under paragraph 6 shall within
seven years meet the above
requirements.
8.
A Member State does not have to
identify sensitive areas for the purpose
of this Directive if it implements the
treatment established under paragraphs
2, 3 and 4 over all its territory
1.
For the purposes of paragraph 2,

критеријуме за
одређивање
осетљивих
подручја и
одређује осетљиво
подручје и његове
границе.
Акт о одређивању
осетљивих
подручја се
преиспитује и по
потреби мења
и/или допуњује
најмање сваке
четврте године.

НП

није релевантно за
Републику Србију
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Member States may by 31 December
1993 identify less sensitive areas
according to the criteria laid down in
Annex II
2.
Urban waste water discharges from
agglomerations of between 10000 and
150000 p.e. to coastal waters and those
from agglomerations of between 2000
and 10000 p.e. to estuaries situated in
areas described in paragraph 1 may be
subjected to treatment less stringent
than that prescribed in Article 4
providing that
- such discharges receive at least
primary treatment as defined in Article
2 (7) in conformity with the control
procedures laid down in Annex I D,
- comprehensive studies indicate that
such discharges will not adversely
affect the environment.
Member States shall provide the
Commission with all relevant
information concerning the
abovementioned studies.
3.
If the Commission considers that the
conditions set out in paragraph 2 are
not met, it shall submit to the Council
an appropriate proposal.
4.
Member States shall ensure that the
identification of less sensitive areas is
reviewed at intervals of not more than
four years.
5.
Member States shall ensure that areas
no longer identified as less sensitive
shall within seven years meet the
requirements of Articles 4 and 5 as
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appropriate.
7.

8.

Member States shall ensure that, by 31
December 2005, urban waste water
entering collecting systems shall
before discharge be subject to
appropriate treatment as defined in
Article 2 (9) in the following cases:
- for discharges to fresh-water and
estuaries from agglomerations of less
than 2000 p.e
- for discharges to coastal waters from
agglomerations of less than 10000 p.e
1.
Member States may, in exceptional
cases due to technical problems and
for geographically defined population
groups, submit a special request to the
Commission for a longer period for
complying with Article 4.
2.
This request, for which grounds msut
be duly put forward, shall set out the
technical difficulties experienced and
must propose an action programme
with an appropriate timetable to be
undertaken to implement the objective
of this Directive. This timetable shall
be included in the programme for
implementation referred to in Article
17.
3.
Only technical reasons can be
accepted and the longer period
referred to in paragraph 1 may not
extend beyond 31 December 2005.
4.
The Commission shall examine this
request and take appropriate measures

НУ

Усклађивање је
предвиђено до
31.12.2018.

НП

није релевантно за
Републику Србију
Дискрециона одредба

НП
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9.

10.

in accordance with the procedure laid
down in Article 18.
5.
In exceptional circumstances, when it
can be demonstrated that more
advanced treatment will not produce
any environmental benefits, discharges
into less sensitive areas of waste
waters from agglomerations of more
than 150000 p.e. may be subject to the
treatment provided for in Article 6 for
waste water from agglomerations of
between 10000 and 150000 p.e.
In such circumstances, Member States
shall submit beforehand the relevant
documentation to the Commission.
The Commission will examine the
case and take appropriate measures in
accordance with the procedure laid
down in Article 18.
Where waters within the area of
jurisdiction of a Member State are
adversely affected by discharges of
urban waste water from another
Member State, the Member State
whose waters are affected may notify
the other Member State and the
Commission of the relevant facts.
The Member States concerned shall
organize, where appropriate with the
Commission, the concertation
necessary to identify the discharges in
question and the measures to be taken
at source to protect the waters that are
affected in order to ensure conformity
with the provisions of this Directive.
Member States shall ensure that the
urban waste water treatment plants
built to comply with the requirements

НП

Обавеза држава
чланица ЕУ и Комисије

НУ

Усклађивање је
предвиђено до
31.12.2018.
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11.1

of Articles 4, 5, 6 and 7 are designed,
constructed, operated and maintained
to ensure sufficient performance under
all normal local climatic conditions.
When designing the plants, seasonal
variations of the load shall be taken
into account.
Member States shall ensure that,
before 31 December 1993, the
discharge of industrial waste water
into collecting systems and urban
waste water treatment plants is subject
to prior regulations and/or specific
authorizations by the competent
authority or appropriate body.

0.1.
63.
65.2
117. 1.5
117.1.22
0.2.
117, 119, 122.

Водни услови
издају се у
поступку
припреме
техничке
документације за
изградњу нових и
реконструкцију
постојећих
објеката и
извођење других
радова који могу
трајно, повремено
или привремено
утицати на
промене у водном
режиму, односно
угрозити циљеве
животне
средине.Водним
условима одређују
се технички и
други захтеви који
морају да се
испуне при
изградњи и
реконструкцији
објеката.
Водном
сагласношћу
утврђује се да је
техничка
документација за

ПУ
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11.2

Regulations and/or specific
authorization shall satisfy the
requirements of Annex I C. These
requirements may be amended in
accordance with the procedure laid
down in Article 18.

0.4.
8.

објекте и радове из
члана 117. закона
урађена у складу
са издатим водним
условима.
Водном дозволом
се утврђују начин,
услови и обим
коришћења вода,
начин, услови и
обим испуштања
отпадних вода,
складиштења и
испуштања
хазардних и
других супстанци
које могу загадити
воду, као и услови
за друге радове
којима се утиче на
водни режим.
Граничне
вредности емисије
за одређене групе
или категорије
загађујућих
материја за
технолошке
отпадне воде пре
њиховог
испуштања у јавну
канализацију дате
су у Прилогу 2.
Глава III
Комуналне
отпадне воде,
Табела 1.
Испуштање
технолошких
отпадних вода у

ДУ

Пуно усклађивање је
предвиђено до
31.12.2018.
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систем јавне
канализације врши
се у складу са
актом о
испуштању
отпадних вода у
јавну канализацију
који доноси
надлежни орган
јединице локалне
самоуправе.
Када правно лице,
предузетник,
односно физичко
лице испушта
отпадне воде које
воде порекло из
технолошких
процеса и од
других активности
и поступака, а у
којима је утврђено
присуство
загађујућих
материја или
једињења која
нису наведена у
Прилогу 2. Глава
III Комуналне
отпадне воде,
Табела 1.
надлежни орган
јединице локалне
самоуправе
прописује
граничне
вредности емисије
за те загађујуће
материје или
једињења.

326

11.3

Regulations and specific authorization
shall be reviewed and if necessary
adapted at regular intervals.

12.1.

Treated waste water shall be reused
whenever appropriate. Disposal routes
shall minimize the adverse effects on
the environment.
Competent authorities or appropriate
bodies shall ensure that the disposal of
waste water from urban waste water
treatment plants is subject to prior
regulations and/or specific
authorization.

12.2

0.2.
122.1. и 122.5

Водном дозволом
се утврђују начин,
услови и обим
коришћења вода,
начин, услови и
обим испуштања
отпадних вода,
складиштења и
испуштања
хазардних и
других супстанци
које могу загадити
воду, као и услови
за друге радове
којима се утиче на
водни режим.
Водна дозвола
издаје се на
одређено време, а
најдуже за период
од 15 година.

ПУ

НУ

0.2.
117, 119, 122.

Водни услови
издају се у
поступку
припреме
техничке
документације за
изградњу нових и
реконструкцију
постојећих
објеката и
извођење других
радова који могу
трајно, повремено
или привремено

ПУ

Усклађивање је
предвиђено до
31.12.2018.
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утицати на
промене у водном
режиму, односно
угрозити циљеве
животне
средине.Водним
условима одређују
се технички и
други захтеви који
морају да се
испуне при
изградњи и
реконструкцији
објеката.
Водном
сагласношћу
утврђује се да је
техничка
документација за
објекте и радове из
члана 117. закона
урађена у складу
са издатим водним
условима.
Водном дозволом
се утврђују начин,
услови и обим
коришћења вода,
начин, услови и
обим испуштања
отпадних вода,
складиштења и
испуштања
хазардних и
других супстанци
које могу загадити
воду, као и услови
за друге радове
којима се утиче на
водни режим.
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12.3

12.4

13.1

Prior regulations and/or specific
authorization of discharges from urban
waste water treatment plants made
pursuant to paragraph 2 within
agglomerations of 2000 to 10000 p.e.
in the case of discharges to fresh
waters and estuaries, and of 10000p.e.
or more in respect of all discharges,
shall contain conditions to satisfy the
relevant requirements of Annex I B.
These requirements may be amended
in accordance with the procedure laid
down in Article 18.
Regulations and/or authorization shall
be reviewed and if necessary adapted
at regular intervals.

Member States shall ensure that by 31
December 2000 biodegradable
industrial waste water from plants
belonging to the industrial sectors
listed in Annex III which does not

НУ

0.2.
122.1. и 122.5

0.2.
117, 119, 122.

Водном дозволом
се утврђују начин,
услови и обим
коришћења вода,
начин, услови и
обим испуштања
отпадних вода,
складиштења и
испуштања
хазардних и
других супстанци
које могу загадити
воду, као и услови
за друге радове
којима се утиче на
водни режим.
Водна дозвола
издаје се на
одређено време, а
најдуже за период
од 15 година.
Водни услови
издају се у
поступку
припреме
техничке

ПУ

ПУ

Усклађивање је
предвиђено до
31.12.2018.
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enter urban waste water treatment
plants before discharge to receiving
waters shall before discharge respect
conditions established in prior
regulations and/or specific
authorization by the competent
authority or appropriate body, in
respect of all discharges from plants
representing 4000 p.e. or more.

документације за
изградњу нових и
реконструкцију
постојећих
објеката и
извођење других
радова који могу
трајно, повремено
или привремено
утицати на
промене у водном
режиму, односно
угрозити циљеве
животне
средине.Водним
условима одређују
се технички и
други захтеви који
морају да се
испуне при
изградњи и
реконструкцији
објеката.
Водном
сагласношћу
утврђује се да је
техничка
документација за
објекте и радове из
члана 117. закона
урађена у складу
са издатим водним
условима.
Водном дозволом
се утврђују начин,
услови и обим
коришћења вода,
начин, услови и
обим испуштања
отпадних вода,

330

13.2

By 31 December 1993 the competent
authority or appropriate body in each
Member State shall set requirements
appropriate to the nature of the
industry concerned for the discharge
of such waste water.

0.4.
9.25, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30,
9.31, 9.32, 9.37, 9.38, 9.39,
9.40

складиштења и
испуштања
хазардних и
других супстанци
које могу загадити
воду, као и услови
за друге радове
којима се утиче на
водни режим.
- производња
лепила, туткала, и
желатина
- прерада млека и
производња
млечних
производа
- прерада воћа и
поврћа
- објекти и
постројења за
сушење биљних
производа за
производњу хране
- производња
безалкохолних
пића и воде
- прерада рибе
- прерада
кромпира
- прерада меса и
конзервисање
месних
прерађевина
- производња пива
- производња
слада
- производња
алкохолних пића и
алкохола

ПУ
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13.3

14.1

14.2

14.3

The Commission shall carry out a
comparison of the Member States'
requirements by 31 December 1994. It
shall publish the results in a report and
if necessary make an appropriate
proposal.
Sludge arising from waste water
treatment shall be re-used whenever
appropriate. Disposal routes shall
minimize the adverse effects on the
environment.

Competent authorities or appropriate
bodies shall ensure that before 31
December 1998 the disposal of sludge
from urban waste water treatment
plants is subject to general rules or
registration or authorization.
Member States shall ensure that by 31
December 1998 the disposal of sludge

НП

0.1
52.5

Муљ који је настао
у процесу
пречишћавања
комуналних
отпадних вода
обрађује се,
користи или
одлаже на начин
којим се не
угрожава животна
средина и здравље
људи, у складу са
овим законом,
прописом којим се
уређују граничне
вредности емисије
загађујућих
материја у воде и
посебним
законима којима се
уређује
пољопривредно
земљиште и
управљање
отпадом.

Односи се на обавезу
Комисије

ПУ

0.5
4.

ДУ

Пуно усклађивање је
предвиђено до
31.12.2018.

0.1
51.4.7)

ДУ

Пуно усклађивање је
предвиђено до
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14.4

15.

to surface waters by dumping from
ships, by discharge from pipelines or
by other means is phased out.

0.2
97.1.1) и 3)
102

31.12.2018.

Until the elimination of the forms of
disposal mentioned in paragraph 3,
Member States shall ensure that the
total amount of toxic, persistent or
bioaccumulable materials in sludge
disposed of to surface waters is
licensed for disposal and progressively
reduced.
1.
Competent authorities or appropriate
bodies shall monitor:
- discharges from urba waste water
treatment plants to verify compliance
with the requirements of Annex I.B in
accordance with the control
procedures laid down in Annex I.D.
- amounts and composition of sludges
disposed of to surface waters
2.
Competent authorities or appropriate
bodies shall monitor waters subject to
discharges from urban waste water
treatment plants and direct discharges
as described in Article 13 in cases
where it can be expected that the
receiving environment will be
significantly affected.
3.
In the case of a discharge subject to
the provisions of Article 6 and in the
case of disposal of sludge to surface
waters, Member States shall monitor
and carry out any other relevant
studies to verify that the discharge or
disposal does not adversely affect the

0.1
51.4.7)
0.2
97.1.1) и 3)
102

ПУ

0.1
52. и 53.
0.2
98. и 99.

ДУ

Пуно усклађивање је
предвиђено до
31.12.2018.
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15.4

15.5

16.

environment.
Information collected by competent
authorities or appropriate bodies in
complying with paragraphs 1, 2 and 3
shall be retained in the Member State
and made available to the Commission
within six months of receipt of a
request.
Guidelines on the monitoring referred
to in paragraphs 1, 2 and 3 may be
formulated in accordance with the
procedure laid down in Article 18.
Without prejudice to the
implementation of the provisions of
Council Directive 90/313/EEC of 7
June 1990 on the freedom of access to
information on the environment [5],
Member States shall ensure that every
two years the relevant authorities or
bodies publish situation reports on the
disposal of urban waste water and
sludge in their areas. These reports
shall be transmitted to the Commission
by the Member States as soon as they
are published.

ПУ

0.1
53.
0.2
99.
0.6
3.и 4.

0.2
147. и 148.
0.6
5.
0.7

Министарство и
јавно
водопривредно
предузеће,
обезбеђују јавност
рада давањем
информација
средствима јавног
информисања,
односно
издавањем
службених
информација.
Ради
класификовања
вода, праћења и
унапређења водног
режима,
планирања развоја
водних система и
управљања водама
у
Републици
Србији успоставља
се
водни
информациони
систем.

НП

Односи се на обавезу
Комисије

ДП

Пуно усклађивање је
предвиђено до
31.12.2018.
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Водни
информациони
систем обезбеђује
формирање,
одржавање,
презентацију
и
дистрибуцију
података о: стању
квалитета
вода,
класама
водних
тела површинских
и подземних вода,
водној
документацији,
законодавним,
организационим,
стратешким
и
планским мерама у
области
управљања
водама,
научнотехничке и друге
информације
од
значаја
за
управљање водама
и
размену
информација
са
другим
информационим
системима
на
националном
и
међународном
нивоу.
17.1

Member States shall by 31 December
1993 establish a programme for the
implementation of this Directive.

НУ

17.

2.
Member States shall by 30 June 1994

НП

31.12.2018.
Специфични план за
имплементацију
директиве
Односи се на државе
чланице ЕУ и Комисију
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18.

provide the Commission with
information on the programme.
3.
Member States shall, if necessary,
provide the Commission by 30 June
every two years with an update of the
information described in paragraph 2.
4.
The methods and formats to be
adopted for reporting on the national
programmes shall be determined in
accordance with the procedure laid
down in Article 18. Any amendments
to these methods and formats shall be
adopted in accordance with the same
procedure.
5.
The Commission shall every two years
review and assess the information
received pursuant to paragraphs 2 and
3 above and publish a report thereon.
1.
The Commission shall be assisted by a
Committee composed of the
representatives of the Member States
and chaired by the representative of
the Commission.
2.
The representative of the Commission
shall submit to the committee a draft
of the measures to be taken. The
committee shall deliver its opinion on
the draft within a time limit which the
chairman may lay down according to
the urgency of the matter. The opinion
shall be delivered by the majority laid
down in Article 148 (2) of the Treaty
in the case of decisions which the
Council is required to adopt on a
proposal from the Commission. The

НП

Односи се на Комисију
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votes of the representatives of the
Member States within the committee
shall be weighted in the manner set out
in that Article. The chairman shall not
vote.
3.
(a) The Commission shall adopt the
measures envisaged if they are in
accordance with the opinion of the
committee.
(b) If the measures envisaged are not
in accordance with the opinion of the
committee, or if no opinion is
delivered, the Commission shall,
without delay, submit to the Council a
proposal relating to the measures to be
taken. The Council shall act by a
qualified majority.

19.

If, on the expiry of a period of three
months from the date of referral to the
Council, the Council has not acted, the
proposed measures shall be adopted by
the Commission, save where the
Council has decided against the said
measures by a simple majority.
1.
Member States shall bring into force
the laws, regulations and
administrative provisions necessary to
comply with this Directive no later
than 30 June 1993. They shall
forthwith inform the Commission
thereof.
2.
When Member States adopt the
measures referred to in paragraph 1,
they shall contain a reference to this
Directive or shall be accompanied by
such a reference on the occasion of

НП

Односи се на државе
чланице ЕУ
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20.
Annex I

their official publication. The methods
of making such a reference shall be
laid down by the Member States.
3.
Member States shall communicate to
the Commission the texts of the main
provisions of national law which they
adopt in the field governed by this
Directive.
This Directive is addressed to the
Member States.
Requirements for urban waste water
for:
A. Collecting system
B. Discharge from UWW treatment
plants to receiving waters
C. Industrial waste water
D. Reference methods for monitoring
& evaluation of results

Annex II

Criteria for identification of (a)
sensitive & (b) less sensitive areas.

Annex III

Industrial sectors

0.4
Прилог 2. Глава III
Комуналне отпадне воде,
Табела 1.
Табела 2.
Табела 5.
Табела 6.

0.4.
Прилог 2
Технолошке отпадне воде
25,27,28,29,30,31,32,
37,38,39,40.

НП

Односи се на Комисију

ДУ

Пуно усклађивање је
предвиђено до
31.12.2018.

НУ

Усклађивање је
предвиђено до
31.12.2018.

ПУ
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1. Назив прописа EУ
Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from
agricultural sources Official Journal OJ L 375, 31.12.1991
Директива Савета од 12 децембра 1991 која се односи на заштиту вода од загађивања узрокованог нитратима из
пољопривредних извора (91/676/ЕЕС)
3. Oвлашћени предлагач прописа- Влада
Обрађивач - Министарство пољопривреде и заштите животне средине
5. Назив (важећег, нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом ЕУ

0.3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о водама
Draft Law on amendments on Law on Water
0.2. Закон о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12)
Law on Water („Official Gazette of RS”, no. 30/10 and 93/12)
0.3. Заком о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бро. 41/09)
Law on Agriculture Land („Official Gazette of RS”, no. 41/09)
0.4 Закон о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта („Службени гласник РС”, број 41/09)
Law on Plant Nutrition and Refinements land („Official Gazette of RS”, No. 41/09)
0.5 Закон о саветодавним и стручним пословима у области пољопривреде („Службени гласник РС”, број 30/10)
Law of advisory and professional activities in agriculture („Official Gazette of RS”, No. 30/10)
0.6. Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово
достизање („Службени гласник РС”, број 50/12)
Regulation on limit values of polluting matter in surface waters, ground waters and sediment and timelines for reaching of the values („Official

2. „CELEX”
ознака
прописа

ЕУ

31991L0676
4. Датум израде
табеле
22.11.2016.
6. Бројчане
ознаке (шифре)
планираних
прописа из базе
НПАА
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Gazette of RS”, No.50/12)
0.7 Уредба о утврђивању годишењег програма мониторинга статуса површинских и подземних вода
Annual Monitoring program for quantity and quality status of water
7. Усклађеност одредаба прописа са одредбама прописа ЕУ
а)
а1)
б)
б1)
в)
Одредба
прописа ЕУ

Садржина одредбе

Art. 1

Objective

Art. 2

Definitions:

Одредбе прописа
Републике Србије

0.2
0.3

Садржина
одредбе

Усклађеност
(потпуно
усклађено - ПУ,
делимично
усклађено - ДУ,
неусклађено - НУ,
непреносиво - НП)
НУ

Поједине
дефиниције

ДУ

Члан 96а
став 2.
тачка 1.

ДУ

0.4
0.1

г)

д)

Разлози за делимичну
усклађеност,
неусклађеност или
непреносивост

Напомена о
усклађености

Ова одредба
директиве није
усклађена, биће
делимично усклађена
са првим сетом
Измена и допуна
Закона о водама
Ова одредба
директиве је
делимично усклађено
јер нису сви појмови
обухваћени

а односе се на
дефиниције из
директиве наведене
под
2а, 2е, 2i, 2j
Arts. 3.1.

1. In accordance with the criteria
in Annex I, MS must identify
those waters affected by pollution

2к
0.1
50.

У важећим
прописима ова
одредба директиве
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утврђује
критеријуме за
одређивање
рањивих
подручја

or which could be affected by
pollution if action is not taken
pursuant to Art. 5

Art.3.2

2. All known areas of land within
the MS territory draining into
waters identified in accordance
with Art. 3.1 & which contribute
to pollution must be designated as
vulnerable zones.

_/_

Art. 3.3

If waters identified in accordance
with Art. 3(1) are affected by
pollution from waters originating
from another MS draining directly
or indirectly into the identified
waters, the affected MS may notify
other MS & the Commission of
the relevant facts.
The MS concerned must organise
(where appropriate with the
Commission) the necessary joint

_/_
дискрециона одредба

није усклађена, биће
делимично усклађена
са првим сетом
измена и допуна
Закона о водама,
односно усклађена у
другом сету измена и
допуна Закона о
водама, како је
наведено у колони
б1)

тачка 3.
утврђује акционе
програме за
одређена рањива
подручја са
обавезним
мерама
нема

НУ

нема

НУ

Ова одредба
директиве није
усклађена, биће
делимично усклађена
са првим сетом
измена и допуна
Закона о водама,
односно усклађена у
другом сету измена и
допуна Закона о
водама
Ова одредба
директиве није
усклађена, биће
делимично усклађена
са првим сетом
измена и допуна
Закона о водама,
односно усклађена у
другом сету измена и
допуна Закона о
водама
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efforts to identify the sources of
pollution & the measures to be
taken to protect the affected waters
in accordance with the Directive.
Art. 3.4

Art. 3.5

Art. 4.1

4. MS must review &, if
necessary, revise or add to the
designation of vulnerable zones as
appropriate at least once every 4
years to take account of any
changes & factors which might
have been unforeseen at the time
of the previous designation.
[Commission to be notified of any
revisions or additions to the
designations within 6 months.]
If MS establish & apply action
programmes (as referred to in Art.
5) in accordance with this
Directive throughout their national
territory, the obligation to identify
specific vulnerable zones does not
apply.

_/_

нема

НУ

Ова одредба
директиве није
усклађена, биће
делимично усклађена
са првим сетом
измена и допуна
Закона о водама,
односно усклађена у
другом сету измена и
допуна Закона о
водама

_/_

нема

НУ

In order to provide a general level
of protection for all waters against
pollution, MS must establish a
code or codes of good agricultural
practice, to be implemented by
farmers on a voluntary basis,
containing as a minimum the
provisions mentioned in Annex II
A. Where necessary, they must

0.1
50.

Члан 96 а
став 7.
У циљу
обезбеђивања
општег нивоа
заштите вода од
загађивања
нитратима из
пољопривредних

НУ

Ова одредба
директиве није
усклађена, биће
делимично усклађена
са првим сетом
измена и допуна
Закона о водама,
односно усклађена у
другом сету измена и
допуна Закона о
водама
У важећим
прописима ова
одредба директиве
није усклађена, биће
делимично усклађена
са првим сетом
измена и допуна
Закона о водама,
односно усклађена у

0.2.
96а
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извора, министар
надлежан за
послове
пољопривреде
доноси:
1) правило добре
пољопривредне
праксе

also set up a programme to
promote the application of the
code(s) of good agricultural
practice, to include the provision
of information & training for
farmers.

Art. 4.2

Details of the code(s) must be
submitted to the Commission

Art. 5.1, 5.2

Action programmes must be
established in respect of
designated vulnerable zones
(within one year of each
additional/new designation
referred to in Art. 3.4).
Such programmes may relate to all

дискрециона одредба
0.1

_/_

Члана 96 а
став 7.
У циљу
обезбеђивања
општег нивоа
заштите вода од
загађивања
нитратима из
пољопривредних
извора, министар
надлежан за
послове
пољопривреде
доноси:
2) по потреби
програма који ће
промовисати
правила из тачке
1) овог члана
нема

другом сету измена и
допуна Закона о
водама

НУ

У важећим
прописима ова
одредба директиве
није усклађена, биће
делимично усклађена
са првим сетом
измена и допуна
Закона о водама,
односно усклађена у
другом сету измена и
допуна Закона о
водама

НУ

Ова одредба
директиве није
усклађена, биће
делимично усклађена
са првим сетом
измена и допуна
Закона о водама,
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Art. 5.3

vulnerable zones within the MS
territory or different programmes
established for different zones or
parts of zones, as appropriate.]
Action programmes must take into
account:

_/_

нема

НУ

_/_

нема

НУ

_/_

нема

НУ

 the available scientific &
technical data (mainly relating to
respective nitrogen contributions
originating from agricultural &
other sources) &
the environmental conditions in
the relevant regions of the MS
concerned.
Art. 5.4

Action programmes must be
implemented within 4 years of
their establishment.
The action programmes shall
consist of the following mandatory
measures:
 those measures listed in Annex
III
measures contained in the code(s)
of good agricultural practice
established in accordance with Art.
4 (except any of those measures
which have been superseded by
the measures in Annex III).

Art. 5.5

Within the framework of the
action programmes, such
additional measures or reinforced
actions as the MS consider
necessary must be taken if (at the

односно усклађена у
другом сету измена и
допуна Закона о
водама
Ова одредба
директиве није
усклађена, биће
делимично усклађена
са првим сетом
измена и допуна
Закона о водама,
односно усклађена у
другом сету измена и
допуна Закона о
водама
Ова одредба
директиве није
усклађена, биће
делимично усклађена
са првим сетом
измена и допуна
Закона о водама,
односно усклађена у
другом сету измена и
допуна Закона о
водама

Ова одредба
директиве није
усклађена, биће
делимично усклађена
са првим сетом
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измена и допуна
Закона о водама,
односно усклађена у
другом сету измена и
допуна Закона о
водама

outset or in the light of experience
gained in implementing the action
programmes) it becomes apparent
that the measures referred to in
Art. 5.4 will not be sufficient to
achieve the objectives of Art.1.
In selecting these measures or
actions, their effectiveness & cost
shall be taken into account relative
to other possible preventive
measures.
Art. 5.6

_/_

Suitable monitoring programmes
must be drawn up & implemented
to assess the effectiveness of the
action programmes.

нема

НУ

Ова одредба
директиве није
усклађена, биће
делимично усклађена
са првим сетом
измена и допуна
Закона о водама,
односно усклађена у
другом сету измена и
допуна Закона о
водама

Члана 96 а
став 5.
Акциони
програми из
става 2. тачка 3)
овог члана се
доносе за период
од четири
године,
преиспитују

ДУ

Ова одредба
директиве није
усклађена, биће
делимично усклађена
са првим сетом
измена и допуна
Закона о водама,
односно усклађена у
другом сету измена и
допуна Закона о

Those MS applying Art. 5
throughout their national territory
must monitor the nitrate content of
waters (both surface water &
groundwater) at selected
measuring points in order to
establish the extent of nitrate
pollution of the waters from
agricultural sources.
Art. 5.7

Action programmes (including any
additional measures taken pursuant
to Art. 5.5) must be reviewed &, if
necessary, revised at least once
every 4 years. The Commission
must be informed of any changes
to the action programme(s).

0.1

није постигнуто
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Art. 6.1

For the purpose of designating &
revising the designation of
vulnerable zones, the nitrate
concentration in freshwaters must
be monitored over a period of one
year at:
i) surface water sampling stations
(Art. 5(4) of Directive
75/440/EEC) &/or at other
sampling stations which are
representative of MS surface
waters, on at least a monthly
basis & more frequently during
flood periods
ii) sampling stations which are
representative of MS
groundwater aquifers, at regular
intervals & taking into account
the provisions of Directive
80/778/EEC
& the above monitoring
programme repeated at least every
4 years, except for those sampling
stations where the nitrate
concentration in all previous
samples has been below 25 mg/l &
no new factor likely to increase the
nitrate content has appeared, in
which case the monitoring

_/_

најмање сваке
четврте године и
по потреби
мењају и /или
допуњују
нема

водама

НУ

Ова одредба
директиве није
усклађена, биће
делимично усклађена
са првим сетом
измена и допуна
Закона о водама,
односно усклађена у
другом сету измена и
допуна Закона о
водама
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programme need only be repeated
every 8 years.
Art. 6.1(c)

The eutrophic state of fresh
surface waters, estuarial & coastal
waters must be reviewed every 4
years.

Art. 6.2

In carrying out the monitoring
required by Art. 6.1, MS must use
the reference methods of
measurement set out in Annex IV.

Art. 7

The Commission may draw up
guidelines for the monitoring
referred to in Articles 5 and 6 in
accordance with the regulatory
procedure referred to in Article
9(2)
The Commission may adapt the
Annexes to this Directive to
scientific and technical progress.
Those measures, designed to
amend non-essential elements of
this Directive, shall be adopted in
accordance with the regulatory

Art. 8

Уредба о
утврђивању
годишењег
програма
мониторинга
статуса
површинских и
подземних вода

ДУ

нема

НУ

_/_
дискрециона одредба

нема

НУ

_/_
дискрециона одредба

нема

НУ

0.7

_/_

Ова одредба
директиве је
делимично усклађена
– јер се врши
годишњи мониториг
статуса вода
који није потпуно
везан за одредбе
нитратне директиве
Ова одредба
директиве није
усклађена, биће
делимично усклађена
са првим сетом
измена и допуна
Закона о водама,
односно усклађена у
другом сету измена и
допуна Закона о
водама
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procedure with scrutiny referred to
in Article 9(3).
нема

НУ

_/_

нема

НУ

MS must inform the Commission
that they have brought into force
the necessary laws, regulations &
administrative provisions to
comply with this Directive &
provide the Commission with the
texts of the relevant provisions of
national law.

_/_

нема

НУ

National legislation must contain a
reference to this Directive or be
accompanied by such a reference
on official publication.

_/_

нема

НУ

Art. 9.3

3. Where reference is made to this
paragraph, Article 5a(1) to (4) and
Article 7 of Decision 1999/468/EC
shall apply, having regard to the
provisions of Article 8 thereof

Art. 10

A report containing the
information outlined in Annex V
must be submitted to the
Commission every 4 years, within
6 months of the end of the period
to which it relates.

Art. 12

At. 12

_/_
дискрециона одредба

Ова одредба
директиве није
усклађена, биће
делимично усклађена
са првим сетом
измена и допуна
Закона о водама,
односно усклађена у
другом сету измена и
допуна Закона о
водама
Ова одредба
директиве није
усклађена, биће
делимично усклађена
са првим сетом
измена и допуна
Закона о водама,
односно усклађена у
другом сету измена и
допуна Закона о
водама
Ова одредба
директиве није
усклађена, биће
делимично усклађена
са првим сетом
измена и допуна

348

Annex I

Criteria for identifying waters
referred to in Art. 3(1)

_/_

нема

НУ

Annex II

Code(s) of good agricultural
practice

_/_

нема

НУ

Annex III10

Measures to be included in action
programmes as referred to in Art.
5(4)(a)

_/_

нема

НУ

10

The third subparagraph of point 2 of Annex III has been amended by Regulation (EC) 1137/2008

Закона о водама,
односно усклађена у
другом сету измена и
допуна Закона о
водама
Ова одредба
директиве није
усклађена, биће
делимично усклађена
са првим сетом
измена и допуна
Закона о водама,
односно усклађена у
другом сету измена и
допуна Закона о
водама
Ова одредба
директиве није
усклађена, биће
делимично усклађена
са првим сетом
измена и допуна
Закона о водама,
односно усклађена у
другом сету измена и
допуна Закона о
водама
Ова одредба
директиве није
усклађена, биће
делимично усклађена
са првим сетом
измена и допуна
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Annex IV

Reference methods of
measurement

Annex V

Information to be contained in
reports to the Commission (Art.
10)

_/_

_/_
дискрециона одредба

нема

нема

НУ

Закона о водама,
односно усклађена у
другом сету измена и
допуна Закона о
водама
Ова одредба
директиве није
усклађена, биће
делимично усклађена
са првим сетом
измена и допуна
Закона о водама,
односно усклађена у
другом сету измена и
допуна Закона о
водама
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1. Назив прописа EУ

COUNCIL DIRECTIVE 98/83/EC
of 3 November 1998
on the quality of water intended for human consumption (“drinking water”),
Директива Савета 98/83/Е Ц од 3. новмембра 1998. о квалитету воде намењене за људску потрошњу
3. Овлашћени предлагач прописа- Влада
Обрађивач - Министарство здравља
5. Назив (важећег, нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом ЕУ

0.1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о водама
Draft Law on amendments on Water Law
0.2. Закон о водама („Службени .гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12)
Law on Water („Official Gazette of RS”, no. 30/10 and 93/12)
0.3. Закон о безбедности хране („Службени гласник РС”, број 41/09)
0.4. Закон о здравственој заштити („Сужбени гласник РС”, бр. 107/05. 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13)
0.5. Закон о здравственој исправности предмета опште употребе („Службени гласник РС”, број 92/11)
0.6. Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11)
0.7. Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ”, бр. 42/98 и 44/99)
0.8. Правилник о квалитету и другим захтевима за природну минералну воду, природну изворску и стону воду („Службени лист СЦГ”, број 53/05 и
„Службени гласник РСˮ, број 43/13)
0.9. Правилник о дезинфекцији и прегледу воде за пиће („Сл.гласник СРС”, бр. 60/81)
0.10. Правилник о начину узимања узорака и методама за лабораторијску анализу воде за пиће („Службени лист СФРЈ”, број 33/87)
7. Усклађеност одредаба прописа са одредбама прописа ЕУ

2. „CELEX” ознака
ЕУ прописа
31998L0083

4. Датум израде
табеле
22.11.2016.
6. Бројчане ознаке
(шифре)
планираних
прописа из базе
НПАА
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)

Одредба
прописа ЕУ

Садржина одредбе

Одредбе прописа
Републике Србије

Садржина одредбе

Усклађеност
(потпуно усклађено
- ПУ, делимично
усклађено - ДУ,
неусклађено - НУ,
непреносиво - НП)

Разлози за делимичну
усклађеност,
неусклађеност или
непреносивост

Напомена о
усклађености

Art. 1

[Objectives]

Art. 2

Definitions

0.2.

ДУ

1. water intended for human
consumption11

3. 1, 5)

Предметнии закони
нису рађени у складу са
директивом.

Члан ће бити
усклађен новим
правилником о
здравственој
исправности воде
за пиће

03.
4. 3, 4.
0.1.
2. 3, 4), 5), 6)

11

Дефиниција:
4) вода за купање
јесте вода која се
користи у спортске
и рекреативне
сврхе, а део је
водног тела
површинске воде
5) ВОДА ЗА ПИЋЕ
ЈЕСТЕ ВОДА
НАМЕЊЕНА ЗА
ЉУДСКУ
УПОТРЕБУ И
ОБУХВАТА:
A) ВОДУ БИЛО У
ЊЕНОМ
ОРИГИНАЛНОМ
СТАЊУ ИЛИ
ПОСЛЕ
ТРЕТМАНА, КОЈА
ЈЕ НАМЕЊЕНА
ЗА ПИЋЕ,
КУВАЊЕ,
ПРИПРЕМУ
ХРАНЕ ИЛИ ЗА
ДРУГЕ ПОТРЕБЕ
ДОМАЋИНСТВА,

In this Table of Concordance, “water intended for human consumption” has been abbreviated as drinking water - (DW).
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БЕЗ ОБЗИРА НА
ЊЕНО ПОРЕКЛО
И НА ТО ДА ЛИ
СЕ ДОСТАВЉА
ИЗ
ДИСТРИБУТИВНЕ
МРЕЖЕ, ЈАВНОГ
ИЗВОРА, ЈАВНОГ
БУНАРА,
ЦИСТЕРНЕ,
КОНТЕЈНЕРА,
БОЦА ИЛИ
ТАНКОВА.
Б) ВОДУ КОЈА СЕ
КОРИСТИ У
ПРЕДУЗЕЋИМА
ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ХРАНЕ РАДИ
ПРОИЗВОДЊЕ,
ОБРАДЕ,
ЧУВАЊА ИЛИ
СТАВЉАЊА НА
ТРЖИШТЕ
ПРОИЗВОДА ИЛИ
СУПСТАНЦИ
НАМЕЊЕНИХ ЗА
ЉУДСКУ
УПОТРЕБУ, АКО
СУ НАДЛЕЖНИ
ОРГАНИ
САГЛАСНИ ДА
КВАЛИТЕТ ВОДЕ
НЕ МОЖЕ ДА
УТИЧЕ НА
ЗДРАВСТВЕНУ
ИСПРАВНОСТ
ХРАНЕ У ЊЕНОМ
КОНАЧНОМ
ОБЛИКУ.“
6) вода за
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санитарнохигијенске потребе
јесте вода
намењена за
људску потрошњу
која се користи за
одржавање личне и
опште хигијене;
2. domestic distribution system

Art. 3.1

1. This Dir. shall not apply to:
(a) natural mineral waters
recognised as such by the CA, in
accordance with Dir. 80/777/EEC
on the approximation of the laws of
the MSs relating to the exploitation
and marketing of natural mineral
waters;
(b) waters which are medicinal
products within the meaning of Dir.
65/65/EEC on the approximation of
provisions laid down by law,
regulation or administrative action
relating to medicinal products.

Art. 3.2 and
3..3.

[MS may exempt:
(a) water intended exclusively for
purposes for which the competent
authorities are satisfied that the
quality of the water has no
influence, either directly or

0.6
3. 1., 1)

Члан се односи на
раздвајање
одговорности
јавног комуналног
предузећа и
одговорности
појединачног
потрошача

ДУ

Предметнии закон није
рађен у складу са
директивом.

Члан ће бити
усклађен новим
правилником о
здравственој
исправности воде
за пиће
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Art. 4.1

Art. 4.1

Art. 4.2

indirectly, on the health of the
consumers
(b) DW from an individual supply
providing less than 10m3 a day as
an average or serving fewer than
50 persons, unless the water is
supplied as commercial or public
activity.]
MS must inform concerned
population of exemptions applied
in accordance with Art. 3.2 (b), and
of any action to protect human
health from adverse effects from
contamination of DW. When a
potential danger to human health
from the quality of such water is
apparent, the population must be
given appropriate advice.
MS must take measures necessary
to ensure that DW is wholesome
and clean. Minimum requirements:
(a) free from any micro-organisms
and parasites & from any
substances which, in numbers or
concentrations, constitute a
potential danger to human health;
and
(b) meets the minimum
requirements set out in Annex I,
Parts A and B;
and, if in accordance with Arts. 5,
6, 7, 8 and 10, MS take all other
measures necessary to ensure that
DW complies with this Dir.
Measures to implement this Dir.
must not have the effect of
allowing, directly or indirectly,
either any deterioration of the

0.7
3. 1, 1) - 15)

Члан се односи на
параметарске
вредности у води за
пиће

ПУ

0.7
3. 1, 1) - 15)

Члан се односи на
параметарске
вредности у води за
пиће

ПУ

0.2
97.

Члан се односи на
забрану уношења
загађујућих
супстанци у
површинске и

ДУ

Предметнии закон није
рађен у складу са
директивом
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подземне воде

present quality of DW (so far as
that is relevant for the protection of
human health) or any increase in
pollution of waters used for
producing DW.
Art. 5.1

MS must set values applicable to
DW for Annex I parameters.

0.7
3. 1, 1) 2) 5) и 7)

Члан се односи на
одређивање
вредности
параметара воде за
пиће према Анексу
1

0.1.
35.

Назив члана и члан
75. мењају се и
гласе:
„Здравствена
исправност и
квалитет воде
Члан 75.
Вода за пиће мора
испуњавати услове
у погледу
здравствене
исправности.
Вода за купање
мора испуњавати
услове у погледу
квалитета.
Министар
надлежан за
послове здравља
ближе прописује
услове у погледу
здравствене
исправности воде
за пиће и услове у

ПУ
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погледу квалитета
воде за купање.”

Art. 5.2

The values may not be less
stringent than those in Annex I. For
parameters set out in Annex I, Part
C, values may be fixed only for
monitoring purposes and for the
fulfillment of obligations set out in
Art. 8.

0.7
3. 1, 5)

Члан се односи на
одређивање
вредности
параметара воде за
пиће према Анексу
1 део Ц

ПУ

Art. 5.3

MS must set out values for
additional parameters not included
in Annex I where the protection of
human health within the national
territory so requires. These values
must as minimum satisfy the
requirements of Art. 4.1(a).
Parametric values set in
accordance with Art. 5 must be
complied with at the following
points:
(a) water supplied from distribution
network to premises or an
establishment, at the point at which
it emerges from the taps normally
used for DW;
(b) water supplied from tanker, at
the point at which it emerges from
the tanker;
(c) bottle or container water
intended for sale, at the point at
which the water is put into the
bottles or containers;
(d) water used in food-production
undertaking, at the point where the
water is used in the undertaking.
In cases of water covered by Art.

0.7.
11.

Члан се односи на
одређивање
вредности
параметара према
хигијенскоепидемиолошким
индикацијама

ПУ

0.7
5. 2, 3)

Члан се односи на
вредности
параметара воде
којом се пуне
флаше или
контејнер.

ДУ

Предметнии
правилници нису
рађени у складу са
директивом

Члан се односи на
случај када дође до

ДУ

Предметнии закон и
правилник нису рађени

Art. 6.1

Art. 6.2

0.8.
8.

0.6.
3. 1, 1)

Члан ће бити
усклађен новим
правилником о
здравственој
исправности воде
за пиће
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Art. 6.3

Art. 7.1

6.1(a), MS are deemed to have
fulfilled their obligations under Arts.
6, 4 and 8.2 where it can be
established that non-compliance
with the Art. 5 parametric values is
due to domestic distribution system
or the maintenance thereof, except
in premises & establishments
where water is supplied to the
public, such as schools, hospitals
& restaurants.
Where Art. 6.2 applies & there is a
risk that water covered by Art. 6.1
(a) would not comply with the Art. 5
parametric values, MS must
ensure that:
(a) appropriate measures are
taken to reduce/ eliminate the noncompliance risk, such as advising
property owners of possible
remedial action they can take,
and/or other measures, i.e.,
treatment technologies, are taken
to change the water before it is
supplied so as to reduce/ eliminate
risk of non-compliance after
supply; and;
(b) consumers concerned are duly
informed and advised of any
additional remedial action they
should take.
MS must ensure regular monitoring
of the quality of DW in order to
check that water available to
consumers meets the Dir.’s
requirements, in particular the Art.
5 values. Samples representative
of the quality of the water
consumed throughout the year

0.7.
2. 1, 1)

0.6.
3. 1, 1)
0.7.
2. 1, 1)

0.7.
3. 1, 4)
4.
5.
0.9.
8.

неисправности воде
из унутрашњег
дистрибутивног
система изузев
јавних објеката, као
што су школе,
болнице и
ресторани

у складу са директивом.

Члан се односи на
предузимање мера
за редукцију и
елиминацију
ризика неслагања и
информисања
потрошача о свакој
могућој акцији
ремедијације коју
би требало
предузети

ДУ

Члан се односи на
мониторинг
квалитета воде за
пиће, посебно
вредности у складу
са чланом 5. и о
дезинфекцији.

ПУ

Предметнии закон и
правилник нису рађени
у складу са директивом.
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must be taken. MS must ensure
verification of the efficiency of any
disinfection treatment applied &
that any contamination from
disinfection by-products is kept as
low as possible without
compromising the disinfection.
Art. 7.2

The competent authorities must
establish appropriate monitoring
programmes for all DW to meet the
Art. 7 obligations. The programmes
must meet the requirements of
Annex II.

0.7.
5.
6.
7.
8.

Члан се односи на
обавезе надлежних
органа за
успостављање
одговарајућег
мониторинга

ДУ

Предметнии правилник
није рађен у складу са
директивом.

Art. 7.3

Competent authorities must
determine sampling points.
Sampling points must meet the
requirements of Annex II.

Члан се односи на
одређивање места
за узимање узорака

ДУ

Предметнии правилник
није рађен у складу са
директивом.

Art. 7.5

(a) MS must comply with the
Annex III specifications for the
analyses of parameters.
(b) [Methods other than those
specified in Annex III, Pt 1, may be
used, providing that the results are
reliable as those specified. The
Com-mission must be informed of
these alternative methods and their
equivalence.]
(c) For parameters listed in Annex
III, Pts 2 and 3, any analysis
method may be used provided that
the requirements are met.
MS must carry out additional
monitoring on a case-by-case
basis of substances and microorganism for which no parametric
values have been established, if
they are suspected to constitute

0.7.
5.
6.
7.
8.
0.10.
8.

Члан се односи на
методе за вршење
анализе квалитета
воде за пиће у
складу са Анексом
III

ДУ

Предметнии правилник
није рађен у складу са
директивом.

0.7.
11.

Члан се односи на
додатни
мониторинг
параметара чије
вредности нису
успостављене
правилником

ДУ

Предметнии правилник
није рађен у складу са
директивом.

Art. 7.6
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potential danger to human health.
Art. 8.1

MS must ensure that any failure to
meet the parametric values (Art. 5)
is immediately investigated in order
to identify the cause.

0.3.
31.

Art. 8.2

If despite the measures taken in
accordance with Art. 4.1, DW in
Art. 6.2 cases does not meet the
Art. 5 parametric values MS must
ensure that necessary remedial
action is taken as soon as possible
to restore the quality.

0.3.
31.

Art. 8.3

Whether or not failure to meet the
parametric values has occurred,
MS must prohibit or restrict the
supply of DW which constitutes a
potential danger to human health.
Consumers must be informed and
given necessary advice.

0.3
31.
33.
77. 1, 7)

Competent authorities must decide
on appropriate action to take under
Art. 8.3 bearing in mind risks to
human health which can be
caused by an interruption of supply
or restriction in use of DW.

0.3
31.
33.
77. 1, 7)

Art. 8.4

0.2.
203. 1, 1) 2) 3)

0.2.
203. 1, 1) 2) 3)

Члан се односи на
обавезу утврђивања
узрока
неисправности воде
за пиће
Члан се односи на
обавезу да се у
случају
неисправности воде
изврши поправка
квалитета воде што
је пре могуће

ПУ

Члан се односи на
мере које
предузима
надлежни орган у
случају
неисправности воде
за пиће

ПУ

Члан се односи на
спровођење
одговарајуће акције
надлежног органа у
случају
неисправности воде
за пиће

ПУ

ПУ

0.4.
120.
Art 8.5

[MS may establish guidelines to
assist the competent authorities to
meet their Art. 4 obligations.]

Art. 8.6

MS must consider if any noncompliance with the parametric
values or specification set in Annex
I Part C poses a risk to human
health. MS must take remedial

Обавезе чланице

0.3.
31.

Члан се односи на
предузимање
одговарајуће акције
у случају
неисправности воде

ПУ
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action to restore the water quality if
necessary to protect human health.

Art. 8.7

MS must notify consumers case of
remedial action, except where the
competent authorities consider the
non-compliance as trivial.

Art. 9.1, 9.3
and 9..6

[MS may provide for derogations
from Annex I, Pt B or Art. 5.3
parametric values up to a
maximum value determined by the
MS, provided no derogation
constitutes a potential danger to
human health arises & provided
the DW supply cannot otherwise
be maintained by reasonable
means.
Derogation must be limited to
shortest time possible (max. 3
years). MS must conduct review to
determine progress made.
If MS intends to grant a second
derogation it must forward the
review to the Comm’n, along with
the grounds for granting the
second derogation. The second
derogation may not exceed 3
12
years.]
3. Any derogation must specify the
following:

12

0.3.
9.
0.4.
120.

за пиће у складу са
Анексом 1 део Ц
ако та
неисправност
предсатвља ризик
за људско здравље.
Члан се односи на
обавештавање
потрошача о
активностима на
поправци квалитета
у случају
неисправности воде
за пиће

ДУ

Art. 9.1 is optional. If a country makes use of this option, requirements in Art. 9.1 and 9.3 become mandatory.

Предметнии закони
нису рађени у складу са
директивом.

Обавезе чланице
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(a) grounds for derogation;
(b) parameter concerned, previous
relevant monitoring results, and
maximum permissible value under
the derogation;
(c) geographical area, quantity of
water supplied each day,
population concerned and relevant
food-production undertaking
affected;
(d) appropriate monitoring scheme;
(e) summary of the plan for
necessary remedial action, incl.
timetables, cost estimates &
provisions for reviewing;
(f) required duration of the
derogation.
6. MS must inform affected
population about the derogation
and the conditions governing it.
When necessary, advice must be
given to any population groups at
special risk because of the
derogation. Art. 9 obligations do
apply not to Art. 9.4 situations,
unless CAs decide otherwise.
Art. 9.2

[MS may ask the Commission for a
third derogation for exceptional
cases.]

Обавезе чланице

Art. 9.4 and
9.5

Art. 9.3 need not apply if
competent authority considers the
non-compliance as trivial and
action taken in accordance with
Art. 8.2 is sufficient to remedy the
problem within 30 days. In that
case the competent authority must
set only the maximum permissible

Обавезе чланице
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value and time allowed to remedy
the problem.
MS may not use Art. 9.4 if a given
water supply has yest complied
with the parametric values on more
than 30 days on aggregate during
the previous 12 months.
Art. 9.7

[MS must inform Comm’n within
two months of any derogation
concerning individual supply of
water > 1000 m3 a day as an
average or serving > 5000
persons. Except for Art. 9.4
derogations, information specified
in Art. 9.3 must be included.]

Обавезе чланице

Art. 9.8

[Art. 9 does yest apply to DW
offered for sale in bottles or
containers.]

Обавезе чланице

Art. 10

MS must take necessary measures
to ensure that substances or
materials for new installations used
in the preparation or distribution of
DW do not remain in the DW in
concentrations higher than is
necessary and do not directly or
indirectly reduce the protection of
human health as provided in this
Dir.; the interpretative document &
technical specifications pursuant to
Art. 3 & 4(1) of Dir. 89/106/EEC13
shall respect this Dir.'s
requirements.

0.5.

Члан се односи на
здравствену
исправност опреме,
уређаја итд. који
долазе у контакт са
водом за пиће

ПУ

Art. 13.1

MS must ensure that an adequate
and up-to-date information on the
quality of DW is available to

0.4.
120.

Члан се односи на
редовно
извештавање

ПУ

13

OJ L 40, 11.12.1989. Directive as last amended by Dir. 93/68/EEC.
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consumers.

Art. 13.2

Art. 13.3 &
13.4

Art. 13.6

Art. 14

MS must publish a report on the
quality of DW every three years
with the objective to inform
consumers. First report shall cover
the years 2002, 2003, & 2004. As
a minimum the report must include
all individual supplies of water >
1000 m3 a day or serving > 5000
persons; must cover 3 calendar
years; be published within 1
calendar year of the end of the
reporting period.
[The reports must be sent to the
Commission within 2 months of
publication and in formats
determined with regards to Art. 3.2,
5.2 & 3, 7.2, 8, 9.6 & 7 and 15.1.
and shall if necessary be amended
in accordance with the
management procedure referred to
in Article 12(2]
Together with the first report on
this Directive as mentioned in
paragraph 2, Member States shall
also produce a report to be
forwarded to the Commission on
the measures they have taken or
plan to take to fulfil their obligations
pursuant to Article 6(3) and Annex
I, Part B, note 10. As appropriate,
a proposal on the format of this
report shall be submitted in
accordance with the management
procedure referred to in Article
12(2).
MS must take necessary measures

0.4.
120.

потрошача о
квалитету воде за
пиће
Члан се односи на
објвљивање
трогодишњих
извештаја о
квалитету воде за
пиће за снабдевање
кроз ситеме који
производе више од
1000 м3 на дан или
за више од 5000
потрошача

ДУ

Предметнии закон није
рађен у складу са
директивом.

Обавезе чланице

Обавезе чланице

неприменљиво
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to ensure that DW complies with
the provisions of this Dir. by
25.12.2003 (without prejudice to
Notes 3, 4, & 5 in Annex I Pt B).
Art. 15.1

[In exceptional circumstances & for
geographically defined areas, MS
may submit a special request to
the Comm’n for a prolongation of
the compliance period mentioned
in Art. 14, not longer than 3 years.
A review must be made at the end
of 3 years and forwarded to the
Comm’n. On the basis of the
review Comm’n may permit an
additional period of up to 3 years.
This provision does not apply not
to DW offered for sale in bottles or
containers.]

Обавезе чланице

Art. 15.2

[The request must give grounds,
set out difficulties experienced and
include information specified in Art.
9.3.]

Обавезе чланице

Art. 15.4

[MS must inform affected
population when such a request is
made and the outcome of the
request. When necessary advice
must be population groups at risk.

Обавезе чланице

]
Art. 16.1

[Dir. 80/778/EEC is hereby
repealed as from 25.12.2003.]

Обавезе чланице

Art. 17.1

MS must bring into force this
Directive by 25.12.2000.

Обавезе чланице

Art. 17.1

National measures must refer to
the Directive.

Обавезе чланице

Art. 17.2

National provisions must be
communicated to the Commission.

Обавезе чланице
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Annex I

Parameters & parametric values
Part A - Microbiological parameters

0.7
3. 1, 1) (листа 1)

Annex I

Part. B - Chemical parameters

0.7
3. 1, 2) (листе 3а, 3б и 3ц)

Annex I

Part C - Indicator parameters14

0.7
3. 1, 4) 5) (листе 5, 6 и 8)

Annex II15

Monitoring
Table A Parameters to be
analyzed
Table B1 Minimum frequency of
sampling & analyses for water
intended for human consumption
supplied from a distribution
network or from a tanker or used in
a food-production undertaking
Table B2 Minimum frequency of
sampling & analysis for water put
into bottles or containers intended
for sale.
Specifications for the analysis of
parameters
1. Parameters for which methods
of analysis are specified
2. Parameters for which
performance characteristics are
specified
3. Parameters for which no method
of analysis is specified

0.7.
3. (параметри)
5. (мониторинг)
8. (флаширана вода)

16

Annex III

14

0.10.
8.

Анекс I – део А се
односи на
максималне
вредности
микробиолошких
параметара
Анекс I – део Б се
односи на хемијске
параметре
Анекс I – део Ц се
односи на
параметре
индикаторе
Анекс II се односи
на параметре који
се анализирају,
минимални број
узорака воде за
пиће и минимални
број узорака
флаширане воде

ПУ

ДУ

Предметнии правилник
није рађен у складу са
директивом.

Анекс III се односи
на спецификацију
метода за вршење
анализа воде за
пиће

ДУ

Предметнии правилник
није рађен у складу са
директивом.

Please note that Annex I Part C, point 1 of note 10 has been amended by Regulation (EC) 596/2009.
Please note that Annex II, table A, point 2 has been amended by Regulation (EC) 596/2009.
16
Please note that Annex III, point 1 has been amended by Regulation (EC) 596/2009.
15

ПУ
ПУ
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Annex IV

Annex V

Notification
Deadlines for transposition into
national law & for application
Correlation Table
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1. Назив прописа EУ

2. „CELEX” ознака
ЕУ прописа
32006L0007

DIRECTIVE 2006/7/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 15 February 2006
concerning the management of bathing water quality and repealing Directive 76/160/EEC,
Директива 2006/7/ЕЦ Европског парламента и Савета од 15. фебруара 2006. године о квалитету воде за купање којом се укида
Директива 76/169/ЕЕЦ
3. Овлашћени предлагач прописа - Влада
Обрађивач - Министарство пољопривреде и заштите животне средине

4. Датум израде
табеле
22.11.2016.
6. Бројчане ознаке
(шифре)
планираних
прописа из базе
НПАА

5. Назив (важећег, нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом ЕУ

0.1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о водама
Draft Law on amendments on Water Law
0.2. Закон о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12)
Law on Water („Official Gazette of RS”, no. 30/10 and 93/12)
0.3. Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – УС и 14/16)
0.4. Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05. 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13)
7. Усклађеност одредаба прописа са одредбама прописа ЕУ
а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)

Одредба
прописа ЕУ

Садржина одредбе

Одредбе прописа
Републике Србије

Садржина одредбе

Усклађеност
(потпуно усклађено
- ПУ, делимично
усклађено - ДУ,
неусклађено - НУ,
непреносиво - НП)

Разлози за делимичну
усклађеност,
неусклађеност или
непреносивост

Напомена о
усклађености

1,1

1. This Directive lays down
provisions for:
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1,2

1,3

2,1

(a) the monitoring and
classification of bathing water
quality;
(b) the management of bathing
water quality; and
(c) the provision of information to
the public on bathing water quality.
2. The purpose of this Directive is
to preserve, protect and improve
the quality of the environment and
to protect human health by
complementing Directive
2000/60/EC.
3. This Directive shall apply to any
element of surface water where the
competent authority expects a
large number of people to bathe
and has not imposed a permanent
bathing prohibition, or issued
permanent advice against bathing
(hereinafter bathing water). It shall
not apply to:
(a) swimming pools and spa pools;
(b) confined waters subject to
treatment or used for therapeutic
purposes;
(c) artificially created confined
waters separated from surface
water and groundwater.
Definitions
For the purposes of this Directive,
the following definitions shall apply:
1. the terms "surface water",
"groundwater", "inland water",
"transitional waters", "coastal
water" and "river basin" have the
same meaning as in Directive
2000/60/EC;

-

0.2.
3.

Члан се односи на
дефинисање
купалишта на
површинским
водама према
великом броју
купача и на која
купалишта се не
примењује

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

ПУ

Транзиционе и
обалне воде не
постоје - није
применљиво
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Члан се односи на
дефинисање
надлежности над
локацијом за
купање

ПУ

2,2

2. "competent authority" means the
authority or authorities that a
Member State has designated to
ensure compliance with the
requirements of this Directive or
any other authority or body to
which that role has been
delegated;

0.2.
67.

2,3

3. "permanent" means, in relation
to a bathing prohibition or advice
against bathing, lasting for at least
one whole bathing season;
4. "large number" means, in
relation to bathers, a number that
the competent authority considers
to be large having regard, in
particular, to past trends or to any
infrastructure or facilities provided,
or other measures taken, to
promote bathing;
5. "pollution" means the presence
of microbiological contamination or
other organisms or waste affecting
bathing water quality and
presenting a risk to bathers' health
as referred to in Articles 8 and 9
and Annex I, column A;

-

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

-

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

-

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

2,6

6. "bathing season" means the
period during which large numbers
of bathers can be expected.

-

НУ

2,7

7. "management measures" means
the following measures undertaken
with respect to bathing water:
(a) establishing and maintaining a
bathing water profile;
(b) establishing a monitoring
calendar;

-

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање
Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

2,4

2,5
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(c) monitoring bathing water;
(d) assessing bathing water quality;
(e) classifying bathing water;
(f) identifying and assessing
causes of pollution that might affect
bathing waters and impair bathers'
health;
(g) giving information to the public;
(h) taking action to prevent bathers'
exposure to pollution;
(i) taking action to reduce the risk
of pollution;
2,8

8. "short-term pollution" means
microbiological contamination as
referred to in Annex I, column A,
that has clearly identifiable causes,
is not normally expected to affect
bathing water quality for more than
approximately 72 hours after the
bathing water quality is first
affected and for which the
competent authority has
established procedures to predict
and deal with as set out in Annex
II;

-

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

2,9

9. "abnormal situation" means an
event or combination of events
impacting on bathing water quality
at the location concerned and not
expected to occur on average
more than once every four years;

-

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

2,10

10. "set of bathing water quality
data" means data obtained in
accordance with Article 3;

-

НУ

2,11

11. "bathing water quality
assessment" means the process of
evaluating bathing water quality,

-

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање
Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
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купање

using the assessment method
defined in Annex II;
2,12

12. "cyanobacterial proliferation"
means an accumulation of
cyanobacteria in the form of a
bloom, mat or scum;

-

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

2,13

13. the term "public concerned"
has the same meaning as in
Council Directive 85/337/EEC of 27
June 1985 on the assessment of
the effects of certain public and
private projects on the environment
[13].
Monitoring
1. Member States shall annually
identify all bathing waters and
define the length of the bathing
season. They shall do so for the
first time before the start of the first
bathing season after 24 March
2008.

-

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

-

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

2. Member States shall ensure that
monitoring of the parameters set
out in Annex I, column A, takes
place in accordance with Annex IV.
3. The monitoring point shall be the
location within the bathing water
where:
(a) most bathers are expected; or
(b) the greatest risk of pollution is
expected, according to the bathing
water profile.

-

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

-

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

4. A monitoring calendar for each
bathing water shall be established
before the start of each bathing
season and for the first time before
the start of the third full bathing

-

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

3,1

3,2

3,3

3,4
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season after the entry into force of
this Directive. Monitoring shall take
place no later than four days after
the date specified in the monitoring
calendar.
3,5

5. Member States may introduce
monitoring of the parameters set
out in Annex I, column A, during
the first full bathing season
following the entry into force of this
Directive. In that case, monitoring
shall take place with the frequency
specified in Annex IV. The results
of such monitoring may be used to
build up the sets of bathing water
quality data referred to in Article 4.
As soon as Member States
introduce monitoring under this
Directive, monitoring of the
parameters set out in the Annex to
Directive 76/160/EEC may cease.

Обавеза чланице

3,6

6. Samples taken during short-term
pollution may be disregarded. They
shall be replaced by samples taken
in accordance with Annex IV.

Обавеза чланице

3,7

7. During abnormal situations, the
monitoring calendar referred to in
paragraph 4 may be suspended. It
shall be resumed as soon as
possible after the end of the
abnormal situation. New samples
shall be taken as soon as possible
after the end of the abnormal
situation to replace samples that
are missing due to the abnormal
situation.

Обавеза чланице

3,8

8. Member States shall report any
suspension of the monitoring

Обавеза чланице
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calendar to the Commission, giving
the reasons for the suspension.
They shall provide such reports on
the occasion of the next annual
report provided for in Article 13 at
the latest.
3,9

4,1

4,2

9. Member States shall ensure that
the analysis of bathing water
quality takes place in accordance
with the reference methods
specified in Annex I and the rules
set out in Annex V.
However, Member States may
permit the use of other methods or
rules if they can demonstrate that
the results obtained are equivalent
to those obtained using the
methods specified in Annex I and
the rules set out in Annex V.
Member States that permit the use
of such equivalent methods or
rules shall provide the Commission
with all relevant information about
the methods or rules used and
their equivalence.
Bathing water quality assessment
1. Member States shall ensure that
sets of bathing water quality data
are compiled through the
monitoring of the parameters set
out in Annex I, column A.
2. Bathing water quality
assessments shall be carried out:
(a) in relation to each bathing
water;
(b) after the end of each bathing
season;

-

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

Обавеза чланице

-

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

-

НУ

-

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање
Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
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-

НУ

(d) in accordance with the
procedure set out in Annex II.

-

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање
Обавеза чланице

-

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

However, a Member State may
decide to carry out bathing water
quality assessments on the basis
of the set of bathing water quality
data compiled in relation to the
preceding three bathing seasons
only. If it so decides, it shall notify
the Commission beforehand. It
shall also notify the Commission if
it subsequently decides to revert to
carrying out assessments on the
basis of four bathing seasons.
Member States may not change
the applicable assessment period
more than once every five years.
4,3

4,4

купање
Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

(c) on the basis of the set of
bathing water quality data compiled
in relation to that bathing season
and the three preceding bathing
seasons; and

3. Sets of bathing water data used
to carry out bathing water quality
assessments shall always
comprise at least 16 samples or, in
the special circumstances referred
to in Annex IV, paragraph 2, 12
samples.
4. However, provided that either:
- the requirement of paragraph 3 is
satisfied, or
- the set of bathing water data used
to carry out the assessment
comprises at least eight samples,

Обавеза чланице
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4,5

in the case of bathing waters with a
bathing season not exceeding
eight weeks,
a bathing water quality assessment
may be carried out on the basis of
a set of bathing water quality data
relating to fewer than four bathing
seasons if:
(a) the bathing water is newly
identified;
(b) any changes have occurred
that are likely to affect the
classification of the bathing water
in accordance with Article 5, in
which case the assessment shall
be carried out on the basis of a set
of bathing water quality data
consisting solely of the results for
samples collected since the
changes occurred; or
(c) the bathing water had already
been assessed in accordance with
Directive 76/160/EEC, in which
case equivalent data gathered
under that Directive shall be used
and, for this purpose, parameters 2
and 3 of the Annex to Directive
76/160/EEC shall be deemed to be
equivalent to parameters 2 and 1
of column A of Annex I to this
Directive.
5. Member States may subdivide
or group together existing bathing
waters in the light of bathing water
quality assessments. They may
group existing bathing waters
together only if these waters:
(a) are contiguous;
(b) received similar assessments

Обавеза чланице
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5,1

for the preceding four years in
accordance with paragraphs 2, 3
and 4(c); and
(c) have bathing water profiles all
of which identify common risk
factors or the absence thereof.
Classification and quality status of
bathing waters
1. As a result of the bathing water
quality assessment carried out in
accordance with Article 4, Member
States shall, in accordance with the
criteria set out in Annex II, classify
bathing water as:
(a) "poor";
(b) "sufficient";
(c) "good"; or
(d) "excellent".

0.1.
35
0.2.
75.

Назив изнад члана
75. и члан 75.
мењају се и гласе:

ДУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

„Здравствена
исправност и
квалитет воде“
Члан 75.
Вода за пиће мора
испуњавати услове
у погледу
здравствене
исправности.
Вода за купање
мора испуњавати
услове у погледу
квалитета.
Министар
надлежан за
послове здравља
ближе прописује
услове у погледу
здравствене
исправности воде
за пиће и услове у
погледу квалитета
воде за купање.”

5,2

2. The first classification according
to the requirements of this
Directive shall be completed by the
end of the 2015 bathing season.

-

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

5,3

3. Member States shall ensure

-

НУ

Биће усклађено
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5,4

that, by the end of the 2015
bathing season, all bathing waters
are at least "sufficient". They shall
take such realistic and
proportionate measures as they
consider appropriate with a view to
increasing the number of bathing
waters classified as "excellent" or
"good".
4. However, notwithstanding the
general requirement of paragraph
3, bathing waters may temporarily
be classified as "poor" and still
remain in compliance with this
Directive. In such cases, Member
States shall ensure that the
following conditions are satisfied:
(a) in respect of each bathing water
classified as "poor", the following
measures shall be taken with effect
from the bathing season that
follows its classification:
(i) adequate management
measures, including a bathing
prohibition or advice against
bathing, with a view to preventing
bathers' exposure to pollution;
(ii) identification of the causes and
reasons for the failure to achieve
"sufficient" quality status;
(iii) adequate measures to prevent,
reduce or eliminate the causes of
pollution; and
(iv) in accordance with Article 12,
alerting the public by a clear and
simple warning sign and informing
them of the causes of the pollution
and measures taken, on the basis
of the bathing water profile.

кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

-

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање
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(b) If a bathing water is classified
as "poor" for five consecutive
years, a permanent bathing
prohibition or permanent advice
against bathing shall be
introduced. However, a Member
State may introduce a permanent
bathing prohibition or permanent
advice against bathing before the
end of the five year period if it
considers that the achievement of
"sufficient" quality would be
infeasible or disproportionately
expensive.
Bathing water profiles
1. Member States shall ensure that
bathing water profiles are
established in accordance with
Annex III. Each bathing water
profile may cover a single bathing
water or more than one contiguous
bathing waters. Bathing water
profiles shall be established for the
first time by 24 March 2011.

-

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

-

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

6,2

2. Bathing water profiles shall be
reviewed and updated as provided
for in Annex III.

-

НУ

6,3

3. When establishing, reviewing
and updating bathing water
profiles, adequate use shall be
made of data obtained from
monitoring and assessments
carried out pursuant to Directive
2000/60/EC that are relevant for
this Directive.
Management measures in
exceptional circumstances

-

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање
Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

-

НУ

6,1

7,1

Биће усклађено
кроз Правилник о
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8,1

8,2

9,1

Member States shall ensure that
timely and adequate management
measures are taken when they are
aware of unexpected situations
that have, or could reasonably be
expected to have, an adverse
impact on bathing water quality
and on bathers' health.
Such measures shall include
information to the public and, if
necessary, a temporary bathing
prohibition.
Cyanobacterial risks
1. When the bathing water profile
indicates a potential for
cyanobacterial proliferation,
appropriate monitoring shall be
carried out to enable timely
identification of health risks.
2. When cyanobacterial
proliferation occurs and a health
risk has been identified or
presumed, adequate management
measures shall be taken
immediately to prevent exposure,
including information to the public.
Other parameters
1. When the bathing water profile
indicates a tendency for
proliferation of macro-algae and/or
marine phytoplankton,
investigations shall be undertaken
to determine their acceptability and
health risks and adequate
management measures shall be
taken, including information to the
public.

квалитету воде за
купање

-

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање
Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

-

НУ

-

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

-

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање
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9,2

10,1

11,1

2. Bathing waters shall be
inspected visually for pollution such
as tarry residues, glass, plastic,
rubber or any other waste. When
such pollution is found, adequate
management measures shall be
taken, including, if necessary,
information to the public.
Cooperation on transboundary
waters
Wherever a river basin gives rise to
transboundary impacts on bathing
water quality, the Member States
involved shall cooperate as
appropriate in implementing this
Directive, including through the
appropriate exchange of
information and joint action to
control those impacts.
Article 11
Public participation
Member States shall encourage
public participation in the
implementation of this Directive
and shall ensure the provision of
opportunities for the public
concerned:
- to find out how to participate, and
- to formulate suggestions, remarks
or complaints.
This shall relate, in particular, to
the establishment, review and
updating of lists of bathing waters
in accordance with Article 3(1).
Competent authorities shall take
due account of any information
obtained.

НУ

-

Члан се односи на
то да мора да се
врши сарадња на
прекограничним
водама

ПУ

0.3.
81.

Члан се односи на
учешће јавности у
имплементацији
директиве

ПУ

0.3.
78.

Члан се односи на
обавезне
надлежних
институција да

ПУ

0.2.
92.
0.3.
23. 4.

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање
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информишу
јавност о
квалитету воде за
купање
12,1

-

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

(b) a general description of the
bathing water, in non-technical
language, based on the bathing
water profile established in
accordance with Annex III;

-

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

(d) information on the nature and
expected duration of abnormal
situations during such events;

-

НУ

(e) whenever bathing is prohibited
or advised against, a notice
advising the public and giving
reasons;

-

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање
Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

(f) whenever a permanent bathing
prohibition or permanent advice
against bathing is introduced, the
fact that the area concerned is no
longer a bathing water and the
reasons for its declassification; and

-

НУ

Information to the public
1. Member States shall ensure that
the following information is actively
disseminated and promptly made
available during the bathing
season in an easily accessible
place in the near vicinity of each
bathing water:
(a) the current bathing water
classification and any bathing
prohibition or advice against
bathing referred to in this Article by
means of a clear and simple sign
or symbol;

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање
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12,2

(g) an indication of sources of more
complete information in
accordance with paragraph 2.

-

НУ

2. Member States shall use
appropriate media and
technologies, including the
Internet, to disseminate actively
and promptly the information
concerning bathing waters referred
to in paragraph 1 and also the
following information in several
languages, when appropriate:

-

НУ

(b) the classification of each
bathing water over the last three
years and its bathing water profile,
including the results of monitoring
carried out in accordance with this
Directive since the last
classification;

-

НУ

(c) in the case of bathing waters
classified as being "poor",
information on the causes of
pollution and measures taken with
a view to preventing bathers'
exposure to pollution and to tackle
its causes as referred to in Article
5(4); and
(d) in the case of bathing waters
subject to short-term pollution,
general information on:
- conditions likely to lead to shortterm pollution,
- the likelihood of such pollution
and its likely duration,
- the causes of the pollution and

0.2.
203.

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање
Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

(a) a list of bathing waters;

0.1
96.

-

Члан се односи на
обавезу надлежног
инспектора о
обавештавања о
предузимању мера

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

ПУ

НУ

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање
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measures taken with a view to
preventing bathers' exposure to
pollution and to tackle its causes.
The list referred to in point (a) shall
be available each year before the
start of the bathing season. The
results of the monitoring referred to
in point (b) shall be made available
on the Internet upon completion of
the analysis.

-

12,3

3. The information referred to in
paragraphs 1 and 2 shall be
disseminated as soon as it is
available and with effect from the
start of the fifth bathing season
after 24 March 2008.

0.4.
120.

12,4

4. Member States and the
Commission shall, wherever
possible, provide information to the
public using geo-referenced
technology and present it in a clear
and coherent manner, in particular
through the use of signs and
symbols.
Reports
1. Member States shall provide the
Commission with the results of the
monitoring and with the bathing
water quality assessment for each
bathing water, as well as with a
description of significant
management measures taken.
Member States shall provide this
information annually by 31
December in relation to the

13,1

НУ

Члан се односи
обавезу
достављања
информација о
водама за купање
на почетку пете
сезоне купања
после 24. марта
2008.

Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање

ПУ

Обавеза чланице

Обавеза чланице
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preceding bathing season. They
shall begin providing it once the
first bathing water quality
assessment has been carried out
in accordance with Article 4.
13,2

2. Member States shall notify the
Commission annually before the
start of the bathing season of all
waters identified as bathing waters,
including the reason for any
change compared to the preceding
year. They shall do so for the first
time before the start of the first
bathing season after 24 March
2008.

Обавеза чланице

13,3

3. When monitoring of bathing
water has started under this
Directive, annual reporting to the
Commission in accordance with
paragraph 1 shall continue to take
place pursuant to Directive
76/160/EEC until a first
assessment can be made under
this Directive. During that period,
parameter 1 of the Annex to
Directive 76/160/EEC shall not be
taken into account in the annual
report, and parameters 2 and 3 of
the Annex to Directive 76/160/EEC
shall be assumed to be equivalent
to parameters 2 and 1 of column A
of Annex I to this Directive.

Обавеза чланице

13,4

4. The Commission shall publish
an annual summary report on
bathing water quality in the
Community, including bathing
water classifications, conformity
with this Directive and significant

Обавеза чланице
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14,1

management measures
undertaken. The Commission shall
publish this report by 30 April every
year, including via the Internet.
When establishing the report the
Commission shall, wherever
possible, make best use of data
collection, assessment and
presentation systems under related
Community legislation, in particular
Directive 2000/60/EC.
Report and review
1. The Commission shall, by 2008,
submit a report to the European
Parliament and to the Council. The
report shall have particular regard
to:
(a) the results of an appropriate
European epidemiological study
conducted by the Commission in
collaboration with Member States;
(b) other scientific, analytical and
epidemiological developments
relevant to the parameters for
bathing water quality, including in
relation to viruses; and
(c) World Health Organisation
recommendations.

Обавеза чланице

14,2

2. Member States shall, by the end
of 2015, submit written
observations to the Commission on
that report including on the need
for any further research or
assessments which may be
required to assist the Commission
in its review of this Directive under
paragraph 3.

Обавеза чланице

14,3

3. In the light of the report, the

Обавеза чланице
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15,1&2

Member States' written
observations and an extended
impact assessment and bearing in
mind experience gained from
implementing this Directive, the
Commission shall, no later than
2020, review this Directive with
particular regard to the parameters
for bathing water quality, including
whether it would be appropriate to
phase out the "sufficient"
classification or modify the
applicable standards, and shall
present if necessary appropriate
legislative proposals in accordance
with Article 251 of the Treaty.
Technical adaptations and
implementing measures
1 The Commission shall, in
accordance with the regulatory
procedure referred to in Article
16(2), lay down the following:
(a) detailed rules for the
implementation of Article 8(1),
Article 12(1)(a) and Article 12(4);
(b) guidelines for a common
method for the assessment of
single samples.
2 The Commission shall adopt the
following measures:
(a) the specification of EN/ISO
standard on the equivalence of
microbiological methods for the
purposes of Article 3(9);
(b) any amendments necessary in
order to adapt the methods of
analysis for the parameters set out
in Annex I in the light of scientific
and technical progress;

Обавеза Комисије
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15,3

16,1

16,2

16,3

(c) any amendments necessary in
order to adapt Annex V in the light
of scientific and technical progress.
Those measures, designed to
amend non-essential elements of
this Directive, inter alia, by
supplementing it, shall be adopted
in accordance with the regulatory
procedure with scrutiny referred to
in Article 16(3)..
The Commission shall present a
draft of the measures to be taken
in accordance with paragraph 1(a)
with respect to Article 12(1)(a) by
24 March 2010. Before doing so, it
shall consult representatives of
Member States, regional and local
authorities, relevant tourist and
consumer organisations and other
interested parties. After the
adoption of relevant rules, it shall
publicise them via the Internet.
Committee procedure
1. The Commission shall be
assisted by a committee.
2. Where reference is made to this
paragraph, Articles 5 and 7 of
Decision 1999/468/EC shall apply,
having regard to the provisions of
Article 8 thereof.
The period laid down in Article 5(6)
of Decision 1999/468/EC shall be
set at three months.
Where reference is made to this
paragraph, Article 5a(1) to (4) and
Article 7 of Decision 1999/468/EC
shall apply, having regard to the
provisions of Article 8 thereof.

Обавеза Комисије

Односи се на
Комисију
Односи се на
Комисију

Односи се на
Комисију
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17,1

Repeal
1. Directive 76/160/EEC is hereby
repealed with effect from 31
December 2015. Subject to
paragraph 2, this repeal shall be
without prejudice to Member
States' obligations concerning the
time limits for transposition and
application set out in the repealed
Directive.

Односи се на
Комисију

17,2

2. As soon as a Member State has
taken all necessary legal,
administrative and practical
measures to comply with this
Directive, this Directive will be
applicable, replacing Directive
76/160/EEC.

Обавеза чланице

17,3

3. References to the repealed
Directive 76/160/EEC shall be
construed as being made to this
Directive.
Implementation
1. Member States shall bring into
force the laws, regulations and
administrative provisions
necessary to comply with this
Directive by 24 March 2008. They
shall forthwith inform the
Commission thereof.

Обавеза чланице

When Member States adopt these
measures, they shall contain a
reference to this Directive or shall
be accompanied by such a
reference on the occasion of their
official publication. The methods of
making such reference shall be laid
down by Member States.

Обавеза чланице
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18,2

19,1

Обавеза чланице

2. Member States shall
communicate to the Commission
the texts of the main provisions of
national law that they adopt in the
field covered by this Directive.
Entry into force
This Directive shall enter into force
on the 20th day following its
publication in the Official Gazette
of the European Union.
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ANNEX I

For inland waters

-

НУ

ANNEX II

Bathing water assessment and
classification

-
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II,1

II,2

1. Poor quality
2. Sufficient quality

-

НУ

II,3

3. Good quality

-

НУ

II,4

4. Excellent quality

-

НУ

ANNEX III

The bathing water profile

-

НУ

ANNEX IV

Bathing water monitoring

-
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ANNEX V

Rules on the handling of samples
for microbiological analyses

-

НУ

купање
Биће усклађено
кроз Правилник о
квалитету воде за
купање
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1. Назив прописа EУ
DIRECTIVE 2007/60/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks
Директива 2007/60 / ЕЦ Европског парламента и Савета од 23. октобра 2007. о процени и управљању ризицима од поплава
3. Oвлашћени предлагач прописа - Влада
Обрађивач -Министарство пољопривреде и заштите животне средине
5. Назив (важећег, нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом ЕУ

0.4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о водама
Draft Law on amendments on Water Law
0.2. Закон о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12)
Law on Water („Official Gazette of RS”, no. 30/10 and 93/12)
0.5. Правилник о утврђивању методологије за израду прелиминарне процене ризика од поплава,( „Сужбени гласник РС”, бр. 1/12, 11.1. 2012.)
Rulebook on the Establishment of a Methodology for the Preparation of a Preliminary Flood Risk, „Official Gazette of RS”, No. , 1/12, 11.1.2011, 91-95
0.4. Закон о ратификацији Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав („Службени гласник РС – Међународни уговори”,
број 2/03, 31.1. 2003.)
Law on ratification of the Convention on Cooperation for the Protection and Sustainable Use of thе Danube River (OG RS – International Agreements, No. 2/2003,
January 31, 2003)
0.5. Закон о ратификацији Оквирног споразума о сливу реке Саве, Протокол о режиму пловидбе уз Оквирни споразум о сливу реке Саве и амандман
споразума Оквирног споразума о сливу реке Саве и Протокола о режиму пловидбе на оквирни споразум о ријеци Сави („Службени гласник .РС –
Међународни уговори”, број 12/04, 28.5. 2004.)
Law on ratification of the Framework agreement on the Sava River Basin, Protocol on the Navigation regime to the Framework agreement on the Sava River Basin
and Agreement on the Amadments to the Framework agreement on the Sava River Basin and the Protocol on the Navigation regime to the framework agreement
on the Sava River (OG CS – International Agreements, No. 12/2004, May 28, 2004)
7. Усклађеност одредаба прописа са одредбама прописа ЕУ

2. „CELEX” ознака
ЕУ прописа
32007L0060
4. Датум израде
табеле
22.11.2016.
6. Бројчане ознаке
(шифре)
планираних
прописа из базе
НПАА
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а)

а1)

б)

б1)

в)

г)

д)

Одредба
прописа ЕУ

Садржина одредбе

Одредбе прописа
Републике Србије

Садржина одредбе

Разлози за делимичну
усклађеност,
неусклађеност или
непреносивост

Напомена о
усклађености

Art. 1

Purpose

Усклађеност
(потпуно усклађено
- ПУ, делимично
усклађено - ДУ,
неусклађено - НУ,
непреносиво - НП)
ДУ

Art. 2

For the purpose of this Directive, in
addition to the definitions of ‘river’,
‘river basin’, ‘sub-basin’ and ‘river
basin district’ as set out in Article 2 of
Directive 2000/60/EC, the following
definitions
shall apply:
1. ‘flood’ ;

Закон о водама,(
„Службени гласник РСˮ,
број 30/10,
7. 5.2010.)
Чл. 3 (45, 46)

Заштита од
штетног дејства
вода и управљање
ризицима(Члан
45.);
Угрожено
подручје(Члан
46.);
дeфинициja
пoплaвa
1.„пoплaвaˮ je
приврeмeнa
пoкривeнoст
вoдoм зeмљиштa
кoje oбичнo ниje
пoкривeнo вoдoм и
пoдрaзумeвa
пoплaвe oд рeкa,
плaнинских
буjицa,
пoврeмeних
вoдoтoкoвa у

ДУ

Ова одредба директиве
је делимично усклађена
, потпуно ће бити
усклађена након
доношења
Методологије за израду
карата угрожености и
карата ризика од
поплава измена З
усвајања ОВ 2018
Ова одредба директиве
је делимично усклађена
јер су наведене
дефиниције дате у
предлог измене ЗОВ
2015, а остале ће бити
измењене у следећим
изменама ЗОВ 2018

393

Срeдoзeмљу и
пoплaвe oд мoрa у
приoбaлним
пoдручjимa, a мoгу
сe искључити
плaвљeњa из
кaнaлизaциoних
систeмa;
2.„ризик oд
пoплaвeˮ je
кoмбинaциja
вeрoвaтнoћe пojaвe
пoплaвe и мoгућих
штeтних
пoслeдицa пoплaвe
нa људскo
здрaвљe, живoтну
срeдину, културнo
нaслeђe и
приврeдну
aктивнoст.

2. ‘flood risk’

Art.3.1

Art. 3.2

For the purposes of this Directive
Member States shall make use of the
arrangements made under Article 3(1),
(2), (3), (5) and (6) of Directive
2000/60/EC.
[However, for the implementation of
this Directive, Member States may:
(a) appoint competent authorities
different from those identified
pursuant to Article 3(2) of Directive
2000/60/EC;
(b) identify certain coastal areas or
individual river basins and assign them
to a unit of management different from
those assigned pursuant to Article 3(1)
of Directive 2000/60/EC.
In these cases, Member States shall, by
26 May 2010, communicate to the

НУ

Ова одредба директиве
је неусклађена јер ће се
ова дефиниција наћи у
Методологији за израду
карата угрожености и
карата ризика од
поплава

није постигнуто

НП

Ова одредба директиве
је непреносива јер не
садржи обавезу за
државу чланицу

дискрециона одредба

НП

Ова одредба директиве
је непреносива јер не
садржи обавезу за
државу чланицу –
дискрециона одредба
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Chap. II
Art. 4.1

Art. 4.2

Commission the information referred
to in Annex I to Directive 2000/60/EC.
For this purpose, any reference to
competent authorities and river basin
districts shall be taken as references to
the competent authorities and unit of
management referred to in this Article.
Member States shall inform the
Commission of any changes in the
information provided pursuant to this
paragraph within three months of the
change coming into effect.]
PRELIMINARY FLOOD RISK
ASSESSMENT
Member States shall, for each river
basin district, or unit of management
referred to in Article 3(2)(b), or the
portion of an international river basin
district lying within their territory,
undertake a preliminary flood risk
assessment in accordance with
paragraph 2 of this Article.

Based on available or readily derivable
information, such as records and
studies on long term developments, in
particular impacts of climate change
on the occurrence of floods, a
preliminary flood risk assessment shall
be undertaken to provide an
assessment of potential risks. The
assessment shall include at least the
following:
(a) maps of the river basin district at
the appropriate scale including the

Закон о водама,
(„Службени гласник РСˮ,
број 30/10,
7. 5.2010.)
Чл. 47, 4.
Правилник
о утврђивању
методологије за израду
прелиминарне
процене ризика од
поплава, („Службени
гласник РСˮ, број 1/12,
11.1. 2012.)
Закон о водама,
(„Сужбени гласник РСˮ,
број 30/10,
7. 5.2010.)
Чл. 47, 4.
Правилник о утврђивању
методологије за израду
прелиминарне процене
ризика од поплава,
(„Службени гласник РСˮ,
број 1/12, 11.1. 2012.)

Прелиминарна
процена ризика од
поплава

ПУ

Члан 47.

Прелиминарна
процена ризика од
поплава
Члан 47.

ПУ
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Art. 4.3

borders of the river basins, sub-basins
and, where existing, coastal areas,
showing topography and land use;
(b) a description of the floods which
have occurred in the past and which
had significant adverse impacts on
human health, the environment,
cultural heritage and economic activity
and for which the likelihood of similar
future events is still relevant, including
their flood extent and conveyance
routes and an assessment of the
adverse impacts they have entailed;
(c) a description of the significant
floods which have occurred in the
past, where significant adverse
consequences of similar future events
might be envisaged;
and, depending on the specific needs
of Member States, it shall include:
(d) an assessment of the potential
adverse consequences of future floods
for human health, the environment,
cultural heritage and economic
activity, taking into account as far as
possible issues such as the topography,
the position of watercourses and their
general hydrological and
geomorphological characteristics,
including floodplains as natural
retention areas, the effectiveness of
existing manmade flood defence
infrastructures, the position of
populated areas, areas of economic
activity and long-term developments
including impacts of climate change
on the occurrence of floods.
In the case of international river basin
districts, or units of management
referred to in Article 3(2)(b) which are

Закон о водама,
(„Службени гласник РСˮ,
број 30/10, 7. 5.2010.)

Начела
Члан 25.

ПУ
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shared with other Member States,
Member States shall ensure that
exchange of relevant information takes
place between the competent
authorities concerned.

Правилнико утврђивању
методологије за израду
прелиминарне процене
ризика од поплава,
(„Службени гласник РСˮ,
број 1/12, 11.1. 2012.)
Правилнико утврђивању
методологије за израду
прелиминарне процене
ризика од поплава,
(„Службени гласник РСˮ,
број 1/12, 11.1. 2012.)

Art. 4.4

Member
States shall complete the preliminary

Закон о ратификацији
Конвенције о сарадњи на
заштити и одрживом
коришћењу реке Дунав
(„Службени гласник РС –
Међународни уговориˮ,
број 2/03, 31.1. 2003.)
Закон о ратификацији
Оквирног споразума о
сливу реке Саве,
Протокол о режиму
пловидбе уз Оквирни
споразум о сливу реке
Саве и амандман
споразума Оквирног
споразума о сливу реке
Саве и Протокола о
режиму пловидбе на
оквирни споразум о
ријеци Сави („Службени
гласник РС –
Међународни уговориˮ,
број 12/04, 28.5. 2004.)
није пренето

НП

Односи се на земље
чланице ЕУ
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Art. 5.1

Art. 5.2

Chap. III
Art. 6.1

Art. 6.2

flood risk assessment by 22 December
2011.
On the basis of a preliminary flood
risk assessment as referred to in
Article 4, Member States shall, for
each river basin district, or unit of
management referred to in Article
3(2)(b), or portion of an international
river basin district lying within their
territory, identify those areas for which
they conclude that potential significant
flood risks exist or might be
considered likely to occur.

The identification under paragraph 1
of areas belonging to an international
river basin district, or to a unit of
management referred to in Article
3(2)(b) shared with another
MemberState, shall be coordinated
between the Member States
concerned.
FLOOD HAZARD MAPS AND
FLOOD RISK MAPS
Member States shall, at the level of the
river basin district, or unit of
management referred to in Article
3(2)(b), prepare flood hazard maps and
flood risk maps, at the most
appropriate scale for the areas
identified under Article 5(1).

The preparation of flood hazard maps
and flood risk maps for areas
identified under Article 5 which are
shared with other Member States shall
be subject to prior exchange of

Закон о водама,(
„Службени гласник РСˮ,
број 30/10,
7. 5.2010.)
Чл. 47. (4),48.
Правилник о утврђивању
методологије за израду
прелиминарне процене
ризика од поплава,
(„Службени гласник РСˮ,
број 1/12, 11.1. 2012 )
Чл. 9, 10.
Није разматрано

ПУ

НП

Ова одредба директиве
није постигнута

Закон о водама,
(„Службени гласник РСˮ,
број 30/10,
7. 5.2010.)
Чл. 48, 7.

ДУ

Закон о водама,(
„Службени гласник РСˮ
број 30/10, 07. 5.2010.)
(Чл. 48, 7)

ДУ

Ова одредба директиве
је делимично усклађена
– До краја 2015. ће се
донети Правилник о
утврђивању
методологије за
припрему карата
угрожености и ризика
од поплава
Ова одредба директиве
је делимично усклађено
– До краја 2015. ће се
донети Правилник о
утврђивању
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information between the Member
States concerned.

Art. 6.3

Art. 6.4

Flood hazard maps shall cover the
geographical areas which could be
flooded according to the following
scenarios:
(a) floods with a low probability, or
extreme event scenarios;
(b) floods with a medium probability
(likely return period ≥ 100 years);
(c) floods with a high probability,
where appropriate.
For each scenario referred to in
paragraph 3 the following elements
shall be shown:
(a) the flood extent;

Закон о ратификацији
Конвенције о сарадњи на
заштити и одрживом
коришћењу реке Дунав
(„Службени гласник .РС
– Међународни
споразумиˮ, број 2/03,
31.1. 2003.)
Закон о ратификацији
Оквирног споразума о
сливу реке Саве,
Протокол о режиму
пловидбе уз Оквирни
споразум о сливу реке
Саве и амандман
споразума Оквирног
споразума о сливу реке
Саве и Протокола о
режиму пловидбе на
оквирни споразум о
ријеци Сави („Службени
гласник РС –
Међународни уговориˮ,
број 12/04, 28.5. 2004.)
Закон о водама,(
„Службени гласник РСˮ,
број 30/10,
7. 5.2010.)
Чл. 48, 7

Закон о водама,(
„Службени гласник РСˮ,
број 30/10,
7. 5.2010.)

методологије за
припрему карата
угрожености и ризика
од поплава

ДУ

Ова одредба директиве
је делимично усклађено
– До краја 2015. ће се
донети Правилник о
утврђивању
методологије за
припрему карата
угрожености и ризика
од поплава

ДУ

Ова одредба директиве
је делимично усклађено
– До краја 2015. ће се
донети Правилник о
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Art. 6.5

Art. 6.6

Art. 6.7

(b) water depths or water level, as
appropriate;
(c) where appropriate, the flow
velocity or the relevant water flow.

Чл. 48, 7

Flood risk maps shall show the
potential adverse consequences
associated with flood scenarios
referred to in paragraph 3 and
expressed in terms of the following:
(a) the indicative number of
inhabitants potentially affected;
(b) type of economic activity of the
area potentially affected;
(c) installations as referred to in Annex
I to Council Directive 96/61/EC of 24
September 1996 concerning integrated
pollution prevention and control (1)
which might cause accidental pollution
in case of flooding and potentially
affected protected areas identified in
Annex IV(1)(i), (iii) and (v) to
Directive 2000/60/EC;
(d) other information which the
Member State considers useful such as
the indication of areas where floods
with a high content of transported
sediments and debris floods can occur
and information on other significant
sources of pollution.
[Member States may decide that, for
coastal areas where an adequate level
of protection is in place, the
preparation of flood hazard maps shall
be limited to the scenario referred to in
paragraph 3(a).]
[Member States may decide that, for
areas where flooding is from
groundwater sources, the preparation

Закон о водама,(
„Службени гласник РСˮ,
број 30/10,
7. 5.2010.)
Чл. 48, 7

ДУ

Није постигнуто–
дискрециона одредба

НП

Није постигнуто–
дискрециона одредба

НП

утврђивању
методологије за
припрему карата
угрожености и ризика
од поплава
Ова одредба директиве
је делимично усклађено
– До краја 2015. ће се
донети Правилник о
утврђивању
методологије за
припрему карата
угрожености и ризика
од поплава

Односи се на земље
чланице ЕУ
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Art. 6.8

Chap. IV
Art. 7.1

Art. 7.2

Art. 7.3

of flood hazard maps shall be limited
to the scenario referred to in paragraph
3(a).]
Member States shall ensure that the
flood hazard maps and flood risk maps
are completed by 22 December 2013.
FLOOD RISK MANAGEMENT
PLANS
On the basis of the maps referred to in
Article 6, Member States shall
establish flood risk management plans
coordinated at the level of the river
basin district, or unit of management
referred to in Article 3(2)(b), for the
areas identified under Article 5(1) and
the areas covered by Article 13(1)(b)
in accordance with paragraphs 2 and 3
of this Article.
Member States shall establish
appropriate objectives for the
management of flood risks for the
areas identified under Article 5(1) and
the areas covered by Article 13(1)(b),
focusing on the reduction of potential
adverse consequences of flooding for
human health, the environment,
cultural heritage and economic
activity, and, if considered
appropriate, on nonstructural
initiatives and/or on the reduction of
the likelihood of flooding.
Flood risk management plans shall
include measures for achieving the
objectives established in accordance
with paragraph 2 and shall include the
components set out in Part A of the
Annex.
Flood risk management plans shall
take into account relevant aspects such

Није постигнуто–
дискрециона одредба

НП

Закон о водама,
(„Службени гласник РСˮ,
број 30/10,
7. 5.2010.)
Чл. 49, 3

ПУ

Закон о водама,(
„Службени гласник РСˮ,
број 30/10,
7. 5.2010.)
Чл. 49.

ПУ

Закон о водама,(
„Службени гласник РСˮ,
број 30/10,
7. 5.2010.)
Чл. 49.

ПУ
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Art. 7.4

Art. 7.5

as costs and benefits, flood extent and
flood conveyance routes and areas
which have the potential to retain
flood water, such as natural
floodplains, the environmental
objectives of Article 4 of Directive
2000/60/EC, soil and water
management, spatial planning, land
use, nature conservation, navigation
and port infrastructure.
Flood risk management plans shall
address all aspects of flood risk
management focusing on prevention,
protection, preparedness, including
flood forecasts and early warning
systems and taking into account the
characteristics of the particular river
basin or sub-basin.
Flood risk management plans may also
include the promotion of sustainable
land use practices, improvement of
water retention as well as the
controlled flooding of certain areas in
the case of a flood event.
In the interests of solidarity, flood risk
management plans established in one
Member State shall not include
measures which, by their extent and
impact, significantly increase flood
risks upstream or downstream of other
countries in the same river basin or
sub-basin, unless these measures have
been coordinated and an agreed
solution has been found among the
Member States concerned in the
framework of Article 8.
Member States shall ensure that flood
risk management plans are completed
and published by 22 December 2015.

Није постигнуто–
дискрециона одредба

НП

Закон о водама,
(„Службени гласник РСˮ,
број 30/10,
7. 5.2010.)
Чл. 49 (3)

ДУ

Ова одредба директиве
је делимично усклађена
У наредним изменама
ЗОВ-принцип
солидарности

Није постигнуто

НП

Односи се на обавезу
државе чланице ЕУ
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Art. 8.1

Art. 8.2

Art. 8.3

For river basin districts, or units of
management referred to in Article
3(2)(b), which fall entirely within their
territory, Member States shall ensure
that one single flood risk management
plan, or a set of flood risk management
plans coordinated at the level of the
river basin district, is produced.
Where an international river basin
district, or unit of management
referred to in Article 3(2)(b), falls
entirely within the Community,
Member States shall ensure
coordination with the aim of
producing one single international
flood risk management plan, or a set of
flood risk management plans
coordinated at the level of the
international river basin district.
Where such plans are not produced,
Member States shall produce flood
risk management plans covering at
least the parts of the international river
basin district falling within their
territory, as far as possible coordinated
at the level of the international river
basin district.
Where an international river basin
district, or unit of management
referred to in Article 3(2)(b), extends
beyond the boundaries of the
Community, Member States shall
endeavour to produce one single
international flood risk management
plan or a set of flood risk management
plans coordinated at the level of the
international river basin district; where
this is not possible, paragraph 2 shall
apply for the parts of the international

Закон о водама,
(„Службени гласник РСˮ,
број 30/10,
7. 5.2010.)

ПУ

Чл.50, 34, 51
Није релевантно

НП

Закон о водама,(
„Службени гласник РСˮ,
број 30/10,
7. 5.2010.)
, Чл. 25 (3)

ПУ

Закон о ратификацији
Конвенције о сарадњи на
заштити и одрживом
коришћењу реке Дунав
(„Службени гласник РС –
Међународни
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river basin falling within their
territory.

Art. 8.4

Art. 8.5

[The flood risk management plans
referred to in paragraphs 2 and 3 shall
be supplemented, where considered
appropriate by countries sharing a subbasin, by more detailed flood risk
management plans coordinated at the
level of the international sub-basins.]
Where a MemberState identifies an
issue which has an impact on the
management of flood risks of its water
and that issue cannot be resolved by
that MemberState, it may report the
issue to the Commission and any other
MemberState concerned and may
make recommendations as to how the
issue should be resolved.
The Commission shall respond to any
report or recommendations from
Member States within a period of six
months.

споразумиˮ, бр.2/03, 31.1.
2003.)
Закон о ратификацији
Оквирног споразума о
сливу реке Саве,
Протокол о режиму
пловидбе уз Оквирни
споразум о сливу реке
Саве и амандман
споразума Оквирног
споразума о сливу реке
Саве и Протокола о
режиму пловидбе на
оквирни споразум о
ријеци Сави („Службени
гласник РС –
Међународни уговориˮ,
број 12/04, 28.5. 2004.)
Није постигнуто–
дискрециона одредба

Није постигнуто

НП

НП
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Chap. V

Art. 9

COORDINATION WITH
DIRECTIVE 2000/60/EC, PUBLIC
INFORMATION AND
CONSULTATION
Member States shall take appropriate
steps to coordinate the application of
this Directive and that of Directive
2000/60/EC focusing on opportunities
for improving efficiency, information
exchange and for achieving common
synergies and benefits having regard
to the environmental objectives laid
down in Article 4 of Directive
2000/60/EC. In particular:
1. the development of the first flood
hazard maps and flood risk maps and
their subsequent reviews as referred to
in Articles 6 and 14 of this Directive
shall be carried out in such a way that
the information they contain is
consistent with relevant information
presented according to Directive
2000/60/EC. They shall be
coordinated with, and may be
integrated into, the reviews provided
for in Article 5(2) of Directive
2000/60/EC;
2. the development of the first flood
risk management plans and their
subsequent reviews as referred to in
Articles 7 and 14 of this Directive
shall be carried out in coordination
with, and may be integrated into, the
reviews of the river basin management
plans provided for in Article 13(7) of
Directive 2000/60/EC;
3. the active involvement of all
interested parties under Article 10 of
this Directive shall be coordinated, as
appropriate, with the active

Није постигнуто

НП

405

Art. 10.1

Art. 10.2

Chap. VI
Art. 11.1

Art. 11.2

involvement of interested parties under
Article 14 of Directive 2000/60/EC.
In accordance with applicable
Community legislation, Member
States shall make available to the
public the preliminary flood risk
assessment, the flood hazard maps, the
flood risk maps and the flood risk
management plans.
Member States shall encourage active
involvement of interested parties in the
production, review and updating of the
flood risk management plans referred
to in Chapter IV.
IMPLEMENTING MEASURES AND
AMENDMENTS
The Commission may, in accordance
with the regulatory procedure referred
to in Article 12(2), adopt technical
formats for the purpose of processing
and transmission of data, including
statistical and cartographic data, to the
Commission.
The technical formats should be
adopted at least two years before the
dates indicated respectively in Articles
4(4), 6(8) and 7(5), taking into account
existing standards as well as formats
developed under relevant Community
acts.
The Commission may, taking into
account the periods for review and
updating, adapt the Annex to scientific
and technical progress.
These measures, designed to amend
non-essential elements of this
Directive, shall be adopted in
accordance with the regulatory
procedure with scrutiny referred to in

Закон о водама,
(„Службени гласник РСˮ,
број 30/10,
7. 5.2010.)
Чл. 25 (7)
Закон о водама,
(„Службени гласник РСˮ,
број 30/10,
7. 5.2010.)
Чл. 25 (7)

Начела

ПУ

ПУ

ПУ
Није постигнуто

НП

Није постигнуто

НП
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Art. 12.1

Art. 12.2

Art. 12.3

Chap. VII
Art. 13.1

Article 12(3).
The Commission shall be assisted by
the committee established under
Article 21 of Directive 2000/60/EC.

Није постигнуто

НП

Where reference is made to this
paragraph, Articles 5 and 7 of
Decision 1999/468/EC shall apply,
having regard to the provisions of
Article 8 thereof.
The period laid down in Article 5(6) of
Decision 1999/468/EC shall be set at
three months.
Where reference is made to this
paragraph, Article 5a(1) to (4) and
Article 7 of Decision 1999/468/EC
shall apply, having regard to the
provisions of Article 8 thereof.
TRANSITIONAL MEASURES

Није постигнуто

НП

Није постигнуто

НП

[Member States may decide not to
undertake the preliminary flood risk
assessment referred to in Article 4 for
those river basins, sub-basins or
coastal areas where they have either:
(a) already undertaken a risk
assessment to conclude, before 22
December 2010, that a potential
significant flood risk exists or might
be considered likely to occur leading
to the identification of the area among
those referred to in Article 5(1) or
(b) decided, before 22 December
2010, to prepare flood hazard maps
and flood risk maps and to establish
flood risk management plans in
accordance with the relevant
provisions of this Directive.]

Није постигнуто–
дискрециона одредба

НП
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Art. 13.2

Art. 13.3

Art. 13.4
Chap. VIII
Art. 14.1

Art. 14.2

Art. 14.3

Art. 14.4

Art. 15.1

[Member States may decide to make
use of flood hazard maps and flood
risk maps finalised before 22
December 2010, if such maps provide
a level of information equivalent to the
requirements of Article 6.]
[Member States may decide to make
use of flood risk management plans
finalised before 22 December 2010,
provided the content of these plans is
equivalent to the requirements set out
in Article 7.]
Paragraphs 1, 2 and 3 shall apply
without prejudice to Article 14.
REVIEWS, REPORTS AND FINAL
PROVISIONS
The preliminary flood risk assessment,
or the assessment and decisions
referred to in Article 13(1), shall be
reviewed, and if necessary updated, by
22 December 2018 and every six years
thereafter.
The flood hazard maps and the flood
risk maps shall be reviewed, and if
necessary updated, by 22 December
2019 and every six years thereafter.
The flood risk management plan(s)
shall be reviewed, and if necessary
updated, including the components set
out in part B of the Annex, by 22
December 2021 and every six years
thereafter.
The likely impact of climate change on
the occurrence of floods shall be taken
into account in the reviews referred to
in paragraphs 1 and 3.
Member States shall make available
the preliminary flood risk assessment,
the flood hazard maps, the flood risk

Није постигнуто–
дискрециона одредба

НП

Није постигнуто–
дискрециона одредба

НП

Није постигнуто

НП

Није постигнуто

Није постигнуто

НП

Није постигнуто

Није постигнуто

НП

Није постигнуто

Није постигнуто

НП

Није постигнуто

Није постигнуто

НП

Није постигнуто

Није постигнуто

НП

Односи се на обавезу
државе чланице ЕУ
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Art. 15.2

Art. 16

Art. 17.1

Art. 17.2

maps and flood risk management plans
referred to in Articles 4, 6 and 7, as
well as their review and, where
applicable, their updates to the
Commission within three months after
the dates indicated respectively in
Articles 4(4), 6(8), 7(5) and 14.
Member States shall inform the
Commission of the decisions taken in
accordance with Article 13(1), (2) and
(3) and make available the relevant
information thereon by the dates
indicated respectively in Articles
4(4),6(8) and 7(5).
The Commission shall, by 22
December 2018, and every six years
thereafter, submit to the European
Parliament and to the Council a report
on the implementation of this
Directive. The impact of climate
change shall be taken into account in
drawing up this report.
Member States shall bring into force
the laws, regulations and
administrative provisions necessary to
comply with this Directive before 26
November 2009. They shall forthwith
inform the Commission thereof.
When they are adopted by Member
States, these measures shall contain a
reference to this Directive or shall be
accompanied by such reference on the
occasion of their official publication.
The methods of making such reference
shall be laid down by Member States.
Member States shall communicate to
the Commission the text of the main
provisions of national law which they
adopt in the field covered by this

Није постигнуто

Није постигнуто

НП

Односи се на обавезу
државе чланице ЕУ

Није постигнуто

Није постигнуто

НП

Није постигнуто

Није постигнуто

НП

Односи се на земље
чланице ЕУ

Није постигнуто

Није постигнуто

НП

Односи се на земље
чланице ЕУ и Комисију
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Art. 18

Art. 19
Annex

Directive.
This Directive shall enter into force on
the 20th day following its publication
in the Official Journal of the European
Union.
This Directive is addressed to the
Member States.
A. Flood risk management
plans
I.

B.

Components of the
first flood risk
management plans:
II.
Description of the
implementation of
the plan:
Components of the
subsequent update of flood
risk management plans:

Није постигнуто

Није постигнуто

НП

Није постигнуто

Није постигнуто

НП

Закон о водама,(
„Службени гласник РСˮ,
број 30/10,
7. 5.2010.)
Чл.49 (3)

Доношење плана
управљања водама

ПУ

Односи се на земље
чланице ЕУ
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2.
Назив прописа EУ
Commission Directive 2009/90/EC of 31 July 2009 laying down, pursuant to Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the
Council, technical specifications for chemical analysis and monitoring of water status, OJ L 201, 1.8.2009, p. 36–38

2. „CELEX” ознака ЕУ прописа
32009L0090

Директива Комисије 2009/90/ЕК од 31. јула 2009. године која утврђује, према Директиви 2000/60/ЕК Европског Парламента и
Савета, техничке спецификације за хемијске анализе и мониторинг статуса воде Службени лист L 201, 1.8.2009, стр. 36–38
3. Овлашћени предлагач прописа - Влада

4. датум израде табеле

Обрађивач - Министарство пољопривреде и заштите животне средине

22.11.2016.

5. Назив (важећег, нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом ЕУ:

6. Бројчане ознаке (шифре) планираних
прописа из базе НПАА:

0.6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о водама
Draft Law on amendments on Water Law
0.2. Закон о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12)
Law on Water („Official Gazette of RS”, no. 30/10 and 93/12)
0.3. Правила акредитације (мај 2013. девето издање) (донето у складу са Законом о акредитацији („Службени гласник РСˮ, број 73/10))
0.4. Правила о учешћу у међулабораторијским поређењима и програмима за испитивање оспособљености АТС-ПА02 - издање/измена:
2/2 - усвојена у фебруару 2013. Године (донето у складу са Законом о акредитацији („Службени гласник РСˮ, број 73/10))
0.5. Уредбa о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за
њихово достизање („Службени гласник РС”, број 24/14)
Decree on limit values for priority and priority hazardous substances which pollute surface water and deadlines for their achievement
7. Усклађеност одредаба прописа са одредбама прописа ЕУ
а)

а1)

б)

б1)

Одредба
прописа

Садржина одредбе

Одредбе прописа

Садржина одредбе

в)
Усклађеност

г)

ђ)

Разлози за делимичну
усклађеност, неусклађеност

Напомена о усклађености
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ЕУ

1.

Републике Србије

Subject matter:

(Потпуно
усклађено - ПУ,
делимично
усклађено - ДУ,
неусклађено - НУ,
непреносиво –
НП)
НП

This Directive lays down
technical specifications for
chemical analysis and
monitoring of water status in
accordance with Article 8(3) of
Directive 2000/60/EC. It
establishes minimum
performance criteria for methods
of analysis to be applied by
Member States when monitoring
water status, sediment and biota,
as well as rules for
demonstrating the quality of
analytical results.
2.1

Definitions
For the purpose of this
Directive, the following
definitions shall apply:
"limit of detection" means the
output signal or concentration
value above which it can be
affirmed, with a stated level of
confidence that a sample is
different from a blank sample
containing no determinand of
interest;

0.5.
2. 1)

граница детекције је излазни ПУ
сигнал на мерном уређају или
вредност концентрације изнад
које се може детектовати, уз
навођење степена сигурности,
да се узорак разликује од
слепе пробе која не садржи
параметар који се мери, али се
он не може квантификовати

или непреносивост

прописа са прописима ЕУ

Ова одредба директиве је
непреносива јер не садржи
обавезу за државу чланицу
већ само дефинише предмет
директиве

Методе испитивања у
поступку праћења статуса
површинских и подземних
вода и седимената
предвиђене су у предметном
Предлогу уредбе о
утврђивању Годишњег
програма мониторинга
статуса вода за 2015. годину
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2.2

2.3

3

"limit of quantification" means
a stated multiple of the limit of
detection at a concentration of
the determinand that can
reasonably be determined with
an acceptable level of accuracy
and precision. The limit of
quantification can be
calculated using an appropriate
standard or sample, and may
be obtained from the lowest
calibration point on the
calibration curve, excluding
the blank;
"uncertainty of measurement"
means a non-negative
parameter characterizing the
dispersion of the quantity
values being attributed to a
measurand, based on the
information used.

0.5.
2. 2)

Methods of analysis

0.5.
5.1.

0.5.
2.6)

Member States shall ensure that
all methods of analysis,
including laboratory, field and
on-line methods, used for the
purposes of chemical monitoring
programmes carried out under
Directive 2000/60/EC are
validated and documented in
accordance with EN ISO/IEC17025 standard or other
equivalent standards accepted at
international level.
4.1

Minimum performance criteria for 0.5.
5.3.
methods of analysis

граница квантификације је
минимална концентрација
супстанце која се може
квантификовати са
прихватљивим степеном
тачности и прецизности.
Граница квантификације се
може израчунати употребом
одговарајућег стандарда или
узорка и може се добити из
најниже калибрационе тачке
на калибрационој криви, не
узимајући у обзир слепу
пробу
мерна несигурност је
параметар који није
негативан, а карактерише га
расипање квантитативних
вредности које се приписују
мереној величини на основу
употребљених информација
Усклађивање са СКЖС врши
се на основу резултата
мониторинга основног
(нултог) нивоа и
мониторинга приоритетних
супстанци који се спроводе
применом метода у складу са
SRPS ISO/IEC-17025:2006
стандардом.

ПУ

Методе из става 1. овог
члана морају да

ПУ

ПУ

ПУ

Методе испитивања у
поступку праћења статуса
површинских и подземних
вода и седимената
предвиђене су у предметном
Предлогу уредбе о
утврђивању Годишњег
програма мониторинга
статуса вода за 2015. годину
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задовољавају минималне
критеријуме:
1) мерну несигурност од
50% или ниже (к=2),
процењено у односу на ниво
релевантног стандарда
квалитета животне средине и
2) границу детекције која
је једнака вредности од 30%
релевантног стандарда
квалитета животне средине
или нижа од те вредности.

Member States shall ensure that
the minimum performance criteria
for all methods of analysis applied
are based on an uncertainty of
measurement of 50 % or below (k
= 2) estimated at the level of
relevant environmental quality
standards and a limit of
quantification equal or below a
value of 30 % of the relevant
environmental quality standards.
4.2

In the absence of relevant
environmental quality standard
for a given parameter, or in the
absence of method of analysis
meeting the minimum
performance criteria set out in
paragraph 1, Member States
shall ensure that monitoring is
carried out using best available
techniques not entailing
excessive costs.

5.1

Calculation of mean values

5.2

0.5.
5.4.
5.5.

0.5.
Прилог, 2. 2) 1.

Where the amounts of physicochemical or chemical
measurands in a given sample
are below the limit of
quantification, the
measurement results shall be
set to half of the value of the
limit of quantification
concerned for the calculation of
mean values.
Where a calculated mean value 0.5.
of the measurement results
Прилог, 2.2)2

Спровођење мониторинга
у недостатку методе из става
1. овог члана која се односи
на анализу приоритетних
супстанци, врши се
коришћењем најбољих
доступних техника које не
захтевају додатне трошкове.
Најбоље доступне технике
из става 3. овог члана
примењују се и у недостатку
одговарајућег СКЖС за дати
параметар.
За израчунавање средње
вредности количине
супстанце у датом узорку,
када су измерене вредности
испод границе
квантификације, сматраће се
да резултати мерења имају
бројчану вредност половине
вредности границе
квантификације.

ПУ

Средња вредност која има
вредност испод границе

ПУ

ПУ

414

5.3

6.1

referred to paragraph 1 is
below the limits of
quantification, the value shall
be referred to as "less than
limit of quantification
Paragraph 1 shall not apply to
0.5.
measurands that are total sums Прилог, 2.2) 4
of a given group of physicochemical parameters or
chemical measurands,
including their relevant
metabolites, degradation and
reaction products. In those
cases, results below the limit
of quantification of the
individual substances shall be
set to zero.

Quality assurance and control

0.5.
5.1.

Member States shall ensure that
laboratories or parties contracted
by laboratories apply quality
management system practices in
accordance with EN ISO/IEC17025 or other equivalent
standards accepted at
international level.
0.1.
109.

квантификације, приказује се
као вредност „испод границе
квантификације”.
Изузетно, у случају када су
супстанце које се мере
приказане као група
физичко-хемијских или
хемијских параметара,
укључујући и њихове
релевантне метаболите или
продукте реакција или
деградације, и када су те
измерене вредности испод
границе квантификације,
сматраће се да резултати
мерења имају вредност нула
(0).
Усклађивање са СКЖС врши
се на основу резултата
мониторинга основног
(нултог) нивоа и
мониторинга приоритетних
супстанци који се спроводе
применом метода у складу са
SRPS ISO/IEC-17025:2006
стандардом.
Прописује да мониторинг
статуса вода врши орган
управе надлежан за
спровођење државног
мониторинга квалитета вода
у сарадњи са републичком
организацијом надлежном за
хидрометеоролошке послове
Прописује да министар

ПУ

ПУ

Уредба 0.5. се односи само
на мониторинг
приоритетних и
приоритетних хазардних
супстанци.
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107.

0.3.
Поглавље 3.3.1.

надлежан за послове заштите
животне средине ближе
прописује техничке захтеве
са спецификацијама за
хемијске анализе и анализе
потребне за мониторинг вода
Критеријуми за стицање и
одржавање акредитације су
утврђени у:
- Закону о акредитацији;
- српским стандардима и
упутствима који садрже
опште критеријуме, односно
захтеве које треба да испуне
тела за оцењивање
усаглашености за поједине
врсте акредитација;
- документима са обавезном
применом као што су
смернице за примену
европских и међународних
стандарда и упутстава из
области оцењивања
усаглашености које су
издале ЕА, IAF и ILAC;
- правилима акредитације.
Листа докумената који
садрже захтеве које треба да
испуни тело за оцењивање
усаглашености је
расположива на захтев и на
интернет страници АТС-а.
Поред ових Правила, све
битне информације о
критеријумима акредитације
ажурирају се на интернет
страници АТС-а, а могу се
добити и на захтев.
Уколико се измене
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критеријуми акредитације,
АТС о томе обавештава тела
за оцењивање
усаглашености, као и о
прелазном периоду у којем
су дужна да се усагласе са
измењеним критеријумима.

0.4.

Овим правилима се утврђује
политика АТС у погледу
учествовања лабораторија за
испитивање/еталонирање и
медицинских лабораторија у
међулабораторијским
поређењима (interlaboratory
comparision-ILC) и
програмима за испитивање
оспособљености (proficiency
testing-PT), као и пступање
АТС-а у вези са истим.
У складу са захтевима
стандарда SRPS ISO/IEC
17025:2006 лабораторије
морају имати утврђен
поступак за праћење
квалитета резултата
испитивања/еталонирања
добијених из интерне и
екстерне контроле квалитета.
Учествовањем у ILC и PT
програмима лабораторије
доказују своју
компетентност АТС-у и
корисницима услуга.
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6.2

Member States shall ensure that 0.4.
laboratories or parties contracted
by laboratories demonstrate their
competences in analysing
relevant physico-chemical or
chemical measurands by:
(a) participation in proficiency
testing programmes covering the
methods of analysis referred to
in Article 3 of this Directive of
measurands at levels of
concentrations that are
representative of chemical
monitoring programmes carried
out under Directive 2000/60/EC,
and

Овим правилима се утврђује
политика АТС у погледу
учествовања лабораторија за
испитивање/еталонирање и
медицинских лабораторија у
међулабораторијским
поређењима (interlaboratory
comparision-ILC) и
програмима за испитивање
оспособљености (proficiency
testing-PT), као и пступање
АТС-а у вези са истим.

ПУ

Акредитационо тело Србије
у оквиру својих
надлежности, а узимајући у
обзир обавезе учешћа
лабораторија у
одговарајућим ПТ шемама
(захтеви АТС-ПА 02
Правила о учешћу у
међулабораторијским
поређењима и шемама за
испитивање
оспособљености), прати и
вреднује резултате
лабораторија учесница у ПТ
шемама.

Овим правилима се утврђује
политика АТС у погледу
учествовања лабораторија за
испитивање/еталонирање и

ПУ

Акредитационо тело Србије
у оквиру својих
надлежности, а узимајући у
обзир обавезе учешћа

(b) analysis of available
reference materials that are
representative of collected
samples which contain
appropriate levels of
concentrations in relation to
relevant environmental quality
standards referred to in Article
4(1).
6.3

The proficiency testing
programmes referred to in
paragraph 2(a) shall be

0.4.
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organised by accredited
organisations or internationally
or nationally recognised
organisations which meet the
requirements of ISO/IEC guide
43-1 or of other equivalent
standards accepted at
international level.

медицинских лабораторија у
међулабораторијским
поређењима (interlaboratory
comparision-ILC) и
програмима за испитивање
оспособљености (proficiency
testing-PT), као и пступање
АТС-а у вези са истим.

лабораторија у
одговарајућим ПТ шемама
(захтеви АТС-ПА 02
Правила о учешћу у
међулабораторијским
поређењима и шемама за
испитивање
оспособљености), прати и
вреднује резултате
лабораторија учесница у ПТ
шемама.

The results of participation in
those programmes shall be
evaluated on the basis of the
scoring systems set out in
ISO/IEC guide 43-1 or in the
ISO-13528 standard or in other
equivalent standards accepted at
international level.
7.1

Transposition
Member States shall bring into
force the laws, regulations and
administrative provisions
necessary to comply with this
Directive at the latest two years
after its entry into force. They
shall forthwith communicate to
the Commission the text of those
provisions.
When Member States adopt
those provisions, they shall
contain a reference to this
Directive or be accompanied by
such a reference on the occasion
of their official publication.
Member States shall determine
how such reference is to be
made.

НП

Одредба се односи на
обавезе држава које су
чланице ЕУ према Комисији
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7.2

Member States shall
communicate to the
Commission the text of the
main provisions of national
law which they adopt in the
field covered by this Directive.

НП

Одредба се односи на
обавезе држава које су
чланице ЕУ према Комисији

8

Entry into force

НП

Ступање на снагу директиве

НП

Одредба указује на кога се
односи Директива

This Directive shall enter into
force on the 20th day following
its publication in the Official
Journal of the European Union.
9

Addressees
This Directive is addressed to
the Member States.

