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Међународна комисија за заштиту 
реке Дунав 

 Земље чланице: Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Чешка, Немачка, Мађарска, 
Молдавија, Румунија, Словачка, Словенија, Србија, Украјина, Црна Гора и ЕУ  

 У раду ICPDR-а из Републике Србије учествују представници: Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, ЈВП “Србијаводе”, ЈВП 
“Воде Војводине”, Агенције за заштиту животне средине, Републичког хидрометеоролошког завода 
Србије, Института за водопривреду “Јарослав Черни”, Института за биолошка истраживања “Синиша 
Станковић”  и др. 

http://www.icpdr.org 



Међународна комисија за заштиту 
реке Дунав 

Експертска група за управљање 
речним сливом (у сарадњи са 

другим експертским групама) 

 

 2004 Анализа слива Дунава 

 2009 Усвојен План управљања са 
Заједничким програмом мера 2012 – 
Извештај о имплементацији програма 
мера 

 2013 – Ревизија анализе слива Дунава 

 2015 – Усвојен Други план управљања 
сливом 

 

 

Експертска група за заштиту од 
поплава 

 

 2004 Акциони план за одрживу заштиту 
од поплава у сливу Дунава 

 2009 Акциони планови за подсливове 
Дунава 

 2012 Прелиминарна процена ризика од 
поплава 

 2013 Карте угрожености и ризика од 
поплава 

 2015 План управљања ризиком од 
поплава 

 
Имплементација Оквирне 

директиве о водама ЕУ 

Имплементација ЕУ Директиве о 
процени и управљању ризицима 

од поплава 



CONCRETE RESULTS IN THE PAST YEAR 
 
 
 

 Danube River Basin and Flood 
Risk Management Plans 
adopted by ICPDR 

 Politically endorsed at Danube 
Ministerial Conference 

 Addressing 6-years planning 
period 2015-2021 

 Climate Change Adaptation 
integrated 

 “Climate check” of Program of 
Measures 

 Next steps outlined and agreed 

More details: http://www.icpdr.org/main/management-plans-danube-river-basin-published  
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EXAMPLES: PROGRAM OF MEASURES 2015-2021 
 
 
 

 Flood Hazard and Risk Mapping 

 Flood Risk Management Measures 

• Measures on pollution 
reduction 

• Improvement ecosystem 
status and resilience 

• Regulations on 
groundwater abstraction 

• etc. 
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Међународна комисија за слив 
реке Саве 

 успостављање међународног режима 
пловидбе на реци Сави и њеним притокама 

 успостављање одрживог управљања 
водама 

 предузимање мера за спречавање или 
ограничавање опасности, као што су 
поплаве, опасности од леда, суше и 
инцидената који обухватају супстанце 
штетне по воду, као и редуковање или 
елиминисање њихових неповољних 
последица. 



Међународна комисија за слив 
реке Саве 

Сталне стручне групе су: 

Стална стручна група за пловидбу (PEG NAV), 
Стална стручна група за управљање сливом (PEG RBM), 
Стална стручна група за превенцију и контролу акцидената (PEG APC), 
Стална стручна група за заштиту од поплава (PEG FP). 

 
Ad-hoc стручне групе су: 

Ad-hoc стручна група за правна питања (Ah L EG), 
Ad-hoc стручна група за хидролошка и метеоролошка питања (Ah HM EG), 
Ad-hoc стручна група за хидролошка питања у пловидби (Ah HIN EG), 
Ad-hoc стручна група за географски информациони систем (Ah GIS EG), 
Ad-hoc стручна група за речне информационе сервисе (Ah RIS EG), 
Ad-hoc стручна група за финансијска питања (Ah FIN EG). 

У раду стручних група у оквиру Савске комисије из Републике Србије учествује: Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине, Министарство инфраструктуре и саобраћаја, 
Министарство спољних послова, Републички хидрометеоролошки завод Србије, Републички 
геодетски завод, ЈВП „Србијаводе“, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Институт за 
биолошка истраживања „Синиша Станковић'’ и др. 



 Извештај о анализи слива реке Саве 

 Први План управљања сливом реке Саве 

 Акциони план за заштиту од поплава за 
слив реке Саве 

 Хидролошки годишњаци за слив реке 
Саве 

 

 Друга анализа слива реке Саве 

 Други План управљања  

 План управљања ризиком од поплава 

 

 

 

 Протокол о режиму пловидбе 

 

 Протокол о спречавању загађења вода 
проузрокованог пловидбом 

 Протокол о заштити од поплава 

 

 Протокол о прекограничним утицајима 

 Протокол о ванредним ситуацијама 

 Протокол о управљању наносом 

 

Протоколи уз Оквирни споразум 
детаљно разрађују сарадњу у 

појединим областима 

Документи 

Међународна комисија за слив 
реке Саве 

http://www.savacommission.org/index.php?l=sr  



RBM planiranje u BiH 

 Kroz Projekat IPA 2011 „Jačanje kapaciteta u sektoru voda Bosne i 
Hercegovine”  su pripremljeni RBM Planovi za sliv rijeke Save,  za oba 
entiteta i Brčko Distrikt BiH. Planovi upravljanja su objavljeni 1.marta 
2016. godine, čime  je počeo proces konsultovanja javnosti i  
zainteresovanih strana. Nakon ovog procesa, Nacrti Planova će biti 
finalizovani i dostavljeni korisnicima projekta radi provođenja daljih 
aktivnosti u skladu sa Zakonima o vodama. 

 Kao rezultat Projekta biće napravljen i Krovni izvještaj za BiH, a na 
osnovu Nacrta entitetskih RBM planova. 

 Završetak  Projekta je 27. aprila  2016. godine. 

 Javne  konsultacije za  Nacrt Plana upravljanja vodama za slivno 
područje Jadranskog mora su  završene 31. decembra 2015. godine. U 
toku je finalizacija Nacrta Plana sa pratećim dokumentima, nakon čega 
se očekuje upućivanje na  usvajanje nadležnim institucijama  
Federacije BiH. 

 



RBM planiranje u Crnoj Gori 

 Trenutno je u toku usklađivanje ToR-a za implementaciju Okvirne 
direktive o vodama, unaprijedjenja monitoringa (kvalitet i kvantitet) i 
izrade GIS baze podataka za vode (ovaj projekat će se finansirati iz IPA 
2014 sredstava) 

 

 Počela je implementacija GEF projekta za slim Drima (koga 
implementira GWP), trenutno su u pripremi projekti za 
implementaciju Direktive o poplavama, Nitratne direktive i Direktive o 
vodama za kupanja. 

 



РБМ планирање у Републици Србији 
Карактеристике речне мреже 

 Слив реке Дунав дели 19 држава (14 са значајном површином слива). У свом средњем току 
протиче територијом Србије или дуж њених граница у дужини од 588 km, што чини 20,6% од 
укупне дужине. На српском сектору Дунава уливају се две најзначајније притоке: Тиса (највећа по 
површини слива) и Сава (најзначајнија по водности). 

Слив највеће десне притоке Дунава – Саве дели 5 земаља (Словенија, Босна и Херцеговина, 
Хрватска, Црна Гора и Србија). Сава протиче својим доњим током кроз нашу земљу у дужини од 
210 km, што чини око 25,6% од њене укупне дужине.  

Слив највеће леве притоке Дунава – Тисе дели 5 земаља (Украјина, Словачка, Румунија, Мађарска 
и Србија). Од укупне своје дужине 966 km, Тиса протиче својим доњим током кроз нашу земљу на 
дужини од 160 km (16,6% дужине тока).  

 Слив највеће десне притоке Саве – Дрине деле 4 земље (Албанија, Црна Гора, БиХ, Србија) 

 Тамиш, Тимок, Неру, Караш, Нишаву и већи број мањих водотока пресеца државна граница или 
су то граничне реке.  

Србија на Дунаву највећи део територије, 
преко 90 % се налази у сливу Дунава 
Све веће реке (изузев Мораве) су граничне 
или пресечене државном границом 



Планска документа сектора вода 

Републичка дирекција за воде припрема: 

 Стратегију управљања водама на територији 
Републике Србије до 2034. године – нацрт завршен, 
урађена стратешка процена утицаја на животну 
средину, јавна расправа спроведена, у току је 
поступак усвајања од стране Владе Републике Србије 

 План управљања водама за слив реке Дунав 
(период од 6 година) - нацрт завршен, урађена 
стратешка процена утицаја на животну средину, јавна 
расправа спроведена, у току је поступање по 
примедбама и сугестијама 

 План заштите воде од загађивања – нацрт 
завршен, следи израда стратешке процене утицаја на 
животну средину и јавна расправа, утоку 2016.г. 



СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА ВОДАМА У  

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ДО 2034. ГОДИНЕ 

Стратегија је документ на основу 

којег ће се спроводити реформе у 

сектору вода, у циљу достизања 

потребних стандарда у управљању 

водама, укључујући и 

организационо прилагођавање и 

системско јачање стручних и 

институционалних капацитета на 

националном и локалном нивоу. 

 

Опредељења и циљеви утврђени 

овим документом представљају 

основ за израду Плана управљања 

водама на сливу Дунава на 

територији Републике Србије и 

планова управљања водама на 

водним подручјима. 

 

Генерални садржај 

 

ПОСТОЈЕЋЕ 

СТАЊЕ 

УПРАВЉАЊА 

ВОДАМА 

ЦИЉЕВИ И 

СМЕРНИЦЕ 

УПРАВЉАЊА 

ВОДАМА 

ПРОЈЕКЦИЈА РАЗВОЈА 

УПРАВЉАЊА ВОДАМА 

ФУНКЦИЈЕ ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА   



Концепт интегралног управљања 

водама 

Постизање интегралног управљања водама, односно усклађеног водног 

режима на целој територији Републике Србије и обезбеђење таквог 

управљања водама којим се постижу максимални економски и 

социјални ефекти на правичан начин, уз разумевање потребе заштите и 

унапређења природних екосистема и уз уважавање међународних 

споразума представља дугорочни стратешки циљ, за чију реализацију је 

потребно значајно време (више од две деценије, уз одговарајући приступ) и 

изузетно велика улагања (око једне милијарде €, на годишњем нивоу).  



ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

o Основни циљ - Интегрално управљање водама 

 

o Ургентан циљ – Јачање функција и капацитета у држави 

     Успостављање адекватног система вода 

o Систем вода у држави мора бити адаптиван на промене 

     (друштвене, економске, климатске и др.) 

 

o Неопходни услови за развој система вода:  

     - развој научног и технолошког знања 

     - унапређење државних капацитета 

     - унапређење финансијског система 

     - регулисање питања јавних набавки 

 

o У сфери комуналне делатности: 

• постепено повећање цене воде   

• водоводи треба да остану у јавном власништу 

• изградња ППОВ може бити предмет концесија 

• регионални центри за имплементацију инвестиционих пројеката 

• регулаторно тело: проширивање функције у оквиру МПЖС  

•   или независно тело 

   



План управљања водама за слив реке 
Дунав - за територију слива у Србији  
урађен је на основу Закона о водама Републике Србије из 2010. године. План се 
ради за период од 6 година. 

 

Састоји се од два дела: 

  Анализа карактеристика слива, урађеног децембра 2011; 

  План управљања водама са програмом радова и мера, урађеног крајем 2014. 
године. 

 

Међународни ниво: 

План управљања водама слива Дунава ICPDR-а обухватa водотоке веће од 
4.000  km2. 

Планови управљања водама сливова Тисе и Саве обухватaју водотоке веће од 
1.000  km2. 

Национални ниво: 

План управљања водама за слив реке Дунав за територију слива Дунава у 
Србији обухвата све водотоке са сливном површином >  500 km2, као и све 
прекограничне водотоке чија је сливна површина > 100 km2. 

 



800.000 km2 | 80 милиона| 19 земаља| Најинтернационалнији слив на планети 

Тиса (око 160.000 km2, у 

Србији око 10.400 km2). 

Сава (око 100.000 km2 у 

Србији око 15.200 km2). 

Морава (око 

40.00 km2). 

Слив Дунава 



Резултати оцене статуса површинских вода у 
Републици Србији - еколошки статус 

 Оцена еколошког статуса урађена је на бази хемијских и физичко хемијских 

параметара и еколошких параметара где год је то било могуће. 

ЕКОЛОШКИ СТАТУС   

Категорија статуса 
Број водних 

тела 

Дужина водних 

тела, км 

% укупне дужине 

водних тела 

% укупног броја 

водних тела 

Одличан 0 0 0 0 

Добар 29 907,37 14,8 13 

Умерен 61 1983,15 32,4 27 

Слаб 30 1048,63 17,1 14 

Лош 1 15,03 0,2 1 

Без оцене на бази 

података 
101 2162,78 35,4 45 

Укупно 222 6116,96 100 100 



1. За оцену статуса површинских вода са високом 

поузданошћу не постоји довољан фонд података, а 

постојећи систематски мониоринг не задовољава потребе 

оцене статуса. 

2. Оцена еколошког статуса са средњим нивом поузданости 

могућа је само за 99 од 222 водна тела. 

3. Оцена еколошког статуса на бази постојећих података није 

могућа за 101 од 222 водна тела (оцена еколошког статуса 

извршена на бази анализе притисака и процене ризика и 

експертске процене) 

4. Неопходне су суштинске измене у Правилнику о 

параметрима еколошког и хемијског статуса површинских 

вода. 

Резултати оцене статуса површинских 
вода у Републици Србији – закључци 



Оцена статуса подземних вода 
 
Према Закону о водама, статус подземне воде јесте општи 

израз о статусу водног тела подземне воде, a одређује га 

лошији од његовог квантитативног статуса и његовог 

хемијског статуса. 

  

Параметри за оцену хемијског и квантитативног статуса 

дефинисани су Правилником о параметрима еколошког и 

хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског 

и квантитативног статуса подземних вода (Сл. гласник РС 

74/2011).  



Oцена квантитативног статуса подземних вода 

*на основу постојећих података осматрања и ефеката експлоатације подземних вода.  

Резултати оцене* 

Анализом обухваћено 152 водна тела у 6 водних подручја 

18 водних тела има слаб квантитативни статус и то:  

У основном водоносном комплексу у Бачкој Банату и Срему 10 водних тела 

има слаб статус (узрок је надексплоатација),  

У плиоцеским седиментима у Срему 2 водна тела имају слаб статус (узрок је 

надексплоатација),  

У алувиону Велике Мораве 2 водна тела имају слаб статус (узрок пад нивоа 

подземних вода као последица хидроморфолошких притисака експлоатацијом 

шљунка),  

У карбонатним теренима 1 водно тело има слаб статус (Непричава, узрок 

надексплоатација),  

У неогеним седиментима 3 водна тела имају слаб статус услед пада нивоа 

подземних вода као последица експлоатације за потребе водоснабдевања.  

 

Добар квантитативни статус је оцењен за 134 водна тела односно 88%. 



Хемијски статус водних тела 

подземних вода 

Oцена хемијског 

статуса подземних 

вода 



Циљеви животне средине и програм мера 

   Oсновни циљеви сектора вода: 

 

 Дугорочни - Постизање интегралног управљања водама, односно 

усклађеног водног режима на целој територији Републике Србије и 

обезбеђење таквог управљања водама којим се постижу 

максимални економски и социјални ефекти на правичан начин, уз 

разумевање потребе заштите и унапређења природних екосистема 

и уз уважавање међународних споразума. 

 Приоритетни - успостављање одговарајућег система управљања 

водама, односно, обезбеђење законодавних, институционалних, 

финансијских и других капацитета и услова, као предуслова за 

достизање дугорочног стратешког циља развоја сектора вода. 

Основни циљеви управљања 

водама 



НАЈВАЖНИЈЕ АКТИВНОСТИ НЕОПХОДНЕ ЗА 

УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА НА СЛИВУ ДУНАВА 

Припрема инвестиција је у  овом тренутку велики проблем, који се дугорочно мора 

решавати формирањем инвестиционих центара у већим градовима способних за 

вођење значајних инвестиција Пошто је ово дуготрајан процес, а пошто је неопходно 

хитно деловање у циљу покретања припреме пројеката који се морају припремити ако 

се жели повлачење средстава из приступних фондова ЕУ, потребно је при надлежном 

министаству формирати имплементациони тим који би, у сарадњи са појединим 

институтима спровео наведене делатности. 

Овим би се обезбедило неопходно ургентно повећање капацитета државне управе, али 

за ефикасније и рационалније управљање водама треба такође радити на 

систематском подизању капацитета (институционалних, извођачких, пројектантских, 

услужних, затим у сегменту одржавања, као и надзора и контроле) свих субјеката у 

систему вода, као и стварању боље материјалне основе за њихов рад. Ова активност 

се мора одвијати континуално, плански и координисано, на државном и локалном 

нивоу, при чему образовне и научноистраживачке институције морају добити значајније 

место. 



ЦИЉЕВИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОГРАМ МЕРА 

Основни циљ из области коришћења вода је: 
сагледати водне ресурсе као чиниоце интегралног развоја друштва у целини и 

обезбедити потребне количине воде одговарајућег квалитета за различите видове 

коришћења вода, а првенствено за јавно снабдевање водом за пиће. 

Циљеви и мере из области коришћења вода  

Снабдевање водом насеља 

 Повећање степена обухваћености јавним водоводним системима са садашњих 

81% на 85% на крају планског периода 

 Унапређење система јавног водоснабдевања - обезбеђење стабилног снабдевања 

водом захтеваног квалитета, уз смањење ризика од прекида снабдевања водом у 

ексцесним и ванредним условима 

 Смањење нефактурисаног дела воде у јавним водоводним системима на ниво од 

око 30% на крају планског периода 

 Рационално коришћење воде 

 Заштита изворишта, истраживање, заштита и очување водних ресурса који се 

користе или су намењени за људску потрошњу у будућности 

 



ЦИЉЕВИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОГРАМ МЕРА 

Циљеви и мере из области коришћења вода  

Снабдевање водом индустрије 

Циљеви: 

 Обезбеђење воде за индустријску производњу 

 Рационализација потрошње воде у индустријској производњи и заштита животне 

средине 

 Планско лоцирање индустријских постројења 

Планирани просторни размештај индустрије заснива се на постојећем просторном 

распореду индустрије, на потенцијалима и ограничењима простора, као и на општим 

стратешким опредељењима просторне организације на регионалном и локалном 

нивоу. 

Наводњавање 

Потребе за наводњавањем пољопривредног земљишта зависиће у највећој мери од 

развоја читаве пољопривреде, при чему улога сектора вода треба да се огледа у 

обезбеђивању потребних количина вода одговарајућег квалитета за ову намену. 

Циљеви: 

 Обезбеђење довољних количина воде за наводњавање око 200.000 ha 

пољопривредних површина до краја планског периода (око 100.000 ha под 

постојећим системима и око 100.000 ha под новим системима) 

 Рационално коришћење воде и обезбеђење квалитета и квантитета наводњавања 



ЦИЉЕВИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОГРАМ МЕРА 

Циљеви и мере из области коришћења вода  

Хидроенергетско коришћење вода 

Циљеви: 

 Рационално искоришћавање хидроенергетског потенцијала 

 Обезбеђење проходности акватичних организама у зони објеката на водотоцима 

чијом је изградњом поремећен природни режим течења 

Развој производње електричне енергије одвијаће се према опредељењима усвојеним у 

стратешким документима која се односе на развој енергетике у Републици Србији. 

Притом се у области хидроенергетике морају уважавати захтеви сектора вода и животне 

средине о минималном одрживом протоку, обезбеђењу простора за прихватање 

поплавних таласа, изградњи рибљих стаза и др. 

Пловидба 
 

Развој пловидбе на територији Републике Србије базира се на чињеници да Република 

Србија има развијену хидрографску мрежу, изграђене пловне путеве и повољне 

економске и географске карактеристике за теретни, путнички и туристички унутрашњи 

водни транспорт, али незадовољавајуће стање инфраструктуре. 

Основни циљ је очување хидроморфолошких карактеристика и акватичних и приобалних 
екосистема на пловним рекама. 



ЦИЉЕВИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОГРАМ МЕРА 

Циљеви и мере из области заштите вода 

Основи циљ из области заштите вода је: 

постићи добар еколошки и хемијски статус/потенцијал водних тела површинских 

вода и добар хемијски и квантитативни статус водних тела подземних вода; 

У циљу постизања овог дугорочног циља потребно је, пре свега успоставити одговарајући 

систем управљања водама и применити превентивне мере. 

Концентрисани извори загађивања  

Циљеви: 

Смањење уноса загађења од концентрисаних извора загађивања, и то за:  

 комуналне отпадне воде 

 индустријске отпадне воде 

 депоније комуналног и индустријског отпада 

Становништво прикључено на канализацију и индустријска постројења су најзначајнији 

концентрисани извори загађења, чији се негативан утицај отклања израдњом 

канализационих система и ППОВ. 



ЦИЉЕВИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОГРАМ МЕРА 

Расути извори загађивања  

Циљеви: 

Смањење уноса загађења од расутих извора загађивања, и то:  

 са пољопривредног земљишта 

 са шумског земљишта 

 са саобраћајница 

 из насеља мањих од 2.000 становника 

У расуте изворе загађења спадају сва површинска и подземна загађења која потичу из 

насеља мањих од 2.000 становника, односно, од становништва које није прикључено на 

канализацију, затим са обрађеног пољопривредног земљишта, спирања са шумских и 

земљаних површина, затим од сточног фонда, неуређених комуналних депонија и 

осталих људских активности. 

Заштићене области 
Категорије заштићених области и субјекти надлежни за њихово одређивање дефинисани 

су Законом о водама. За унапређење стања у овој области потребно је спровести најпре 

регулативне, а затим административне и техничке мере. Контролу стања заштићених 

области треба обезбедити континуираним наменским мониторингом.  



ЦИЉЕВИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОГРАМ МЕРА 

Подземне воде - заштита квалитета и квантитета  

Циљеви: 

 Смањење притисака на квалитет подземне водеса шумског земљишта 

 Очување и достизање доброг квантитативног статуса подземних вода, ради 

обезбеђења довољних количина воде задовољавајућег квалитета за постојеће и 

будуће потребе свих легитимних корисника, водећи рачуна о расположивим 

ресурсима подземних вода  

 Израда националних и регионалних пројеката, у оквиру којих ће бити разматрани 

и детерминисани: 

o услови одрживог коришћења подземних вода, услови опстанка акватичних 

система зависних од подземних вода и утицаји наводњавања и 

одводњавања, као и мере потребне за усклађивање њихових међусобних 

утицаја; 

o утицаји климатских промена, посебно на врло осетљиве ресурсе подземних 

вода у карстно-пукотинским срединама; 

o утицаји великих површински копова угља на водне ресурсе (Колубара и 

Дрмно). 

Подземне воде су доминантно (око 70%) изориште снабдевања водом за пиће и као 

такво захтева посебну пажњу и одговарајући третман. 



ЦИЉЕВИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОГРАМ МЕРА 

Хидроморфолошки притисци  

Циљеви: 

 Максимално смањење хидроморфолошких притисака на природна водна тела  

 Постизање и одржавање доброг еколошког потенцијала значајно измењених 

водних тела  

Антропогене активности, као најчешћи узрок хидроморфолошких промена водних тела 

површинских вода, често се не могу избећи, јер су у функцији обезбеђења потребног 

привредног и друштвеног развоја. Да би неповољни ефекти на статус водних тела били 

смањени у будућности, ове активности се морају одвијати у складу са захтевима 

заштите животне средине. 

Циљеви и мере из области заштите од вода 
 
Основни циљ из области заштите од вода је: 

обезбедити заштиту од спољних и унутрашњих вода и заштиту од ерозије и бујица, ради 

смањења штетних последица на здравље људи, животну средину, културно наслеђе и 

привредне активности.  



ЦИЉЕВИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОГРАМ МЕРА 

Уређење водотока 

Циљеви: 

 Уређење водотока у складу са условима животне средине   

 Редовно одржавање и контрола стања водотока и водних грађевина 

 Очување и побољшање водног режима наменском експлоатацијом речног наноса 

Уређење водотока, изградњом регулационих објеката и извођењем радова у кориту 

водотока, мора се вршити уз што већи степен усклађености хидротехничких 

(обезбеђена пропусна моћ корита за воду, лед и нанос) и еколошких (очување и 

заштита биодиверзитета) услова.   



ЦИЉЕВИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОГРАМ МЕРА 

Заштита од поплава спољним водама 

Циљеви: 

 Развој система заштите од поплава спољним водама   

 Ефикасна и координирана оперативна одбрана од поплава 

 Ефикасна и координирана одбрана од леда и ледених поплава 

 Редовно одржавање и контрола стања водних грађевина за заштиту од поплава 

спољним водама 

 Ефикасно и стално праћење и прогнозирање хидрометеоролошких појава 

 Адекватно коришћење водног земљишта и потенцијално плавних зона 

 Побољшање ретензирања воде у сливу 

Инвестициони радови у циљу превенције поплава  од спољних вода биће и даље 

превасходни задатак сектора вода, док ће за спровођење бројних неинвестиционих 

мера, поред сектора вода, бити задужене и друге институције (службе за заштиту и 

спасавање, хидрометеоролошке службе, здравствене службе, просторни планери, 

заштита природе, јединице локалне самоуправе), затим корисници и управљачи 

вишенаменских акумулација, као и грађани, невладине организације, привредна 

друштава и предузетници на потенцијално угроженим подручјима.   



ЦИЉЕВИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОГРАМ МЕРА 

Заштита од унутрашњих вода 

Циљеви: 

 Унапређење система заштите од поплава унутрашњим водама    

 Ефикасна и координирана оперативна одбрана од унутрашњих вода 

 Редовно одржавање и контрола стања водних грађевина 

Код заштите од унутрашњих вода (одводњавање) спровођење хидротехничких мера 

вршиће се у складу са плановима, потребама и финансијским могућностима државе и 

пољопривредних произвођача, усклађено са радовима на наводњавању 

пољопривредног земљишта, и потребама заштите од унутрашњих вода у насељеним 

подручјима. 

Заштита од ерозије и бујица 

Циљеви: 

 Стварање правног оквира за унапређење заштите од ерозија и бујица    

 Побољшање услова заштите од ерозија и бујица 

 Праћење стања и одржавање  



ЦИЉЕВИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОГРАМ МЕРА 

Суша и недостатак воде 
Као последица могућих промена режима температуре и падавина, у будућности се 

може очекивати више сушних периода. Да би се неповољни ефекти суше, 

најизраженији и најштетнији у пољопропривредној производњи, неутралисали или 

смањили, управљање водама у сушним периодима мора се вршити на бази 

релевантних теренских и студијских истраживања.  



ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ЗА КОМПЛЕКСНО КОРИШЋЕЊЕ ВОДА 

Акумулације 

Циљеви: 

 Унапређење коришћења постојећих акумулација    

 Контрола стања и одржавање постојећих акумулација 

 Повећање акумулационих капацитета  

 Адекватно коришћење и контрола стања гравитирајућег подручја  

Регионални системи снабдевања водом за пиће 

Задатак ових система је обезбеђење потребних количина за снабдевање 

становништва и других корисника водом квалитета за пиће, уз обезбеђење потребне 

заштите вода и одбране од штетног дејства вода. С обзиром на комплексност ове 

проблематике, а пре свега имајући у виду неизвесност временске реализације 

оваквих система, ова проблематика није третирана на исти начин као код других 

области (кроз дефинисане оперативне циљеве и мере за њихову реализацију). Ипак 

се могу као два основна циља издвојити: 

 преиспитивање и редефинисање решења предложених ранијим стратешким и 

планским документима, укључујући и објекте који су у функцији или је започета 

њихова изградња; 

 оријентација на теренска истраживања потенцијалних изворишта означених у 

Стратегији као могућа алтернативна решења дугорочног снабдевања водом 

одређених угрожених простора и израда потребне техничке документације.     



ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА  

Ред. 

бр. 
Области  сектора вода 

Потребна средства за текуће 

пословање 

Годишње Укупно за период 

1. Снабдевање водом за пиће  349 2,098 

2. Регионални системи 12,3 74 

3. Наводњавање 11 66 

Укупно коришћење вода 373 2,238 

4. Каналисање и заштита вода 194 1,163 

5. Атмосферска канализација 

Укупно заштита вода 194 1,163 

6. Заштита од поплава 23 138 

7. Заштита од ерозија и бујица 7,5 45 

8. Одводњавање 34 204 

Укупно заштита од вода 64,5 387 

Укупно 1-8 632 3,788 

Потребна средства за текуће пословање свих области сектора вода у мил. € 



ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА  

Ред. 

бр. 
Области  сектора вода 

Потребна 

средства  

Учешће у 

% 

1. Снабдевање водом за пиће  123 7,59 

2. Регионални системи 167 10,26 

3. Наводњавање 262 16,13 

Укупно коришћење вода 552 33,98 

4. Каналисање и заштита вода 565 34,78 

5. Атмосферска канализација 245 15,07 

Укупно заштита вода 811 49,85 

6. Заштита од поплава и ерозија 143 8,79 

7 Одводњавање 120 7,38 

Укупно заштита од вода 263 16,17 

Укупно 1-7 1,626 100.00 

Потребна средстава за финансирање развоја сектора вода у мил  € 



Закључци 

Стратешки и оперативни циљеви као и дефинисане мере за њихово остваривање, 

утврђене Планом управљања водама на сливу реке Дунав, могуће је реализовати само 

уколико је:  

 Обезбеђен одговарајући законски амбијент; 

 Успостављен организациони и институционални систем; 

 Дефинисан систем државних приоритета и обезбеђени подстицаји и повољније кредитне 

линије за њихово финансирање; 

 Успостављен систем самофинансирања сектора вода; 

 Дефинисан тарифни систем у области снабдевања водом и каналисања насеља; 

 Обезбеђено наменско коришћење средстава преко фондова за воде или одговарајућих 

финансијских институција; 

 Дефинисан начин коришћења средстава фондова ЕУ; 

 Успостављен законски оквир за јавно-приватно партнерство, 

 Обезбеђена регулаторна функција и успостављени стандарди пословања у сектору вода; 

 Повећана мотивисаност јавности и обезбеђено њено укључење у сектору вода; 

 Повећан степен сарадње између органа државне управе, јавних предузећа и установа, 

стручних, научних и финансијских институција; 

 Успостављен квалитетнији однос у области планирања, финансирања, улагања у капиталне 

инфраструктурне објекте, на релацији Република – покрајина – локална самоуправа. 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!!! 


