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Директиве ЕУ из области вода

 2000/60/EC Оквирна директива о водама

 2008/105/EC Директива о стандардима квалитета животне средине у области политике вода

 2006/118/EC Директива о заштити подземних вода од загађења и погоршања квалитета

Директива 2009/90/EC која прописује техничке спецификације за хемијску анализу и мониторинг
статуса воде

 Директива 2008/56/EC о успостављању оквира за деловање заједнице у области поморске политике
животне средине

 Директива 2007/60/EC о процени и управљању ризицима од поплава

 Директива 98/83/EC о квалитету воде намењене људској употреби

 Директива 2006/7/EC о управљању квалитетом воде за купање

 Директива 91/676/EEC о заштити вода од загађења узрокованог нитратима из пољопривредних
извора

 Директива 91/271/EEC о третману комуналних отпадних вода



DIREKTIVA 2000/60/EC EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA 
od 23. oktobra 2000. успостављање оквира за деловање Заједнице у 

области политике вода

Ова Директива доприноси прогресивном смањењу емисије хазардних 
супстанци у воде 

Неопходни  су  заједнички  принципи  за  координацију  напора  
земаља чланица  ради  унапређења заштите вода Заједнице са 
аспекта квалитета и квантитета, за промоцију одрживе употребе воде, 
за допринос  контроли прекограничних  проблема са водом, за  
заштиту  акватичних  екосистема  и копнених  екосистема  и  мочвара  
директно  зависних  од  њих  и  ради  очувања  и  развоја потенцијала 
коришћења вода Заједнице 

Добар квалитет воде доприне ће осигурању снабдевања 
становништва питком водом 



СВРХА

Сврха ове Директиве је да успостави оквир за заштиту копнених површинских вода, 
мешовитих вода, обалних морских вода и подземних  вода, чиме се: 

спречава  даље  погоршавање  и  штити  и  побољшава  статус  акватичких  екосистема,  
као  и сувоземних и мочварних екосистема  који су директно зависни од акватичких система; 

промовише  одрживо  коришћење  воде  засновано  на дугорочној  заштити  расположивих  
водних ресурса; 

 усмерава и унапређује  заштита и побољшава акватична средина у целини, кроз 
специфичне мере за  прогресивно умањење  испуштања,  емисија  и  губитака  
приоритетних  супстанци  и  прекид  или постепено фазно укидање испуштања, емисија и 
губитака приоритетно опасних супстанци;  

осигурава   прогресивно   умањење   загађења   подземне   воде   и   спречава   њено   даље 
загађивање и 

доприноси ублажавању ефеката поплава и суша



Статус транспозиције 

Транспозиција Оквирне директиве о водама и Директиве о
процени и управљању ризицима од поплава је у напредном
стадијуму, a за друге директиве je у почетној фази

 Детаљна анализа недостатака и процена усклађености важећег
законодавства са Оквирном директивом о водама, Директивом о
третману комуналних отпадних вода, Директивом о заштити
подземних вода од загађења и погоршања квалитета, Директивом
о стандардима квалитета животне средине у области политике
вода и Директивом о квалитету воде намењене људској употреби
је урађена у току 2014. године



Рокови транспозиције

СЕКТОР ВОДА Рок за преношење

ЗАКОНОДАВСТВО ЕУ 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2000/60/EC – EU WFD

2008/105/EC – EU EQS

2006/118/EC – EU GW

2009/90/EC – EU MON

2008/56/EC - EU MS FD

2007/60/EC – EU FD

98/83/EC – EU ВОДА ЗА 

ПИЋЕ

2006/7/EC – EU ВОДА ЗА 

КУПАЊЕ

91/676/EEC - EU ND

91/271/EEC - EU UWWTD



Статус имплементације

Планови за имплементацију специфичних директива - ДСИП (Оквирна директива о
водама, Директива о Квалитету воде намењене људској употреби, Директива о
третману комуналних отпадних вода и Нитратна директива) ће се израдити током
2015/2016. године - ИПА 2013.

ДСИП и пратећа документација ће бити основа за утврђивање рокова
имплементације у конкретним случајевима директива које захтевају значајне
инвестиције. Такође, ДСИП ће бити основа за припрему вишегодишњег
инвестиционог и финансијског плана и подржаће процес програмирања за период
до 2020. године, и након приступања, током договорених прелазних периода.

Ако ИПА средства не буду одобрена, морају се тражити нови финансијски извори. У
складу са тим, активности у краткорочним и средњорочним приоритетима морају
бити ажуриране.



Рокови имплементације

СЕКТОР ВОДА ПРЕДПРИСТУПНИ 

ПЕРИОД

ТРАНЗИЦИОНИ ПЕРИОД

ЕУ

ЗАКОНОДА

ВСТВО

2015-2020 2021 2022 2027 2032 2033 2034 2041

2000/60/EC – EU WFD

2008/105/EC – EU EQS

2006/118/EC – EU GW

2009/90/EC – EU MON 2017

2008/56/EC - EU MS FD

2007/60/EC – EU FD *

98/83/EC – EU ВОДА ЗА 

ПИЋЕ

2006/7/EC – EU ВОДА ЗА 

КУПАЊЕ

91/676/EEC - EU ND

91/271/EEC - EU UWWTD



Процена трошкова

Процене за Директиву о третману комуналних отпадних вода и засноване су на детаљнијој анализи 

спроведеној током 2014. године и веће су него што је раније процењено са НЕАС-ом 

За Директиву о квалитету воде намењене људској употреби, засноване су на процени 

Како би се постигло очекивано финансирање у водном сектору у складу са процењеним трошковима 

апроксимације, биће потребан значајан труд да би се мобилисали сви доступни фондови – пре свега 

комплетна реорганизација националног финансирања животне средине/вода на свим нивоима 

Директива Номинална инвестиција 

(мил. Е)

% од укупног износа Пуна усклађеност

Директива о третману 
комуналних отпадних вода 

4,962
64% 2041

Директива о Квалитету воде 
намењене људској употреби 

2,000 
26% 2034 

Нитратна директива 819 11%

УКУПНИ ТРОШКОВИ 
ИНВЕСТИЦИЈЕ 

7.781
100%



Национални ниво
 Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МАЕП)

Одговорно за политику вода, пољопривредну политику, заштиту животне средине

Републичка дирекција вода у МАЕП је надлежни орган

Одговорности: укупну координацију процеса РБМ, припрема РБМПс, извештавања Комисије ЕУ.

 Министарство здравља

Одговорно за питања везана за воду за пиће и купање

 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Одговорно за планирање и политику грађевинарства

 Министарство рударства и енергетике

Одговорно за енергетску политику

 Министарство финансија

Одговорно за финансијску политику и планирање 

 Агенција за заштиту животне средине (СЕПА), Републички Хидрометеоролошки завод Сербије (РХМЗ)

 Одговорне за праћење квалитета и квантитета површинских и подземних вода; Процена статуса

 Инспекторат за воде, инспекција заштите животне средине, Санитарна инспекција

 Одговорне за контролу и спровођење закона



Јавно водопривредно предузеће «Србијаводе« и "Воде Војводине"

Одговорне за припрему елемената за израду планова управљања водама

Надлежни орган аутономне покрајине доноси планова управљања водама за 
територију Војводине

ЈВП Србијаводе је одговоран за све подсливове ван територије Аутономне 
Покрајине Војводине 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Одговоран за обавља послове покрајинске управе у области пољопривреде, 
водопривреде, шумарства

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

Одговоран за просторни развој АП Војводине; праћење, надгледање и помажу рад 
јавних предузећа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина; реализација 
програма заштите животне средине; контролу коришћења и заштите природних 
ресурса.



Закон о водама измењен (. "Службени гласник РС", бр 30/10, 93/12 и 101/2016) 

Планови транспозиције

У складу са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА)
планирано је доношење:

 Новог Закона о водама (2017.)

Одговарајућих Подзаконских акта (2018.)

Специфичног плана имплементације ОДВ

Закон даје и основ за прописивање захтева GWD – Директиве 2006/118/ЕК за спровођењем 
мера које се односе на преокрет трендова, спречавање уноса хазардних и других 
загађујућих материја у подземне воде, као и заштиту екосистема зависних од датог тела 
подземне воде. 

Законом се такође врши допуна садржине плана управљања водама информацијама о 
променама у листама граничних вредности загађујућих материја у подземним водама, 
резиме процене хемијског статуса и процене тренда, у складу са GWD. 



Стратегија територије Републике Србије до 2034 
водопривреде усвојен 2016. године,

на основу Закона о водама(„Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12) и 
подзаконских аката донета је Статегија управљања водама на територији 
Републике Србиједо 2034. године  

Стратегија представља плански документ којим се утврђују дугорочни 
правци управљања водама на територији Републике Србије

 доношењем Стратегије обезбеђује се континуитет у дугорочном планирању 
функционисања сектора вода, на принципу одрживог развоја, односно, 
обављање водне делатности у њеним основним областима (уређење и 
коришћење вода, заштита вода од загађивања и уређење водотока и 
заштита од штетног дејства вода), као и остали неопходни послови и 
активности за функционисање и развој (финансирање, мониторинг и др).

 Стратегијом се обезбеђује и задовољавање интереса обвезника –
корисника управљања водама.



Стратегија је документ на основу којег ће се спроводити 
реформе сектора вода, како би се достигли потребни стандарди у 
управљању водама,

 укључујући и организационо прилагођавање и системско јачање 
стручних и институционалних капацитета на националном, 
регионалном и локалном нивоу. 

Стратешка опредељења и циљеви утврђени овим документом 
представљају основ за израду Плана управљања водама за слив 
реке Дунав на територији Републике Србије и планова 
управљања водама на водним подручјима, укључујући и аспект 
финансирања.



Приоритетне активности  односе се првенствено на обезбеђење

 законодавног и институционалног оквира, којима се стварају услови и инструменти за функционисање 
сектора вода и постављају основе за дугорочно одрживо управљање водама

 Комплетирање правне регулативе подразумева доношење подзаконских аката прописаних Законом о 
водама и другим законима који се баве проблематиком вода, као и доношење следећих планских 
докумената:

Стратегија управљања водамана територији Републике Србије до 2034. година – за припрему 
задужена Републичка дирекција за воде;

План управљања водама за слив реке Дунав (период од шест година) – за припрему задужена 
Републичка дирекција за воде;

План заштите воде од загађивања – за припрему задужена Републичка дирекција за воде;

Планови управљања водама на водним подручјима (период од шест година) – за припрему задужена 
јавна водопривредна предузећа;

Планови управљања ризицима од поплава (период од шест година) – за припрему Плана за 
територију Републике Србије задужена је Републичка дирекција за воде, а за планова за водна 
подручја надлежна јавна водопривредна предузећа.



Ефикасно спровођење Стратегије вршиће се на бази Акционог плана 
за реализацију Стратегије , чије је доношење планирано за 2017. 
годину

Акционим планом ће се за све циљеве (општи стратешки циљ, 
стратешке циљеве и оперативне циљеве) утврдити одговарајуће 
активности, њихови носиоци, учесници и начин спровођења, као и 
извори финансирања 

 Акционим планом утврдиће се динамика за спровођење мера, као и 
начин управљања ризицима у поступку постизања циљева ове 
стратегије



Сектор за заштиту животне средине
Одељење за заштиту природних ресурса
Одсек за заштиту вода 

Надлежности:

 Учествује у преношењу одредаба Оквирне Директиве о водама (ОДВ)

 и других директива из области заштите вода у домаће законодавство и у праћењу

 њихове примене;

 За Директиву 2006/118/EC о заштити подземних вода од загађења и погоршања квалитета и за Директиву

2008/105/EC о стандардима квалитета животне средине у области политике вода, измењену и допуњену

Директивом 2013/39/EU и учествовао је Експланаторном и Билатералном скринингу 2014. године У Бриселу и свим

активностима које се тичу припреме за преговарачку позицију;

 Учествује у међународној сарадњи у области заштите вода тј. спровођењу националних обавеза које обухватају примену

међународних конвенција (Конвенције о заштити прекограничних водотокова и међународних језера, као и других регионалних

конвенција које су у вези са заштитом квалитета вода, и Протокола којима се уређује заштита вода) и спровођењу активности који

спадају под Међународну комисију за заштиту Дунава (ICPDR), Дунавску комисију, Савску комисију;

 Учествује у изради стратешких докумената, планова и истраживачких програма одрживог коришћења и заштите квалитета

површинских и подземних вода, као и праћење њихове реализације;

 Учествује у припреми стручних основа у изради прописа из области заштите вода;

 Прати развој система за праћење, заштиту и побољшање квалитета вода;

 Пружа помоћ привредним субјектима за спровођење прописа из области заштите вода.



Одељење/Одсек за заштиту вода је у сарадњи са другим релевантним институцијама у 
периоду од 2011.-2016. године припремио и на Влади су усвојене следеће Уредбе и 
Правилник:

Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних

супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (“Сл.

гласник РС”, бр. 24/2014);

Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним

водама и седименту и роковима за њихово достизање (“Сл. гласник РС”, бр. 50/2012);

Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима

за њихово достизање (“Сл. гласник РС”, бр. 67/2011, 48/2012 и 01/2016)

Правилник о начину и условима мерења и испитивања квалитета отпадних вода и

садржини извештаја о извршеним мерењима (“Сл. гласник РС”, бр. 33/2016)



Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 
њихово достизање (“Сл. гласник РС”, бр. 67/2011, 48/2012 и 01/2016)

 1. Транспонује низ релевантних ЕУ директива
 2. Утврђује граничне вредности емисије за:
 комуналне отпадне воде у зависности од величине градског постројења;
 отпадне воде индустрије и других загађивача, у случају испуштања у јавну канализацију,

као и у случају директног испуштања у реципијент;
 одређене приоритетне и опасне супстанце за постројења и погоне где су оне у употреби
 3. Утврђује захтеве које је потребно испоштовати при избору аналитичке методе за

анализу параметара отпадне воде

Достизање граничних вредности емисије не може да се врши разблаживањем



Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 
достизање (“Сл. гласник РС”, бр. 67/2011, 48/2012 и 01/2016)

 Граничне вредности загађујућих материја 

 у технолошким отпадним водама дате су 

 за 49+4(нова) индустријска сектора и 

 других загађивача, као што су:
 Термоенергетска постројења
 Постројења и погони за производњу и прераду природних и вештачких чврстих горива
 Рафинација нафте
 Производња и прерада метала
 Производња минерала
 Хемијска индустрија
 Производња текстила и штављење коже
 Производња и прерада хране
 Објекти за узгој стоке као и постројења за одлагање и рециклажу животињског отпада
 Депоније и постројења за биолошки третман отпада
 И други...



 Утврђене граничне вредности емисије се заснивају на примени најбољих доступних техника (BAT-
Best Available Techniques) као и на расположивим подацима и искуствима суседних и европских
земаља;

 За производне активности које нису наведене, ГВЕ ће прописати надлежни орган, а ако су
технолошки услови слични као у неком од прилога Уредбе, примениће се одговарајуће вредности из
датог прилога;

 Надлежни орган може у одређеним случајевима прописати строжије вредности;

 Рок за достизање граничних вредности емисије је измењен у Уредби из 2016.године и сада је
2025./2040. година (у претходној је 2030./2045. година) - загађивачи обавезни да у својим
Акционим плановима утврде рокове за постепено достизање ових вредности и да их се
придржавају.



 За нова постројења - ОДМАХ



Правилник о начину и условима мерења и испитивања квалитета отпадних вода и садржини 
извештаја о извршеним мерењима

Овим Правилником прописују се начин и услови за мерење количине и 
испитивање квалитета отпадних вода и садржина извештаја о извршеним
мерењима

Сврха мерења количине и испитивања квалитета отпадних вода jeсте:
- провера усаглашености са граничним вредностима емисије загађујућих
материја у воде (у даљем тексту: ГВЕ) и ефикасности рада постројења за
пречишћавање отпадних вода;
- утврђивање утицаја испуштених отпадних вода на пријемник;
- прикупљање података за вођење регистара у складу са прописима у 
области вода и заштите животне средине



До сада се емисија загађујућих материја у воде ограничавала и контролисала 
индиректно праћењем квалитета воде реципијента

Нови вид заштите вода се заснива на комбинованом приступу, односно укључује и 
контролу квалитета саме отпадне воде

Циљ:

Спречавање загађења вода на самом његовом извору



„Управљање сливом реке Дрине на западном Балкану“.

 Као одговор на хитну потребу за ефикаснијим управљањем водама, односно ублажавањем последица поплава и 
суша у сливу реке Дрине, 2010. године, три земље слива, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Република Србија у 
сарадњи са Светском банком, покренуле су „Регионалну иницијативу за Западни Балкан за управљање поплавама 
и сушама у сливу реке Дрине“

 Регионална иницијатива је била иницијална основа за даље активности везаних за обезбеђење средстава за 
заједничке пројекте , који су тренутно у припреми и чија имплементација се очекује у првој половини идуће године 

 Два главна, очекивана резултата  су: побољшање регионалне сарадње у сливу реке Дрине у циљу балансирања 
вишенаменског коришћења вода у сливу и уграђивање мера прилагођавања на климатске промене у оквире 
политике и планирање управљања водама на сливу и договарање заједничке визије и оквира техничке сарадње са 
одрживим финансирањем. 

 Све активности ће се радити у координацији и сарадњи са Међународном комисијом за слив реке Саве уз учешће 
институција надлежних за питања управљања водама три државе. Планирано трајање Пројекта је 48 месеци.

 Укупна вредност пројекта је 8,7 милиона долара а вредност гранта за Републику Србију износи 2.635.625 УСД 

 Канцеларија за европске интеграције је испред Владе Републике Србије надлежна за пројекте који се финансирају 
грант средствима, док је за координацију имплементације пројекта задужено Министарство пољопривреде и 
заштите животне средине Републичка дирекција за воде РХМЗ и ЈВП Србијаводе.



www.rec.org

Министарство пољопривреде 
и заштите животне средине

Република Србија

ХВАЛА НА ПАЖЊИ

www.eko.minpolj.gov.rs

http://www.eko.minpolj.gov.rs/

