
 Ha основу члана 41. став 3. Пословника Владе („Службени гласник 

PC”, бр. 61/06 - пречишћени текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 

76/14), на предлог Министарства пољопривреде и заштите животне средине, 

 

 

 Одбор за привреду и финансије доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 1. Одређује се спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама 

и допунама Закона о водама. 

 

 2. Утврђује се Програм јавне расправе о Нацрту закона о изменама и 

допунама Закона о водама, који је саставни део овог закључка. 

 

 3. Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о 

водама спроводиће се у периоду од 11. до 30. септембра 2015. године. 

 

 4. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству 

пољопривреде и заштите животне средине. 

 

 

 

05 Број: 011-9637/2015 

У Београду, 9. септембра 2015. године 

 

 

ОДБОР ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ 

   

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 

 

 

др Душан Вујовић 
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На основу члана 41. став 3. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 

61/06-пречишћени текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14), на предлог 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине, 

 

Одбор за привреду и финансије одређује 

 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 

О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОДАМА 

 

 1. У поступку припреме закона којим се уређују измене и допуне закона 

којим се прописује правни статус вода, интегрално управљање водама, управљање водним 

објектима и водним земљиштем, извори и начин финансирања водне делатности, као и 

друга питања од значаја за управљање водама, Министарство пољопривреде и заштите 

животне средине спроводи јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона 

о водама  (у даљем тексту: Нацрт закона), који је саставни део овог програма. 

2. Јавна расправа о Нацрту закона спроводи се у периоду од 11. до 30. 

септембра 2015. године. 

3. Учесници у јавној расправи су представници органа и организација, 

пословних удружења, привредних субјеката, стручне јавности, међународних 

организација, као и друга заинтересована лица. 

4. Текст Нацрта закона биће постављен на сајту Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине: www.mpzzs.gov.rs. 

5. Примедбе, предлози и сугестије, у време трајања јавне расправе, 

достављају се Министарству пољопривреде и заштите животне средине путем електронске 

поште на е-mail aдресу: zakoni.rasprava@minpolj.gov.rs или на адресу: Министарство 

пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде, Београд, 

Булевар уметности број 2. 

6. Јавну расправу о Нацрту закона организоваће Министарство 

пољопривреде и заштите животне средине у форми презентације и расправе о Нацрту 

закона које ће се одржати у градовима Републике Србије, по следећем распореду: Београд, 

Ниш и Нови Сад. 

 7. По окончању поступка јавне расправе, Министарство пољопривреде и 

заштите животне средине сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту 

закона и припремити коначну верзију Нацрта закона који ће доставити Влади ради 

разматрања. 

8. Овај програм, ради реализације, доставити Министарству пољопривреде 

и заштите животне средине, које ће јавни позив за учешће у јавној расправи са овим 

програмом објавити на својој интернет страници и на порталу е-управе. 
 

 

05 Број:  011-9637/2015  

У Београду, 9. септембра 2015. године 
 

ОДБОР ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ 

 

 ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 

 

 

др Душан Вујовић 
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http://www.mpzzs.gov.rs/

