
Носилац Статус

МПШВ-РДВ у току

ЈВП Србијаводе није започето

Годишњи извештај о спровођењу aкционог плана за 2021. годину за: Акциони план за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године

Институција надлежна за координацију и извештавање: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Документ јавне политике за који је акциони план утврђен: Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године

 

Oпшти циљ 1: Обезбедити довољне количине воде одговарајућег квалитета за различите категорије корисника, пре свега за снабдевање водом становништва при чему се не сме угрозити животна средина

Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година 
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Укупне коришћене воде (хиљада м3) 5.327.000 (2018) -  -  

.

Посебан циљ 1.1: Повећан степен обухваћености становништва јавним водоводним системима

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година 
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Проценат домаћинстава прикључених на водоводну мрежу (%) 85.2 (2018) 85,2  -  У децембру текуће године Влада РС Закључком усваја извештај у вези 

са обављањем комуналних делатности  за претходну годину.

Захваћене воде у циљу снабдевања водом за пиће (хиљада м3) 653.894 (2018) 653894 677104 Републички завод за статистику: Општине и региони у Републици Србији 2021 

.

Мера 1.1.1: Наставак изградње брана са акумулацијама

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Број брана са акумулацијама у изградњи на годишњем нивоу (Број)3 (2019) 1 1 Изградња бране са акумулацијом „Ариље” на профилу „Сврачково” започета је 2010. године 

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка Разлози за одступање  и предузете мере Будући кораци за реализацију

1.1.1.1: Изградња бране 

са акумулацијом 

„Ариље” на профилу 

„Сврачково”

4. квартал 2023. 100% Остварено 41,38%

У току 2021. године извршени су сви планирани послови на изградњи бране са акумулацијом 

„Ариље” на профилу „Сврачково”..

У извештајном периоду извршене су следеће активности:

- Влада Републике Србије је донела Закључак о давању сагласности да ЈВП „Србијаводе”, у име и за рачун Републике 

Србије, врши инвеститорска права на реализацији пројекта - Изградња бранe са акумулацијом „Ариље” профил 

„Сврачково”, уместо досадашњег носиоца инвеститорских права, Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав”, Ариље, 

05 Број: 351-2800/2021 од 1. априла 2021. године, Програмом о изменама и допунама Програма пословања ЈВП 

„Србијаводе” за 2021. годину, који је донео Надзорни одбор ЈВП „Србијаводе” на седници од 10. маја 2021. године, 

предвиђено је коришћење средстава буџета Републике Србије у износу од 700.409.000 динара за финансирање 

пројекта 5003 - Брана са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково”, Влада је донела Решење о давању сагласности 

на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈВП „Србијаводе” за 2021. годину, 05 број: 023-4915/2021 од 

27. маја 2021. године („Службени гласник РС”, број 53/21),

- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре решењем број 351-02-1617/2021-07 од 21. маја 2021. 

године изменило решење о грађевинској дозволи Министарства животне средине, рударства и просторног планирања 

број 351-03-436/2010-07 од 19. септембра 2011. године, тако да је уместо инвеститора Јавног предузећа за 

водоснабдевање „Рзав”, Ариље, ул. Чачанска бб, сада инвеститор Република Србија - ЈВП „Србијаводе”, Београд, ул. 

Булевар уметности бр. 2А,

- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је, поступајући по захтеву ЈВП „Србијаводе”, издало 

потврду, број 351-06-1998/2021-07 од 21. јуна 2021. године, којом се инвеститору Република Србија - ЈВП „Србијаводе”, 

Београд, ул. Булевар уметности бр. 2А, потврђује пријава извођења радова на изградњи грађевинског комплекса бране 

„Ариље” профил „Сврачково” са прибранским објектима,

- ЈВП „Србијаводе”, Београд, закључило је Анекс уговора о извођењу радова са извођачем „Хидротехника - 

Хидроенергетика” а.д., Београд и Анекс уговора о вршењу услуга стручног надзора са вршиоцем услуга Институтом за 

водопривреду „Јарослав Черни”, Београд..

наставак извођења радова на изградњи 

бране са акумулацијом „Ариље” на 

профилу „Сврачково”.

1.1.1.2: Изградња бране 

са акумулацијом 

„Памбуковица” на 

територији општине Уб

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0% Планирана активност почиње у 2022. години... Радови на изградњи су планирани да почну крајем 2022. године. Израда техничке документације (ПГД и 

ПЗИ) ради реализације планиране 

активности…



Носилац Статус

МПШВ-РДВ у току

МПШВ-РДВ у току

.

Мера 1.1.2: Наставак изградње регионалних система за снабдевање водом за пиће

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Број градова и/или општина у којима су изграђени и 

реконструисани делови постројења за припрему воде за пиће, 

магистрални цевоводи и резервоари са уређајима који им 

припадају на годишњем нивоу (Број)

15 (2015) 11 3 На основу Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2021. године само 2 јединице локалне самоуправе (Крушевац и Ивањица) уз захтев за 

суфинансирање предметних радова поднело документацију прописану Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде 

Републике Србије и о начину расподеле тих средстава  („Службени гласник РС”, бр.  13/17, 79/17, 40/18, 44/18 – др. закон и 24/21), док је извођење радова на 

изградњи водних објеката за снабдевање водом у делу општине Тутин (Пештерски водовод) финансирано са учешћем средстава буџета Републике Србије 100%. 

Ради реализације Програма управљања водама у 2021. години, ово министарство је 1. јуна 2021. године са општином Сјеница закључило уговор о фининсирању 

изградње цевовода од границе са општином Тутин до резервоара „Долиће” у дужини 8.000m  и резервоар „Долиће” V= 250  m3 на територији општине Сјеница.

Уговорена средстава нису реализована из разлога што је општина Сјеница, након  спроведеног поступка јавне набавке, тек 29. новембра 2021. године закључила 

уговор о извођењу радова на изградњи предметних радова са групом понуђача ХУМ ДОО, Тутин и AKVAPAN INŽENJERING DOO, Вранићи, који због неповољних 

временских услова нису могли да буду започети. 

Број израђене техничке документације за водне објекте за 

снабдевање водом за пиће и санитарно - хигијенске потребе 

(Број)

15 (2015) 8 2 Само 2 јединице локалне самоуправе су уз захтев за суфинансирање предметних послова поднеле докуменентацију прописану Правилником о условима за 

расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава  („Службени гласник РС”, бр.  13/17, 79/17, 

40/18, 44/18 – др. закон и 24/21) 

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка Разлози за одступање  и предузете мере Будући кораци за реализацију

1.1.2.1: Изградња и 

реконструкција дела 

система за снабдевање 

водом за пиће

4. квартал 2023. 95% Број градова и/или општина у којима су изграђени и реконструисана делови постројења за припрему 

воде за пиће, магистралних цевоводи и резервоари са уређајима који им припадају: у 2021. години: 3

У извештајном периоду (2021. години) на основу Уредбе о утврђивању Програма управљања водама 

у 2021. години („Службени гласник РС”, бр. 11/21, 48/21 и 112/21) суфинансирана је изградња водних 

објеката за снабдевање водом за пиће (делови магистралних цевовода, црпне станице и резервоари 

са уређајима који им припадају) у Крушевцу, Ивањици и Тутину ..

На основу Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2021. године само 2 јединице локалне самоуправе 

(Крушевац и Ивањица) уз захтев за суфинансирање предметних радова поднело документацију прописану 

Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину 

расподеле тих средстава  („Службени гласник РС”, бр.  13/17, 79/17, 40/18, 44/18 – др. закон и 24/21), док је извођење 

радова на изградњи водних објеката за снабдевање водом у делу општине Тутин (Пештерски водовод) финансирано са 

учешћем средстава буџета Републике Србије 100%. 

Ради реализације Програма управљања водама у 2021. години, ово министарство је 1. јуна 2021. године са општином 

Сјеница закључило уговор о фининсирању изградње цевовода од границе са општином Тутин до резервоара „Долиће” у 

дужини 8.000m  и резервоар „Долиће” V= 250  m3 на територији општине Сјеница.

Уговорена средстава нису реализована из разлога што је општина Сјеница, након  спроведеног поступка јавне набавке, 

тек 29. новембра 2021. године закључила уговор о извођењу радова на изградњи предметних радова са групом 

понуђача ХУМ ДОО, Тутин и AKVAPAN INŽENJERING DOO, Вранићи, који због неповољних временских услова нису 

могли да буду започети..

наставак суфинансирања изградње и 

реконструкције водних објеката за 

снабдевање водом за пиће и санитарно - 

хигијенске потребе, постројења за 

припрему воде за пиће, магистралних 

цевовода и резервоара са уређајима који 

им припадају на основу годишњег 

програма управање водама.

1.1.2.2: Израда дела 

техничке документације 

за водне објекте за 

снабдевање водом за 

пиће

4. квартал 2023. 99% Број израђене техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно - 

хигијенске потребе на годишњем нивоу:  у 2021. години - 2

У извештајном периоду (2021. години) на основу Уредбе о утврђивању Програма управљања водама 

у 2021. години („Службени гласник РС”, бр. 11/21, 48/21 и 112/21) суфинансирана је израда техничке 

документације за снабдевање водом за пиће са Јавним комуналним предузећем „Горњи Милановац”, 

Горњи Милановац (пројекат за грађевинску дозволу за повезивање водоводног система „Горњи 

Милановац - Рудник” са РВС „Рзав”) и општином Велико Градиште  (пројекат за грађевинску дозволу 

за изградњу магистрално потисно гравитационог цевовода од централног резервоара „Кумане” за 

насеља Триброде, Царевац, Камијево, Десина, Средњево, Љубиње, Печаница, Чешљева Бара, 

Гарево, Дољашница и Макце)..

Само 2 јединице локалне самоуправе су уз захтев за суфинансирање предметних послова поднеле докуменентацију 

прописану Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и 

о начину расподеле тих средстава  („Службени гласник РС”, бр.  13/17, 79/17, 40/18, 44/18 – др. закон и 24/21).

наставак суфинансирања израде техничке 

документације за водне објекте за 

снабдевање водом за пиће и санитарно - 

хигијенске потребе на основу годишњег 

програма управање водама.



МПШВ-РДВ у току

ЈВП Србијаводе у току

1.1.2.3: Израда техничке 

документације за 

изградњу Колубарског 

регионалног водоводног 

система

4. квартал 2023. - Израђена техничка документације за изградњу Колубарског регионалног система: 2021: не

У 2021. години настављене су активности у оквиру пројеката подршке за припрему техничке 

документације PPF6 на изради техничке документације за пројекат „Регионални Колубарски систем 

снабдевања водом”..

Имајући у виду да се израда техничке документције за „Регионални Колубарски систем снабдевања водом” финанира из 

Инструмента за предприступну помоћ – ИПА, неопходно је да иста буде прихваћена од стране њихове контроле 

Jaspers. С тим у вези, током 2021. године, PPF6 је усаглашавао Feasibility Study са добијеним примедбама Jaspers-а..

Наставак израде техничке документације за 

пројекат „Регионални Колубарски систем 

снабдевања водом” (Feasibility Study и 

идејних пројеката за водне објекте 

регионалног Колубарског система за 

снабдевање водом, као и стручна контрола 

(ревизија) техничке документације (идејних 

пројеката).

1.1.2.4: Израда техничке 

документације за 

изградњу брана са 

акумулацијама

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0%... Активност се спроводи у складу са расположивим средствима... Активности на обезбеђењу урбанистичко 

планског основа и финансијских средстава 

за предметне активности.



Носилац Статус

МГСИ у току

ПСПВШ у току

ПСПВШ у току

ПСПВШ у току

.

Мера 1.1.3: Комплетирати постојећу мрежу за јавно водоснабдевање у насељима, уз њено проширење и на приградска подручја

Носилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Укупна дужина изграђене/ реконструисане водоводне мрежа (км) 44.379 (2018)  -  -  

Број водовода који испуњавају захтеване критеријуме 

здравствене исправности воде за пиће (Број)

94 (2018)  -  -  

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка Разлози за одступање  и предузете мере Будући кораци за реализацију

1.1.3.1: Реализација 

Програма унапређења 

система 

водоснабдевања у 

градовима и општинама 

Сомбор, Вршац, Шабац, 

Панчево, Сремска 

Митровица, Лозница, 

Смедерево, Краљево, 

Јагодина, Трстеник, 

Алексинац, Врање, 

Пирот Лесковац, 

Параћин, Књажевац, 

Врбас и Кикинда

4. квартал 2023. 100% Инвестиционе активности у области водоснабдевања у 2021. години су спровођене у Параћину, 

Књажевцу, Врбасу и Кикинди што је резултирало изградњом 13,9 км главних цевовода за 

снабдевање водом у Параћину и Књажевцу од изворишта до градова, као и 14 км транспортног 

цевовода за проширење мреже на 2 насеља у Врбасу и изградњом 5 бунара. Такође је у току и 

реконструкција градсе мреже у Параћину и Књажевцу. У Кикинди је за  изградњу фабрике за 

пречишћавање воде за пиће капацитета 150 л/с по ФИДИК моделу уговора који укључује 

пројектовање и изградњу Грађевинска дозвола исходована 13.12.2021. године  након чега су 

запопчети припремни радови...

Активности теку планираним током. Наставак реконструкције градске 

водоводне мреже у Параћину и Књажевцу 

и дела главног цевовода у Параћину. У 

Врбасу се настављају радови на изградњи 

постројења за пречишћавање воде за пиће 

капацитета 2х50л/с и изградњи  резервоара 

на водозахвату у Врбасу, реконструкцији 

пумпне станице на водозахвату, као и 

изградњи резервоара и пумпне станице у 

Куцури и Савином Селу чиме ће се 

обебезбедити повезивање Куцуре и 

Савиног Села на водозахват у Врбасу и 

стварање јединственог система 

снабдевања водом села општине са 

изворишта у Врбасу

У Кикинди је планиран почетак радова 

већег обима на изградњи постројења за 

пречишћавање воде за пиће. Комплетна 

изградња постројења је планирана до краја 

2023. године..

1.1.3.2: Комплетирање 

постојеће мреже за 

јавно водоснабдевање у 

насељима, уз њено 

проширење и на 

приградска подручја на 

територији АПВ (45 

локалних самоуправа)

4. квартал 2023. 70% 6 пројеката је одобрено. Степен утрошка средстава је 70,18%.. Средства нису у потпуности утрошено због природе радова који трају до годину дана од дана закључења уговора о 

суфинансирању..

Наставља се финансирање и у следећим 

годинама у истим или већим износима..

1.1.3.3: Изградња 

водоводне мреже и 

остале потребне 

инфраструктуре у 

насељима без јавног 

водоснабдевања

4. квартал 2023. - Није било квалификованих пројеката за ову врсту инвестиција у 2021. години.. . .

1.1.3.4: Обезбеђење 

квалитета воде за пиће 

намењене јавном 

водоснабдевању до 

прописаних 

националних стандарда 

(и у складу са захтевима 

ЕУ Директиве о 

квалитету воде 

намењене за људску 

потрошњу) и уз примену 

најбоље доступне 

технике припреме воде 

за пиће и вршити 

систематску контролу 

квалитета воде

4. квартал 2023. 80% 3 пројекта су одобрена, степен утрошка средстава је 80,03%.. Средства нису у потпуности утрошено због природе радова који трају до годину дана од дана закључења уговора о 

суфинансирању..

Наставља се финансирање и у следећим 

годинама у истим или већим износима..



Носилац Статус

ПСПВШ  

КУЈУ у току

ЈКП "БВК" у току

Носилац Статус

КУЈУ у току

ЈКП "БВК" у току

ЈКП "БВК" у току

.

Мера 1.1.4: Постојеће системе одржавати у функционалном стању, уз замену дотрајалих цеви и прикључака и санацију оштећених објеката

Носилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Дужина реконструисане водоводне мреже (км) 0   -  -  

Број санираних објеката (Број) 0   -  -  
.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка Разлози за одступање  и предузете мере Будући кораци за реализацију

1.1.4.1: Одржавање 

постојећих система у 

функционалном стању, 

уз замену дотрајалих 

цеви и прикључака и 

санацију оштећених 

објеката

4. квартал 2023. 78% 10 пројеката је одобрено, степен утрошка средстава је 78,06%... Средства нису у потпуности утрошено због природе радова који трају до годину дана од дана закључења уговора о 

суфинансирању..

Наставља се финансирање и у следећим 

годинама у истим или већим износима..

1.1.4.2: Реализација 

Програма обнове и 

унапређења система 

водоводне 

инфраструктуре- 

реконструкција и 

унапређење системa 

водоснабдевања

4. квартал 2023. ->

4. квартал 2026.

- Покренута је реализација пројекта у Општини Зрењанин, финансирање из буџета РС (386.321.335,06 

дин без ПДВ-а, односно 463,585,602.07 дин са ПДВ-ом ). До краја 2021. годнине исплаћен је само 

аванс у износу 30% од уговорене вредности. Потписан споразум о техничкој помоћи  са ЕИБ-ом март 

2022. године...

. Почетак рада са консултантима који 

пружају техничку подршку на припремању 

техничке документације за расписивање 

ЈН..

1.1.4.3: Реконструкција 

водоводне мреже 

дефинисана годишњим 

планом пословања

4. квартал 2023. - Планом пословања за 2021. год је предвиђена реконструкција 6км водоводне мреже. Остварена 

вредност је у складу са планираном и износи 6,29км...

. .

.

Посебан циљ 1.2: Смањен нефактурисани део воде у јавним водоводним системима

Носилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година 
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Ниво фактурисања воде (%) 59 (2017) 59  -  У децембру текуће године Влада РС Закључком усваја извештај у 

вези са обављањем комуналних делатности  за претходну годину

.

Мера 1.2.1: Набавити и користити уређаје за детекцију цурења и губитака

Носилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Губици воде у мрежи (%) 35.5 (2017) 35,3  -  У децембру текуће године Влада РС Закључком усваја извештај у

 вези са обављањем комуналних делатности  за претходну годину

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка Разлози за одступање  и предузете мере Будући кораци за реализацију

1.2.1.1: Реализација 

Програма обнове и 

унапређења система 

водоводне 

инфраструктуре- 

унапређен систем 

водоснабдевања 

уградњом мерне опреме

4. квартал 2023. ->

4. квартал 2026.

- Покренута је реализација пројекта у Општини Зрењанин, финансирање из буџета РС(38.724.649,05 

дин без ПДВ-а, односно 46.469.578,86 дин са ПДВ-ом). До краја 2021. годнине исплаћен је само 

аванс у износу 30% од уговорене вредности.Потписан споразум о техничкој помоћи  са ЕИБ-ом 

март.2022. године..

. Почетак рада са консултантима који 

пружају техничку подршку на припремању 

техничке документације за расписивање 

ЈН..

1.2.1.2: Контрола и 

замена водомера 

дефинисана годишњим 

планом пословања

4. квартал 2023. - 73%.. Смањен број  радне снаге због пандемије Covid 19.. Реализација постојећег  и планирање 

реализације  новог уговора..

1.2.1.3: Активна 

контрола цурења 

дефинисана годишњим 

планом

4. квартал 2023. - дужина системски испитане водоводне мреже: 70,02 km ... . Наставак учесталог коришћења уређаја за 

детекцију цурења на в.м. (како за 

пријављена, тако и за непријављена 

цурења) у складу са планом за 2022. 

годину..



Носилац Статус

МПШВ-РДВ у току

МПШВ-РДВ у току

МПШВ-РДВ у току

.

Посебан циљ 1.3: Обезбедити довољне количине воде за наводњавање пољопривредних површина

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година 
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Наводњаване површине (Хектар) 46.863 (2019) - 52236 Републички завод за статистику  - Одсек за статистику и рачуне животне средине: Наводњавање 2021 

.

Мера 1.3.1: Ревитализација и проширење система за наводњавање

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Донети плански документи (Број) 0 (2019) 0 0 Програм наводњавања са акционим планом и инвестиционим планом је у изради 

Изграђени водни објекти за наводњавање (Број) 11 (2019) 2 1 На основу Уговора о зајму између Владе Републике Србије и Фонда за развој Абу Дабија за финансирање Развоја система за наводњавање - I фаза у 2021. години 

реализаована је изградња двонаменског система Велики и Наковски.

Услед кашњења у реализацији извођења радова у извештајном периоду изграђен је један систем за наводњавање Наковски.

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка Разлози за одступање  и предузете мере Будући кораци за реализацију

1.3.1.1: Израда 

Програма наводњавања 

са акционим планом и 

инвестиционим планом

4. квартал 2022. - Програм наводњавања са акционим планом и инвестиционим планом предат Влади на усвајање

2021: не

Припремљен је Нацрт програма наводњавања..

на достављени први Нацрт програма наводњавања чланови радне групе достављају коментаре. наставак активности на изради Програма 

за наводњавање са акционим планом и 

инвестиционим планом.

1.3.1.2: Развој система 

за наводњавање - I 

фаза

4. квартал 2023. 100% Број изграђених система за наводњавање

2021: 14

Уговори о извођењу радова на изградњи водних објеката и система за потребе наводњавања на 

подручју Бачке, Баната и Срема нису закључени у планираном року током 2021. године, те самим 

тим исти нису ни започети...

На основу закључених уговора настављено је извођење радова уговорених радова на изградњи, реконструкцији и 

санацији водних објеката и система за потребе наводњавања на подручју Бачке, Баната и Срема и 

хидромелиорационим системима на подручју Шапца, Чачка, Панчевачког рита и Тополе, као и вршење услуга стручног 

надзора над извођењем радова на изградњи, реконструкцији и санацији водних објеката и система за потребе 

наводњавања. Такође, у четвртом кавртали 2021. године покренути су поступци јавних набавки (6) ради извођења 

радова на изградњи, реконструкцији и санацији водних објеката и система за потребе наводњавања на подручју Бачке, 

Баната и Срема.

Наставак извођења уговорених радова на 

изградњи, реконструкцији и санацији 

водних објеката и система за потребе 

наводњавања на подручју Бачке, Баната и 

Срема и хидромелиорационим системима 

на подручју Шапца, Чачка, Панчевачког 

рита и Тополе, као и вршење услуга 

стручног надзора над извођењем радова 

на изградњи, реконструкцији и санацији 

водних објеката и система за потребе 

наводњавања.

Спровођење поступака јавних набавки за 

извођење радова на изградњи водних 

објеката и система за потребе 

наводњавања на подручју Бачке, Баната и 

Срема, као и на изградњи система везаних 

бунара, црпних станица, разводне мреже, 

као и санација акумулације „7 јули” – део 

хидромелиорационог система на подручју 

Параћина.

1.3.1.3: Програм за 

отпорност на климатске 

промене и наводњавање 

у Србији - фаза I

4. квартал 2023. 6% Проценат реализације

2021: 0%

Како није уговорено извођење радова на изградњи система за наводњавање и како се тек по 

извођењу предметних радова стварају услови за наводњавање пољопривредних површина у 2021. 

години није остварена циљна врендост индикатора...

За потребе реализације пројекта Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Београд, које спроводи пројекат, током 

2021. године припремало је техничку документацију за изградњу система за наводњавање у Свилајнцу и Неготину и 

учествовало у спровођењу поступка набавке  консултаната у јединици за управљање пројектом.

У септембру 2021. године, након спроведеног евалуационог поступка за избор консултаната у јединици за управљање 

пројектом, потписан је Уговор о вршењу консултантских услуга у јединици за управљање пројектом, између 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде (корисник зајма), Јавног 

водопривредног предузећа „Србијаводе”, Београд (извршног субјекта) и „Аруп” д.о.о., Београд (вршиоца консултантских 

услуга).

За систем за наводњавање у Свилајнцу израђен је пројекат за грађевинску дозволу за извођење радова на изградњи 

система за наводњавање у Свилајнцу и започето вршење техничке контроле истог, као и израда пројекта за извођење 

радова на изградњи система за наводњавање у Свилајнцу. 

За систем за наводњавање на територији општине Неготин израђена су идејна решења за систем за наводњавање на 

територији општине Неготин, као и студија оправданости са идејним пројектом за систем за наводњавање на територији 

општине Неготин и поднет је захтев за издавање локацијских услова за изградњу система за наводњавање у Неготину..

Припрема тендерске документације и 

спровођење поступка јавних набавки 

радова на изградњи система за 

наводњавање , као и набавке вршења 

услуга стручног надзора над извођењем 

радова у Свилајнцу и Неготину.

Прибављање грађевинске дозволе за 

извођење радова на изградњи система за 

наводњавање у Свилајнцу.

Израда пројекта за извођење радова на 

изградњи система за наводњавање у 

Свилајнац.

Решавање имовинско – правних односаа 

изградњу система за наводњавање у 

Неготину.

Прибављање грађевинске дозволе за 

изградњу система за наводњавање у 

Неготину.

Израда пројекта за извођење радова на 

изградњи система за наводњавање у 

Неготину.

Извођење уговорених радова/ послова..



МПШВ-РДВ у току

МПШВ-РДВ у току

ЈВП Србијаводе у току

1.3.1.4: Израда техничке 

документације за 

изградњу система за 

снабдевање водом за 

наводњавање из 

акумулација Борковац и 

Павловци

4. квартал 2023. - Израђена планско – техничка документација за уређење и чишћење постојећих акумулација 

Борковац и Павловци

2021: 0

У току је израдња техничке документације за за уређење и чишћење постојећих акумулација 

Борковац и Павловци..

Извршена је израда студије оправданости са идејним решењем за изградњу инфраструктуре за довод сирове воде у 

акумулације Борковац и Павловац.

Прибављени су локацијски услови за изградњу инфраструктуре за довод сирове воде у акумулације Борковац и 

Павловац.

Уговорена је израда Елабората о укрштању цевовода са далеководима електромреже.

Закључен је Уговор о зајму између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, као и Уговор о пројекту 

(Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза II) којим су уговорне стране Република 

Србија, Јавнo водопривреднo предузеће „Воде Војводине” Нови Сад, општина Рума, град Сремска Митровица и 

Европска банка за обнову и развој, уредиле међусобна права и обавезе у вези са изградњом примарне инфраструктуре 

за наводњавање у Републици Србији..

Избор консултаната у јединици за 

управљање пројектом.

Израда пројекта за грађевинску дозволу за 

изградњу система за снабдевање водом за 

наводњавањe из акумулација Борковац и 

Павловци.

Прибављање грађевинске дозволе за 

изградњу система за снабдевање водом за 

наводњавањe из акумулација Борковац и 

Павловци.

Израда пројекта за извођење радова на 

изградњу система за снабдевање водом за 

наводњавањe из акумулација Борковац и 

Павловци.

Спровођење поступака јавних набавки на 

изградњи система за снабдевање водом за 

наводњавањe из акумулација Борковац и 

Павловци.

Извођење радова на изградњи система за 

снабдевање водом за наводњавањe из 

акумулација Борковац и Павловци..

1.3.1.5: 

Електрификација поља 

за наводњавање

4. квартал 2021. 89% Број градова и/или општина у којима су изграђени недостајући електроенергетски објекти

2021: 1

На основу расположивих средстава у 2021. години и процењених вредности радова на изградњи 

недостајућих електроенергетских објеката изведени су радови на изградњи тих објеката на 

територији општине Мали Иђош, КО Фекетић, општине Мали Иђош КО Ловћенац, општине Вршац, КО 

Мали Жам, општине Оџаци, КО Српски Милетић и општине Инђија, КО Бешка..

На основу расположивих средстава у 2021. години и процењених вредности радова на изградњи недостајућих 

електроенергетских објеката изведени су радови на изградњи тих објеката на територији општине Мали Иђош, КО 

Фекетић, општине Мали Иђош КО Ловћенац, општине Вршац, КО Мали Жам, општине Оџаци, КО Српски Милетић и 

општине Инђија, КО Бешка..

наставак финансирања извођења радова 

на изградњи недостајућих 

електроенергетских објеката на територији 

РС.

1.3.1.6: Ревитализација 

црпних станица и 

каналске мреже за 

наводњавање на 

територији у 

надлежности ЈВП СВ 45 

црпних станица

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0% Планирана активност почиње у 2022. години... Почетак реализације активности је  у 2022. години. Неопходна су средства за техничку припрему и даље фазе 

инвестиције..

У току је израда студије, која има за циљ 

да дефинише стратешки оквир и правац 

даље модернизације и развоја..

 

Oпшти циљ 2: Постизање и одржавање доброг статуса и доброг еколошког потенцијала водних тела површинских вода и подземних вода, ради заштите здравља људи, очувања водних и приобалних екосистема и задовољавања потреба корисника вода.

Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година 
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Постигнут добар статус/потенцијал водних тела површинских 

вода

(Изражен као број водних тела у добром статусу у односу на 

укупан број водних тела) (%)

0 (2020) -  -  

Постигнут добар статус водних тела подземних вода (Изражен 

као број водних тела у добром статусу у односу на укупан број 

водних тела) (%)

0 (2020) -  -  

.

Посебан циљ 2.1: Унапредити област заштите вода од загађивања

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година 
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Унапређена област заштите вода од загађивања (0 - не, 1- да) 0 (2020) 1 0,5 Током 2021. године рађено је на изради техничке документације и изградњи ППОВ чиме се доприноси на унапређењу вода од загађивања. Израђен је План 

управљања водама за територију Републике Србије након чијег усвајања ће се радити на имплементацији мера и активности који ће допринети побољшању статуса 

свих вода. 



Носилац Статус

МПШВ-РДВ у току

МПШВ-РДВ завршено

Носилац Статус

МЗЖС завршено

.

Мера 2.1.1: Успоставити мониторинг параметара еколошког и хемијског статуса површинских вода и хемијског и квантитативног статуса подземних вода, прописаних одговарајућим правилником и податке мониторинга укључити у информациони систем

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Број станица површинских вода на којима је успостављен 

мониторинг у односу на укупан број предвиђен Планом 

управљања водама (%)

0 (2020)  - 0 Остварена вредност у 2021 години није мерљива обзиром да није усвојен План управљања водама и није израђен Вишегодишњи програм мониторинга. 

Број станица подземних вода на којима је успостављен 

мониторинг у односу на укупан број предвиђен Планом 

управљања водама (%)

0 (2020)  - 0 Остварена вредност у 2021 години није мерљива обзиром да није усвојен План управљања водама и није израђен Вишегодишњи програм мониторинга. 

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка Разлози за одступање  и предузете мере Будући кораци за реализацију

2.1.1.1: Израда 

вишегодишњег 

Програма мониторинга 

количина и квалитета 

вода у складу са 

Планом управљања 

водама

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: Донет програм

Циљана вредност у 2021: НЕ

Израђене су Смернице за израду вишегодишњег програма мониторинга површинских и подземних 

вода, у оквиру Плана управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 

2027. године...

. Формирана је радна група која ће у току 

2022. приступити изради вишегодишњег 

програма мониторинга на основу 

дефинисаних смерница..

2.1.1.2: Израда и 

спровођење годишњег 

Програма мониторинга 

количине и квалитета 

вода

4. квартал 2023. 98% Показатељ учинка: Донет програм

Циљана вредност У 2021: ДА

Годишњи програми мониторинга се израђују сваке године за текућу годину. Влада Републике Србије 

је, на седници одржаној 1. априла 2021. године, донела Уредбу о утврђивању годишњег програма 

мониторинга статуса вода за 2021. годину...

. .

.

Посебан циљ 2.2: Смањeње уноса загађења од концентрисаних извора загађивања за комуналне отпадне воде: изградњом канализационих система одговарајућег капацитета и степена пречишћавања у насељима већим од 2.000 становника

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година 
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Проценат пречишћених комуналних отпадних вода у насељима 

већим од 2.000 становника (%)

13.96 (2019) 15,2  - Извор провере је Републички завод за статистику. Како у моменту припреме извештаја нису објављени званични подаци Републичког завода за статистику за 2021. 

годину, не може се приказати остварена вредност. 

.

Мера 2.2.1: Развој комуналне инфраструктуре у области отпадних вода планиран и усклађен са планским актима у сектора вода

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Прикљученост становништва на канализациону мрежу (%) 62.2 (2019) 62,6  - Извор провере је Републички завод за статистику. Како у моменту припреме извештаја нису објављени званични подаци Републичког завода за статистику за 2021. 

годину, не може се приказати остварена вредност. 

Прикљученост становништва на постројење за пречишћавање 

отпадних вода (%)

12.9 (2019) 13,4  - Извор провере је Републички завод за статистику. Како у моменту припреме извештаја нису објављени званични подаци Републичког завода за статистику за 2021. 

годину, не може се приказати остварена вредност. 

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка Разлози за одступање  и предузете мере Будући кораци за реализацију

2.2.1.1: Изградња ППОВ 

Рашке капацитета 

16.500 ЕС са 

реконструкцијом и 

проширењем 

канализационе мреже

4. квартал 2021. 51% .. . .



МГСИ завршено

МГСИ није започето

МЗЖС у току

МПШВ-РДВ није започето

МЗЖС није започето

МЗЖС  

МЗЖС у току

МЗЖС у току

2.2.1.2: Изградња ППОВ 

Врања са 

реконструкцијом и 

проширењем 

канализационе мреже

4. квартал 2021. 100% Изградња канализационе мреже и централног ППОВ Врања капацитета 65.000 ЕС се реализује у 

оквиру билатералне сарадње са СР Немачком и КФВ банком укупне вредности 16.089.946,20 евра. 

Реализација пројекта je започета у октобру 2019. године. Изградња централног ППОВ у вредности од 

11.786.611,40 евра, у складу са ФИДИК уговором жута књига је завршена. Примопредаја 

грађевинских радова је извршена 15.12.2021. године и току је пробни рад. Такође је изграђено 22 км 

колекторске и канализационе мреже која обухвата градску зону и прикључење Врањске Бање на 

канализацију у вредности од 4.303.334 евра..

Активности теку планираним током. Отклањања уочених недостатака и  

подешавања опреме, кнтинуално праћење 

квалитета ефлуената и радних параметара 

постројења, програмирање SCADA система 

за 7 црпних станица са система градске 

канализациооне мреже, праћење рада 

пречистача уз континуални надзор 24/7, 

контрола квалитета долазне отпадне воде 

на ППОВ, комплетирања документације за 

технички переглед и исходовање употребне 

дозволе, као и обука запослених за 

управљање постројењем..

2.2.1.3: Изградња и 

реконструкција ППОВ у 

Смедереву, Панчеву, 

Кикинди, Пожаревцу, 

Трстенику, Пироту, 

Јагодини и Вршцу са 

реконструкцијом и 

проширењем 

канализационе мреже

4. квартал 2023. - Уговор о зајму је закључен 23.11.2021. године са Немачком развојном банком КФВ и у току су 

активности за испуњење услова за почетзак реализације..

Активности су диктирање условима Уговора о зајму. Планирано је закључење уговора о 

имплементацији да би се стекли услови за 

реализацију пројекта.

2.2.1.4: Започета 

изградња ППОВ са 

реконструкцијом и 

проширењем 

канализационе мреже за 

Краљево

4. квартал 2023. ->

1. квартал 2026.

- Уговор потписан 06.12.2021. а извођач радова уведен у посао 17.01.2022. Рок за завршетак  4 године 

од чега је 1 година за отклањање недостатака..

. .

2.2.1.5: Започета 

изградња ППОВ са 

реконструкцијом и 

проширењем 

канализационе мреже за 

Брус и Блаце

4. квартал 2023. - Није започета изградња ППОВ капацитета:

Брус 10.500 ЕС

Блаце 10.500 ЕС                                                                         Није започета реконструкција мреже:

Брус 7,7 km

Блаце 3,7 km

Није започета изградња мреже: Брус 6,6 km

Блаце 1,1 km

Није било учинка у току 2021. године с обзиром да су радови започети 2022. године...

Након спроведене јавне набавке, у току 2021. године, потписани су уговори са извршиоцима извођења радова и 

спровођења надзора, дана 6. децембра 2021. године, између наручиоца, Владе Републике Србије коју представља 

Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ и извођача радова. Према 

Условима из Уговора, вршилац надзора над радовима објавио 17. јануар 2022. године за почетак радова на извођењу 

за оба извршиоца. До одступања је дошло из разлога што радови нису започети у 2021. години..

Будућа реализација ће се спроводити у 

складу са потписаним уговорима са 

извођачима пројекта на изградњи ППОВ са 

реконструкцијом и проширењем 

канализационе мреже за Брус и Блаце и 

уговором са надзором над извођењем 

радова као и предвиђеном динамиком ових 

активности..

2.2.1.6: Започета 

изградња ППОВ 

капацитета 286.000 ЕС 

са реконструкцијом и 

проширењем 

канализационе мреже за 

Ниш

4. квартал 2023. ->

. квартал 2026.

- Уговор потписан 05.04.2022. а извођач још није уведен у посао. Рок за завршетак 5 године од чега је 

1 година за отклањање недостатака..

. .

2.2.1.6: Пројекат 

управљања отпадним 

водама у општини 

Лесковац - проширење 

канализационе мреже 

(ORIO 10/SB/01)

4. квартал 2023.

. квартал 0.

- Остварена вредност показатеља учинка :да.. Рок за завршетак изградње канализационе мреже и показатење учинка за 2022 годину неће бити остварен, јер ПГД који 

је град Лесковац добио у развојној фази пројекта технички консултант није могао да користи за израду ПЗИ па су 

морали да се раде нови ПГД. .Предата документација за добијање нове грађевинске дозволе..

Расписивање јавне набавке за избор 

извођача радова у септембру 2022. У 

зависности од датума уговарања радова, 

може се очекивати померање рокова за 

завршетак активности..

2.2.1.7: Прва фаза 

пројекта изградње и 

реконструкције ППОВ у 

Темерину са 

реконструкцијом и  

проширењем 

канализационе мреже

4. квартал 2021. ->

. квартал 2022.

- Остварена вредност показатеља учинка: не.. Закључком Владе РС од 8 априла 2021,  измењен је Закључак о давању сагласности за пренос средстава општитни 

Темерин за потребе реализације пројекта изградње ППОВ. Овим закључком одобрена је измена намене одобрених 

средстава за фекалну канализацију у Бачком Јарку..

Спроводе се активности на праћењу 

реалиазције изградње фекалне 

канализације у Бачком Јарку..

2.2.1.9: Изградња линије 

муља у постројењу за 

прећишћавање отпадних 

вода у општини 

Лесковац

4. квартал 2022. - Линија муља грађевински завршена у новембру 2020. Чека се пуштање у рад линије воде, да би се 

направио муљни колач за покретање тенолошког процеса...

. .



Носилац Статус

ГРАД БЕОГРАД у току

ЈКП "БВК" у току

МЗЖС завршено

МЗЖС у току

.

Мера 2.2.2: Израђена техничка документација за нова ППОВ насеља са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Број израђене техничке документације за нова ППОВ насеља са 

реконструкцијом и проширењем мреже на годишњем нивоу (Број)

0 (2019) 1 1  Остварена вредност показатеља учинка у 2021: да..

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка Разлози за одступање  и предузете мере Будући кораци за реализацију

2.2.2.1: Израдa техничкe 

документације за 

изградњу ППОВ са 

изградњом 

канализационе мреже за 

агломерацију Борча 

(Банатски 

канализациони систем)

4. квартал 2022. ->

4. квартал 2025.

- Завршена Студија изводљивости, инжењерско геолошка истраживања и Идејна решења, 

прибављени локацијски услови, расписани међународни тендери за:

-пројектовање и изградњу ППОВ Крњача,

- пројектовање и изградњу примарне и секундарне мреже у насељу Крњача и делу Борче,

-Техничку подршку за управљање уговором , надзор на изградњи и утврђивање тарифа и 

имплементацију

- Прибављена грађевинска дозвола, потписан уговор за извођење радова и започети радова на 

изградњи КЦС Крњача 2

Реализовано 5% укупног пројекта.                         

Укупна обезбеђена средства за реализацију пројекта 

 (буџет Града): 2.258.944.760динара  бруто;

35.000.000 EU нето (кредит ЕИБа) 

1.700.000EU нето (грант) 

обезбеђена средства за 2021

годину (буџет града): 349.145.240 динара бруто

обезбеђена средства за 2021

годину (ЕИБ): 740.625.000динара бруто

реализована средства из буџета Града у 2021: 316.326.859 динара бруто..

Нови рок је померен због:

-процедура ЕИБа;.

завршетак процедура доделе Уговора по 

процедурама ЕИБа и наставак реализације 

свих компонената система;

уговарање израде кућних прикључака у 

блоку Браће Марић у Крњачи по локалној 

процедури;

завршетак радова на КЦС Крњача2 са 

пратећим колекторима;.

2.2.2.2: Израдa техничкe 

документације за 

изградњу ППОВ  са 

реконструкцијом и 

проширењем 

канализационе мреже за 

Батајницу

4. квартал 2021. - Израда планске и пројектне документације је у току..

Због промене обухвата који гравитира ка Батајничком сливу И недовршене планске документације 

(Национални стадион, Еxпо, ..), покренута је  израда Просторног плана посебне намене.

То ће бити кровни плански документ за све нивое пројектне документације.

Промена обухвата означава И превазилажење области уговореног  Идејног решења за Батајнички 

слив.

Одржан је И састанак са ЕБРД око проналажења додатних средстава за израду иновираног Идејног 

решења.

Нови рок се не може прецизирати у овом тренутку.

. .

2.2.2.3: Израда техничке 

документације за 

изградњу  ППОВ са 

припадајућом 

инфраструктуром за 

општине: Бољевац, 

Праћин, Апатин, Лапово, 

Бела Паланка, Пробој, 

Бабушница, Бачка 

Баланка

4. квартал 2021. 41% . .

2.2.2.4: Израда техничке 

документације за 

изградњу ППОВ за град 

Чачак

4. квартал 2021. ->

2. квартал 2022.

- Припрема пројектно-техничке и тендерске документације је у оквиру ПЕИД пројекта који финансира 

Шведска влада...

. .



ГРАД НОВИ САД у току2.2.2.5: Израда техничке 

документације за 

изградњу ППОВ за град 

Нови Сад

4. квартал 2022. - У претходном периоду урађен је Генерални пројекат ЦППОВ и Претходна студија

оправданости, на које је децембра 2019. године добијен позитиван извештај покрајинске Ревизионе 

комисије. Током 2020. године започета је израда Идејног пројекта и Студије оправданости. Израда 

техничке документације је прекинута уласком Новог Сада у програм Чиста Србија. Даља реализација 

израде техничке документације одвијаће се у склопу програма Чиста Србија. Тренутно је застој у 

изради техничке документације, која ће се наставити према динамици програма Чиста Србија.

У току 2021. године урађено је Идејно решење за за изградњу колектора од црпне станице НГЦ1 до 

ЦППОВ и изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ за шта је утрошено 

20.039.040,00 динара из буџета Новог Сада.. Наставак израде техничке документације ће се такође 

одвијати у склопу програма Чиста Србија и према динамици програма Чиста Србија...

Израда техничке документације је прекинута уласком Новог Сада у програм Чиста Србија. Даља реализација израде 

техничке документације одвијаће се у склопу програма Чиста Србија..

Реализација предата програму Чиста 

Србија. Наставак реализације ће бити 

финансиран из средстава програма Чиста 

Србија. Износ потребних средстава за 

израду недостајуће техничке документације 

нам није познат..



Носилац Статус

МПШВ-РДВ у току

Носилац Статус

ЈВП Србијаводе у току

.
Посебан циљ 2.3: Успоставити и користити заштићене области у складу са Законом о водама, и то за:

1) заштиту изворишта која се користе за снабдевање водом за пиће: успостављањем зона санитарне заштите
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година 
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

.

Мера 2.3.1: Урадити елаборате о успостављању, одржавању и коришћењу зона санитарне заштите изворишта, одредити зоне у складу са прописима и унети их у план управљања водама, просторни (просторни план јединице локалне самоуправе) и урбанистички (генерални и регулациони) план, ради адекватног планирања коришћења овог 

простора

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Број урађених елабората за изворишта регионалних система 

водоснабдевања (Број)

11 (2019) 12 0  Планирана је израда једног елабората у 2021. години,

 али није дошло до реализације због преусмеравања финансијских 

средстава. У 2022. години се планира израда елабората о 

зонама санитарне заштите за акумулацију Боговина и  

ажурирање елабората за акумулације Врутци и Првонек, 

чиме би се остварио циљ закључно са последњом годином 

важења акционог плана (2023).

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка Разлози за одступање  и предузете мере Будући кораци за реализацију

2.3.1.1: Израда 

елабората о зонама 

санитарне заштите за 

изворишта регионалних 

система 

водоснабдевања

4. квартал 2023. - .. . Припрема јавне набавке за израду 

елабората о зонама санитарне заштите  

Боговина и ажурирање елабората за 

Врутке и Првонек.

 

Oпшти циљ 3: Смањење ризика од штетног дејства вода

Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година 
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Проценат уложених средстава у одржавање система за заштиту 

од поплава, ерозије и бујица у односу на пројектоване потребе у 

складу са нормативима (%)

41 (2020) - 23,58 Остварена вредност у 2021. години је у односу на потребна средства у  2023,  ЈВП Србијаводе у односу на 10.500.000.000 и ЈВП Воде Војводине у односу на 

5.000.000.000.

Реализовано у 2021 :  ЈВП Србијаводе 19% а ЈВП Воде Војводине  28,16, односно просечно за Србију 23,58%.

.

Посебан циљ 3.1: Радови на одржавању система одбране од поплава

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година 
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Проценат уложених средстава у редовне радове на одржавању 

система за заштиту од поплава, ерозије и бујица у односу на 

пројектоване потребе (%)

41 (2020) 60 23,58 У односу на потребна средства у  2023. години, ЈВП Србијаводе  у односу на 10.500.000.000 и ЈВП Воде Војводине у односу на 5.000.000.000. 

Реализовано у 2021 је ЈВП Србијаводе 19% а ЈВП Воде Војводине 28,16 односно просечно за Србију 23,58%.

.

Мера 3.1.1: Редовно одржавање система одбране од поплава и посебни радови

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Проценат реализације извршених радова од планираних на 

годишњем нивоу на територији Србије (%)

0 (2020)  - 23,58  Реализација је мања због мање обезбеђних средстава у 

односу на потребна укупно 15.500.000.000. 

У односу на потребна средства у  2023. години, ЈВП Србијаводе 19% и ЈВП Воде Војводине 28,16%. 

 Укупно 47,16% , односно просечно за Србију 23,58%.

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка Разлози за одступање  и предузете мере Будући кораци за реализацију

3.1.1.1: Редовни радови 

на одржавању водних 

објеката у систему 

заштите од поплава на 

територији надлежности 

ЈВП СВ

4. квартал 2023. 99% Показатељ учинка: 99,32% извршено на редовном одржавању објеката за заштиту од великих вода... Реализовано је 100% предвиђене активности за 2021. годину.. Обезбеђивање средстава опредељених за 

редовно одржавање водних објеката за 

заштиту од штетног дејства вода. Оквирна 

вредност потребног одржавања у овом 

тренутку је 3,5 милијарди...



ЈВП „Воде 

Војводине"

завршено3.1.1.2: Редовни радови 

на одржавању водних 

објеката у систему 

заштите од поплава на 

територији надлежности 

ЈВП ВВ

4. квартал 2023. 84% Показатељ учинка за 2021. годину је дефинисан на 60%, а циљана вредност је задата на 

3.000.000.000 динара. Извршење радова до 31.12.2021. године износи 1.408.204.453,28 динара, од 

чега је 347.808.310,05 динара утрошено на одржавање заштитних водних објеката (сољне воде) и 

1.060.396.143,23 динара за радове на одржавање водних објеката за заштиту од штетног дејства 

унутрашњих вода-одводњавање. 

 Показатељ учинка у односу на уговорену вредност радова износи 33,43 %, односно за реализацију 

до 31.12.2021. године он износи 28,16 % (Показатељ учинка за 2021. годину је изражен у односу на 

циљану вредност од 5.000.000.000 динара у 2023. години, за коју показатељ учинка износи 100%). 

Преостала вредност извршених радова ће бити реализовани у 2022. години у 1. кварталу до склапања новог уговора.

За циљану вредност радова нису обезбеђена довољна буџетска средства..

.



Носилац Статус

ЈВП Србијаводе у току

ЈВП Србијаводе у току

ЈВП Србијаводе у току

ЈВП Србијаводе није започето

ЈВП Србијаводе није започето

ЈВП Србијаводе није започето

ЈВП Србијаводе није започето

.

Посебан циљ 3.2: Развијен систем одбране од поплава

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година 
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Проценат уложених средстава у изградњу система за заштиту од 

поплава, ерозије и бујица у односу на пројектоване потребе (%)

33 (2019) 37  - Тренутно нисмо у могућности да идентификујемо податак.

Податак ће бити познат у   2022. години.

.

Мера 3.2.1: Изградња и реконструкција водних објеката за уређење водотока

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Завршени радови на изградњи и реконструкцији водних објеката 

за уређење водотока почев од 2017. године (Број)

19 (2019) 2 0  Планиран завршетак радова није реализован из више 

разлога:започети  радови нису завршени до краја 2021,

 за завршетак потребна додатна средства.

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка Разлози за одступање  и предузете мере Будући кораци за реализацију

3.2.1.1: Регулација и 

партерно уређење 

приобаља реке 

Јошанице и Самоковке у 

Јошаничкој бањи

4. квартал 2021. ->

4. квартал 2022.

59% Показатељ учинка: 59%.. Планирани радови су у току извођења, али неопходно је обезбедити додатна финансијска средства.. Обезбеђивање додатних 100.000.000 како 

би се радови реализовали у целости...

3.2.1.2: Регулација реке 

Ибар у центру Краљева 

(деоница III, km 3+830 

до km 4+535)

4. квартал 2021. ->

2. квартал 2022.

50% Показатељ учинка: 50%.. Планирани радови су у току извођења.. Радови се завршавају у првој половини 

2022. године..

3.2.1.3: Уређење корита 

Чемернице (km 1+800 до 

km 5+560) у Чачку уз 

надвишење насипа 1 km

4. квартал 2023. 100% Показатељ учинка: 99.9%.. Планирани радови су у току извођења, али неопходно је обезбедити додатна финансијска средства.. Обезбеђивање додатних 200.000.000 како 

би се радови реализовали у целости...

3.2.1.4: Заштита од 

поплава приобаља на 

ширем подручју 

Сокобање -1. фаза - 

уређење корита реке 

Моравице и притока

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0%.. Због нерешених имовинско правних односа у надлежности локалне самоуправе активност касни.. .

3.2.1.5: Стабилизација 

рушевних обала и 

рехабилитација 

регулационих речних  

грађевина -Река Млава 

(деоница Мало Црниће - 

Рашанац):

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0% Планирана активност почиње у 2022. години.. Планирана активност је за другу половину 2022. године.. .

3.2.1.6: Река Велика 

Морава (деоница 

Влашки До – ушће 

Раче): Стабилизација 

рушевних обала и 

рехабилитација 

регулационих речних  

грађевина

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0% Планирана активност почиње у 2022. години... Планирана активност је за другу половину 2022. године.. .

3.2.1.7: Река Јужна  

Морава (деоница Врање 

- Лесковац): 

Стабилизација рушевних 

обала и рехабилитација 

регулационих речних  

грађевина

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0% Планирана активност почиње у 2022. години... Планирана активност је за другу половину 2022. године.. .



ЈВП Србијаводе није започето

ЈВП „Воде 

Војводине"

није започето

ЈВП „Воде 

Војводине"

није започето

ЈВП „Воде 

Војводине"

није започето

3.2.1.8: Стабилизација 

рушевних обала и 

рехабилитација 

регулационих речних  

грађевина -Река Дрина 

(деоница Павловића 

ћуприја(мост) Ново Село 

4км)

4. квартал 2022. - Показатељ учинка: 0%.. Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована.. Обезбеђивањефинансијских средстава за 

реализацију планиране активности...

3.2.1.9: Санација леве 

обале реке Саве у зони 

насеља Мартинци, потез 

„Попова Бара“ од rkm 

151+300 до rkm 153+060

4. квартал 2022. - .. У току је припрема документације за расписивање тендера за уговарање радова за извођење. Расписивање јавног позива за достављање 

понуда заинересованих лица за извођење 

радова. Радове уговара Републичка 

дирекција за воде, а поступак уговарања 

спроводи Јединица за имплементацију 

пројеката РДВ..

3.2.1.10: Санација леве 

обале реке Саве од rkm 

121+277 до rkm 123+350 

код Јарка

4. квартал 2022. - .. . У току  је јавни позив за достављање 

понуда заинтересованих лица за извођење 

радова. Радове уговара Републичка 

дирекција за воде, а поступак уговарања 

спроводи Јединица за имплементацију 

пројеката РДВ..

3.2.1.11: Санација десне 

обале реке Тисе од rkm 

39+500 до rkm 38+500, 

код Жабаљског моста

4. квартал 2022. - . Нису обезбеђена средства за финансирање радова. .



Носилац Статус

ЈВП Србијаводе завршено

ЈВП Србијаводе завршено

ЈВП Србијаводе завршено

ЈВП Србијаводе у току

ЈВП Србијаводе у току

ЈВП Србијаводе у току

.

Мера 3.2.2: Израда техничке документације за уређење водотока и система за заштиту од поплава

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Број израђене техничке документације за уређење водотока почев 

од 2017. године (Број)

60 (2019) 3 3  

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка Разлози за одступање  и предузете мере Будући кораци за реализацију

3.2.2.1: Израда пројекта 

за грађевинску дозволу: 

Изградња и 

реконструкција 

регулисаног корита реке 

Власине и Пушкине 

Долине у Власотинцу

4. квартал 2021. ->

1. квартал 2022.

89% Показатељ учинка: 89% финансијска реализација                                                          Активност је 

реализована 100% ...

. Изградња и реконструкција је у току 

извођења по техничкој документацији..

3.2.2.2: Израда пројекта 

за грађевинску дозволу: 

Регулација реке Арнауте 

у Бољевцу, узводно од 

постојеће регулације km 

0+200 до km 1+050

4. квартал 2021. 100% Показатељ учинка: 100%.. . .

3.2.2.3: Израда пројекта 

за грађевинску дозволу: 

Заштитни и регулациони 

водни објекти на Рашкој 

(km 0+000 до km 1+670)-

мост за Н. Пазар

4. квартал 2021. 100% Показатељ учинка: 100%.. . .

3.2.2.4: Израда пројекта 

за извођење: Заштита 

подручја: „Шабац–Сава 

и притоке“: 

Реконструкци

ја постојећег система за 

заштиту од поплава у 

зони Шапца

4. квартал 2022. ->

. квартал 2023.

- Показатељ учинка: 0%.. . У току је припрема тендера за техничку 

документацију за израду пројекта за 

грађевинску дозволу..

3.2.2.5: Израда пројекта 

за извођење: Заштита 

од поплава подручја 

”Пожега- Скрапеж, 

Ђетина, Моравица, 

Западна Морава и 

притоке”

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0%.. Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована.. Деоница 1 - дужине око 1 км биће 

реализована у сарадњи са ЈП "Путеви 

Србије"..

3.2.2.6: Израда пројекта 

за извођење: Заштитни 

систем од поплава 

„Зајечар: Бели Тимок, 

Црни Тимок, Тимок“ – 

Град Зајечар

4. квартал 2022. ->

4. квартал 2023.

- Показатељ учинка: 0%.. Активност на нивоу ПГД је завршена предходних година.. Обезбеђивање средства за решавање 

имовинско правних питања и 

експропријације за даљи наставак 

активности...



ЈВП Србијаводе у току

ЈВП Србијаводе није започето

ЈВП Србијаводе није започето

ЈВП Србијаводе није започето

ЈВП Србијаводе није започето

ЈВП Србијаводе није започето

ЈВП Србијаводе није започето

ЈВП Србијаводе није започето

3.2.2.7: Израда пројекта 

за извођење: Заштита 

подручја: ”Нови Београд-

Земун” Изградња и 

реконструкција система 

за заштиту од поплава 

од великих вода реке 

Дунава и Саве – 

деоница 3

4. квартал 2021. ->

4. квартал 2023.

- Показатељ учинка: 0%.. Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована. 2020. заврено је ИР и ИП са студијом 

оправданости..

Обезбеђивање финансијских средстава за 

предметне активности...

3.2.2.8: Израда пројекта 

за извођење: Заштита 

од поплава подручја 

”Смедерево – долина 

Годомин: Дунав и 

притоке”- заштита града 

Смедерева и 

Смедеревске тврђаве

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0% Планирана активност почиње у 2023. години... Планирана активност је за другу половину 2023. године.. Обезбеђивање финансијских средстава за 

предметне активности...

3.2.2.9: Израда пројекта 

за извођење за заштиту 

Врања од великих вода 

Јужне Мораве

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0% Планирана активност почиње у 2022. години... Планирана активност је за другу половину 2022. године.. .

3.2.2.10: Израда 

пројекта за извођење за 

заштиту Ћуприје од 

великих вода Велике 

Мораве

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0%.. Планирана активност је за другу половину 2022. године.. Обезбеђивање финансијских средстава за 

предметне активности..

3.2.2.11: Израда 

пројекта за извођење за 

заштиту ширег подручја 

Јагодине од великих 

вода Белице

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0%.. Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована . Урађен је ИП са хидролошком 

студијом 2020. године..

Обезбеђивање финансијских средстава за 

предметне активности..

3.2.2.12: Израда 

пројекта за извођење за 

заштиту ширег подручја 

Смедеревске Паланке 

од великих вода 

Јасенице и Кубршнице

4. квартал 2022. - Показатељ учинка: 0%.. Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована.. Обезбеђивање финансијских средстава за 

предметне активности..

3.2.2.13: Израда 

техничке документације 

за изградњу система за 

узбуњивање: Бране са 

акумулацијама за 

заштиту од поплава

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0% Планирана активност почиње у 2022. години... Планирана активност је за другу половину 2022. године.. Обезбеђивање финансијских средстава за 

предметне активности..

3.2.2.14: Израда 

техничке документације 

за: Бране са 

акумулацијама за 

заштиту од поплава: 

Рехабилитација 

објеката, опреме, 

система за мониторинг и 

увођење интегралног 

надзорно

управљачког система на 

десет високих брана из 

Оперативног плана за 

одбрану од поплава

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0%.. Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована.. Обезбеђивање финансијских средстава за 

предметне активности..



ЈВП Србијаводе није започето

ЈВП „Воде 

Војводине"

у току

3.2.2.15: Израда 

техничке  документације 

за рехабилитацију малих 

брана и акумулација: на 

сливу Велике Мораве 5 

малих брана, Саве 2 

мале бране и Дунава 3 

мале бране

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0%.. Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована.. Обезбеђивање финансијских средстава за 

предметне активности..

3.2.2.16: Израда 

техничке документације 

за изградњу и 

реконструкцију насипа 

на левој обали реке 

Саве код Кленка

4. квартал 2021. 42% Показатељ учинка за 2021. годину је дефинисан на 100%, вредност показатеља учинка је 42,3%... Уговорена је израда документације, завршено је Идејно решење. Због недостатка планског основа није било могуће 

добити локацијске услове за израду Идејног пројекта. У току је усвајање Плана детаљне регулације који ће бити основ 

за локацијске услове и наставак израде техничке документације..

Усвајање ПДР-а се очекује у 2. кварталу 

2022. године, после чега ће бити 

настављена израда техничке 

документације. Захтев за издавање 

локацијских услова, израда Идејног 

пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу, 

Израда пројекта за извођење..



Носилац Статус

ЈВП Србијаводе није започето

ЈВП Србијаводе није започето

ЈВП Србијаводе није започето

ЈВП Србијаводе није започето

ЈВП Србијаводе није започето

ЈВП Србијаводе није започето

ЈВП Србијаводе није започето

ЈВП Србијаводе није започето

.

Мера 3.2.3: Изградња система за заштиту од поплава

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Број изграђених (завршених) система за заштиту од поплава од 

2017. године (Број)

126 (2019)  -  -  

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка Разлози за одступање  и предузете мере Будући кораци за реализацију

3.2.3.1: Изградња 

мобилног система за 

заштиту од поплава у 

Параћину

4. квартал 2021. ->

. квартал 2022.

- Показатељ учинка: 0%.. Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована.. Обезбеђивање финансирања планиране 

активности..

3.2.3.2: Изградња 

система за заштитну од 

поплава ”Зајечар: Бели 

Тимок, Црни Тимок, 

Тимок”- Град Зајечар

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0% Планирана активност почиње у 2023. години... Планирана активност је за другу половину 2023. године.. Активности на експропријацији...

3.2.3.3: Изградња 

централног складишта 

опреме и средстава за 

одбрану од поплава ЈВП 

СВ

Сурчин- Београд

4. квартал 2022. - Показатељ учинка: 0%.. Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована .. Планирано је да се активност спроведе у 

оквиру Сава-Дунав коридор. Потребно је 

решити финансирање на предметној 

активности..

3.2.3.4: Заштита 

подручја „Обреновац: 

Сава - Колубара-

Тамнава“: изградња и 

реконструкција насипа

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0%.. . Завршетак техничке документације, како би 

се започеки радови на изградњи и 

реконструкцији...

3.2.3.5: Изградња и 

реконструкција система 

за заштиту од поплава 

од великих вода реке 

Дунава и Саве (Заштита 

подручја:

"Нови Београд-Земун")

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0%.. Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована.. Обезбеђивање финансирања планиране 

активности...

3.2.3.6: Реконструкција 

постојећег система за 

заштиту од поплава у 

зони Шапца (Заштита 

подручја: „Шабац–Сава 

и притоке)

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0% Планирана активност почиње у 2022. години... Планирана активност је за другу половину 2022. године.. .

3.2.3.7: Заштита од 

поплава подручја 

”Пожега-Скрапеж, 

Ђетина, Моравица, 

Западна Морава и 

притоке,реконструкција 

насипа

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0% Планирана активност почиње у 2022. години... Планирана активност је за другу половину 2022. године.. Завршетак техничке документације, како би 

се започеки радови на изградњи и 

реконструкцији...

3.2.3.8: Бране са 

акумулацијама за 

заштиту од поплава: 

пројектовање и 

имплементација система 

за узбуњивање на десет 

високих брана из 

Оперативног плана за 

одбрану од поплава

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0% Планирана активност почиње у 2023. години... Планирана активност је за другу половину 2023. године.. .



ЈВП Србијаводе није започето

ЈВП Србијаводе није започето

3.2.3.9: Бране са 

акумулацијама за 

заштиту од поплава: 

Рехабилитација 

објеката, опреме, 

систама за мониторинг и 

увођење интегралног 

надзорно управљачког 

система на десет 

високих брана из 

Оперативног плана за 

одбрану од поплава

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0% Планирана активност почиње у 2023. години... Планирана активност је за другу половину 2023. године.. .

3.2.3.10: Рехабилитација 

хидромашинске опреме 

на црпним станицама 

система за 

одводњавање у јавној 

својини на сливу Велике 

Мораве, Саве и Дунава, 

на 49 црпних станица

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0% Планирана активност почиње у 2022. години... Планирана активност је за другу половину 2022. године.. .



Носилац Статус

ЈВП Србијаводе није започето

ЈВП Србијаводе у току

ЈВП Србијаводе није започето

ЈВП Србијаводе није започето

Носилац Статус

.

Посебан циљ 3.3: Ефикасно праћење хидрометеоролошких појава

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година 
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Успостављен систем за праћење и прогнозу хидрометеорлошких 

појава (Број)

0 (2019) -  -  

.

Мера 3.3.1: Успостављање система за праћење и прогнозу (систем ране најаве и упозорења)

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Број сливова водотока на којима је успостављен систем за 

праћење и прогнозу хидрометеорлошких појава (Број)

0 (2019) 0  -  

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка Разлози за одступање  и предузете мере Будући кораци за реализацију

3.3.1.1: Развој и 

имплементација система 

ране најаве и упозорења 

на поплавне таласе. 

Систем РНУ на сливу 

Велике Мораве

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0% Планирана активност почиње у 2022. години... Планирана активност је за другу половину 2022. године.. .

3.3.1.2: Развој и 

имплементација система 

ране најаве и упозорења 

на поплавне таласе

Систем РНУ „Колубара“ 

, пилот систем РНУ 

„Тамнава

4. квартал 2023. 81% Показатељ учинка: 81%.. . Планиране активности се одвијају према 

динамичком плану који је дефинисан 

уговором..

3.3.1.3: Развој и 

имплементација система 

ране најаве и упозорења 

на поплавне таласе

Систем РНУ „Западна 

Морава“

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0% Планирана активност почиње у 2022. години... Планирана активност је за другу половину 2022. године.. .

3.3.1.4: Развој и 

имплементација система 

ране најаве и упозорења 

на поплавне таласе

Систем РНУ „Јужна 

Морава“

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0% Планирана активност почиње у 2022. години... Планирана активност је за другу половину 2022. године.. .

.

Посебан циљ 3.4: Адекватно коришћење водног земљишта, поплавних подручја и ерозионих подручја

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година 
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Урађен План управљања ризиима од поплава (0 - не, 1- да) 0 (2020) 0  - План управљања ризицима од поплава за Територију Србије је започет, али није завршен у 2021. години. Разллог: нису биле готове карте угрожености и карте 

ризика од поплава за доношење закључака за потребе израде Плана. 

.

Мера 3.4.1: Унапређен плански оквир у области управљања ризицима од поплава

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Обезбеђено интегрисање плавних подручја у просторне планове 

на територији Србије (0 - не, 1- да)

0 (2020) 0 0 Карте још нису досупне јавности а ПУРП за РС није завршен. 

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка Разлози за одступање  и предузете мере Будући кораци за реализацију



МПШВ-РДВ у току

Носилац Статус

МПШВ-РДВ није започето

3.4.1.1: Израда Плана 

управљања ризицима од 

поплава за територији 

Републике Србије по 

водним подручјима

4. квартал 2022. - Током 2021 и 2022 настављен је рад на изради ПУРП за РС 2021-2027, ажурирана је листа - чланова 

координатора и радне групе за израду Плана..

Нису биле завршене карте угрожености и карте ризика од поплава, а оне су битан  чинилац у узради ПУРП за РС. У 

2021. години  није спроведена јавна набавка, већ је рад настављен кроз радну групу..

Рад на изради је настављен. Формирана је 

радна група за израду ПУРП за теритроију 

РС..

.

Мера 3.4.2: Израда подлога за заштиту од штетног дејства  ерозије и бујица

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Урађена карта ерозије (0 - не, 1- да) 0 (2020) 0 0 није планирано у 2021 

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка Разлози за одступање  и предузете мере Будући кораци за реализацију

3.4.2.1: Утврђивање 

методологије за израду 

карте ерозије за 

територију Републике 

Србије

4. квартал 2022. ->

4. квартал 2023.

- .. . Припрема јавне набавке за израду 

методологије за израду карте ерозије за 

територију Републике Србије..



Носилац Статус

ЈВП Србијаводе у току

ЈВП Србијаводе није започето

ЈВП Србијаводе у току

ЈВП Србијаводе у току

ЈВП Србијаводе није започето

ЈВП Србијаводе није започето

ЈВП Србијаводе није започето

.

Мера 3.4.3: Заштитни радови на бујичним водотоцима

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Урађени технички и биолошки радови на бујичним водотоцима од 

2017. до 2019. године (Број)

7 (2019)  -  -  

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка Разлози за одступање  и предузете мере Будући кораци за реализацију

3.4.3.1: Пилот пројекат 

интегралне 

противерозионе заштите 

- подручја Крупња “green 

solutions“ биотехнички 

радови, преграде и 

ретензије

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: Активност се одвијају према планираној динамици... . ЈВП "Србијаводе" су активни учесници на 

пројекту, а носиоц активности је 

Грађевински факултет у Београду..

3.4.3.2: Противерозиони 

радови у сливу Млаве – 

слив реке Бусура, 

узводно од профила 

бране

4. квартал 2022. ->

4. квартал 2023.

- Показатељ учинка: 0%.. Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована .. Обезбеђивање финансирања планиране 

активности..

3.4.3.3: Противерозиони 

радови у сливу реке 

Црнице –биотехнички 

радови, преграде и 

ретензије

4. квартал 2023. 99% Показатељ учинка: 99%.. Реализовано је 100% предвиђене активности за 2021. годину, до расположивих средстава.. Обезбеђивање додатних финансиских 

средстава за  планиране активности..

3.4.3.4: Противерозиони 

радови у сливу 

Колубаре – слив реке Уб 

узводно од профила 

бране и акумулације 

Памбуковица 

(биотехнички радови, 

преграде)

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0%.. Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована.. Наставак израде техничке документације...

3.4.3.5: Противерозиони 

радови у сливу 

Колубаре – слив реке Уб 

узводно од профила 

бране и акумулације 

Каменица (биотехнички 

радови, преграде)

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0%.. Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована.. Обезбеђивање финансирања планиране 

активности..

3.4.3.6: Противерозиони 

радови у сливу Јужне 

Мораве – слив Топлице 

– узводно од бране и 

акумулације Селова -

биотехнички и биолошки 

радови, преграде

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0%.. Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована.. Обезбеђивање финансирања планиране 

активности..

3.4.3.7: Противерозиони 

радови у сливу Западне  

Мораве – река Бјелица - 

биотехнички и биолошки 

радови , преграде , 

ретензије

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0%.. Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована. Обезбеђивање финансирања планиране 

активности..



ЈВП Србијаводе није започето

ЈВП Србијаводе није започето

ЈВП Србијаводе није започето

3.4.3.8: Противерозиони 

радови у сливу Западне  

Мораве – река Скрапеж - 

биотехнички и биолошки 

радови , преграде , 

ретензије

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0%.. Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована.. Обезбеђивање финансирања планиране 

активности..

3.4.3.9: Противерозиони 

радови у сливу Јужне и 

Западне Мораве

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0% Планирана активност почиње у 2023. години.. Планирана активност је за другу половину 2023. године. .

3.4.3.10: 

Противерозиони радови 

у сливу Колубаре

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: 0% Планирана активност почиње у 2023. години... Планирана активност је за другу половину 2023. године.. .



Носилац Статус

МПШВ-РДВ у току

МПШВ-РДВ није започето

МПШВ-РДВ  

 

Oпшти циљ 4: Завршетак правне реформе сектора вода у складу са потребама прилагођавања друштвеним условима и захтевима Европске уније у  тој области у процесу приступања Европској унији и успостављена ефикасна организација у сектору управљања водама

Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година 
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Степен усклађености регулативе у области вода са регулативом 

ЕУ (%)

0  - 0 Степен усклађености регулативе у области вода са регулативом ЕУ није порастао током 2021. године. Чека се усвајање новог Закона о водама и пратећих 

подзаконских аката. Израда Нацрта и предлога је у току. 

.

Посебан циљ 4.1: Правни оквир Србије у области вода усаглашен са захтевима ЕУ у процесу приступања

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година 
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Удео донетих прописа у односу на планиране (%) 0  - 0 Током 2021. године није донет ниједан пропис који би унапредио ускалђеност правног оквира са захтевима ЕУ у области вода. Израда Нацрта закона о водама и 

предлога подзаконских аката је у току. 

.

Мера 4.1.1: Унапређен нормативни и плански оквир у области вода ради њиховог усклађивања са законодавством ЕУ

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Број донетих прописа у потпуности усаглашених са регулативом 

ЕУ (Број)

0   - 0 Током 2021. године није донет ниједан пропис који би унапредио ускалђеност правног оквира са захтевима ЕУ у области вода. Израда Нацрта закона о водама и 

предлога подзаконских аката је у току. 

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка Разлози за одступање  и предузете мере Будући кораци за реализацију

4.1.1.1: Израда Закона о 

водама усклађеног са 

законодавством ЕУ у 

области вода

4. квартал 2021. ->

4. квартал 2023.

- Показатељ учинка: Донет закон

Циљана вредност у 2021: НЕ

Припремљена је радна верзија новог закона о водама којим ће се извршити поптуно усклађивање са 

законодавством ЕУ у области управљања водама...

Током 2021. године није усвојен нови Закон о водама, усклађен са захтевима ЕУ директива у области вода. Израда 

Нацрта закона о водама  је у току..

Корекције радне верзије закона у складу са 

примедбама и сугестијама чланова радне 

групе, покретање поступка јавне расправе 

у циљу укључивања јавности и 

заинтересованих страна у процес 

доношења закона, прибављање мишљења 

од заинтересованих органа и подношење 

закона Влади РС на усвајање..

4.1.1.2: Израђен део 

подзаконских аката 

усклађен са 

законодавством ЕУ у 

области вода у циљу 

пуне примене новог 

Закона о водама

4. квартал 2023. ->

4. квартал 2024.

- Није дефинисан показатељ учинка у 2021. години у Акционом плану... Није донет нови Закон о водама што је услов за израду нових подзаконских аката.. Доношење новог Закона о водама, до краја 

2023. године, потом израда потребних 

подзаконских аката у складу са законом 

дефинисаним роковима..

4.1.1.3: Израда пројекта 

Програм реформе 

водних услуга: процена 

стања пружања водних 

услуга и израђен 

предлог за повећање 

ефикасности сектора 

водних услуга и 

предлози за ревизију, 

успостављање и 

примену система за 

поврат трошкова, 

методологију примене 

тарифа, регулаторни 

систем за одређивање 

цена воде и 

успостављање услова 

за формирање 

регулаторног тела

4. квартал 2023. - Пројекат „ЕУ подршка реформама у сектору вода“, која се финансира из средстава ИПА 2017 

помоћи, почела је 27. јануара 2022. године. Пројекат је предвиђен да траје 24 месеца и треба да кроз 

анализу тренутне организације и функционисања, допринесе изради предлога реорганизације јавних 

комуналних предузећа која се баве водоснабдевањем и канализацијом, као и да се добије адекватан 

предлог за увођење регулаторне функције...

6. децембра 2021. године закључен је уговор за „EU support to reforms in water sector services” - Подршка Европске уније 

реформама у сектору водних услуга, између Министарства финансија, Сектора за уговарање и финансирање програма 

из средстава Европске уније и EPTISA Southeast Europe д.o.o., Република Србија. 24. јануара 2022. године, 

Министарство финансија-Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ издало је Ептиси налог за 

почетак пројекта за 27. јануар 2022. године. До одступања је дошло из разлога што реализација пројекта није започета 

у 2021. години..

Будући кораци ће се спроводити у складу 

са потписаним Уговором за реализацију 

пројекта који  је закључен на период од 24 

месеца..



МЗЖС  

МПШВ-РДВ у току

МПШВ-РДВ  

МЗ завршено

МПШВ-РДВ није започето

МПШВ-РДВ у току

МПШВ-РДВ  

4.1.1.4: Израда Уредбе о 

изменама и допунама 

Уредбе о граничним 

вредностима загађујућих 

материја у површинским 

и подземним водама и 

седименту и роковима 

за њихово достизање, у 

циљу

4. квартал 2021. - .. . Израда Предлога  ће уследити након 

усвајања новог Закона о водама..

4.1.1.5: Израда 

Правилника о изменама 

и допунама Правилника 

о параметрима 

еколошког и хемијског 

статуса површинских 

вода и параметрима 

хемијског и 

квантитативног статуса 

подземних вода у циљу 

примене важећег Закона 

о водама

4. квартал 2021. ->

2. квартал 2024.

- Показатељ учинка: Израђен Правилник

Циљана вредност у 2021: ДА

Планирана измена постојећег правилника није извршена у 2021. години...

За потребе измене правилника потребно је спровести додатни истраживачки мониторинг биолошких, физичко-хемијских 

и хидроморфолошких параметара на изабраним локалитетима на територији Републике Србије чиме би се употпунила 

документациона основа за измену правилника. Републичка дирекција за воде је спровела поступак јавне набавке за 

доделу уговора за услугу спровођења наведених активности, међутим ниједан понуђач није задовољио потребне услове 

те је поступак обустављен..

Спровођење додатног истраживачког 

мониторинга биолошких, физичко-

хемијских и хидроморфолошких 

параметара, потом припрема измена 

правилника..

4.1.1.6: Израда акта 

којим се утврђује 

методологија за 

класификацију вода

4. квартал 2021. ->

4. квартал 2024.

- .. Израда Предлога  ће уследити након усвајања новог Закона о водама.. .

4.1.1.7: Израда 

подзаконског акта којим 

се уређује квалитет воде 

за купање

4. квартал 2023. - Транспоновање ЕУ Директиве 2006/7 о води за купање предвиђено је делимично кроз одредбе 

будућег Закона о водама, чије усвајање се очекује током 2023. године и највећим делом кроз 

Правилник о квалитету воде за купање. Нацрт правилника израђен је почетком марта 2022. године...

. Усвајање и имплементација прописа..

4.1.1.8: Израда 

Правилника о изменама 

и допунама Правилника 

o условима у погледу 

техничко-технолошке 

опремљености и 

организационе и 

кадровске 

оспособљености...

4. квартал 2021. ->

4. квартал 2024.

- .. Израда Предлога  ће уследити након усвајања новог Закона о водама.. .

4.1.1.9: Израда 

Правилника о садржини 

и начину вођења водних 

регистара (водног 

добра, водних објеката, 

коришћења вода и 

регистра загађивача) у 

циљу примене важећег 

Закона о водама

4. квартал 2021. ->

4. квартал 2024.

- Показатељ учинка: Израђен Правилник

Циљана вредност у 2021: ДА

Правилник није израђен до краја 2021. године...

Израђен је предлог методологије за вођење регистара водног добра, регистра загађивача и регистра коришћења вода.

Због недовољних капацитета Републичке дирекције за воде процес израде Предлога правилника је успорен..

Усвајање се очекује након усвајања Новог 

закона о водама..

4.1.1.10: Израда 

правилника о 

утврђивању 

методологије за израду 

прелиминарне процене 

ризика од поплава

4. квартал 2021. ->

4. квартал 2024.

- .. Израда Предлога  ће уследити након усвајања новог Закона о водама... .



МПШВ-РДВ није започето

МПШВ-РДВ у току

Носилац Статус

МПШВ-РДВ одустало се

МПШВ-РДВ одустало се

4.1.1.11: Израда 

правилника о 

утврђивању 

методологије за израду 

карата угрожености и 

карата ризика од 

поплава са 

методологијом за израду 

карте угрожености и 

карте ризика од поплава

4. квартал 2021. ->

4. квартал 2024.

- .. Израда Предлога  ће уследити након усвајања новог Закона о водама.. .

4.1.1.12: Израда 

подзаконског акта којим 

се ближе прописују 

начин и мерила за 

одређивање минималног 

одрживог протока

4. квартал 2021. ->

4. квартал 2022.

- Показатељ учинка: Израђен Правилник

Циљана вредност у 2021: ДА

Правилник није донет до краја 2021. године. Формирана је радна група чији је задатак да прати 

реализацију уговора који је РДВ склопила 2021. године са групом понуђача (Институт за 

водопривреду "Јарослав Черни" и Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић"), за 

услугу израде Методологије за израду еколошких протока, као и да припреми Предлог правилника на 

основу израђене методологије. С обзиром да је дошло до проблема приликом израде методологије и 

да иста није могла бити примењена у правилнику, приступило се изради Предлога правилника 

коришћењем методологије која је раније развијена (тзв. ГЕП метода), а коју је потребно унапредити у 

наредном периоду...

Предлог Методологије за израду еколошких протока која је 20. новембра 2021. године  достављен члановима радне 

групе на мишљење. С обзиром на велики број примедби и став већине чланова радне групе да предложена 

методологија није реална са гледишта коришћења и није доведена до потпуно оперативних упутстава за коришћење, 

како је захтевано пројектним задатком, методологија није могла бити прихваћена као основа за израду Правилника те 

исти није могао бити донет у предвиђеном року. РДВ је потом приступила изради Предлога правилника, користећи 

раније дефинисану методологију (тзв. ГЕП метода), коју је потребно унапредити у наредном периоду након чега би се 

приступило измени правилника ради усаглашавања са новом методологијом као и предстојећим изменама новог Закона 

о водама, чије се усвајање очекује до краја 2022. године..

Усаглашавање примедби и сугестија 

чланова радне групе на Предлог 

правилника и припрема коначне верзије 

ради усвајања од стране министра 

пољопривреде, шумарства и водопривреде 

и министра заштите животне средине..

.

Посебан циљ 4.2: Унапређен институционални оквир у сектору вода

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година 
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

.

Мера 4.2.1: Јачати капацитете органа државне управе, органа покрајинске управе и органа јединица локалне самоуправе надлежних за управљање водама кроз повећање броја запослених у тим органима и повећања стручности запослених

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Попуњења радна места у наведеним органима у пуном 

капацитету од 100% у складу са Правилницима о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места (%)

0   -  -  

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка Разлози за одступање  и предузете мере Будући кораци за реализацију

4.2.1.1: Дефинисати 

стандарде и на основу 

тога урадити 

систематизацију 

послова у органима 

државне управе који 

раде на пословима 

управљања вода

4. квартал 2023. - .. Спровођење ове активности је планирано путем ангажовања спољних експерата међутим није могуће обезбедити 

средства..

.

4.2.1.2: Урадити 

елаборат о 

оправданости повећања 

броја запослених у 

органима државне 

управе који раде на 

пословима вода због 

пројектованог обима 

инвестирања и 

дефинисати 

одговарајућу 

комуникацију међу њима

4. квартал 2023. - .. Спровођење ове активности је планирано путем ангажовања спољних експерата међутим није могуће обезбедити 

средства..

.



Носилац Статус

МПШВ-РДВ завршено

МПШВ-РДВ у току

МПШВ-РДВ у току

МПШВ-РДВ у току

Носилац Статус

МПШВ-РДВ одустало се

МПШВ-РДВ у току

.

Мера 4.2.2: Унапређење рада водних инспектора кроз повећање броја запослених и развијање њихових компетенција

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

Попуњења радна места водних инспекторау пуном капацитету од 

100% у складу са Правилницима о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места.

Број инспектора oд 16.07.2020. године је 13. Планирана 

повећања:

2021. година: 13+21=34;

2022. година: 34+8= 42;

2023. година: 42+7=49;

13 (2019) 34  -  У току 2021. години  расписивани су конкурси за четири радна

 места која нису попуњена по систематизацији,  

из разлога одласка инспектора у пензију. 

Није попуњено ниједно радно место у 2021. години, 

кандидати нису  испунили услове конкурса. У 2022. години

 је расписан конкурс који је  у току.

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка Разлози за одступање  и предузете мере Будући кораци за реализацију

4.2.2.1: Израда 

Правилника о измени 

Правилника МПШВ о 

унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних 

места

4. квартал 2021. - Донет је Правилник о измени Правилника МПШВ о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места..

. .

4.2.2.2: Попуњавање 

радних места водних 

инспектора у складу са 

Правилником МПШВ о 

унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних 

места

4. квартал 2023. - Јавни конкурс је оглашаванн два пута. На основу провере компетенција, примљен је само један 

кандидат..

. .

4.2.2.3: Одржана обука 

водних инспектора у 

циљу развијања 

компетенција

4. квартал 2023. - Одржана је интерна обука водних инспектора у циљу развијања компетенција... . .

4.2.2.4: Анализа рада 

водних инспектора

4. квартал 2023. - Извршена је Анализа рада водних инспектора и састављен је Годишњи извештај... . .

.

Мера 4.2.3: Унапређено учешће јавности у управљању водама

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година
Циљана вредност у 

2021.
Остварена вредност у 2021. Напомена

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка Разлози за одступање  и предузете мере Будући кораци за реализацију

4.2.3.1: Израда Одлуке о 

допуни Одлуке о 

оснивању Националне 

конференције за воде

4. квартал 2021. - Показатељ учинка: Донета Одлука

Циљана вредност у 2021: ДА

Није донета Одлука о допуни Одлуке о оснивању Националне конференције за воде до краја 2021. 

године. Извршено је именовање чланова Националне конференције за воде по основу важеће 

Одлуке...

Није потребна допуна важеће одлуке за адекватно функционисање Националне конференције за воде.. .

4.2.3.2: Израда 

Пословника о раду 

Националне 

конференције за воде 

којим ће бити уређен 

начин рада те 

конференције у циљу 

што већег учешћа 

јавности

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: Донет Пословник

Циљана вредност у 2021: НЕ

Извршено је именовање чланова Националне конференције за воде. Припремљена је прва верзија 

предлога Пословника...

. Организовање прве седнице Националне 

конференције за воде, изабор председника, 

израда финалне верзије Пословника и 

његово усвајање..



МПШВ-РДВ одустало се

МПШВ-РДВ завршено

МПШВ-РДВ завршено4.2.3.5: Организовање 

семинара/радионица/нау

чних и/или стручних 

скупова о значају водних 

ресурса, њиховој 

ограничености и потреби 

рационалног коришћења 

и заштите, као и о 

значају и улози водних 

објеката у коришћењу и 

заштити вода oд 

загађивања и заштити 

од штетног дејства вода

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: Број одржаних догађаја

Циљана вредност у 2021: 0

Због пандемије изазване заразном болести COVID-19, није планирано одржавање 

семинара/радионица/научних и/или стручних скупова у 2021. години...

. .

4.2.3.3: Организовање 

конференције/консултац

ије ради информисања 

заинтересованих страна 

и шире јавности о 

нацрту Плана 

управљања водама на 

територији Републике 

Србије 2021-2027

4. квартал 2021. - Показатељ учинка: Број одржаних конференција/консултација

Циљана вредност у 2021: 1

У току 2021. године није одржана ни једна конференција у циљу информисања заинтересованих 

страна и шире јавности о Нацрту плана управљања водама на територији Републике Србије 2021-

2027...

Планирана конференција, на којој би се представио Нацрт плана управљања водама на територији Републике Србије 

2021-2027,  није одржана због прописаних мера забране окупљања у циљу спречавања ширења заразне болести 

COVID-19. Заинтересоване стране и широка јавност су информисане о Нацрту плана путем интернет презентације 

Републичке дирекције за овде као и путем електронске поште. Јавна расправа је је обављена у новембру 2021. године..

.

4.2.3.4: Израда 

информација које су од 

значаја за управљање 

водама и њихово 

објављивање на 

интернет странама 

надлежних органа и/или 

преко средстава јавног 

информисања

4. квартал 2023. - Показатељ учинка: Број објава

Циљана вредност у 2021: 5

Информације се редовно објављују на интернет страницама Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, ЈВП "Србијаводе", ЈВП "Воде Војводине" 

Током 2021. године објављено је више од 5 информација...

. .


