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УВОД 

 Републичка дирекција за воде, као орган управе у саставу Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине, обавља послове државне управе и стручне 
послове који се односе на: политику водопривреде; вишенаменско коришћење вода; 
водоснабдевање, изузев дистрибуције воде; заштиту од вода; спровођење мера заштите 
вода и планску рационализацију потрошње воде; уређење водних режима; праћење и 
одржавање режима вода који чине и пресецају границу Републике Србије; инспекцијски 
надзор у области водопривреде, као и друге послове одређене законом. 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН РАДА  
У Одељењу водне инспекције образоване су следеће уже унутрашње јединице: 

1. Одсек водне инспекције Краљево; 
2. Одсек водне инспекције Ниш; 
3. Одсек водне инспекције Смедерево. 

 
Аутономној покрајини поверени су, као поверени посао државне управе, вршење 

инспекцијског надзора водне инспекције  на територији аутономне покрајине. 
 
Граду Београду поверени су, као поверени посао државне управе, вршење 

инспекцијског надзора водне инспекције  на територији на територији града Београда. 
 

Подела надлежности   
 Водна инспекција спроводи надзор у области управљања водама, а у погледу 

примене: Закона о водама, као и великог броја подзаконских аката донесених на основу 
овог закона. 

 
Водној инспекцији, при Министарству пољопривреде и заштите животне 

средине, у Републичкој дирекцији за воде, поверено је да обавља послове инспекцијског 
надзора над спровођењем одредаба Закона о водама и прописа донетих на основу овог 
закона. 

Водна инспекција има 17 инспектора (1 начелник, 3 шефа одсека и 13 водна 
инспектора) од укупно систематизованих 20 радних места. Додатно постоје 5 
покрајинских инспектора и 4 градска инспектора. 

 
Аутономној покрајини поверени су, као поверени посао државне управе, вршење 

инспекцијског надзора водне инспекције. 
 
Граду Београду поверени су, као поверени посао државне управе, вршење 

инспекцијског надзора водне инспекције. 
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Надлежност сваког од организационих нивоа 
 Надлежност водне инспекције при МПЗЖС, у РДВ, дефинисани су на територији 

РС осим АП и града Београда. 
Надлежности које су поверене АП Војводини дефинисани су на територији 

аутономне покрајине. 
Надлежности које су поверене Граду Београду дефинисани су на територији 

града Београда. 
 
 
ЦИЉЕВИ  
Побољшањe стања у области: заштите вода, коришћења – захватања вода, 

заштите од штетног дејства вода, уређења водотока и других вода,  грађења и других 
захвата на водном земљишту, експлоатације речних наноса са водног земљишта, на 
локалитетима где је то од интереса за очување или побољшање водног режима, 
повећање заштите вода и обезбеђивање високих стандарда водоснабдевања, 
становништва, прикупљање података потребних за обрачун накнада за коришћење 
водног добра. 

 
Овај циљ постиже се остварењем ефикасне организације и спровођења 

инспекцијског надзора и службених контрола у области организације водопривредне 
делатности, којим се обезбеђује одрживо управљање водним ресурсима, планско 
одржавање и унапређење водног режима.  

 
Ефикасна организација службених контрола над применом Закона о водама, 

других прописа и општих аката који се односе на изградњу нових и реконструкцију 
постојећих објеката и извођење других радова који могу утицати на промене у водном 
режиму остварује се унапређењем спровођења службених контрола у складу са овим 
планoм рада Одељења водне инспекције. 

  
СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА  
Инспекцијски надзори спроводиће се употребом метода и техника, како је 

прописано законским и подзаконским актима који су основ за поступање водне 
инспекције. Приликом спровођења инспекцијског надзора водни инспектори дужни су 
да се придржавају релевантних процедура и оперативних упутстава које је израдио 
Надлежни орган, као и обавезно коришћење контролних листа из апликације 
еИнспектор. 

 
Инспекцијски надзори спроводиће се без претходне најаве, осим у случајевима 

спровођења мера за сузбијање нелегалне експлоатације речних наноса. 
 
Службене контроле спроводиће се у складу са прописаном учесталости, на 

основу спроведене процене ризика. 
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ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА  

При изради овог Плана коришћени су подаци о бројном стању објеката надзора на дан 
31.12.2015. године који су достављени од стране водне инспекције, подаци о броју 
радника Одељења водне инспекције и њиховом распореду у складу са Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у министарству пољопривреде и 
заштите животне средине. 
 

Према овом документу све активности водне инспекције везане за послове који 
се односе на: вршење непосредног надзора и предузимање мера за обезбеђивање 
извршења закона, других прописа и општих аката који се односе на изградњу нових и 
реконструкцију постојећих објеката и извођење других радова који могу утицати на 
промене у водном режиму; заштиту вода од загађивања; контролу квалитета 
површинских и подземних вода; надзор над законитошћу аката јавних водопривредних 
предузећа којима се решава о правима и дужностима грађана, предузећа и других 
правних лица; надзор над радом предузећа и других правних лица којима је поверено 
вршење јавних овлашћења; надзор над радом предузећа и других правних лица који се 
старају о одбрани од поплава, праћење и анализирање спровођења закона, других 
прописа и општих аката донетих на основу закона; обрада предмета по жалбама; 
припрему мишљења о примени прописа из делокруга Одељења; учествовање у изради 
извештаја, одговора на посланичка питања и представке које су везане за делокруг 
Одељења; праћење прописа из делокруга одељења; обавља и друге послове из ове 
области. 
 
РАСПОДЕЛА РЕСУРСА 
 Табела 1. Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора у 2017. 
години 
Расподела расположивих радних дана за спровођење инспекцијских надзора 
Укупан број дана у години  365 
Викенди  101 
Годишњи одмори  30 
Празници  10 
УКУПНО РАДНИХ ДАНА  224 
Инспекцијских надзора 164  

 Едукација 20 
Састанци 30 
Извршење изречених управних мера (контрола извршења) 10 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДНИХ ЦИЉЕВА 
 
Табела 2. - Радни циљеви Одељења водне инспекције за 2017. годину 

1. 
УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА 

Инспекцијске прегледе (89) са  предузимањем мера обавити до 31.12.2017.  
а) 20 инспекцијски надзор објеката за уређење водотокова изгр. и одрж. водних обј. за уређење 
водотока (обалоутврде, прагови, напера и др.), 
б) 69 инспекцијски надзор извођењa радова на одржавању стабилности обала и корита водотока, 

2. 

ЗАШТИТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА 
Инспекцијске прегледе (870) са  предузимањем мера обавити до 31.12.2017. 

a) 90  инспекцијски надзор објеката за заштиту од поплава и бујица (насипи и др), 
б) 580 инспекцијски надзор вађења материјала из корита и приобаља река, 
ц) 56 инспекцијски надзор објеката брана са акумулацијама, 
д) 24 инспекцијских прегледа објеката система за одводњавање (канали и друго) и 
е) 120 инспекцијски надзор Оперативних планова за воде II реда и Оперативних планова правних 
лица чија је имовина угрожена поплавама и др. 

3. 

КОРИШЋЕЊЕ ВОДА 
Инспекцијске прегледе (431) са  предузимањем мера обавити до 31.12.2017. 

а) 190 инспекцијски надзор објеката за снабдевање водом (јавни и сеоски водоводи, индустријски и 
други објекти), 
б) 72 инспекцијски надзор објеката за производњу -електричне енергије, 
ц)  89 инспекцијски надзор објеката за узгој риба- рибњаци, 
д) 43 инспекцијски надзор објеката система за наводњавање, пловидбу, спорт, рекреацију и туризам 
и бање, 
е)  37 инспекцијски надзор објеката за минералне воде  

4. 
ЗАШТИТА ВОДА Инспекцијске прегледе (350) са  предузимањем мера обавити до 31.12.2017. 

а) 350 инспекцијски надзор објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и 
заштиту вода (индустријски и други објекти и радови)  

5. 

ОСТАЛО 
Инспекцијске прегледе (90) са  предузимањем мера обавити до 31.12.2017.  

а) 90 инспекцијски надзор издатих водних аката, књига и планова код локалних самоуправа, јавног 
водопривредног предузећа и Републичке дирекције за воде 
Извештај о прегледима и предузетим мерама, месечно, квартално (до 05.04.2016, 05.07.2016, 
05.10.2016. и до 05.01.2017.), као и годишњи извештај до 05.01.2017. 
 

Извештај о прегледима и предузетим мерама, месечно, квартално (до 05.04.2017, 05.07.2017, 05.10.2017. и 
до 05.01.2017.), као и годишњи извештај до 05.01.2018. 
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Табела 3. - План рада водне инспекције за 2017. годину 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
надзор в.објеката за уређење водотокова изгр. и одрж. водних обј. за уређење водотока (обалоутврде, 

прагови, напера и др.)-(1а) 
инспекцијски прегледи извођењa радова на одржавању стабилности обала и корита водотока-(1б) 

инспекцијске прегледе в.објеката за заштиту од поплава и бујица (насипи и др)-(2а) 
  надзор вађења материјала из корита и приобаља река (2б) 
     надзор високих и малих брана са акум., ретензије, 

објекти за заштиту од ерозије и бујица (2ц)  
     надзор система за одводњавање 

(канали и друго)-(2д)    
 пр. пл. за одбр. 

од поплава (2е)          
надзор в.објеката за снабдевање водом (јавни и сеоски водоводи, индустријски и други објекти)-(3а) 
надзор ЈКП (3а)           
 надзор  обј. за захв. вода  

у пр. безалк. пића (3а)         
         надзор в.објеката за пр. 

електр. енергије-(3б) 
         надзор в.објеката за узг. 

риба- рибњаци-(3ц) 
  надзор в.објеката за наводњ., пловидбу, 

спорт, рекреацију и туризам и бање-(3д)      
  термоминералне воде-

бање-3д        
 надзор  в. обј. за захв. за 

флаш. минерал. воде-3е         
 надзор  в. обј. за пловидбу (пловни пут, лука)    

надзор в.објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода (индустријски 
и други објекти и радови)-(4) 

 надзор  в. обј. за захв. и 
исп. вода  - пиваре-(4) 

        
  подземно и надземно складиште за нафту и њене деривате 

и друге хазардне и приоритетне супстанце (бензинске 
станице и др.)-(4). 

   

    надзор  в. обј. за захв. и исп. вода  - бетонске и асфалтне 
базе, рафинерије, бензинске станице, прерада дрвета, фарме, 
базени за флотацију, депоније, инд. и др. Објекте-(4) 

 

        надзор  в. обј. за захв. и 
исп. вода  - млекаре-(4) 

 
        надзор  в. обј. за захв. и 

исп. вода  - кланице-(4) 
 

преглед издатих водних аката, књига и планова код локалних самоуправа, јавног водопривредног 
предузећа и Републичке дирекције за воде-(5) 

 провера водних књига код 
општина-(5) 
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УЧЕСТАЛОСТ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА  
Планом је предвиђено минимум једна контрола по субјекту надзора у току године. 
 
Наведена учесталост је минимална и не укључује повећану учесталост инспекцијских 
надзора која произлази из резултата спроведених надзора у случају утврђених 
несуклађености када је индицирано спровођење корективних мера. Планом је одређена 
минимална учесталост планираних службених контрола, а свака друга повећана 
учесталост службених контрола, нарочито уколико субјект надзора не поседује водна 
акта, треба бити процењена и одређена за сваки поједини објекат. За сваки поједини 
објекат, утврђује се степен ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на 
основу процене ризика, као и посебни критеријум које прописује министар надлежан за 
одговарајућу област инспекцијског надзора водне инспекције.  
 
 
НЕПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ВОДНИХ ИНСПЕКТОРА  
Осим планираних и непланираних активности које су предвиђене овим Планом, у 
личним плановима рада водних инспектора потребно је планирати време за поступање 
по поднесцима странака у поступку, и по захтевима других органа државне управе, 
органа аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, правосудним и другим 
државним органима и другим заинтересованим органима и организацијама. 
 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 Извештавање о спроведеним инспекцијским надзорима вршиће се у складу са законом. 
 
 
 
 
У Београду,                                                          НАЧЕЛНИЦА ВОДНЕ  ИНСПЕКЦИЈЕ 
20.09.2016. г.                                                                Љиљана Анђелић, дипл.инж.грађ. 
                                                                                                     
 
 
 


