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И З В Е Ш Т А Ј 
 
о извршеним јавним консултацијама (учешћу јавности, заинтересованих органа и 

организација) на Предлог Извештаја о значајним питањима у области управљања 

водама у републици Србији. 

 

Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за 

воде, заједно са јавним водопривредним предузећима „Србијаводе” и „Воде Војводине” 

и у сарадњи са стручњацима ангажованих у оквиру твининг пројекта: „Подршка 

планирању политика у сектору управљања водама“ су израдили документ „Предлог 

извештаја о значајним питањима у области управљања водама у Републици Србији”. 

 

Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за 

воде је одржала јавни увид за документ у периоду од 25. октобра до 30. априла 2020. 

године.  

 

Све ближе информације и потребна објашњења могла су се добити у просторијама 

Републичке дирекције за воде, Булевар уметности 2А, Нови Београд, IV спрат, 

канцеларија 408 у току рока за јавни увид, сваког радног дана у периоду од 08:30 до 
15:30 часова. Такође, документ је био доступан на интернет страни МПШВ – РДВ 

(http://www.rdvode.gov.rs/doc/dokumenta/javne-rasprave/Izvestaj-o-znacajnim-

pitanjima_nacrt_final_191029.pdf). 
Сви заинтересовани су могли дати своје коментаре електронском или обичном поштом, 

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичкој дирекцији за 

воде: 

 адреса за пријем електронске поште: odv@minpolj.gov.rs 

 адреса писарнице: Министраство пољопривреде, шумарства и водопривреде – 

Републичка дирекција за воде, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд 

 

У оквиру јавног увида, у Палати Србије 17. децембра 2019. године одржана је Прва 

конференција о Плану управљања водама на којој је предочен предметни документ и 

дат на увид стручној јавности. 

 

Физичка и правна лица су могла, у оквиру трајања јавног увида, да доставе своје 

примедбе и сугестије закључно са 30. априлом 2020. године. 

 

Након завршеног јавног увида, обрађивач је заузео став о свакој поднетој примедби, 

као што је приказано у табели у наставку. Све пристигле примедбе су достављене 

искључиво електронском поштом и налазе се у прилогу овог Извештаја. 

 

Примедбе су стигле од: 

 

1. НИС а.д. – Светлана Бошковић, Сектор за заштиту животне средине (ел. поштом 

од 23. јануара 2020. године). 
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ПРИМЕДБЕ НА ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈА О ЗНАЧАЈНИМ ПИТАЊИМА У 

ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ВОДАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ СА СТАВОМ 

ОБРАЂИВАЧА 

ПРИМЕДБА СТАВ ОБРАЂИВАЧА 

НИС а.д. – Светлана Бошковић , Сектор за заштиту животне средине 

ел. поштом од 23. јануара 2020. године 

1.  Стр. 2 – Преформулисати први пасус 

(нпр. Вода је предуслов живота, када је 

квалитативно и кванититативно доступна 

у складу са потребама и захтевима једног 

друштва, уз поштовање принципа 

одрживости; са техничким, технолошким 

И економским могућностима, уз 

максимално очување животне средине). 

Постојећа формулација може се односити 

на морску воду, или технички 

непридобиве и  економски неисплативе 

резерве подземне воде на великим 

дубинама, и сл… 

Примедба се не усваја. 

Друга реченица првог пасуса објашњава 

квалитативно и квантитативно доступну 

воду у складу са потребама и захтевима 

једног друштва, уз поштовање принципа 

одрживости; са техничким, технолошким 

и економским могућностима, уз 

максимално очување животне средине. 

Сврха оквирне директиве о водама  

је успостављање оквира за свеобухватну 

заштиту свих вода, (копнених 

површинских вода, мешовитих вода, 

приобалних морских вода и подземних 

вода) узимајући у обзир природну 

интеракцију међу њима у 

квантитативном и квалитативном смислу, 

уз примену принципа интегралног 

управљања водним ресурсима. 

2.  Стр. 2 – Допунити значајна питања: - 

загађења површинских и подземних вода 

хазардним супстанцама; притисци на 

количину и квалитет површинских и 

подземних вода; 

Примедба се не усваја. 

Питање притисака на површинске и 

подземне воде биће детаљније разрађено 

у Нацрту Плана управљања водама. 

3.  Стр. 6 – Хидроморфолошки притисци 

(допунити): разрадити у Плану обим и 

динамику мониторинга утицаја на проток 

и биолошки минимум површинских вода, 

са посебним акцентом на водотоке у 

заштићеним подручјима; спречавање 

негативног антропогеног утицаја на 

површинске акумулације (појава 

цијанотоксина, нпр.), негативног утицаја 

на површинске воде изменом режима 

протицаја, пловидбом, експлоатацијом 

песка и шљунка, неадекватним 

одржавањем корита природних и 

вештачких водотока. 

Примедба се усваја. 
Предлог ће бити узет у обзир приликом 

израде Нацрта Плана управљања водама. 
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4.  Стр. 7 – Повезана питања –наведена је 

мера КМ 24 – Адаптација на климатске 

промене, у оквиру које је у Плану  

потребно размотрити конкретне мере у 

циљу смањења емисија CO2 у процесима 

управљања водама, мере у складу са 

могућностима и потребама појединих 

региона (утискивање пречишћених 

отпадних вода и каснија експлоатација у 

циљу наводњавања или водоснабдевања, 

нпр.) 

Примедба се делимично усваја. 
Предлог ће се размотрити приликом 

израде програма мера у оквиру Плана 

управљања водама. 

5.  Стр. 8 – Неизвесности – недостаје рок 

за утврђивање системског приступа 

оцени статуса водних тела којим би се 

обухватили сви неопходни параметри за 

оцену и динамика узорковања и 

испитивања, начин финансирања и 

надлежна институција/орган. 

Примедба се не усваја. 

У оквиру документа  Значајна питања у 

области управљања водама се нису 

прописивали рокови него су 

идентификована питања која ће бити 

разрађена планском документацијом. Рок 

за достизање циљева Оквирне директиве 

се не односи само на један плански 

циклус. 

 

Након поступања по примедбама са јавног увида приступило се сачињавању финалног 

текста дукумента „Извештај о значајним питањима у области управљања водама у 

Републици Србији“ који је објављен на интернет страници 

(http://www.rdvode.gov.rs/dokumenta-primena-okvirne-direktive.php). 

 

http://www.rdvode.gov.rs/dokumenta-primena-okvirne-direktive.php

