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

организација) на Предлог Програма рада и динамике израде Плана управљања 

водама Републике Србије 2021-2027. 

 

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 

програма рада и динамике израде плана управљања водама на територији Републике 

Србије 2021-2027”. 

 

Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за 

воде је одржала јавни увид за наведени документ у периоду од 15. октобра до 30. 

априла 2020. године.  

 

Све ближе информације и потребна објашњења могла су се добити у току рока за јавни 

увид, у просторијама Републичке дирекције за воде, Булевар уметности 2А, Нови 

Београд, IV спрат, канцеларија 408, 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/Program-rada-i-dinamika-izrade-

Plana_nacrt_final_251019.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 водо-привреде – 

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 ПРОГРАМА РАДА И ДИНАМИКЕ ИЗРАДЕ 

ПЛАНА УПРАВЉАЊА ВОДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

2021-2027 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. 1 – План управљање водама 

одложити на 2022-2028 (у складу са 

Табелом 1 на стр. 4, ако се објави у 

децембру 2021, не може почетак важења 

бити од 2021. 

Примедба се не усваја. 

С обзиром да ће се документ усвојити у 

2021. години, то је и година почетка 

важења документа, нема разлога да се 

одложи. 

2. Стр. 4 – унети рок од када ће бити 

активна интернет страна 

www.rdvode.gov.rs/odv.php 

Примедба се не усваја. 

Интернет страна је доступна од 22. априла 

2020 године, на адреси:  

http://www.rdvode.gov.rs/primena-okvirne-

direktive-o-vodama.php 

 

Измена адресе је унета у финални текст 

документа. 

3. Стр. 5 – Последњи пасус: И 

обезбедити бржи одрживи развој РС И 

читавог региона” - брисати реч “бржи”, 

пошто одржив развој не може имати 

одредницу “бржи” или “спорији”. 

Примедба се усваја. 

Измена је унета у финални текст 

документа.  

 

Након поступања по примедбама са јавног увида приступило се сачињавању финалног 

текста дукумента „Програм рада и динамика израде Плана управљања водама на 

територији Републике Србије 2021-2027“ који је објављен на интернет страници 

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