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1 УВОД 

За потребе спровођења пројекта подршке развоју стратешког оквира за наводњавање 
Републике Србије (у даљем тексту: Програм), у израђеном документу садржан је приказ 
правног оквира у вези са наводњавањем који је тренутно на снази у Републици Србији, 
укључујући и законске услове за инвестирање у системе за наводњавање. 

Такође, дат је и преглед поступка доношења и обавезне садржине Програма као планског 
документа којим би се на целовит начин утврдили стратешки правац деловања и јавне 
политике у области наводњавања. 

 

 

 

2 ПРАВНИ ОКВИР ЗА УРЕЂЕЊЕ ОБЛАСТИ НАВОДЊАВАЊА 

Законодавни оквир којим се уређује област вода на територији Републике Србије обухвата 
бројна законска и подзаконска акта, као и стратешка и планска документа којима се утврђују 
дугорочни циљеви, као и правци деловања ради одрживог управљања водама. 

Уставом Републике Србије, као највишим правним актом, загарантовано је право сваког 
грађанина на заштиту животне средине а тиме и заштиту воде као једног од природних 
ресурса. 

 

2.1 Закон о водама 

Законом о водама1, као основним правним актом у овој области уређен је правни статус вода, 
интегрално управљање водама, управљање водним објектима2 и водним земљиштем, извори 
и начин финансирања водне делатности, надзор над спровођењем тог закона, као и друга 
питања значајна за управљање водама. 

Закон о водама односи се на све површинске и подземне воде на територији Републике 
Србије, укључујући и термалне и минералне воде, осим подземних вода из којих се могу 
добити корисне минералне сировине и геотермална енергија.  Одредбе тог закона односе се и 
на водотоке који чине или пресецају државну границу Републике Србије и њима припадајуће 
подземне воде, као и на речни нанос који не садржи примесе других корисних минералних 
сировина. 

Закон о водама означава воде у Републици Србији као од општег интереса и у власништву су 
државе. Вода се мора користити рационално и економично, а право на посебну употребу воде 
се добија концесијом, на основу уговора са Владом. 

Воде су природно богатство и у својини су Републике Србије која је надлежна за њихово 
интегрално управљање. 

Интегрално управљање водама чини скуп мера и активности усмерених за одржавање и 
унапређење водног режима, обезбеђивање потребних количина вода одређеног квалитета за 
различите намене, заштиту вода од загађивања и заштиту од несрећа узрокованих водом.  

                                                           
1  ”Сл. гласник РС”, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон 
2  Закон дефинише водно земљиште као земљиште на коме стално или повремено има воде, због чега се стварају посебни 

хидролошки, геоморфолошки и биолошки односи који се одражавају на водени и приобални екосистем 
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Овим законом су утврђена и водна подручја на територији Републике Србије, која се потом 
деле на водне јединице као основне територијалне јединице за обављање оперативних 
послова у управљању водама. 

Водна подручја у Републици Србији су:  

1. Водно подручје Сава,  
2. Водно подручје Дунав,  
3. Водно подручје Морава,  
4. Водно подручје Ибар и Лепенац,  
5. Водно подручје Бели Дрим. 

Потпуна и целовита примена овог закона обезбеђује се доношењем предвиђених 
подзаконских аката усклађених са одговарајућим директивама ЕУ укључујући прописе којима 
се утврђују методологије, критеријуми и други неопходни елементи за спровођење 
интегралног управљања водама на територији Републике Србије.  

Тренутно су на снази бројна подзаконска акта донета на основу овог закона која ближе 
регулишу питања заштите вода, уређење водотока и заштиту од штетног дејства воде, 
коришћење вода за различите намене, начин финансирања, као што су:  

- Уредба о утврђивању Програма управљања водама у 2021. години; 
- Наредба о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2021. годину; 
- Уредба о утврђивању општег плана за одбрану од поплава3; 
- Правилник о утврђивању мелиoрационих подручја и њихових граница4; 
- Правилник о одређивању водних јединица и њихових граница5; 
- Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини 

мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку 
издавања водне дозволе6; 

- Правилник о условима за расподелу и коришћење средстава буџетског фонда за воде 
Републике Србије и о начину расподеле тих средстава7. 

 

2.2 Стратешка и планска документа 

Законом о водама дефинисана су следећа планска документа која су основ за управљање 

водама на територији Републике Србије, а то су:  

- Стратегија управљања водама на територији Републике Србије, као плански документ 
којим се утврђују дугорочни правци управљања водама. Стратегију доноси Влада, на 
предлог Министарства пољопривреде (у даљем тексту: Министарство) за период од 
најмање 10 година. Министарство прати и реализацију Стратегије. У складу са Законом 
Стратегија нарочито садржи: оцене постојећег стања управљања водама, циљеве и 
смернице за управљање водама, мере за остваривање утврђених циљева управљања 
водама, као и пројекцију развоја управљања водама.    

- План управљања водама доноси се у складу са Стратегијом за слив реке Дунав, као и 
за водна подручја. План управљања за реку Дунав доноси Влада на предлог 
Министарства а планове за водна подручја доносе јавна водопривредна предузећа. 

                                                           
 
4  "Сл. гласник РС", бр. 90/2018 
5  “Сл. гласник РС", бр. 08/2018 
6  "Сл. гласник РС", бр. 72/2017 и 44/2018 - др. закон 
7  "Сл. гласник РС", бр. 13/2017, 79/2017, 40/2018, 44/2018 - др. закон и 24/2021 
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План управљања водама се доноси за период од шест година, по истеку тог периода, 
врши се његово новелирање. 

- Годишњи програм управљања водама мора бити у складу са Стратегијом и Планом 
управљања водама и доноси га Влада, односно Аутономна покрајина, за територију 
Аутономне покрајине. То је плански документ којим се одређују водни објекти, врста, и 
обим радова, односно послова који се финансирају у периоду за који се програм 
доноси, висина средстава за реализацију радова, висина учешћа и друга питања везана 
за изградњу, реконструкцију, санацију и одржавање водних објеката и других послова 
од општег интереса. 

- Планови којима се уређује заштита од несрећа узрокованих водом и то: план 
управљања ризицима од поплава, општи и оперативни план за одбрану од поплава, као 
и планови којима се уређује заштита вода (план заштите вода од загађивања и програм 
мониторинга). 

Законом о водама прописана је обавеза међусобне усаглашености ових и других стратешких и 
планских докумената који се доносе на нивоу Републике Србије у области просторног развоја, 
одрживог развоја, одрживог коришћења природних ресурса и добара и заштите животне 
средине, те је у изради стратешких докумената у овим областима потребно узети у обзир и 
водне ресурсе. 

Међусобна усаглашеност је обавезна и односи се на следећа стратешка и планска документа 
која су тренутно на снази, и то: 

- Стратегија управљања водама на територији Републике за период до 20348 утврђује 
дугорочну политику, као и стратешке циљеве, за спровођење реформе у области 
сектора вода имајући у виду друштвену и економску моћ државе, а у складу са 
стандардима Европске уније;  

- Просторни план Републике Србије од 2010 до 2020. године9, утврђује дугорочне 
основе организације, уређења, коришћења и заштите простора Републике Србије на 
начин да усаглашава економски и социјални развој са природним, еколошким и 
културним могућностима, као и ограничењима на њеној територији;  

- Национална стратегија одрживог развоја Републике Србије10 има за циљ три кључна 
фактора у области одрживог развоја и то: одрживи развој економије, привреде и 
технологије; одрживи развој друштва на бази социјалне равнотеже и заштиту животне 
средине водећи рачуна о рационалном располагању природним ресурсима;  

- Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. 
године11 је кровни документ у овој области којим се утврђују дугорочни циљеви и 
приоритети политичких и институционалних реформи у области пољопривреде и 
руралног развоја;  

- Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара12 заједно  
са Просторним планом Републике Србије представља оквир стратешког планирања 
одрживог коришћења природних ресурса и добара;  

- Водопривредна основа Републике Србије13 има за циљ одржавање и развој водног 
режима  којим се обезбеђују најцелисходнија техничка, економска и еколошка решења 
за јединствено управљање водама, заштиту од штетног дејства вода, заштиту вода и 
коришћење вода.  

                                                           
8  "Сл. гласник РС", бр. 3/2017 
9  "Сл. гласник РС", бр. 88/2010 
10  "Сл. гласник РС", бр. 57/2008 
11  "Сл. гласник РС", бр. 85/2014 
12  "Сл. гласник РС", бр. 33/2012 
13  "Сл. гласник РС", бр. 11/2002 
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2.3 Други закони  

Поред Закона о водама, као основног правног акта у области вода, подзаконских и стратешких 
аката донетих на основу њега и у вези са њим на снази су и други закони који регулишу ову 
област и то: 

- Закон о заштити животне средине14, Закон о процени утицаја на животну средину15, 
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине16 и Закон 
о стратешкој процени утицаја на животну средину17, који уређују систем заштите 
животне средине, обухватајући и воде као њен битан елемент. 

- Закон о заштити природе18, којим се уређује заштита и очување природе, биолошке, 
геолошке и предеоне разноврсности, као дела животне средине. 

- Закон о рударству и геолошким истраживањима19, који уређује начин класификације 
ресурса и резерви минералних сировина и подземних вода и геотермалних ресурса. 

- Закон о комуналним делатностима20 који одређује комуналне делатности и уређује 
опште услове и начин обављања ових делатности, између осталог и: снабдевање водом 
за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода.   

- Закон о јавној својини21, који регулише облике и носиоце права јавне својине, што 
обухвата водна добра (вода и водно земљиште) и водне објекте. 

- Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама22 којим се уређују услови и начин 
за безбедну пловидбу на унутрашњим водама Републике Србије, водни путеви  и 
пловидба, пловила и њихова способност за пловидбу, посада, трагање и спасавање, 
луке и пристаништа, надзор и друга питања која се односе на пловидбу на унутрашњим 
водама.  

- Закон о локалној самоуправи23 којим се уређују јединице локалне самоуправе, 
критеријуми за њихово оснивање, надлежности органа, надзор над њиховим актима и 
радом, заштита локалне самоуправе и друга питања. 

- Закон о финансирању локалне самоуправе24 који уређује обезбеђивање средстава 
јединицама локалне самоуправе  за обављање изворних и поверених послова.  

- Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине25 утврђује 
надлежности Аутономне покрајине Војводине и уређује друга питања од значаја за 
положај АП Војводине. АП Војводина, на својој територији, преко својих органа, у 
области водопривреде као поверене послове: доноси, спроводи и надзире редовне и 
ванредне одбране од спољних и унутрашњих вода, управља  водним ресурсима и 
вештачким и природним водотоцима, доноси водопривредну основу, оснива јавно 
предузеће за газдовање водама, врши инспекцијски надзор у области водопривреде.  

                                                           
14  ”Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 

- др. закон и 95/2018 - др. закон 
15  ”Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и 36/2009 
16  ”Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и 25/2015 
17  ”Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и 88/2010 
18  ”Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016 и 95/2018 - др. закон 
19  ”Сл. гласник РС”, бр. 101/2015 и 95/2018 - др. закон 
20  ”Сл. гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018 
21  “Сл. гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018  
22  „Сл. гласник РС“, бр. 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015 - др. закон, 92/2016, 104/2016 - др. закон, 113/2017 - др. закон, 

41/2018 
23  “Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018 
24   “Сл. гласник РС”, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - 

усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - 
усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон и 86/2019 - усклађени дин. изн. 

25  “Сл. гласник РС”, бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС 
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- Закон о ванредним ситуацијама26 уређује деловање, проглашавање  и управљање 
ванредним ситуацијама, систем заштите и спасавања људи, материјалних и културних 
добара и животне средине од елементарних непогода (као што су: поплаве, бујице, 
олује, јаке кише, атмосферска пражњења, град, нагомилавање леда на водотоку), 
надлежности, права и дужности осталих субјеката  у вези са ванредним ситуацијама и 
друга питања од значаја за организовање и функционисање система заштите  и 
спасавања. Овим законом се између осталог утврђује да је Републичка дирекција за 
воде као орган у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
један од надлежних органа у систему заштите и спасавања и самим тим има значајну 
улогу у систему који је успостављен Законом (учествује у раду Кризних штабова, као и у 
Комисијама за процену штете од поплава). 

- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама27 
уређује смањење ризика од катастрофа, као и управљање ванредним ситуацијама, где 
смањење ризика од катастрофа подразумева и праћење климатских промена и 
прилагођавање заједнице на очекиване последице.  

- Закон о главном граду28 уређује положај, надлежности и органе града Београда,  Град 
Београд, на својој територији, између осталих надлежности, одређује делове обале и 
водног простора на којима се могу градити   хидротехнички објекти, постављати 
плутајући објекти и привезишта за чамце, односно места за распрему бродова, као и 
услове и начин њиховог постављања, врши надзор у области водопривреде, као и над 
коришћењем места за постављање плутајућих објеката привезишта за чамце.   

- Закон о планирању и изградњи29 уређује услове и начин уређења простора, уређивање 
и коришћење грађевинског земљишта, изградњу објеката, вршење надзора над 
применом одредаба тог закона и  инспекцијски надзор, као и друга питања од значаја 
за уређење простора, уређивање и коришћење грађевинског земљишта као и за 
изградњу објеката (укључујући и водне објекте). 

- Закон о јавним предузећима30 уређује правни положај јавних предузећа и других 
облика организовања који обављају делатност од општег интереса (комуналне 
делатности и управљање водама). 

- Закон о јавном здрављу31 уређује области деловања јавног здравља, надлежности, 
планирање, спровођење активности у вези са очувањем и унапређењем здравља 
становништва, где спровођење јавног здравља у области животне средине и здравља 
становништва обухвата: праћење и анализу стања животне средине, између осталог 
анализу воде (површинске и подземне воде, као и праћење и контролу квалитета и 
здравствене исправности воде за пиће и процену утицаја њеног загађења на здравље 
становништва. 

- Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама32 уређује питања од значаја за 
јавно-приватно партнерство, са или без елемената концесије, односно за концесију, где 
је јавно-приватно партнерство дугорочна сарадња између јавног и приватног партнера 
ради  обезбеђивања финансирања, изградње, реконструкције, управљања или 
одржавања инфраструктурних и других објеката од јавног значаја и пружања услуга од 
јавног значаја.  

                                                           
26  “Сл. гласник РС”, бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012 
27  “Службени гласник РС”, бр. 87/2018 
28  “Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 37/2019 
29  ”Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 

98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020 
30  ”Сл. гласник РС”, бр. 15/2016 и 88/2019 
31  ”Сл. гласник РС”, бр. 15/2016 
32  ”Сл. гласник РС”, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016 
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Други закони који се баве и водом, односно имају утицаја на управљање водама су: Закон о 
шумама33, Закон о пољопривредном земљишту34, Закон о енергетици35, Закон о заштити и 
одрживом коришћењу рибљег фонда36итд. 

 

           

  

3 ПРАВНИ ОКВИР ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ У ВЕЗИ СА 
НАВОДЊАВАЊЕМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

Правни оквир којим се регулише инвестирање у системе за наводњавање у Републици Србији 
чине бројна законска и подзаконска акта из надлежности различитих министарстава али и 
других државних органа.  

 

3.1  Општи оквир за воде и водно земљиште  

Као што је горе већ наведено, основни правни акт  којим се уређује област вода у Републици 
Србије јесте Закон о водама (у даљем тексту: Закон). Поред наведеног Закона примењују се и 
многи други законски и подзаконски прописи којима се уређују различити захтеви, поступци и 
стандарди који се односе на специфичности поступка за инвестирање у системе за 
наводњавање, као што су прописи из области: грађевине, планирања и изградње, заштите 
животне средине и др. 

Поједини изрази (појмови) који су најважнији за ову област прописани су чланом 3. Закона, пре 
свега: 

- водни систем чине све воде, водна земљишта и водни објекти на одређеном простору; 
- хидромелиорациони систем чине водотоци и водни објекти којима се регулише водни 

режим у циљу заштите од штетног дејства унутрашњих вода (одводњавање) или 
наводњавање земљишта и може бити за одводњавање, наводњавање и двонаменски. 

Водно добро, у смислу Закона, јесу воде и водно земљиште а водно добро се користи на начин 
и под условима утврђеним Законом. Чланом 5. Закона је прописано да воде и водно 
земљиште у јавној својини,  представљају јавно водно добро, и самим тим су неотуђиви. 

На јавном водном добру (воде и водно земљиште у јавној својини) може се стећи право 
коришћења, а на водном земљишту у јавној својини и право закупа само под условима који 
су утврђени Законом и посебним законима. 

Сви власници и корисници водног земљишта и водних објеката морају да поштују забране, 
ограничења права и обавезе предвиђене Законом (чл. 133. до 139). Вода као добро од општег 
интереса мора се користити рационално и економично, а право на коришћење, осим за 
одређене намене, стиче се водном дозволом или у складу са уговором којим се уређује 
концесија (посебно коришћење вода).   

Када је у питању водно земљиште, њега Закон дефинише као земљиште на коме стално или 
повремено има воде, због чега се формирају посебни хидролошки, геоморфолошки и 
биолошки односи који се одражавају на акватични и приобални екосистем.  

                                                           
33  ”Сл. гласник РС”, бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018 - др. закон 
34  ”Сл. гласник РС”, бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018 - др. закон 
35  ”Сл. гласник РС”, бр. 145/2014 и 95/2018 - др. закон 
36  ”Сл. гласник РС”, бр. 128/2014 и 95/2018 – други закон 
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Водно земљиште обухвата и напуштено корито и пешчани и шљунчани спруд који вода 
повремено плави и земљиште које вода плави услед радова у простору (преграђивања текућих 
вода, експлоатације минералних сировина и слично). 

Под управљањем водним земљиштем у јавној својини сматра се одржавање водног земљишта 
потребног за редовну употребу водних објеката у јавној својини и одређивање начина 
коришћења водног земљишта. 

Водним земљиштем у јавној својини управља јавно водопривредно предузеће основано за 
обављање водне делатности на одређеној територији (у даљем тексту: јавно водопривредно 
предузеће).  

Јавна предузећа и друга правна лица која имају лиценцу издату од стране Министарства у 
складу са Законом оперативно спроводe послове из оквира водне делатности, између осталог 
и одржавање и управљање водним објектима и системима, и за то морају испуњавати 
одговарајуће услове у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и 
кадровске оспособљености, а у складу са Правилником о условима у погледу техничко-
технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености за обављање 
послова у области управљања водама, као и начин вођења евиденције и издатих и одузетих 
лиценци37. 

Послови за чије обављање јавно предузеће, односно друго правно лице мора да има лиценцу 
између осталог су и послови: 

 старања о функционисању водних објеката и система; 

 одржавања регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима; 

 одржавања хидромелиорационих система за одводњавање и наводњавање; 

 извођења санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим 
објектима; 

 праћења стања водних објеката и др. у складу са чланом 112. Закона.  

Свакако треба напоменути да је код великог броја водопривредних предузећа извршена 
власничка трансформација која не утиче на смањење потенцијала за успешно обављање 
послова сектора вода међу којима се по значају може издвојити оперативно управљање 
водним објектима и системима. 

Све наведене активности и делатности морају да се врше у складу и са Стратегијом управљања 
водама на територији Републике Србије до 2034. године (у даљем тексту: Стратегија) коју је 
усвојила Влада. 

 

3.2 Интегрално управљање водама  

Управљање водама је у надлежности Републике Србије чија територија представља јединствен 
простор за интегрално управљање водама и остварује се преко Министарства и других 
надлежних министарстава, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе 
и јавног водопривредног предузећа. 

Управљање водама заснива се на: 

1) начелу одрживог развоја - управљање водама мора се одвијати тако да се потребе 
садашњих генерација задовољавају на начин којим се не угрожава могућност будућих 
генерација да задовоље своје потребе, односно мора се обезбедити коришћење вода 

                                                           
37 ”Службени гласник РС”, бр. 23/12 и 57/13 
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засновано на дугорочној заштити расположивих водних ресурса, по количини и 
квалитету; 

2) начелу целовитости – процеси у природи, чија је значајна компонента вода, као и 
повезаност и међузависност акватичност и приобалних екосистема, морају се 
поштовати; 

3) начелу јединства водног система - управљање водама у оквиру јединственог водног 
простора мора се одвијати у складу са развојем Републике Србије, у циљу постизања 
максималних економских и социјалних ефеката на правичан начин и уз уважавање 
међународних споразума; 

4) начелу обезбеђивања заштите од штетног дејства вода - становништва  и његова 
имовина морају се штитити од вода, уз уважавање законитости природних процеса и 
заштите природних вредности, као и економске оправданости ове заштите; 

5) начелу "корисник плаћа" – свако ко користи водно добро и водни објекат, односно 
водни систем, као добро од  општег интереса, дужан је да за његово коришћење плати 
реалну цену; 

6) начелу "загађивач плаћа" – свако ко својим активностима проузрокује загађење воде 
дужан је да сноси трошкове мера за отклањање загађења; 

7) начелу учешћа јавности – јавност има право  на информације о стању вода и раду 
надлежних органа у области вода, као и на укључењу у процесе припреме и доношења 
планова управљања водама и контроле њиховог извршења; 

8) начелу уважавања најбољих доступних техника - при управљању водама морају се 
примењивати најбоље познате и доступне технике, које представљају најнапреднија 
достигнућа у одређеним областима. 

Интегрално управљање водама у складу са Законом чини скуп мера и активности усмерених на 
одржавање и унапређење водног режима, обезбеђивање потребних количина вода захтеваног 
квалитета за различите намене, заштиту вода од загађивања и заштиту од штетног дејства 
вода. 

Један од видова управљања водама јесте и преко хидромелиорационих система за 
одводњавање и наводњавање којима се уређује водни режим земљишта и побољшавају 
услови за његово коришћење које се обавља на мелиорационом подручју који је део водног 
подручја. Мелиорационо подручје између осталог обухвата и пољопривредно, шумско и друго 
земљиште за које се системима за наводњавање, доводи вода за наводњавање. 

Мелиорационо подручје одређује Министарство што је учињено доношењем Правилника о 
мелиорационим подручјима и њиховим границама38. 

 

3.3 Финансирање управљања водама  

Послови од општег интереса који се финансирају у складу са Законом прописани су чланом 150. 
Закона и то су:  

- послови уређења водотока и заштите од штетног дејства вода; 
- послови уређења и коришћења вода где спада и одржавање и управљање водним 

објектима за наводњавање у јавној својини; 
- послови заштите вода од загађивања; 

                                                           
38  ”Службени гласник РС”, број 90/18 
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- послови који се односе на системе за  за одводњавање и наводњавање, и то: 
одржавање и управљање водним објектима и системима за одводњавање и 
наводњавање у јавној својини; 

- послови који се односе на регионалне и вишенаменске хидросистеме, и то: изградња, 
реконструкција, санација, одржавање и управљање регионалним и вишенаменским 
хидросистемом у јавној својини; 

- као и остали послови од општег интереса. 

Средства за финансирање ових послова обезбеђују се из:  

- буџета Републике Србије;  
- буџета аутономне покрајине;  
- накнада за воде;  
- концесионе  накнаде;  
- осталих извора. 

Ова средства су јавни приходи и могу се користити само за намене одређене Законом. 

 

 

3.4 Услови у погледу коришћења вода и водног земљишта 

 

3.4.1 Уређење и коришћење вода 

Уређење вода је скуп мера и радова на очувању и регулисању водених количина у складу са 
чланом 66. Закона. Коришћење вода може бити: опште и посебно.  

Коришћење вода обухвата и коришћење воде за наводњавање и спада у посебно 
коришћење вода. 

Право на посебно коришћење вода које обухвата и наводњавање пољопривредних култура 
или другог земљишта стиче се водном дозволом, а ако се посебно коришћење врши по основу 
концесије и у складу са уговором којим се уређује концесија на основу Закона о јавно-
приватном партнерству и концесијама. 

Сваки корисник је дужан да воду користи на начин којим се не ускраћује право коришћења 
вода другим лицима и не угрожавају циљеви животне средине. 

Подземне воде могу се користити за наводњавање пољопривредног земљишта ако су 
испуњени следећи услови: 

- да се тим коришћењем не ускраћује право на коришћење  воде за приоритетне намене 
из члана 71. став 5. Закона; 

- да не постоји могућност захвата из површинских вода; и 
- да постоји добра расположивост ресурса подземних вода. 

Вода која се користи за наводњавање пољопривредних култура мора да испуњава услове у 
погледу квалитета, узимајући у обзир тип земљишта, начин наводњавања, као и 
пољопривредну културу што је прописано Правилником о дозвољеним количинама опасних и 
штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама за њихово испитивање39. 

                                                           
39  „Службени гласник РС”, број 23/94 
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3.4.2 Водно земљиште  

Водно земљиште је намењено за одржавање и унапређење водног режима у складу са 
Законом и прописима донетим на основу њега, а посебно за:  

- изградњу, реконструкцију и санацију водних објеката;  
- одржавање корита водотока и водних објеката.  

Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине, 
одређује границе водног земљишта и оно се уписује у јавне књиге о евиденцији и правима на 
њима, као и у урбанистичке и просторне планове. Из тог разлога донет је Правилник о 
одређивању водних јединица и њихових граница40. 

Када је у питању водно земљиште, важно је истаћи постојање посебних правила која се односе 
на постојање права прече куповине Републике Србије, као и посебан режим и поступак 
приликом давања у закуп водног земљишта које је у јавној својини. 

 

Право прече куповине Републике Србије 

Република Србија има право прече куповине водног земљишта. Аутономна покрајина има 
право прече куповине водног земљишта на вештачким водотоцима (каналима) на којима има 
право јавне својине. 

Власник који намерава да прода водно земљиште дужан је да то земљиште прво понуди 
надлежном органу Републике Србије, односно аутономне покрајине. 

Понуда мора да садржи податке о водном земљишту (број катастарске парцеле, површину, 
културу и друго) цену и остале услове продаје. 

Ако надлежни орган не прихвати понуду власник може водно земљиште продати другоме, али 
не под повољнијим условима за купца. 

Ако се надлежни орган не изјасни о понуди у року од 30 дана, сматра се да је одбио понуду.  

 

Закуп и коришћење 

Водно земљиште у јавној својини може се дати у закуп у складу са Законом, као и на 
коришћење на основу Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама.  

Водно земљиште у јавној својини може се дати у закуп правним лицима, предузетницима и 
физичким лицима за намене из члана 10. Закона, па и за изградњу, реконструкцију и санацију 
водних објеката, као и за одржавање корита водотока и водних објеката у складу са Законом и 
прописима донетим на основу њега. 

Решење о давању у закуп и уговор о закупу водног земљишта у јавној својини доноси, односно 
закључује јавно водопривредно предузеће. 

Давање у закуп водног земљишта у јавној својини ближе се уређује актом Владе, те је Влада 
донела Уредбу о давању у закуп водног земљишта у јавној својини41 којом је ближе прописан 
начин и поступак давања тог земљишта у закуп. 

Водно земљиште у јавној својини може се дати у закуп у поступку јавног надметања или 
прикупљања писаних понуда путем јавног оглашавања. 

 

                                                           
40  „Службени гласник РС”, број 8/18 
41  „Службени гласник РС”, број 50/19 
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Поступак давања у закуп водног земљишта се покреће одлуком директора јавног предузећа за 
управљање водама, али може бити предложен од стране било ког заинтересованог лица 
предавањем писма о намерама. 

Водно земљиште се даје у закуп по тржишним условима, за намене утврђене Законом. 

Државним органима, односно установама, јавним агенцијама и другим организацијама чији је 
оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно град Београд, као и јавним 
предузећима или другим привредним друштвима чији је оснивач, односно већински власник 
Република Србија, аутономна покрајина, односно град Београд, водно земљиште се даје у 
закуп без накнаде, у складу са законом. 

Водно земљиште не може се давати у подзакуп, у складу са законом. 

Почетна висина закупнине по којој се водно земљиште у јавној својини може дати у закуп не 
може бити испод тржишне висине закупнине на подручју на којем се то земљиште налази. 

Почетну висину закупнине утврђује Влада, доношењем Одлуке о утврђивању почетне висине 
закупнине по којој се водно земљиште у јавној својини може дати у закуп42. 

Избор најповољнијег понуђача у поступку давања у закуп водног земљишта врши се применом 
критеријума висине понуђене закупнине. 

Приходи од давања у закуп водног земљишта остварени на територији РС приход су јавног 
водопривредног предузећа основаног за обављање водне делатности на одређеној територији 
које управља водним земљиштем у јавној својини. 

Рок на који се водно земљиште даје у закуп не може бити дужи од 15 година, изузев за 
изградњу водног објекта у ком случају рок не може бити дужи од 50 година. 

По престанку важности уговора о закупу закупац је дужан да уклони објекат са водног 
земљишта о свом трошку, у року од три месеца. 

Треба истаћи да одредбе Закона о давању водног земљишта у закуп не искључују давање 
водног земљишта на коришћење по посебним прописима о јавно-приватном партнерству и 
концесијама. 

 

3.5 Водни објекти – објекти за наводњавање  

Водни објекти у смислу Закона јесу грађевински и други објекти, који заједно са уређајима који 
им припадају чине техничку, односно технолошку целину, а служе за обављање водне 
делатности (у даљем тексту: водни објекти) и то су добра од општег интереса, осим објеката 
које су правна и физичка лица изградила за своје потребе. 

Према намени водни објекти  обухватају и објекте за коришћење вода у које спадају и 
објекти за наводњавање и то: захвати из водотока, канала, језера, подземних вода и бране 
са акумулацијама, главни канали и секундарна мрежа и објекти и уређаји који им припадају 
(члан 18. тачка 2) Закона).  

Управљањем водним објектима у јавној својини, сматра се изградња, реконструкција, санација 
и одржавање (редовно и инвестиционо) водних објеката на водном земљишту, вршење права 
инвеститора у име Републике Србије, односно аутономне покрајине, унапређивање, чување и 
старање о њиховом наменском коришћењу. 

Између осталог јавно водопривредно предузеће управља и системима за наводњавање који су 
у јавној својини, осим објеката која су правна лица изградила за своје потребе и одговара за 

                                                           
42 „Службени гласник РС”, број 40/19 
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њихово управљање до висине средстава предвиђених годишњим програмом управљања који 
доноси Влада у складу са чланом 42. Закона. 

Правно лице, предузетник и физичко лице које је за своје потребе изградило водне објекте 
дужно је да њима управља и да их одржава у складу са Законом и посебним законима. 

Начин одржавања водних објеката прописује се актом који доноси министар. 

За изградњу нових објеката, реконструкцију постојећих објеката, доградњу постојећих 
објеката за наводњавање, потребно је прибавити грађевинску дозволу у складу са Законом о 
планирању и изградњи, а поред тога издају се водна акта и то: водни услови, водна дозвола 
и водна сагласност.  

 

3.6 Водна акта 

Водна акта се издају ради обезбеђења јединственог водног режима и остваривања управљања 
водама. Водна акта доноси Министарство, на територији аутономне покрајине надлежни орган 
аутономне покрајине, на територији јединице локалне самоуправе надлежни орган јединице 
локалне самоуправе и јавно водопривредно предузеће.  

Садржина и образац захтева за издавање водних аката прописани су Правилником о садржини 
и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних 
услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе43. 

То значи да је наведеним правилником прописана и садржина мишљења које издаје: 

- републички орган надлежан за хидрометеоролошке услове; 
- орган управе надлежан за државни мониторинг квалитета вода и  
- јавно водопривредно предузеће у поступку издавања водних услова,  
- као и садржину извештаја које издаје јавно водопривредно предузеће у поступку 

издавања водне дозволе. 
 

3.6.1 Водни услови 

Водним условима одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне при 
изградњи, доградњи и реконструкцији објеката и издају се за изградњу нових објеката, 
реконструкцију постојећих објеката, доградњу постојећих објеката, извођење других радова, 
између осталог за: 

- вишенаменски хидросистем;    
- хидромелиорациони систем за наводњавање преко 50ха; 
- уређење водотока и изградњу заштитних водних објеката на водама I реда44;  
- изградњу или затрпавање бушених бунара и објеката са хоризонталним водозахватним 

грађевинама испод нивоа тла; 
- хидромелиорациони систем за наводњавање до 50ха; 
- уређење водотока и изградњу заштитних водних објеката на водама II реда. 

Водни услови за наведене објекте издају се у поступку обједињене процедуре коју спроводи 
надлежан орган у складу са законом којим се уређује планирање и изградња и саставни су део 
локацијских услова45.  

                                                           
43  „Службени гласник РС”, бр. 72/17, 44/18-др. закон 
44  Површинске воде на територији Републике Србије, према њиховом значају за управљање водама, деле се на воде првог реда 

и воде другог реда на основу утврђених критеријума, и то: положај водотока у односу на државну границу, величина и 
карактеристике сливова, режими и карактеристике водотока са аспекта коришћења вода, заштите вода и заштите од штетних 
утицаја вода. Влада утврђује листу вода првог реда. 
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Чланом 118. Закона прописано је да надлежни оран при издавању водних услова по службеној 
дужности прибавља мишљење републичке организације надлежне за хидрометеоролошке 
послове, органа управе надлежног за спровођење  државног мониторинга квалитета вода и 
јавног водопривредног предузећа, а по потреби прибавља и мишљење министарства 
надлежног за животну средину и/или специјализоване стручне-научне институције (заводи, 
институти и друго). 

Надлежни орган, посебна организација и јавно водопривредно предузеће дужни су да поступе 
по захтеву за давање мишљења и да тражено мишљење издају у року од 10 дана од дана 
пријема захтева за издавање мишљења. Садржина мишљења прописана је Правилником о 
садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку 
издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе. 

Захтев за издавање локацијских услова се, у складу са чланом 6. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем46 подноси надлежном органу уз доказ 
о уплати административне таксе, доказ о уплати накнаде  за израду локацијских услова и 
идејно решење. Надлежност органа за издавање локацијских услова опредељује врста објекта 
односно територија на којој се објекат гради сагласно чл. 133. и 134. Закона о планирању и 
изградњи. 

Локацијски услови се прибављају у циљу утврђивања свих урбанистичких, техничких и других 
услова за израду техничке документације и њима се дефинишу могућности и ограничења на 
предметној локацији, за изградњу, односно доградњу објекта или извођење радова датих у 
идејном решењу (чл. 53а-57 Закона о планирању и изградњи). Значи, издавање локацијских 
услова је неопходно за израду техничке документације на основу које се врши грађење објекта. 

Идејно решење је  у складу са чланом 117а. Закона о планирању и изградњи, чланом 15. и чл. 
35-41. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објекта47 приказ планиране концепције објекта, са 
приказом и навођењем свих података неопходних за утврђивање локацијских услова. 

Информације потребне за издавање локацијских услова се могу добити из планских 
докумената или од надлежних ималаца јавних овлашћења. 

Плански документи у складу са чланом 10. Закона о планирању и изградњи јесу одговарајући 
просторни и урбанистички планови. 

У складу са чланом 10. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем ако се локацијски услови могу утврдити увидом у плански документ, 
односно сепарат48, надлежни орган је дужан да их изда у року од пет радних дана од пријема 
захтева и да о томе обавести подносиоца захтева. 

Ако се локацијски услови не могу издати увидом у плански документ, односно сепарат, 
надлежни орган је дужан да у складу са чланом 11. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем у року од пет радних дана од пријема захтева за 
њихово издавање: 

                                                                                                                                                                                     
45  Локацијски услови представљају јавну исправу која садржи податке о могућностима и ограничењима у градњи на одређеном 

грађевинском земљишту. Локацијски услови обухватају све урбанистичке, техничке и друге услове и податке потребне за 
израду идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова. 

46  „Службени гласник РС”, бр. 113/15 и 96/16 
47  „Службени гласник РС”, број 73/19 
48  Сепарат о техничким условима изградње (сепарат) јесте документ који доноси ималац јавних овлашћења у оквиру своје 

надлежности кад плански документ не садржи услове, односно податке за израду техничке документације, који садржи 
одговарајуће услове и податке за израду техничке документације, а нарочито капацитете и место прикључења на комуналну и 
другу инфраструктуру према класама објеката и деловима подручја за које се доноси; 
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- обавести подносиоца захтева о висини стварних трошкова за прибављање услова од 
ималаца јавних овлашћења, уз налог да изврши уплату тих трошкова пре преузимања 
локацијских услова ; 

- проследи имаоцима јавних овлашћења, чије услове за пројектовање и прикључење 
треба да прибави у зависности од класе и намене објекта, захтев за издавање тих 
услова и електронску копију одговарајуће документације. 

Изузетно, водни услови се не издају у случају изградње хидромелиорационог система 
површине до 1ха, односно са потрошњом воде за наводњавање до 2500 м² у вегетационом 
периоду у складу са чланом 117. став 4. Закона. 

 

3.6.2 Водна дозвола 

Водном дозволом се утврђују начин, услови и обим коришћења вода, као и услови за друге 
радове којима се утиче на водни режим.  

Инвеститор прибавља водну дозволу када је у водним условима назначена  обавеза њеног 
прибављања. Водна дозвола не може се издати без  прибављених водних услова. 

Изузетно, водна дозвола се може издати без водних услова за изграђене објекте и системе који 
имају употребну дозволу и не утичу неповољно на водни режим.  

Случајеви у којима је потребно прибавити водну дозволу прописани су Правилником о 
одређивању случајева у којима је потребно прибавити водну дозволу49 а то су случајеви који 
обухватају и објекте за:  

- вишенаменски хидросистем;  
- хидромелиорациони систем за наводњавање преко 50xа;  
- уређење водотока и изградњу заштитних водних објеката на водама I реда;  
- изградњу или затрпавање бушених бунара и објеката са хоризонталним водозахватним 

грађевинама испод нивоа тла;  
- хидромелиорациони систем за наводњавање до 50xа;  
- уређење водотока и изградњу заштитних објеката на водама II реда.  

Издавање водне дозволе се обавља ван поступка обједињене процедуре. Водна дозвола 
издаје се на одређено време, а најдуже за период од 15 година. 

Водна дозвола за коришћење подземних вода не може се издати без решења министарства 
надлежног за послове геолошких истраживања о утврђеним и разврстаним резервама 
подземних вода. 

Водну дозволу издаје орган односно јавно водопривредно предузеће, надлежно за 
издавање водних услова. 

Пре издавања водне дозволе за објекте и радове за које водну дозволу издаје Министарство и 
надлежни орган аутономне покрајине подносилац захтева је дужан да прибави извештај јавног 
водопривредног предузећа о испуњености услова из водних услова. 

Садржина извештаја о испуњености услова из водних водних услова прописана је 
Правилником о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у 
поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе50. 

Право стечено на основу водне дозволе  не може се пренети на друго лице без сагласности 
органа и јавног водопривредног предузећа који је издао водну дозволу. 

                                                           
49  „Службени гласник РС”, 30/17 
50  „Службени гласник РС”, бр. 72/17,44/18-др. закон 
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Водна дозвола је и управни акт који се доноси у складу са Законом о општем управном 
поступку51. 

Против водне дозволе донете од стране надлежног органа аутономне покрајине, односно 
јединице локалне самоуправе и јавног водопривредног предузећа може се изјавити жалба у 
року од 15 дана од дана достављања тог водног акта. Водна дозвола донета од стране 
министра је коначна у управном поступку  и против тог акта се може покренути управни спор. 

Водна дозвола престаје да важи у складу са чланом 126. Закона уколико: 

- се ималац водне дозволе у писаној форми одрекне њеног коришћења; 
- се, без оправданих разлога, не користи дуже од две године од њеног добијања; 
- се не поштују услови из водне дозволе. 

Одлуку о укидању водне дозволе доносе орган и јавно водопривредно предузеће које је 
издало водну дозволу. 

Водна дозвола није услов за издавање употребне дозволе. 

 

3.6.3 Водна сагласност 

Водна сагласност издаје се за објекте и радове за које грађевинску дозволу у складу са Законом 
о планирању и изградњи издаје Министарство грађевине, односно надлежни орган аутономне 
покрајине, ван обједињене процедуре. 

Министарство грађевине издаје грађевинску дозволу између осталог, за изградњу објеката: 

- високих брана и акумулација напуњених водом; 
- хидрограђевинских објеката на пловним путевима; 
- објеката који се граде на територији две или више јединица локалних самоуправа. 

Водном сагласношћу утврђује се да је техничка документација за објекте, радове и планска 
документа урађена у складу са издатим водним условима. 

Водна сагласност није услов за издавање грађевинске дозволе и употребне дозволе. 

Водну сагласност издаје орган, односно јавно водопривредно предузеће који је издао водне 
услове. 

 

 

 

4 ПРИПРЕМА И ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ПРОГРАМА  

Законом о планском систему Републике Србије52 уређен је плански систем Републике Србије, 
односно управљање системом јавних политика, врсте и садржина планских докумената, 
међусобна усклађеност планских докумената, поступак утврђивања и спровођења јавних 
политика и обавеза извештавања о спровођењу планских докумената и др. 

У складу са наведеним Законом министарство надлежно за област вода у оквиру свог законског 
делокруга ради израде  документа  јавне политике образовало је Радну групу за израду Нацрта 
стратегије наводњавања Републике Србије за период 2022 – 2031. година, Нацрт акционог 

                                                           
51  „Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење 

 
52  „Службени гласник РС”, број 30/18 
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плана за наводњавање за период 2022 – 2026. година заједно са Нацртом инвестиционог 
плана.  

Потребно је нагласити да према члану 10. Закона о планском систему, врсте докумената јавних 
политика јесу: стратегија, програм, концепт политике и акциони план. 

Форма документа јавних политика пре свега обезбеђује: 

- његово правилно позиционирање у односу на правни систем Републике Србије и 
усаглашеност са другим важећим планским документима; 

- правилно утврђивање циљева који се желе постићи; 
- идентификовање проблема које треба решити; 
- избор оптималних мера за постизање тих циљева и активности које су њихов саставни 

део, као механизама за спровођење тих мера; 
- анализу и оцену њихових ефеката. 

Стратегија јесте основни документ јавне политике, којим се на целовит начин утврђује 
стратешки правац деловања и јавне политике у конкретној  области планирања и спровођења 
јавних политика утврђених прописом Владе, а тај пропис је Уредба о методологији управљања 
јавним политикама, анализа ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних 
докумената јавних политика53 (у даљем тексту: Уредба) којом су дефинисани појам и врсте 
докумената јавних политика ,а у прилогу 11 наведено је 18 области планирања и спровођења 
јавних политика где је под бројем 15. област –  пољопривреде и руралног развоја. 

Влада је, на предлог Министарства пољопривреде, усвојила Стратегију управљања водама на 
територији Републике Србије до 2034. године којом се утврђују дугорочне политике као и 
стратешки циљеви за спровођење реформи у сектору вода, имајући у виду друштвену и 
економску моћ државе, а у складу са стандардима Европске уније. 

Ова стратегија поставља одређене циљеве у вези са наводњавањем, првенствено: 

- Обезбеђивање довољних количина воде за наводњавање 250.000 до 350.000 хектара 
пољопривредних површина из прве и друге развојне групе до краја планског периода 
(око 100.000 хектара под постојећим системима и између 150.000 и 250.000 хектара под 
новим системима) 

- Рационално коришћење воде и обезбеђивање квалитета и количине наводњавања. 

Да би се успоставио институционални механизам за имплементацију ових циљева, потребно је 
усвојити програм као документ јавне политике. 

Програм је, у смислу Закона о планском систему, документ јавне политике, ужег обима од 
стратегије, који по правилу разрађује одређени циљ стратегије или неки други плански 
документ у складу са којим се доноси (План развоја, Програм владе, План развоја локалне 
управе, Концепт политике). 

Програм је група независних, али блиско повезаних мера и / или сродних (компатибилних) 
пројеката, којима се управља и координира ради постизања циљева који се не могу постићи 
управљањем сваким од елемената програма појединачно или независно. 

Програм се по правилу усваја на период до три године, а остваривање програмских циљева 
планира се и прати кроз акциони план за спровођење програма. 

Ако се у програму разрађују активности спроведене у оквиру предвиђених мера, по правилу се 
са таквим програмом не доноси акциони план, као посебан документ. 

Програм престаје да се примењује истеком периода на који је усвојен или доношењем одлуке 
о престанку његове примене. 

                                                           
53  „Службени гласник РС”, број 8/19 
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4.1 Обавезна садржина Програма  

Члан 15. Закона о планском систему Републике Србије прописује обавезну садржину програма 
као врсте планског документа и предвиђа да програм мора да садржи следеће елементе: 

1) визија, односно жељено стање чијем достизању доприноси постизање општих и 
посебних циљева документа; 

2) преглед и анализа тренутног стања, укључујући процену степена остварености циљева 
спровођења јавних политика у одређеној области планирања, као и спровођења јавних 
политика на основу показатеља учинка у тој области; 

3) општи и посебни циљеви јавне политике који се желе постићи, утврђени тим 
програмом или другим планским документом у складу са којим се доноси (План 
развоја, концепт политике итд.); 

4) мере за постизање општих и посебних циљева, узрочно-последичну везу између 
општих и посебних циљева и мере које доприносе постизању тих циљева и анализу 
ефеката тих мера на физичка и правна лица и буџет; 

5) кључне показатеље учинка на нивоу општих и посебних циљева и мера, којима се 
мери ефикасност и успешност спровођења јавних политика изнетих у овом документу; 

6) институционални оквир и план за праћење спровођења, евалуацију ефеката и 
извештавање о спроведеним мерама, постигнутим циљевима и ефектима јавних 
политика утврђеним или разрађеним програмом, са назнаком институције надлежне за 
праћење спровођења програма; 

7) други елементи које Влада прописује подзаконским актом. 

Може се уочити да програм садржи исте елементе као и стратегија, а посебно разрађене мере 
за постизање одређеног циља, односно циљеве који су дефинисани или преузети из стратегије 
или неког другог планског документа у складу са којим се усваја. 

По правилу, програм има до три специфична циља који директно доприносе постизању општег 
циља. 

У складу са чланом 13. Закона, Влада је усвојила следећи подзаконски акт којим се додатно 
разрађује обавезни садржај Програма: Уредба о методологији управљања јавним политикама, 
Анализа ефеката јавних политика и прописа и садржај појединачних докумената јавних 
политика. 

Члан 56. Уредбе детаљније дефинише обавезну форму и садржај програма. 

Наиме, програм мора да садржи: 

1) Увод; 

2) Подаци о документима јавне политике и правном оквиру релевантном за програм, тј. 
објашњење повезаности тог програма са документом јавне политике у складу са којим 
се усваја, као и однос са другим релевантним важећим документима јавне политике и 
правним оквиром; 

3) опис постојећег стања; 

4) Дефинисање жељене промене; 

5) Дефинисање циљева јавне политике, што укључује: 
- преузимање одређеног циља из стратегије или концепта политике, ако програм 

разрађује ове документе, или дефинисање општег циља ако се програм развија 
независно; 
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- дефинисање посебних циљева, по правилу до три специфична циља; 
- преузимање показатеља учинка на нивоу општих циљева (индикатори утицаја), ако 

програм разрађује ове документе, и дефинисање показатеља учинка на нивоу до три 
специфична циља (показатељи исхода); 

6) Идентификовање мера јавне политике за постизање одређеног циља, односно 
посебних циљева; 

7) Извештај о анализи мера; 

8) Идентификовање механизама за спровођење мера; 

9) Утврђивање начина вредновања постигнутих резултата; 

10) Утврђивање начина пријављивања резултата; 

11) Податке о резултатима спроведених консултација; 

12) процену финансијских средстава потребних за спровођење сваке од мера и 
идентификацију извора из којих се та средства обезбеђују; 

13) Процена финансијских ефеката примене сваке од мера на буџет, у складу са законом 
којим се уређује буџетски систем. Ако је имплементација мера финансираних из буџета 
планирана за текућу буџетску годину, наводи се на основу чега су та средства већ 
обезбеђена у буџету; 

14) информације о прописима које треба усвојити, односно изменити ради спровођења 
мера јавне политике; 

15) Акциони план. 

Ако програм има више од три специфична циља, потреба за тим одступањем мора бити 
оправдана. 

Акциони план се усваја за цео период важења програма који развија. 

Ако Акциони план није саставни део програма, програм мора садржавати рок за усвајање 
Акционог плана, који не може бити дужи од 90 дана од дана усвајања документа. Имајући у 
виду да програм развија стратешки или концептни документ или је тај документ јавних 
политика усвојен ради решавања одређеног проблема, програм мора детаљно разрадити све 
мере за постизање посебних циљева, укључујући и активности кроз које се те мере спроводе.  

Ако се у програму разрађују активности спроведене у оквиру предвиђених мера, по правилу се 
са таквим програмом не доноси акциони план, као посебан документ.  

 

4.2 Јавна расправа  

Министарство је дужно да пре подношења Програма на разматрање и усвајање, спроведе 
јавну расправу и да припреми извештај о спроведеној јавној расправи.  

Поступак јавне расправе о предлогу Програма спроводи се у складу са Пословником Владе54. 

Одлуку о спровођењу јавне расправе, програм јавне расправе и рок у којем се она спроводи 
одређује надлежни одбор Владе, у овом случају Одбор за привреду и финансије, на предлог 
Министарства, а у форми закључка. 

Поступак започиње објављивањем јавног позива за учешће у јавној расправи са програмом 
јавне расправе на интернет страници Министарства и порталу е-управе. Јавни позив садржи и 

                                                           
54  „Службени гласник РС“, број 61/2006 - пречишћен текст, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011, 37/2011, 30/2013, 

76/2014 и 8/ 2019. - други пропис 
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информације о образовању и саставу радне групе која је припремила нацрт, односно предлог 
који је предмет јавне расправе. 

Програм јавне расправе обавезно садржи: нацрт односно предлог који је предмет јавне 
расправе са образложењем и прилозима утврђеним пословником.  

У овом случају то су: 

- Предлог Програма са акционим планом,  
- Предлог закључка о спровођењу јавне расправе на који је прибављено мишљење 

Републичког секретаријата за законодавство и Министарства финансија,  
- рок за спровођење јавне расправе,  
- важне информације о активностима које се планирају у оквиру јавне расправе 

(одржавање округлих столова, трибина, адресу и време њиховог одржавања и др.)  
- начин достављања предлога, сугестија, иницијатива и коментара, као и друге податке 

значајне за њено спровођење. 

Рок за достављање предлога, сугестија, иницијатива и коментара у писаном или електронском 
облику је најмање 15 дана од дана објављивања јавног позива. 

Јавна расправа траје најмање 20 дана. 

Министарство је дужно да извештај о спроведеној јавној расправи објави на својој интернет 
страници и порталу е-управе најкасније седмог радног дана пре подношења надлежном 
Одбору на разматрање и усвајање.  

Извештај садржи нарочито податке о: 

- времену и месту одржавање јавне расправе; 
- учешћу органа јавне власти, организација цивилног друштва  привредних субјеката у 

јавној расправи; 
- датим сугестијама у погледу дефинисања посебних циљева и мера за постизање тих 

циљева, као и избора институција надлежних за њихово спровођење и формулисања 
показатеља учинка јавни политика, односно мера; 

- начину на који су сугестије уграђене у предлог документа јавне политике и ако нису, из 
којих разлога то није учињено. 
 
 

4.3 Поступак усвајања 

Пре достављања Предлога програма Влади на разматрање и усвајање Министарство је дужно 
да претходно прибави мишљење:  

- Републичког секретаријата за јавне политике,  
- Републичког секретаријата за законодавство,  
- Министарства финансија,  
- Министарства за европске интеграције,  
- Министарства за државну управу и локалну самоуправу,  
- Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре,  
- Министарства животне средине,  
- Министарства рударства и енергетике,  
- Министарства привреде,  
- односно од свих органа државне управе са чијим  делокругом је повезано питање на 

које се Програм односи. 

Рок за достављање мишљења је 10 радних дана, али с обзиром на обимност и значај оваквих 
докумената углавном се рокови пролонгирају. 
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Министарство је дужно да Предлог програма  који је усклађен с примедбама из прибављених 
мишљења  за које је оценило да их може прихватити, мишљења које је прибавило и извештај о 
јавној расправи који је претходно усвојио Одбор достави Влади на разматрање и усвајање. 
Такође  Министарство је дужно да се у пропратном писму Влади  изјасни о свим примедбама 
које није прихватило. 

Материјал који се доставља мора бити језички и стилски уређен. 

Након усвајања програма исти се објављује на порталу е-Управа као и интернет страници 
Министарства у року од седам радних дана од дана усвајања, као и у Службеном гласнику 
Републике Србије. 


