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Опис послова и задатака 

Издрада техничког документа и детаљне презентације о: структури надлежности у 
области наводњавања и управљању водама у земљи, са детаљном анализом оквира 
домаће и међународне политике која се тиче: (i) употребе и управљања водама, као што 
су планови управљања речним сливом и циљеви Оквирне директиве о водама 
Европске уније; и (ii) потреба за прилагођавањем климатским променама и стратегија 
наведених у Националном плану адаптације на измењене климатске услове и 
Национално утврђеним доприносима. Овај технички документ ће садржати и упоредну 
анализу ситуације у Србији са успешним институционалним поставкама и хијерархијама 
надлежности у сличним контекстима (нпр. у одређеним европским земљама и Турској). 
Садржаће и предлоге за побољшање и развој капацитета. 
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1 УВОД 

Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије, коју је 2016. године донело 
тадашње Министарство пољопривреде и заштите животне средине, утврђени су правни, 
институционални и стратешки оквир планирања у области вода. Овим документом ажуриран 
је приказ стања у светлу новог законодавства и промењених надлежности министарстава, 
додате су нове информације о две теме од суштинског значаја - управљање наводњавањем и 
климатске промене, и идентификована су кључна питања која ова нова Стратегија за 
наводњавање мора да размотри. 

Део 2 разматра Надлежности институција, нарочито хијерархијски однос почев од 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и његове Републичке дирекције за 
воде, на доле преко Јавног водопривредног предузећа Србијаводе, до воодопревредних 
предузећа која обављају послове наводњавања, одводњавања и контролу поплава, и јавних 
комуналних предузећа која пружају услуге водоснабдевања и санитације. Паралелни 
аранжмани за неке од ових фаза постоје у Београду и Аутономној Покрајини Војводини, а 
најмање још седам других министарстава има неке надлежности у области вода. 

Део 3 резимира Законски оквир, почев од основног ,,Закона о водама” Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде.  Садржи и кратак опис двадесетак других закона 
који се односе на воде. 

Део 4 разматра Климатске промене, наводећи међународне обавезе Србије за ублажавање 
климатских промена и описујући како се оне реализују и прате. Водеће министарство за 
питања климатских промена је Министарство заштите животне средине. 

Део 5 објашњава концепт Интегрално управљање водним ресурсима и начине на који се он 
примењује имајући у виду да се законодавство Републике Србије све више усклађује са 
правним тековинама ЕУ и њеном ,,Оквирном директивом о водама”. 

Део 6 разматра Управљање наводњавањем и одводњавањем и пет главних врста 
наводњавања и одводњавања које тренутно постоје у Србији. Представља неколико примера 
међународне праксе и идентификује кључна питања која треба узети у обзир приликом 
планирања организационог облика новог или реформисаног система. 

Део 7 даје закључак и идентификује пет Кључних питања која би радна група требало да 
размотри и која би се могла размотрити у Стратегији за наводњавање. 

 

 

 

2 НАДЛЕЖНОСТИ ИНСТИТУЦИЈА 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је надлежно за готово све аспекте 
управљања водама, с тим што су надлежности у вези са одређеним аспектима управљања 
водама поверени Аутономној Покрајини Војводини и Граду Београду.  Овај систем је објашњен 
у наставку, након чега следи кратак преглед надлежности других министарства и институција 
у хијерархијској структури у водном сектору. 

 

 

2.1 Институције са примарном надлежношћу за воде 

Услед децентрализованог система власти у Републици Србији постоје три линије 
одговорности у области вода: 

 Институције на републичком нивоу са седиштем у Београду надлежне су за националну 
политику и стратегију, и за примену у централној Србији, осим у граду Београду. 

 Углавном паралелни скуп институција надлежан је за политику и спровођење у 
Аутономној Покрајини Војводини.  
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 Град Београд има сажету линију одговорности у питањима везаним за воду која су 
градској влади пренета у надлежност. 

 

Другачија структура надлежности односи се на општинско водоснабдевање и санитацију, као 
што је касније објашњено у овом делу. 

Чињеница да је граница између централне Србије и Војводине дефинисана двема рекама, 
Савом и Дунавом, утиче на управљање водама и ти утицаји се разматрају у делу 7.1 доле. 

Административни 
ниво 

Република Србија и 
централна Србија 

Аутономна Покрајина 
Војводина 

Град Београд 

Влада Влада Републике 
Србије 

Влада Аутономне 
Покрајине Војводине 

Градска управа Града 
Београда 

Министарство Министарство 
пољопривреде, 

шумарства и 
водопривреде 

Покрајински 
секретаријат за 
пољопривреду, 
водопривреду и 

шумарство 

- 

Дирекција Републичка дирекција 
за воде 

- - 

Фонд за воде Фонд за воде 
централне Србије 

Фонд за воде 
Војводине 

- 

Јавно водопривредно 
предузеће 

Србијаводе Воде Војводине Београдводе
§
 

Спровођење: заштита 
од поплава, 
одводњавање и јавни 
системи за 
наводњавање 

Водопревредна предузећа 

Спровођење: 
водоснабдевање и 
санитација 

Јавна комунална предузећа
*
 

§   
Формална надлежност за реке I реда, тј. Саву и Дунав, пренета је на предузеће Србијаводе али је 
обављање послова поверено предузећу Београдводе на његовој територији. 

*   
Јавна водипривредна предузећа одговорна су јединицама локалне самоуправе (општинама и 
градовима) при Министарству локалне самоуправе и јавне управе. 

 

Ниво Владе 

Све институције су у крајњој линији одговорне Влади Републике Србије, с тим што су одређене 
посебне функције поверене у надлежност влади Аутономне Покрајине Војводине и Градској 
управи Града Београда. 

 

Ниво министарстава 

Државна политика о водама и међународне обавезе су у надлежности Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде; ова надлежност обухвата политику водних 
ресурса и интегрално управљање водама, као и издавање лиценци за коришћење вода и 
водних дозвола за испуштање отпадних вода. Надлежност за заштиту животне средине је у 



 

Подршка изради стратегије наводњавања Републике Србије 7 

 

различито време поверавана овом министарству, али је тренутно поверена Министарству 
заштите животне средине. 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство има сличне 
надлежности за Покрајину Војводину, које не обухватају државну политику  и међународне 
обавезе. 

Град Београд има ограниченије функције у погледу политике, али зато има пуну надлежност за 
њено спровођење на својој територији. 

 

Ниво дирекције 

Републичка дирекција за воде је део Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, са посебним надлежностима у области вода. У складу са Законом о 
министарствима 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”. Републичка дирекција за воде је 
државни орган одговоран за координацију активности у оквиру Међународне комисије за 
заштиту реке Дунав (у даљем тексту: ,,ICPDR''). Одговорна је и за транспоновање у национално 
законодавство бројних директива ЕУ које се односе на област вода, као и за израду и 
координацију спровођења споразума за билатералну, са земљама у окружењу, и 
мултилатералну сарадњу, посебно са државама у сливу река Саве, Тисе и Дунава. 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство надлежан је за 
политику у области вода у Војводини и нема директни еквивалент у Републичкој дирекцији за 
воде. Секретаријат израђује планске документе везане за Војводину, које мора да одобри 
Републичка дирекција за воде. 

У оквиру града Београда, политиком у области вода управља Сектор за водопривреду, у 
оквиру Секретаријата за привреду Градске управе. 

 

Фондови за воде 

Релевантни фонд за воде у централној Србији, односно Војводини, подржава инвестиције у 
области вода. Предузећа Србијаводе и Воде Војводине подносе своје финансијске предлоге за 
наредну годину у оквиру годишњег процеса израде буџета и добијају средства у складу са 
годишњим програмима које су усвојиле Влада Републике Србије и Покрајинска влада 
Аутономне Покрајине Војводине. 

Инвестиције у области вода у граду Београду финансирају се из општег буџета града. 

 

Јавна водопривредна предузећа 

Три ,,јавна водопривредна предузећа'' у државној својини управљају спровођењем политике у 
области вода: Србијаводе у централној Србији, изузев Београда, Воде Војводине у Војводини, и 
Београдводе у граду Београду.  Она су надлежна за велику водну инфраструктуру, као што су 
инфраструктура за одбрану од поплава, дистрибуцију воде за пиће, наводњавање и 
одводњавање. Њихове надлежности обухватају и давање мишљења о нацртима закона који 
се односе на воде и одржавање водног информационог система на њиховим територијама. 

 

Спровођење заштите од поплава, одводњавање и јавни системи за наводњавање 

Три јавна водопривредна предузећа за извођење већине конкретних радова ангажују 
водопревредна предузећа, којима је Републичка дирекција за воде издала лиценцу за 
обављање тих послова. У складу са Законом о водама, предузећа морају да испуне услове у 
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погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености 
да би добила лиценцу. Претходно су сва ова предузећа била јавна предузећа, али је код 
великог броја извршена својинска трансформација па сада постоји мешавина јавних и 
приватних водопревредних предузећа, а 77 предузећа у Србији је добило лиценцу. 

Детаљнији подаци о пословању и финансирању ових предузећа дати су у наставку текста, у 
делу 5.2 Шири стратешки оквир. 

 

Обављање послова водоснабдевања и санитације 

У складу са претходно наведеном хијерархијом, три јавна водопривредна предузећа надлежна 
су за водоснабдевање и санитацију. Међутим, јавна комунална предузећа обављају послове 
водоснабдевања и санитације. 

У мањим општинама ова предузећа су одговорна и за осталу локалну инфраструктуру и услуге 
попут сакупљања смећа, уличне расвете и одржавања јавних паркова. 

У градовима и већим општинама ове надлежности су подељене, при чему једно посебно 
предузеће обавља послове у области водопривреде и санитације (водовод и канализација), а 
друго у области остале јавне инфраструктуре и услуга. 

Ова јавна комунална предузећа одговорна су јединици локалне самоуправе (општини или 
граду), а она Министарству локалне самоуправе и јавне управе. Понекад се називају и 
„комунална предузећа”. 

Да би јавно комунално предузеће обављало послове у области водоснабдевања и санитације, 
мора да има лиценцу коју издаје Републичка дирекција за воде  у складу са Законом о водама. 
Тренутно је 128 лиценцираних ,,комуналних предузећа”; чини се да се ова листа не преклапа са 
листом лиценцираних ,,водопривредних предузећа” која спроводе заштиту од поплава, 
одводњавање и наводњавање. Од ових 128 лиценцираних предузећа, око 40% је 
специјализовано за воде,

1
 док осталих 60% пружа услуге водоснабдевања и санитације поред 

других услуга у области инфраструктуре или само друге услуге у области инфраструктуре. 

 

 

2.2 Остала министарства са посебним надлежностима за воде 

Пошто вода утиче на многе аспекте јавне политике још седам министарстава има 
надлежности у области вода, поред Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 
Бројна друга министарства имају посредне везе са водом кроз своје одговорности за научне и 
пратеће институције (видети део 2.3 испод). 

 

2.2.1 Министарство државне управе и локалне самоуправе 

Ово министарство, преко Сектора за систем локалне самоуправе, надзире јединице локалне 
самоуправе. 

 

Јединице локалне самоуправе 

139 општина, град Београд и још пет градова (Нови Сад, Ужице, Пожаревац, Ниш, Врање) и 30 
градских општина заједно чине 169 јединица локалне самоуправе. Оне су надлежне и за 
послове водоснабдевања и санитације, које обављају јавна комунална предузећа као што је 
претходно описано. 

Ове јединице дефинисане су „Законом о територијалној организацији Републике Србије“ 
(видети део 3.3). 

                                                           
1
  Односно њихово име садржи реч ,,водовод” или ,,водовод и канализација”. 
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2.2.2 Министарство заштите животне средине 

Надлежности овог министарства укључују заштиту квалитета подземних и површинских вода 
у природном окружењу, као и прекограничних река. Оно обавља послове који се односе на 
,,заштиту вода од загађивања ради спречавања погоршања квалитета површинских и 
подземних вода; утврђивање услова заштите животне средине у планирању простора и 
изградњи објеката” и инспекцијски надзор у овој области. 

Праћење квалитета воде врши Агенција за заштиту животне средине: 

 

Агенција за заштиту животне средине 

Агенција за заштиту животне средине (АЗЖС) је агенција за спровођење Министарства 
заштите животне средине, са надлежностима које обухватају и ,,спровођење државног 
мониторинга квалитета ваздуха и вода, укључујући спровођење прописаних и усаглашених 
програма за контролу квалитета ваздуха, површинских вода и подземних вода”. 

 

2.2.3 Министарство здравља 

Министарство здравља надлежно је за мониторинг квалитета воде за пиће. Домаћи 
стандарди за воду за пиће усклађени су са смерницама Светске здравствене организације и 
Директивом о води за пиће ЕУ. 

 

Институти за јавно здравље 

Мониторинг квалитета воде за пиће врши мрежа локалних „Института за јавно здравље”, који 
су одговорни Министарству здравља. 

 

2.2.4 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

Ово је матично министарство водопревредних предузећа; нема посебну дирекцију задужену за 
комуналне делатности али има сектор за инспекцијски надзор.  Ово министарство је 
одговорно и за пловидбу рекама Дунав и Сава, које су међународни пловни путеви, и 
представља Србију у „Међународној комисији за заштиту реке Дунав“ и „Међународној 
комисији за реку Саву”. 

 

2.2.5 Министарство рударства и енергетике 

Министарство рударства и енергетике бави се водама на разне начине, укључујући употребу 
воде за производњу хидроенергије и хлађење термоелектрана, као и за избегавање плављења 
рудника и загађења вода услед рада рудника и обраде минерала. Ова питања постала су 
веома истакнута у поплавама 2014. године, које су претиле да преплаве главну београдску 
електрану и заправо поплавиле рудник лигнита који је снабдева. 

Ово министарство је надлежно и за израду биланса подземних вода. 

 

2.2.6 Министарство унутрашњих послова 

Надлежности овог министарства укључују приправност у случају катастрофе, системе за рану 
најаву и упозорење и реаговање, и ризик од поплаве. 
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2.2.7 Министарство финансија 

Министарство финансија усаглашава буџете свих министарстава, и има последњу реч о 
тарифама накнада за воду, које локалне самоуправе усвајају, у складу са општом ценовном 
политиком, на предлог водопривредних предузећа. 

 

 

2.3 Пратеће институције у области вода 

Неколико институција пружа научну подршку у области вода и наводњавања: 

 

2.3.1 Републички хидрометеоролошки завод 

Овај завод је надлежан за метеоролошка, климатолошка, агрометеоролошка и хидролошка 
мерења и посматрања, као и за прогнозирање времена. Одговоран је Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 

2.3.2 Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ 

Ово је Институт за пројектовање и консалтинг настао прогресивним спајањем Хидролошког 
института, Хидрауличке лабораторије, Института за хидроенергетику и Института за 
водопривреду. Покрива све аспекте водопривреде и инфраструктуре, укључујући 
водоснабдевање и пречишћавање отпадних вода, хидроенергетику и воде у рударству, 
заштиту од поплава, наводњавање и одводњавање. 92% акција Института је у својини државе; 
Министарство науке предлаже чланове управног одбора, што мора да потврди Влада. 

Институт „Јарослав Черни“ пројектовао је многе системе за наводњавање и одводњавање у 
Републици Србији и неколико предлога о којима се тренутно расправља

2
. Био је и водећа 

институција у изради Стратегије управљања водама за 2016. годину на територији Републике 
Србије, у сарадњи са другим заинтересованим странама. 

 

2.3.3 Факултети 

Бројни универзитети имају факултете који се баве различитим аспектима наводњавања и 
управљања водама. То су: 

Универзитет у Београду  

 Пољопривредни факултет 

 Одсек за мелиорације земљишта 

 Институт за земљиште и мелиорације  

 Грађевински факултет 

 Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство  

 Институт за хидротехнику и водно еколошко инжењерство 

 Рударско-геолошки факултет  

 Департман за хидрогеологију 

Универзитет у Новом Саду 

 Пољопривредни факултет 

 Департман за уређење вода 

Универзитет у Крагујевцу 

 Агрономски факултет у Чачку 

 Катедра за земљиште и механизацију-предмет-мелиорације  

                                                           
2
  Остале организације које су активне у пројектовању система за наводњавање и одводњавање су 

предузећа „Енергопројект“ и „Хидрозавод ДТД”. 



 

Подршка изради стратегије наводњавања Републике Србије 11 

 

Универзитет у Нишу 

 Грађевинско архиктетонски факултет 

 Катедра за хидротехнику  

 Катедра за водопривреду 

 
 

2.3.4 Пољопривредне саветодавне и стручне службе 

22 пољопривредне станице, одговорне Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, чији рад координира ,,Институт за примену науке у пољопривреди” (ИПН) 
примењују национални пољопривредни саветодавни систем у централној Србији.  У Војводини 
има 12 пољопривредних станица и једна енолошка станица; оне су одговорне Покрајинском 
секретаријату за пољопривреду, шумарство и водопривреду, али блиско сарађују са ИПН-ом. 

ИПН је научна организација, коју заједнички финансирају Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде и Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

Саветодавни систем пружа савете и обуку о свим аспектима пољопривреде, укључујући 
наводњавање и производњу и промет наводњаваних усева. Ни ИПН ни Покрајински 
секретаријат немају посебне саветодавне секторе за наводњавање и одводњавање, мада су 
неки од њихових теренских кадрова специјализовани за ову област, па савети о наводњавању 
чине део укупне подршке производње и промета ратарских усева. 

 

 

2.4 Институционална сарадња 

Организациона шема у Стратегији управљања водама на територији Републике Србије садржи 
Савет за воде за који се претпоставља да има неку улогу у међуинституционалној 
координацији. Затражено је појашњење актуелног статуса овог савета. 

 

 

 

3 ЗАКОНСКИ ОКВИР 

Законски оквир за управљање водама у Србији изузетно је сложен јер обухвата много питања 
и министарстава. Централни пропис је Закон о водама, али више од двадесет других закона 
такође има значај за воде, било кроз директно уређивање питања везаних за воду или 
пружањем правног основа за различите аспекте планирања и спровођења у области 
водопривреде. 

Листа закона дата у наставку текста је ажурирана листа из Стратегије управљања водама на 
територији Републике Србије за 2016. годину. 

 

 

3.1 Закон о водама 

СГ 
3
 бр. 30/2010, 93/12 

Основни правни акт у области вода је Закон о водама којим се „уређује правни статус вода, 
интегрално управљање водама, управљање водним објектима и водним земљиштем, извори и 
начин финансирања водне делатности, као и друга питања значајна за управљање водама”. 
Одредбе овог закона односе се на све површинске и подземне воде на територији Републике 
Србије, укључујући реке које чине или пресецају државну границу, термалне и минералне воде, 

                                                           
3
  СГ = Службени гласник Републике Србије  
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као и на експлоатацију речног песка и шљунка. Основни изузетак су воде из којих се могу 
добити корисне минералне сировине и геотермална енергија, који су у надлежности 
Министарства рударства и енергетике и уређени посебним законима. 

Према Закону о водама, воде су добро од општег интереса у државној својини. Воде морају да 
се користе рационално и економично, а право на коришћење, осим за одређене намене, стиче 
се водном дозволом или на основу уговора. 

 

 

 

3.2 Закони о води за пиће и отпадним водама 

 

Правилник о хигијенској исправности воде за пиће 

СГ СРЈ бр. 42/1998 
Овај дугогодишњи правилник уређује контролу квалитета воде за пиће. 

 

Закон о комуналним делатностима 

СГ бр. 88/11 
Овај закон уређује пречишћавање и дистрибуцију воде за пиће, као и одводвођење и третман 
атмосферских и отпадних вода, као комуналне делатности од општег интереса. 

 

 

 

3.3 Закони о влади, управи и јавним финансијама 

 

Закон о министарствима 

Овај закон додељује надлежности министарствима као што је описано у одељку Error! 
eference source not found.. 

 

Закон о територијалној организацији Републике Србије 

СГ бр. 129/2007, 18/2016, 47/2018 и 9/2020 – други закон 
Овај закон садржи и одредбе о комуналним делатностима пречишћавања и дистрибуције воде 
за пиће и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, које су у надлежности 
локалне самоуправе. 

 

Закон о финансирању локалне самоуправе 

СГ бр. 62/06, 93/12, 99/13 
Овим законом утврђују се приходи и дефинише надлежност локалне самоуправе у њиховом 
формирању и коришћењу, укључујући комуналне делатности у области вода. 

 

Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине 

СГ бр. 99/2009 и 67/2012 – Одлука Уставног суда 
Познат као „Омнибус закон”, је закон који преноси широк спектар овлашћења на Аутономну 
Покрајину Војводину за обављање одређених послова на њеној територији. У области вода, 
ово обухвата одговорност за планирање и спровођење у области водопривреде, одбрану од 
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спољних и унутрашњих вода и управљање водним ресурсима и водотоцима. Даје правни 
основ за пословање предузећа Воде Војводине и инспекцијски надзор у области 
водопривреде на територији Војводине. 

 

Закон о главном граду 

СГ бр. 129/2007 
Овај закон има сличну улогу за град Београд, дајући му надлежност да уређује и обезбеђује 
интегрално управљање водама, укључујући и финансијски и инспекцијски аспект. Пружа 
правни основ за Београдводе. 

 

Закон о јавној својини 

СГ бр. 72/2011, 88/13. 
Овај закон успоставља правни основ за права јавне својине, укључујући водне ресурсе и водне 
објекте у јавној својини. Закон дефинише три облика својине: 

 право својине Републике Србије (државна својина); 

 право својине аутономне покрајине (покрајинска својина); и 

 право својине јединице локалне самоуправе (општинска, односно градска својина). 
 

Закон о јавним предузећима 

СG 119/2012, 44/2014, 15/2016, 88/2019 
Овај закон уређује рад јавних предузећа као предузећа која обављају делатност од општег 
интереса, у шта спада и управљање водама, као и комуналне делатности.  Пружа правни основ 
за рад јавних водопривредних предузећа и јавних комуналних предузећа која обављају већину 
свакодневних послова у управљању водама. 

 

Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама  

СГ бр. 88/2011 
Овај закон дефинише јавно-приватно партнерство (са или без елемената концесије) као 
дугорочну сарадњу 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. Пружа правни основ за учествовање 
приватних предузећа у управљању водама. 

 

 

3.4 Закони о заштити животне средине 

Заштиту животне средине вода и заштиту од загађења уређују четири закона у надлежности 
Министарства заштите животне средине: 

 

Закон о заштити животне средине  

СГ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – други закон, 72/2009 – други закон, 43/– Одлука Уставног 
суда, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – други закон и 95/2018 – други закон 
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Закон о процени утицаја на животну средину 

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине  

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину  

СГ бр. 135/04, 36/09, 72 /09-др.закони, 43 / 2011 – Одлука Уставног суда 
 
 
 
 

3.5 Остали релевантни закони 

Још осам закона идентификовано је у Стратегији управљања водама на територији Републике 
Србије да имају неки утицај на управљање водама: 

 

Закон о ванредним ситуацијама  

СГ бр. 111/2009, 92/2011, 93/2012 
Овај закон уређује ванредне ситуације и елементарне непогоде, укључујући и поплаве и 
нагомилавање леда на водотоку. Даје оквир за  деловање, проглашавање и управљање у 
ванредним ситуацијама, систем заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара 
и животне средине од елементарних непогода.  Предвиђа и надлежности државних органа, 
аутономних покрајина, јединица локалне самоуправе и учешће полиције и Војске Србије у 
заштити и спасавању, као и права и дужности осталих субјеката у вези са ванредним 
ситуацијама. 

 

Закон о рударству и геолошким истраживањима  

СГ бр. 88/2011 
Овај закон уређује геолошка истраживања и коришћење минерала из подземних и 
површинских вода, што је изузето од Закона о водама. 

 

Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама  

СГ бр. 121/12 
Овај закон прописује услове за обезбеђење сигурне пловидбе на унутрашњим водама, начин 
категоризације и одржавања пловних путева, услове коришћења обале и земљишта уз пловне 
путеве, изградњу лука, пристаништа и других објеката на водном путу. 

 

Закон о планирању и изградњи  

СГ бр. 72/09, 81/09 – исправка и 64/10 – Одлука Уставног суда, са изменама и допунама од 2011, 
2013 и 2014 (СГ бр. 24/11, 54/13, 145/14) 
Овај закон прописује услове и начин уређења простора, уређивање и коришћење грађевинског 
земљишта и услове изградње објеката, укључујући и водне објекте и објекте који могу да утичу 
на воде. Пружа правни основ за грађевинске дозволе које издаје министарство надлежно за 
послове планирања и изградње (сада Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре), и утврђује детаљан процес израде претходне студије оправданости за 
потенцијалне нове системе. 

 

Закон о јавном здрављу 

СГ бр. 72/2009 
Овај закон уређује очување и унапређење здравља становништва, у оквиру чега и очување 
животне средине представља значајну активност. 
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Наведени закони такође имају одређени значај за управљање водама: 

Закон  о санитарном надзору 

Закон о шумама 

Закон о пољопривредном земљишту  

 

 

4 КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ 

Климатске промене утичу на правни основ за управљање водама (претходни део), кроз 
међународне обавезе Србије за ублажавање климатских промена, и чине део контекста за 
интегрално управљање водним ресурсима (следећи део). 

Климатске промене су релевантне за сектор наводњавања и одводњавања Републике Србије 
у два аспекта: 

 Ублажавање: пољопривреда значајно доприноси емисијама гасова са ефектом 
стаклене баште на глобалном нивоу и начини одводњавања и наводњавања могу да 
утичу на те емисије. Приликом развоја сектора морају да се поштују међународне 
обавезе Србије за ублажавање климатских промена.   

 Прилагођавање: Климатске промене ће променити обрасце падавина. Ово ће утицати 
на укупну количину кише и снежних падавина у земљи и на прилив река које пресецају 
државне границе, као и на њихову сезоналност и променљивост. То ће заузврат 
утицати на непосредно водоснабдевање усева, количину воде која је доступна за 
наводњавање, ризик од поплава и изазове одводњавања. Глобално загревање ће 
довести и до повећања температура, што ће директно утицати на неке усеве, и 
повећати евапотранспирацију; ово ће смањити принос многих усева који се 
наводњавају кишом и повећати захтеве за наводњавањем. 

 

 

4.1 Међународни оквир за ублажавање климатских промена 

Глобално загревање је глобални проблем који захтева глобална решења, па постоји 
међународни оквир под којим се поједине земље боре против климатских промена и 
извештавају о свом напретку. ЕУ има свој оквир за државе чланице у који се Србија, као земља 
кандидат, прогресивно интегрише. 

 

Оквирна конвенција Уједињених нација о климатским променама (UNFCCC) 

Основни међународни уговор је Оквирна конвенција Уједињених нација о климатским 
променама (UNFCCC), која је усвојена 1992. године и отворена за потписивање на ,,Самиту о 
Земљи” у Рију касније те године. Њени чланови се обавезују да ће смањити емисије свих 
гасова са ефектом стаклене баште, осим оних које се већ контролишу „Монтреалским 
протоколом“ о супстанцама које оштећују озонски омотач. 

Тренутно Конвенција има 197 чланица или „страна“, од којих су 43 стране потписнице „Анекса 
I“. Ове индустријализоване земље и привреде у транзицији првобитно су се обавезале да до 
2000. године стабилизују своје емисије гасова са ефектом стаклене баште на нивоима из 1990. 
године. Од ове 43 стране, 24 које су и чланице ОЕЦД-а постале су потписнице Анекса II 
UNFCCC, преузевши додатне одговорности за подршку земљама у развоју и привредама у 
транзицији у њиховим напорима за прилагођавање на климатске промене и ублажавање 
њихових последица. 

Савезна Република Југославија ратификовала је Оквирну конвенцију 2001. године, али не и 
Анексе уз Конвенцију, и стекла статус стране потписнице која није ратификовала анексе, који 
је наследила Република Србија. 
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UNFCCC има стални секретаријат основан у Бону, у Немачкој. 

 

Кјото протокол и Доха Амандман  

Кјото протоколом уз Конвенцију 1997. године уведене су законске обавезе за све развијене 
земље чланице да смање емисије гасова са ефектом стаклене баште у периоду 2008-2012. У 
следећој фази, Доха Амандманом уведен је други круг обавеза за даље смањење емисија у 
периоду 2013-2020.  

Кјото протокол ратификовале су све стране Анекса I Оквирне конвенције, изузев САД, мада се 
Канада касније повукла из Протокола. Све преостале стране Кјото протокола у потпуности су 
испуниле своје почетне обавезе, а 37 њих је преузело обавезе из другог круга. 

Као земља која није страна потписница Анекса Оквирне конвенције, Србија није преузела 
посебне обавезе према Кјото протоколу. 

 

Париски споразум 

Када су се стране Оквирне конвенције састале у Дурбану 2011. године, изразиле су дубоку 
забринутост да су постојећи напори неадекватни да се глобално загревање ограничи на мање 
од 1,5-2,0°C изнад температуре из прединдустријског времена. Стога су се на Конференцији УН 
о климатским променама у Паризу 2015. све стране Оквирне конвенције обавезале да 
ограниче глобално загревање на највише 2,0°C изнад прединдустријског нивоа и да покушају 
да ограниче повећање температуре на 1,5°C. „Париски споразум“ који је проистекао из 
Конференције ступио је на снагу крајем 2016. године, и до сада га је потписала велика већина 
чланица Оквирне конвенције, укључујући и Србију. 

Механизам за постизање овог циља је скуп „амбициозних“ и „прогресивних“ национално 
утврђених доприноса (НДЦ) које даје свака држава. Ови доприноси нису обавезујући према 
међународном праву, али имају значајну политичку тежину. Србија се обавезала да ће у 
периоду 2021-2030. да смањи укупне емисије гасова са ефектом стаклене баште за 9,8% у 
односу на емисије из референтне 1990. године.  

Париски споразум захтева од земаља да периодично ревидирају и ажурирају своје НДЦ, почев 
од 2020. године, и да поступно повећавају своје обавезе у погледу смањења емисија, узимајући 
у обзир националне околности и капацитете. Сваких пет година, стране извештавају 
Секретаријат UNFCCC о својим доприносима. „Мрежа знања о клими и развоју“ (CDKN) 
објавила је Водич за примену НДЦ. 

 

Остали споразуми 

Стране IFCCC састају се на конференцијама УН о климатским променама које се одржавају 
сваке године. Поред описаних Кјото протокола и Париског споразума, ове конференције су 
резултирале и Акционим планом са Балија (2007), Копенхашким споразумом (2009), 
споразумима из Канкуна (2010) и Дурбанском платформом за појачано деловање (2012). Ови 
споразуми и декларације доказ су прогресивног јачања посвећености страна у борби против 
климатских промена. 

 

Међународни панел за климатске промене (IPCC) 

Да би пружиле објективне научне, техничке и социо-економске информације о климатским 
променама, две организације УН - Светска метеоролошка организација (WMO) и Програм 
Уједињених нација за животну средину (UNEP) – основале су Међународни панел за климатске 
промене 1988. године. 

IPCC је израдио низ утицајних Специјалних извештаја и објављује „Упутство за националне 
инвентаре гасова са ефектом стаклене баште“, од којих је најновије издање објављено 2006. 
године. 
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4.1.1 Спровођење UNFCCC у Србији 

Србија је ратификовала Оквирну конвенцију (UNFCCC) 12. марта 2001, а Париски споразум 25. 
јула 2017. Министарство заштите животне средине је национална контакт тачка за 
спровођење Оквирне конвенције и Кјото протокола и одговорно је за извештавање 
Секретаријату UNFCCC.   

Србија се према Париском споразуму обавезала кроз свој први национално утврђени 
допринос (НДЦ), поднет 30. јуна 2015. године, да ће да „смањи емисије гасова са ефектом 
стаклене баште за 9,8% до 2030. године у односу на емисије из 1990.“ 

 

Извештаји које је Србија саставила до сада 

 ,,Први извештај Републике Србије према Оквирној конвенцији УН о промени климе” 
поднет је у августу 2014

4
. 

 ,,Први двогодишњи ажурирани извештај Републике Србије према Оквирној конвенцији 
УН о промени климе” поднет је у фебруару 2016

5
. 

 ,,Други извештај Републике Србије према Оквирној конвенцији УН о промени климе” 
поднет је у августу 2017. 

 ,,Стратегија нискоугљеничног развоја Републике Србије са Акционим планом” тренутно 
је у фази усвајања 

6
.  

 ,,Други двогодишњи ажурирани извештај Републике Србије према Оквирној конвенцији 
УН о промени климе” – нацрт је израђен и јавна расправа је у току. 

 ,,Трећи извештај Републике Србије према Оквирној конвенцији УН о промени климе” – 
израда нацрта је у току и очекује се да ће бити завршен средином 2021. године. 

 

4.1.2 Политички оквир ЕУ за климу и енергију 

Поред међународних обавеза према UNFCCC, одлуке о ублажавању климатских промена 
Републике Србије обликоваће и њен пут приступања ЕУ. 

 

Политички оквир ЕУ за климу и енергију до 2030. 

Политички оквир ЕУ за климу и енергију до 2030. поставља три кључна циља која треба да се 
постигну у целој ЕУ до 2030: смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште најмање 40% 
(у односу на нивое из 1990); најмање 32% удела из обновљивих извора енергије; и побољшање 
енергетске ефикасности најмање 32,5%. Од дана приступања, на Србију ће се у потпуности 
примењивати обавезе ЕУ у погледу климатских промена према Паришком споразуму и другим 
споразумима, као и мере које ЕУ предузима да би испунила циљеве које је сама поставила. 
Неке од ових мера могу да имају утицај и раније јер Србија усклађује своје законодавство са 
релевантним законодавством ЕУ. 

 

Енергетска заједница 

Србија је и чланица Енергетске заједнице која је усредсређена на ЕУ, чији циљ је проширење 

унутрашњег енергетског тржишта ЕУ на девет територија југоисточне и источне Европе
7
. 

                                                           
4 https://unfccc.int/files/national_reports/non-

annex_i_parties/biennial_update_reports/application/pdf/serbur1e.pdf 

5 https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Serbia%20First/Republic_of_Serbia.pdf 

6 http://www.serbiaclimatestrategy.eu/wp-content/uploads/2019/12/Low-Carbon-Development-Strategy-with-
Action-plan_eng.pdf 

https://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_parties/biennial_update_reports/application/pdf/serbur1e.pdf
https://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_parties/biennial_update_reports/application/pdf/serbur1e.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Serbia%20First/Republic_of_Serbia.pdf
http://www.serbiaclimatestrategy.eu/wp-content/uploads/2019/12/Low-Carbon-Development-Strategy-with-Action-plan_eng.pdf
http://www.serbiaclimatestrategy.eu/wp-content/uploads/2019/12/Low-Carbon-Development-Strategy-with-Action-plan_eng.pdf
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Према овом споразуму, Србија је посвећена спровођењу релевантних правних тековина ЕУ у 
области енергетике, развоју одговарајућег регулаторног оквира и либерализацији својих 
енергетских тржишта у складу са правним тековинама ЕУ.  

Сви чланови Енергетске заједнице, укључујући и Србију, посвећени су праћењу и извештавању 
у областима обновљивих извора енергије, енергетске ефикасности и емисија гасова са 
ефектом стаклене баште, као и о осталим информацијама важним за климатске промене. 
Париски споразум детаљније дефинише обавезе извештавања у погледу климатских промена 
за период после 2020. године успостављањем појачаног оквира транспарентности за 
деловање и подршку. У том контексту, Енергетска заједница је усвојила Препоруку 
2018/01/MC-EnC о припреми за израду „Националних енергетских и климатских планова“ 
којим уговорне стране Енергетске заједнице разматрају пет димензија Енергетске уније.  

Међутим, Србија тренутно нема посебне обавезе за смањење емисија стаклене баште према 
Уговору о оснивању Енергетске заједнице. 

 

 

4.2 Прилагођавање на климатске промене 

Прилагођавање изазовима климатских промена пре је национално питање, а не међународна 
обавеза, али оно које ће добити све већи значај у стратегијама и акционим плановима 
Републике Србије. 

Србија је усвојила свој „Први национални план адаптације на измењене климатске услове“ 

2015.
8
 године. Претпоставке климатског модела сумиране у Плану односе се на постепени 

пораст температуре у периоду 2011-2040, праћен благим укупним порастом падавина. Од 2040. 
до краја века температура ће расти брже и количина падавина ће почети да опада. Очекује се 
да ће утицаји на приносе усева бити израженији од средине века па надаље. 

План предлаже четири врсте мера које ће помоћи пољопривреди Републике Србије да се 
прилагоди климатским променама: 

 Наводњавање 

 Одводњавање 

 Агротехничке мере као што су нове сорте биљака и плодореди 

 Прогнозирање времена  

 

 

5 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДНИМ РЕСУРСИМА 

Интегрално управљање водним ресурсима је приступ утврђен у „Оквирној директиви о 
водама“ ЕУ. Примењује се у Србији кроз хијерархију стратешких и планских нивоа, у складу са 
укупним оквиром стратешког планирања земље, а финансира се путем механизама 
успостављених Законом о водама. 

 

 

5.1 Спровођење Оквирне директиве о водама ЕУ  

Као земља кандидат за чланство у ЕУ, Србија је у процесу усклађивања својих закона и 
институција са правним тековинама ЕУ, укључујући и Оквирну директиву о водама која је 
усвојена 2000. То захтева од свих држава чланица да примене принципе „интегралног 
управљања водним ресурсима“ за рационалну употребу и заштиту вода, као и за заштиту од 

                                                                                                                                                                                     
7
 Албанија, Босна и Херцеговина, Грузија, Косово према Резолуцији 1244 Савета безбедности УН, 

Молдавија, Црна Гора, Северна Македонија, Србија и Украјина. 

8 https://www.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2017/04/NAP-UNDP-2015.pdf   

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.klimatskepromene.rs%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2FNAP-UNDP-2015.pdf&data=04%7C01%7C%7C8e11c0c0487844ed460b08d880e5f8ab%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637401072488247930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=G5ciDxbtO2UshK8yp824VqSJZ2VdYnY61rcjSC9BQ20%3D&reserved=0
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штетног дејства вода. Морају да дефинишу ,,водна подручја” и да израде и реализују ,,планове 
управљања водама на водном подручју” у сваком подручју. 

Србија је далеко одмакла у усвајању овог прописа и одредила је седам водних подручја: 

 Водно подручје Сава* 

 Водно подручје Београд 

 Водно подручје Морава  

 Водно подручје Доњи Дунав* 

 Водно подручје Срем 

 Водно подручје Бачка и Банат 

 Водно подручје Косово и Метохија 

* Ова подручја обухватају територије централне Србије и Војводине. 
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Слика 1: Карта водних подручја у Србији 

 

Извор: Стратегија управљања водама на територији Републике Србије, 2016 

Структура интегралног управљања водним ресурсима у Србији заснована је на правном 
оквиру наведеном у делу 3 горе, и обухвата следеће нивое: 
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 Међународни оквир (Међународна комисија за заштиту реке Дунав, Међународна 
комисија за слив реке Саве, и други билатерални и мултилатерални споразуми који 
утичу на реке Саву, Дунав, Тису и Дрину); 

 Стратегија управљања водама на територији Републике Србије; 

 План управљања водама слива Дунава који покрива више од 90% укупне територије 
Србије; 

 Планове управљања водама на водном подручју, који обухватају управљање водама, 
одбрану од поплава, управљање ризиком од поплава и заштиту од вода; 

 Планове јединица локалне самоуправе (градова и општина) за реке другог реда и 
заштиту од ерозије и поплава на њиховој територији. 

Планови управљања водама на водном подручју су у поспутку израде (видети Програм рада и 
динамика израде плана управљања водама на територији Републике Србије 2021-2027, који је 
израдила Републичка дирекција за воде). 

 

Национална конференција за воде  

У складу са препорукама Оквирне директиве о водама ЕУ, Законом о водама основана је 
Национална конференција за воде да би се осигурало укључивање шире јавности у процес 
израде и усвајања планова управљања водама. Конференција има 14 чланова, које номинује 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, који представљају јединице 
локалне самоуправе, кориснике воде и грађане из свих водних подручја. 

 

 

5.2 Шири стратешки оквир 

Имајући у виду да вода прожима многе друге аспекте друштва и привреде, стратегије и 
планови управљања водама морају да узму у обзир и шири стратешки оквир, као што су: 

 Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године (Службени гласник РС, бр. 
88/2010), којим се утврђују дугорочне основе организације, уређења, коришћења и 
заштите простора Републике Србије. У делу који се односи на водне ресурсе, посебан 
значај се даје њиховом одрживом и строго контролисаном коришћењу, као и заштити 
вода од нерационалне приватизације, загађења и неадекватног коришћења. Великим 
воденим токовима (Дунав, Сава и Тиса) даје се мултифункционална улога, површинске 
воде треба да имају посебан значај за  наводњавање, подземне воде као јавно добро 
морају да буду под посебном контролом, док остале реке, језера, мочваре и баре треба 
заштитити и користити према међународним стандардима. 

 Национална стратегија одрживог развоја (за период 2009-2017), која промовише 
принципе интегрисања питања животне средине у остале секторске политике и 
укључење трошкова везаних за животну средину у цену производа („корисник плаћа” и 
„загађивач плаћа”). У сектору вода одрживи развој подразумева оптимално 
управљање водама, уз очување и унапређење квалитета вода и њихово рационално 
коришћење. 

 Стратегија развоја пољопривреде Србије (Службени гласник РС, бр. 78/05), која 
унапређење стања у сектору вода види кроз политику одрживог управљања водама, 
покретање привреде и европске интеграције. 

 Национални програм заштите животне средине, који ,,представља средство за 
рационално решавање приоритетних проблема у области заштите животне средине у 
земљи'' обухватао је период до 2019. године. За сектор вода процењена средства за 
реализацију овог Програма за период 2010–2019. године износила су око 860 милиона 
евра. Израђен је нацрт за период 2020-2022. 
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 Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара (Службени 
гласник РС, бр. 33/2012), која треба да обезбеди, заједно са Просторним планом 
Републике Србије, стратешко планирање одрживог коришћења и заштите природних 
ресурса и добара у Републици Србији. 

 Водопривредна основа Републике Србије (Службени гласник РС, бр. 11/2002) која 
представља, до доношења Стратегије управљања водама на територији Републике 
Србије, основни документ којим се утврђује основна стратегија коришћења вода, 
заштите вода и заштите од вода на читавој територији Републике Србије за период до 
2021. године. Основни постулат примењен у Водопривредној основи Републике Србије 
је да се на целој територији Републике Србије мора газдовати јединствено и 
рационално, у склопу интегралног уређења, коришћења и заштите свих ресурса и 
потенцијала. 

При изради планске документације у области вода мора се уважавати и друга документација 
са регионалног или локалног нивоа. 

 

 

5.3 Финансирање управљања водама 

Закон о водама уређује и област финансирања послова од општег интереса који се односе на 
управљање водама, и то: уређење водотока, заштиту од штетног дејства вода, уређење и 
коришћење вода, изградњу и реконструкцију вишенаменских хидросистема. Ови послови 
финансирају се из буџета Републике Србије (за територију централне Србије), односно из 
буџета Аутономне Покрајине Војводине, водних накнада, накнада за одводњавање, 
концесионих накнада, и осталих извора финансирања као што су сопствена средства 
инвеститора, зајмови и донације. 

Детаљна анализа постојеће структуре финансирања дата је у посебним техничким 
документима о Буџету и Утврђивању накнада за воде. 

 

 

 

6 УПРАВЉАЊЕ НАВОДЊАВАЊЕМ И ОДВОДЊАВАЊЕМ 

У претходним деловима представљен је целокупан правни и институционални оквир за 
управљање водама. У овом делу разматра се утицај различитих модела управљања 
системима за наводњавање и одводњавање на пољопривреднике у Србији и у другим 
земљама. 

 

6.1 Главни облици управљања наводњавањем и одводњавањем у Србији 

Пет главних модела управљања системима за наводњавање и одводњавање у Србији, од 
којих сваки има одређене мањкавости, су: 

1. Системи за одводњавање у јавној својини, са или без наводњавања 

2. Системи за наводњавање у јавној својини 

3. Наводњавање водом из водовода 

4. Системи за наводњавање којима управљају корисници 

5. Индивидуални системи за наводњавање у приватној својини 
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6.1.1 Системи за одводњавање у јавној својини, са или без наводњавања 

Више од 2 милиона хектара у Србији се одводњава, при чему се већи део воде испушта у 
дренажне колекторе који опслужују више газдинстава и зато захтевају јавно управљање. У 
неким случајевима потребна је пумпа да би се дренажна вода подигла уз тло под нагибом или 
у реку која је можда виша од нивоа поља. Сва одговорност за ове системе за одводњавање је 
на предузећу Србијаводе у централној Србији, а на предузећу Воде Војводине у Војводини, али 
свакодневно управљање колекторима и  станицама врше јавна или приватна „водопривредна 
предузећа“ по основу уговора, како је описано у делу 2.1. 

Највећи систем за одводњавање у земљи је хидросистем Дунав-Тиса-Дунав (ДТД) у Војводини, 
који је пројектован и за наводњавање. У наводњаваним подручјима, организације које 
обављају послове управљања одржавају константан ниво воде у каналима током целе године, 
а пољопривредници ову воду могу да доведу на своја поља подземним дренажним цевима 
или пумпањем воде из канала за површинско наводњавање, прскалице или кап по кап. 

Део система за одводњавање у Мачви, централна Србија, у процесу је претварања у 
двонаменски систем за одводњавање помоћу финансијских средстава из Абу Даби фонда. 
Међутим, овај систем још увек није потпуно функционалан, па се формално наводњавање из 
система за одводњавање тренутно одвија само на територији коју покрива предузеће Воде 
Војводине. 

Сви пољопривредници на подручју које је обухваћено одводњавањем у јавној својини морају 
да плаћају годишњу накнаду за одводњавање, која се обрачунава по хектару и плаћа 
предузећу Србијаводе или Воде Војводине. Пољопривредници који желе да наводњавају из 
система ДТД морају да закључе уговор са предузећем Воде Војводине; они могу да плаћају или 
паушалну накнаду по хектару, или накнаду за преузимање воде преко црпне станице плус 
накнаду за ангажовани капацитет (преузета количина воде). Детаљнији подаци о накнадама 
дати су у техничком документу Утврђивање накнада за воде. 

Веза између накнада и услуга је посредна: 

Корак 1. Пољопривредници плаћају накнаде предзећу Србијаводе или Воде Војводине; 

Корак 2. Ове организације преносе накнаде у општи буџет државе (у централној Србији) 
или покрајине (у Војводини); 

Корак 3. Сваке године се у процесу израде буџета, сличном за све јавне институције, 
издвајају одређена средства за предузећа Србијаводе и Воде Војводине; 

Корак 4. Србијаводе и Воде Војводине плаћају водопревредна предузећа за радове које 
изводе по уговорима. 

Пољопривредници немају формалне представнике у управним одборима предузећа 
Србијаводе, Воде Војводине или водопревредних предузећа. Водопревредна предузећа су 
формално одговорна предузећу Србијаводе или Воде Војводине, а не пољопривредницима, и 
само имају обавезу да изводе радове наведене у њиховим уговорима. 

 

6.1.2 Системи за наводњавање у јавној својини 

Поред двонаменског одводњавања система ДТД, у Србији је тренутно врло мало примера 
вишекорисничких система за наводњавање у јавној својини, јер већина великих система сада 
опслужује једно приватно газдинство. Тим ради на изради комплетне базе података система 
за наводњавање у Србији и до сада је идентификовао следеће вишекорисничке системе који 
су тренутно у употреби: 

 

Мали Иђош 

Ово је нови канал за наводњавање који је повезан са системом ДТД и снабдева се водом 
преко црпне станице; први део канала недавно је пуштен у рад, а планирано је да се продужи 
за неколико километара. Корисници потписују уговор и плаћају накнаде предузећу Воде 
Војводине али пољопривредници су одговорни за довођење воде из канала на њихова поља.  
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Управљање и финансијски аранжмани су у основи исти као и за пољопривреднике који 
узимају воду за наводњавање из двонаменског система за одводњавање. 

 

Неготинска низија 

Ово је систем за наводњавање под притиском који сада покрива површину од 1100 хектара у 
општини Неготин.  Вода се тренутно допрема преко пумпне станице којом управља ,,Elixir”, 
предузеће за производњу минералних ђубрива, на основу договора склопљеног у поступку 
приватизације фабрике. Тренутно се вода пружа бесплатно, тако да нема уговора или накнада. 

Влада Републике Србије недавно је договорила зајам са ЕБРД-ом, према којем ће овај систем 
бити модернизован и проширен, а вода ће се допремати преко нове пумпне станице која није 
повезана са предузећем „Elixir“. Очекује се да ће системом управљати општина Неготин, али 
аранжмани управљања и структура накнада тек треба да се утврде. 

 

Ресавска целина 

Ово је планирани систем наводњавања у општини Свилајнац, који се такође финансира из 
кредита ЕБРД-а. Још увек није у функцији и, као и у Неготину, тек треба да се договоре 
детаљни аранжмани. 

 

Остали системи за наводњавање у фази планирања или изградње 

Бројни други системи за наводњавање у јавној својини су у различитим фазама развоја широм 
земље, али још увек нису у функцији. Поред система Мачва и поменутог канала Мали Иђош 
има још десет пројеката које финансира Абу Даби фонд. 

 

Приступи управњању 

Ако ће новим системом за наводњавање да управљају Србијаводе или Воде Војводине (као у 
случају канала Мали Иђош), за њега могу да се употребљавају постојећи системи управљања и 
структуре накнада. 

Ако ће новим системом за наводњавање да управља општина на локалном нивоу (као што је 
предвиђено за Неготинску низију и Ресавску целину), биће потребно да се успоставе нови 
аранжмани за управљање и структуре накнада. 

Структура накнада утврђена у „Уредби о висини накнада за воде” односи се на два случаја 
наводњавања: непосредно захватање које врше пољопривредници, и снабдевање водом коју 
дистрибуирају предузећа Србијаводе или Воде Војводине. Уредба још увек не уређује случај 
када се вода дистрибуира преко посредника као што је општина, па ће бити потребно да се 
успостави адекватан механизам. 

 

6.1.3 Вода из водовода и двонаменски системи за наводњавање 

Попис пољопривреде из 2012. године забележио је 12.700 газдинстава која су рекла да је 
њихов главни извор воде за наводњавање вода из водовода. Свако је у просеку наводњавало 
1000 м

2
, што указује на то да се овај приступ углавном користи за мале површине усева велике 

вредности који се гаје у пластеницима и расадницима, воће и поврће око куће. Комунална 
предузећа достављају и наплаћују воду на исти начин као и општински систем 
водоснабдевања приватних кућа и правних лица.  

Овај приступ тренутно користи 7% пољопривредника који наводњавају, али обухвата само 1,2% 
укупне наводњаване површине. Пошто је фокус на усевима велике вредности, применом овог 
приступа се вероватно произведе неколико процената укупне вредности приноса 
наводњаваних усева. 
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Републичка дирекција за воде има програм који помаже општинама да развију двонаменске 
системе за наводњавање који обезбеђују и воду за пиће и за наводњавање. То може да 
доведе до повећања површине која се наводњава по овом моделу. 

 

6.1.4 Системи за наводњавање којима управљају корисници 

Многе земље су прешле на систем по коме пољопривредници управљају сопственим 
наводњавањем преко ,,удружења корисника вода” која се оснивају према посебним законима. 
С обзиром на то да тренутно има врло мало вишекорисничких система ван подручја на којима 
се врши одводвођење вода, Србија још увек није имала хитну потребу за израдом Закона о 
удружењима корисника вода па пољопривредници морају да користе постојеће 
законодавство које уређује задруге и удружења пољопривредника. 

Тиму је за сада познат само један функционални систем наводњавања са оваквим начином 
управљања:  

Удружење корисника вода ''Извор'' Стрижа 

Овај систем у централној Србији структуриран је као удружење пољопривредника и њиме 
управљају његови чланови. 

„Пројекат наводњавања и одводњавања“ који финансира Светска банка основао је удружења 
корисника вода у Параћину, Варварину, Лесковцу, Куршумлији и Тополи у складу са постојећим 
законодавством. Међутим, по завршету пројекта ова удружења нису напредовала без 
подршке и сматра се да више нису функционална. 

 

6.1.5 Индивидуални системи за наводњавање у приватној својини 

Већина система за наводњавање у Републици Србији, било да се мере површином или бројем 
газдинстава, су „индивидуални системи за наводњавање у приватној својини“ у којима је једно 
газдинство у потпуности одговорно за захватање, довођење и примену воде за наводњавање. 
Готово сви велики системи за наводњавање изграђени у периоду постојања Југославије 
опслуживали су један Агрокомбинат или задружно пољопривредно газдинство; већина оних 
који су још увек у функцији сада опслужују једно приватно газдинство и тако чине 
„индивидуални систем за наводњавање у приватној својини“, који је институционално и 
финансијски много једноставнији од вишекорисничких система за наводњавање у јавној 
својини. 

Да би користили воду на овај начин, пољопривредници би требало да поднесу захтев за 
издавање лиценце предузећу Србијаводе или Воде Војводине и да плаћају накнаде за 
коришћење вода као што је утврђено у ,,Уредби о висини накнада за воде”.  У пракси се то 
готово никада не ради; Анкета о структури пољопривредних газдинстава из 2018. године 
забележила је 166.174 газдинстава које врше наводњавање у централној Србији, од којих се за 
6 зна да имају уговоре и плаћају накнаде предузећу Србија Воде. 

Анкета је у Војводини забележила укупно 20.057 газдинстава која врше наводњавање. Воде 
Војводине процењују да, поред неких 65.000 ха обухваћених формалним уговорима о 
наводњавању или одводњавању, у Покрајини има и око 35.000 нелиценцираних бушотина. 

Стратегија за наводњавање ће обухватити питања лиценци и накнада за коришћење вода; што 
се тиче овог дела, суштина је да се у индивидуалним системима у приватној својини не јављају 
сложена питања управљања јер потпуну одговорност сноси један пољопривредник који 
наводњава. 

 

 

6.2 Квалитет услуге 

Једини тип вишекорисничког система који тренутно покрива значајан број корисника је 
одводњавање и двонаменско одводњавање које пружају предузећа Србијаводе и Воде 
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Војводине. Иако у сваком систему у јавној својини неизбежно има притужби, главно питање 
које пољопривредници покрећу је да они плаћају значајан износ новца за одводњавање, али 
не добијају добру услугу, делом и зато што сав новац не стиже до предузећа која управљају 
системима. Проблеми се могу појавити и након периода веома обилних киша које премашују 
капацитет система за одводњавање. 

Ограничено формално консултовање корисника може да допринесе да се услуга перцепира 
као лоша као и томе да услуга заиста буде лоша. 

 

 

6.3 Међународна пракса у управљању наводњавањем и одводњавањем 

Овај део даје преглед регионалне и међународне праксе у управљању водама на два главна 
нивоа: интегрално управљање водним ресурсима на стратешком нивоу, које често обухвата 
једно или више водних подручја; и управљање системима наводњавања и одводњавања на 
локалном нивоу са непосредним пружањем услуга пољопривредницима. 

 

6.3.1 Стратешко управљање водним ресурсима 

Приступ Републике Србије, према којем стратешко управљање водама врше јавне 
организације које покривају одређене територије (тј. Србијаводе и Воде Војводине), прилично 
је чест на западном Балкану. На пример: 

 И Хрватска и Република Српска настављају да примењују исти некадашњи 
југословенски модел као и Србија, преко јавних водопривредних предузећа „Хрватске 
Воде“ и „Воде Српске“. 

 Федерација Босне и Херцеговине има две „агенције за воде“, једну која покрива слив 
реке Саве, а другу за слив Јадранског мора. 

 Северна Македонија је основала јавна предузећа, познатија као „водопривредна 
предузећа“, са пољопривредницима који су чланови њихових управних одбора. 

 Албанија је недавно основала четири „дирекције за наводњавање и одводњавање“ за 
управљање великом инфраструктуром, попут одбране од поплава, великих резервоара 
и црпних станица и међуопштинских канала за наводњавање и одводњавање. 

 Косово
9
 је основало „Национално јавно предузеће“, које има инфраструктуру у седам 

општина и снабдева водом регионалне мреже, као и системе за наводњавање и 
производњу хидроенергије и индустрију. 

Формално учешће пољопривредника у управним одборима северно-македонских 
„водопривредних предузећа“ и даље је више изузетак него правило. 

Ако погледамо мало шире, има много различитих модела управљања водама, укључујући: 

 У Португалу, вода је у надлежности Министарства животне средине, а регионално 
управљање водама врше регионалне агенције за животну средину. Индивидуалним 
системима за наводњавање у приватној својини или групама система управљају 
оператори, попут јавних предузећа, са којима су пољопривредници закључили уговоре. 

 У Шпанији, наводњавање је у надлежности Министарства пољопривреде, рибарства и 
хране, а за развој инфраструктуре надлежна је ,,SEIASA” - Државно друштво за 
пољопривредну инфраструктуру. Корисници воде који добијају воду из исте цеви или 
концесије дужни су да формирају „ заједнице корисника“ као тела која уређује јавно 
право повезана са организацијама надлежним за слив. Ако су њихови чланови 
искључиво пољопривредници који наводњавају, називају се „заједнице наводњавача“. 

                                                           
9
 „Косово“ се односи на Покрајину Косово и Метохију према Резолуцији 1244 Савета безбедности УН. 
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Наводњавањем у Шпанији већином управљају ове заједнице, које теже доброј и 
правичној употреби воде. 

 У Израелу, пољопривредне задруге управљају расподелом воде између својих чланова, 
по систему квота за воду. У годинама смањеног водоснабдевања, оне ће покушати да 
пронађу најмање штетан начин да смање количине воде која се троши за 
наводњавање, на пример, тако што ће произвођачи усева кратке вегетације да 
пристану да прескоче један производни циклус да би вишегодишњи усеви могли да 
добију довољно воде да се избегне дугорочна штета. Вода за наводњавање се 
обезбеђује из више извора, укључујући језера, сакупљање кишнице, пречишћене 
отпадне воде и десалинизацију, а тарифа за ангажовани капацитет зависи од извора и 
квалитета воде. Тамо где су доступни алтернативни извори воде, пољопривредници се 
нарочито одвраћају од тога да за наводњавање користе воду за пиће. 

 

6.3.2 Управљање системима за наводњавање и одводњавање на локалном нивоу 

Знатно је више варијација у управљању системима за наводњавање и одводњавање на 
локалном нивоу, али два главна модела су: 

 Модел по коме управљање врши локална управа или друге јавне институције; 

 Модел по коме управљање врше пољопривредници преко удружења. 

 

Јавно управљање 

У неким случајевима стратешка организација за управљање задржава оперативну 
надлежност до нивоа газдинства, као што је то случај са „Државном агенцијом за водне 
ресурсе“ у Украјини. У другим случајевима задржава укупну надлежност, али свакодневно 
управљање поверава јавним или приватним предузећима по основу уговора. 

Прилично је уобичајено и да управљање врше општине на локалном нивоу и сада је овај модел 
уведен у Албанији као стандардна пракса након неуспеха тамошњег удружења корисника 
вода. У Северној Македонији иницијално основана удружења корисника вода (,,водне 
заједнице”) такође су се показала као прилично неуспешна и углавном су их заменила јавна 
,,водопривредна предузећа”, мада се подразумева да у неким случајевима дистрибуцију воде 
крајњим корисницима и даље врше ,,водне заједнице”. 

У Републици Србији, управљање системима за наводњавање у Војводини врши се у складу са 
првим од ова два приступа, док се очекује да ће се модел по коме општина врши управљање 
применити у новим системима под притиском који се развијају у централној Србији. 

 

Управљање од стране пољопривредника 

Кроз процес „преноса надлежности за управљање наводњавањем“, разне земље широм света 
пренеле су надлежност за управљање са јавних тела на кориснике, обично оснивањем 
специјализованих удружења корисника вода (УКВ). Често се користе општија удружења 
пољопривредника или задруге ако не постоји неопходни правни основ за оснивање УКВ. 
Главна разлика је у томе што је чланство у удружењу пољопривредника добровољно, међутим 
када се формира УКВ, сви пољопривредници у подручју које оно покрива аутоматски постају 
чланови са правом гласа и обавезом плаћања накнада. То може да буде контроверзно и 
понекад представља препреку усвајању закона о УКВ, али када га пољопривредници прихвате, 
помаже да УКВ буде финансијски одрживије и успешно на дуже стазе. 

Један од кључних принципа УКВ је да њиме треба да управљају пољопривредници, за 
пољопривреднике, и да они одређују буџет, одлучују о нивоу услуге који су спремни да плате и 
у складу са тим утврђују накнаде за воде. 

Током последњих 20 година, УКВ су била широко распрострањена у Албанији и Македонији, 
али су њихове функције од тада пренете на општине или водоводна предузећа. Неколико 
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малих удружења за наводњавање тренутно је активно у Босни и Херцеговини, и њихово 
пословање засновано је на општем правном основу. 

Широм света могу се наћи други примери који послују са различитим степеном успеха.  Велики 
број УКВ формиран је у Мексику и показала су се као прилично успешна. У Јерменији, где 
производња усева у великој мери зависи од наводњавања услед мале количине падавина у 
летњем периоду, читав државни систем претворен је у УКВ, уз међународну подршку и помоћ. 
Међутим, влада и даље обезбеђује главну количину воде преко своје „Агенције за 
водоснабдевање“ и утврђује и тарифу коју УКВ могу да наплаћују својим члановима, док се део 
разлике у износу покрива субвенционисањем. Иако је субвенција добродошла, овај приступ се 
може посматрати као подривање независности УКВ чинећи их подложним смањењу 
буџетских издвајања чиме се угрожава њихова дугорочна финансијска одрживост. 

 

Избор најбоље управљачке структуре 

Не постоји универзални систем управљања примерен свакој ситуацији. Важни фактори у 
одабиру институционалне форме укључују: 

а) Величину. Велики системи који обухватају неколико општина обично захтевају неки 
облик кровне јавне организације или предузећа, чак и ако је управљање на локалном 
нивоу поверено организацијама са локала. Ово је очигледно ситуација са 
хидросистемом ДТД. 

б) Сложеност. Сложени системи захтевају знатан технички капацитет који општине на 
локалном нивоу или недавно формирано УКВ можда немају. Да би систем делотворно 
функционисао можда ће бити потребно да се укључе стручни привредни субјекти, било 
јавни или приватни. Нови системи под притиском који се развијају у централној Србији 
биће прилично сложени и мора да се провери да ли општине имају неопходне техничке 
вештине да управљају њима. Једно питање које се сада разматра је поверавање 
послова и одржавања локалном јавном комуналном предузећу, које већ има искуства 
у области водоснабдевања и санитације.  

в) Фрагментација земљишта. Ако систем мора да опслужује и консултује многа мала 
газдинства, партиципативне организације попут УКВ или задруга могу да имају 
суштинску улогу. Ово је посебно релевантно за централну Србију, али чак и у Војводини 
има много малих газдинстава која се налазе поред већих суседних газдинстава. 

г) Законски оквир и историјат. Република Србија још увек нема Закон о УКВ и њено 
опште законодавство о задругама и удружењима дизајнирано је за другачије 
околности. Нацрт закона о УКВ израђен је 2014. године уз помоћ Светске банке, али 
поступак његовог усвајања у Народној Скупштини није завршен. Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде тренутно ради на новом Нацрту закона о 
удружењима корисника вода. 

д) Финансирање од стране владе. У случајевима када систем не може да буде одржив 
без сталне подршке из јавних средстава, већа је вероватноћа да ће се финансијска 
средства редовно издвајати за организацију из јавног сектора него за приватно 
предузеће или независно УКВ. На општинском нивоу, локална самоуправа је можда 
спремнија да финансира сопствена јавна комунална предузећа него да субвенционише 
УКВ, али не нужно на нивоу потребном за адекватно одржавање и периодичну замену 
опреме. 
Свет још увек не зна колики ће бити целокупан износ трошкова пандемије вируса 
COVID-19, али је очигледно да ће бити велики и да ће оптерећивати јавне буџете још 
дуги низ година. Ово треба узети у обзир како приликом одлучивања о системима који 
ће се градити, тако и приликом пројектовања њиховог управљања и финансијских 
аранжмана. 

Кључно питање за вишекориснички систем било ког облика је да се осигура да су корисници 
правилно укључени у управљање и на адекватан начин опслужени. УКВ то постижу самом 
својом структуром, али је ово често слаба тачка јавних организација и предузећа. Опције за 
бољу комуникацију са корисницима обухватају именовање њихових представника у управни 
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одбор, оснивање удружења пољопривредника за размену информација и дискусију и 
коришћење интернет страница и других дигиталних решења да се пољопривредницима 
омогући лак приступ информацијама. 

 

 

 

7 КЉУЧНА ПИТАЊА 

У овом делу наведено је пет питања у управљању наводњавањем и одводњавањем о којима 
би радна група можда желела да разговара и која би потенцијално требало да буду обухваћена 
новом стратегијом. 

 

 

7.1 Административне границе наспрам граница речног слива 

Поверавање послова управљања водама трима јавним водопривредним предузећима значи 
да у одређеном броју случајева левом обалом Саве или Дунава управљају Воде Војводине, док 
десном обалом управљају Србијаводе или Београдводе. 

Поред тога, то што главне реке чине или пресецају државну границу значи да надлежност за 
управљање неизбежно дели више земаља. Ово питање се решава билатералним и 
мултилатералним аранжманима, укључујући ,,Међународну комисију за заштиту реке Дунав” и 
,,Међународну комисију за слив реке Саве”. 

 

 

7.2 Закон о удружењима корисника вода 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је у поступку израде Нацрта закона 
о удружењима корисника вода, јер претходни нацрт израђен 2014. године уз помоћ Светске 
банке није усвојен. Добар Закон о удружењима корисника вода могао би да буде користан за 
Србију на најмање два начина: 

 Њиме би се додала још једна опција управљања локалним вишекорисничким 
системима, као потенцијална алтернатива управљању од стране општина на локалном 
нивоу; 

 Могао би да буде средство за заступање интересних група и повећано учешће у 
управљању великим системима којима газдују предузећа Србијаводе и Воде 
Војводине, у складу са препорукама из дела 6.3.2 Управљање системима за 
наводњавање и одводњавање на локалном нивоу. 

 

 

7.3 Коришћење накнада за наводњавање и одводњавање 

Тренутно накнаде за наводњавање и одводњавање које плаћају пољопривредници не иду 
директно организацијама које одржавају и управљају системима, већ се преусмеравају преко 
државног буџета и предузећа Србијаводе или Воде Војводине, како је описано у делу 6.1.1. 
Стога не постоји непосредна веза између накнада које наплаћују и оперативног буџета, и 
пољопривредници понекад наводе да се новац који плаћају не троши у потпуности на рад 
система . 

Ако се потврди да је овај проблем значајних размера, могла би се размотрити бројна решења, 
као нпр: 
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1. Да се обезбеди да све наплаћене накнаде буду намењене за наводњавање и 
одводњавање, или: 

а)  Директним преношењем на рачун водопривредних предузећа без проласка кроз 
општи буџет, или 

б)  Увођењем редовне линије у буџете предузећа Србијаводе и Воде Војводине за 
,,Поврат корисничких накнада”, и да се предвиди да њен износ треба буде једнак 
износу накнада који је заиста наплаћен. 

У оба случаја, можда ће бити потребно да се одређени договорени износ одбије на име 
стратешког пословања предузећа Србијаводе и Воде Војводине. 

2. Да се систем промени тако да пољопривредници плаћају накнаде директно 
водопревредним предузећима и да учествују у одлучивању о намени средстава која су 
уплатили предузећима, вероватно именовањем представника пољопривредника за 
чланове управних одбора предузећа. Требало би размислити како би ово утицало на 
поступак јавне набавке којим се уговори додељују водопривредним предузећима, јер 
неким подручјем неће нужно управљати исто предузеће сваке године.  

3. Да се оснују удружења корисника вода за наплаћивање накнада од својих чланова а 
затим да одаберу, доделе уговор, плаћају и надзиру рад водопревредних предузећа 
која обављају послове у њихово име. Ова удружења би такође плаћала договорене 
накнаде предузећима Србијаводе или Воде Војводине за воду у балку и пружене услуге. 

Ако би пољопривредници преузели непосреднију улогу у финансирању и управљању услугама 
наводњавања и одводњавања, то би могло да утиче на будуће јавне субвенције, јер би се 
могло сматрати да су пољопривредници прихватили пуну финансијску одговорност за ове 
системе. 

 

 

7.4 Инситуционални капацитет за развој наводњавања 

Развојем нових и побољшаних система за наводњавање и одводњавање руководиће 
Републичка дирекција за воде и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство. Процена из Закона о планирању и изградњи захтева ригорозну претходну студију 
оправданости потенцијалних шема. Прописана методологија укључује израду и анализу 
алтернативних опција, као и детаљну економску и финансијску процену, а тај посао обично 
обављају специјализоване институције или консултантске куће. 

Међутим, у пракси су можда већ донете политичке одлуке и преузете обавезе пре спровођења 
економске и финансијске анализе, што би потенцијално могло да изврши притисак на 
аналитичаре да дођу до жељеног закључка. Темељна анализа захтева консултације са 
локалним заинтересованим странама, па је готово неизбежно да ће се у овој фази повећати 
очекивања. Стога би било врло корисно да се успостави систем брзе претходне процене или 
„тријаже“ потенцијалних пројеката, тако да се само за оне за које постоји вероватноћа да ће 
бити технички, финансијски и економски одрживи врше потпуне консултације и анализе. 

Иако је методологија прорачуна за економску и финансијску анализу релативно стандардна и 
није контроверзна, аналитичари морају да постављају претпоставке о неколико критичних 
питања, као што су обим и темпо којим ће пољопривредници прећи на наводњавање, 
комбинација усева које ће узгајати и приноси и марже које ће постићи. Све ово захтева 
предвиђање неизвесне будућности, а релативно мале промене у тим претпоставкама могу да 
утичу на то да једна иста шема изгледа профитабилна или да доводи до губитака. 

За Србију би био користан систем мониторинга и евалуације који мери оно што 
пољопривредници заправо раде када им се омогући приступ наводњавању и те резултате 
уноси у процене других потенцијалних пројеката. Евалуација би требало да се усредсреди на 
лекције научене из претходних успеха и неуспеха и да осигура да се они користе за 
побољшање дизајна и избора будућих пројеката. Мониторинг и евалуацију треба да води 
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независна јединица која није повезана са пројектовањем или радом система за наводњавање 
и одводњавање. 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде би можда требало да размотри 
успостављање сталне аналитичке јединице и јединице за надзор за подршку развоју 
наводњавања и одводњавања. Бројне међународне организације могле би да пруже техничку 
или финансијску помоћ у томе, као и у развоју институционалних капацитета како је изложено 
у следећем делу. 

 

 

7.5 Институционални капацитет за управљање системима за наводњавање и 
одводњавање на локалном нивоу 

Када се донесе одлука о изградњи новог система за наводњавање, следећа одлука се тиче 
начина његовог управљања и финасирања. Део 6.3.2 oписује низ решења за управљање у 
Србији и региону, док део 7.2 препоручује Србији да изради и усвоји Закон о удружењима 
корисника вода да би и ова опција постала доступна. 

Ако ће системима да управља предузеће Србијаводе или Воде Војводине, или непосредно или 
преко једног од основаних водопревредних предузећа, неопходни технички и управљачки 
капацитети би већ требало да постоје. Међутим, ако ће новим системом да управља општина, 
удружење корисника вода (УКВ) или нека друга структура са локалног нивоа, најчешће ове 
организације немају претходно искуство у управљању наводњавањем. Међународно искуство 
поверања надлежности за управљање наводњавањем показало је да је готово неопходно да 
се успостави ,,Јединица за управљање УКВ” да би процес био што успешнији.  Улоге такве 
јединице најчешће укључују: 

 Подизање свести и пружање информација о удружењима корисника вода; 

 Пружање помоћи у формирању УКВ, укључујући израду модела статута и уговора које 
УКВ може да усвоји и прилагоди својим посебним потребама; 

 Пружање обуке и савета и омогућавање размене искуства између УКВ; 

 Пружање помоћи у решавању спорова између чланова УКВ или између чланова и 
руководства. 

Србија може да одабере мешовитији приступ, у коме неки системи формирају УКВ, некима 
управљају општине, а другима управљају удружења пољопривредника или задруге.  У овом 
случају, ,,Јединица за подршку УКВ” би могла да постане ,,Јединица за подршку наводњавања” 
која нуди сличне услуге ширем спектру управљачких структура. Недостатак одрживости 
удружења корисника вода успостављених за време трајања ,,Пројекта наводњавања и 
одводњавања”, који је финансирала Светска банка, указује на потребу за неком врстом сталне 
подршке, али може и да указује на неке основне проблеме са приступом УКВ; разлоге ових 
неуспеха треба пажљиво анализирати пре доношења одлуке да УКВ постану главни део 
приступа управљању наводњавањем Републике Србије. 

У земљама које се обавезују на УКВ у великој мери, уобичајено је и да се успостави посебна 
„Јединица за надзор УКВ“ на основу Закона о УКВ. Задатак ове јединице је да обезбеди да УКВ 
поштују своје законске обавезе, да проверава њихове годишње рачуне и да се увери да су 
тарифе правилно утврђене и примењене. Надзорни механизми већ постоје за општине, 
регистроване задруге и удружења пољопривредника, па ће ова јединица можда бити потребна 
само за УКВ успостављена на основу новог закона.  

Уобичајена пракса је да се оснују обе јединице у оквиру министарства надлежног за 
наводњавање, а то је најчешће Министарство пољопривреде. 
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