
ПРВИ ДЕО - Пречишћени текст  
Други део - Основни текст  
Трећи део - Измене  

Закон о водама  
Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 

46/91, 53/93 и 54/96. Види: чл. 45. Закона - 53/93-2467. 
Види: чл. 2. Закона - 67/93-3111. Види: чл. 34. Закона - 

48/94-1497. Види: чл. 45. Закона - 101/2005-28.  

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 1.  

Овим законом уређује се заштита вода, заштита од штетног дејства вода, коришћење и 
управљање водама, као добрима од општег интереса, услови и начин обављања водопривредне 
делатности, организовање и финансирање водопривредне делатности и надзор над 
спровођењем одредаба овог закона.  

Одредбе овог закона односе се на све површинске и подземне воде, укључујући воду за пиће, 
термалну и минералну воду.  

Одредбе овог закона односе се и на граничне и државном границом пресечене водотоке и 
међурепубличке воде у границама Републике Србије, ако посебним законом није другачије 
прописано.  

Члан 2.  
Воде се могу користити на начин којим се не угрожавају природна својства воде, не доводи у 

опасност живот и здравље људи, не угрожава биљни и животињски свет, природне вредности и 
непокретна културна добра.  

Воду природних водотока, природних језера, природних извора, јавних бунара и јавних чесми 
могу користити сви, под једнаким условима за задовољавање животних потреба  

Члан 3.  
Водопривредном делатношћу, у смислу овог закона, сматра се уређење вода и водотока, 

заштита од штетног дејства вода, заштита вода од загађивања и обезбеђивање воде за 
коришћење.  

Члан 4.  
Водопривредним објектима у смислу овог закона сматрају се:  
1) објекти за заштиту од штетног дејства вода са водопривредним уређајима и опремом: 

насипи, регулационе грађевине, ретенције, бране, акумулације, одвојени канали, дренажни 
бунари, уставе, црпне станице и објекти за заштиту од ерозија и бујица;  

2) објекти за коришћење вода: акумулације, водозахвати, црпне станице, резервоари за 
водоснабдевање, магистрални цевоводи или канали са објектима, постројења за припрему питке 
воде и бродске преводнице;  

3) објекти за заштиту вода: главни колектор за довођење отпадних вода до уређаја за 
пречишћавање отпадних вода, уређаји за пречишћавање отпадних вода и објекти за одвођење 
пречишћених вода;  

4) хидромелиорациони објекти са водопривредним уређајима и опремом: објекти за 
наводњавање и објекти за одводњавање.  

Члан 5.  
Поједини изрази, употребљени у овом закону, имају следеће значење:  
1) водно подручје је подручје које обухвата један или више сливова или њихових делова који 

чине природну хидрографску целини;  
2) мелиорационо подручје је део водног подручја које обухвата један или више сливова 

унутрашњих вода за које се јединствено уређује одводњавање сувишних вода или довођење 
вода за наводњавање;  

3) водна задруга је облик организовања корисника вода на одређеном подручју ради 
коришћења вода у привредне сврхе;  

4) водни режим је квалитативно и квантитативно стање вода на одређеном подручју и у 
одређеном времену;  

5) водопривредни биланс је квантитативни и квалитативни однос расположивих и потребних 
количина површинских и подземних вода у одређеном периоду и на одређеном подручју;  

6) извориште је простор на коме се захвата вода ради јавног снабдевања становништва 
(извор, бунар, део реке или језера, акумулација или њен део);  



7) јавно снабдевање становништва водом за пиће је снабдевање водом више од пет 
домаћинстава, односно више од 20 становника, снабдевање објеката предузећа водом, као и 
грађана који самостално обављају делатности производње и промета животних намирница и 
снабдевање водом јавних објеката (школе, домови културе, аутобуске и железничке станице и 
др.);  

8) гарантовани минимум је протицај који се низводно од водозахвата мора обезбедити у 
водотоку;  

9) корито за малу воду је удубљење кроз које теку воде водотока при ниским и средњим 
водама, односно које је редовно покривено водама језера;  

10) корито за велику воду је простор преко којег тече велика вода водотока или су покривена 
водама језера при високим водостајима до вероватноће појаве једном у 50 година;  

11) обала је појас земљишта који се протеже непосредно уз корито за велику воду водотока 
или језера, односно акумулације, а обала у подручју заштићеном од поплава је појас земљишта 
ширине 50 метара рачунајући од унутрашње ножице насипа према брањеном подручју;  

12) инундационо подручје је појас земљишта између корита за малу воду и спољне ножице 
насипа, односно појас земљишта између корита за малу воду и поплавне линије на подручју на 
којем нису изграђени објекти за заштиту од штетног дејства вода;  

13) водно земљиште је корито и обале водотока, језера и акумулације;  
14) земљиште угрожено од ерозије је земљиште на коме услед дејства воде настају појаве 

опирања, браздања, подривања и клизања, као и земљиште подложно овим утицајима;  
15) регионални систем за снабдевање водом је систем који снабдева водом две или више 

општина;  
16) јавни водовод је систем за снабдевање водом за пиће који има уређено и заштићено 

извориште, каптажу, резервоар и водоводну мрежу;  
17) сеоски водовод је систем за снабдевање водом за пиће сеоског насеља који има уређено и 

заштићено извориште, каптажу, уређај за припрему воде, резервоар и разводну мрежу а којим не 
управља јавно комунално предузеће, односно друго предузеће;  

18) пријемником се сматра природни и вештачки водоток, језеро и подземне воде.  

II. ВОДНА ПОДРУЧЈА  
Члан 6.  

Ради обезбеђивања заштите вода, заштите од штетног дејства вода, уређења, коришћења и 
управљања водама на територији Републике Србије, образују се водна подручја и то:  

1) Водно подручје Дунава које обухвата делове сливова Дунава, Тисе и Тимока и сливове 
Млаве и Пека;  

2) Водно подручје Саве које обухвата делове сливова Саве и Дрине и слив Колубаре;  
3) Водно подручје Мораве које обухвата слив Велике Мораве и делове сливова Јужне Мораве, 

Западне Мораве, Пчиње, Драговиштице, Лепенца, Белог Дрима, Ибра, Чајланске и Црног Камена.  
Границе водних подручја из става 1. овог члана утврђује Влада Републике Србије (у даљем 

тексту: Влада).  
Територија Републике Србије представља јединствен водопривредни простор.  

Члан 7.  
Мелиорационо подручје као део водног подручја обухвата пољопривредно, шумско и 

грађевинско земљиште, земљиште под саобраћајницама и друго земљиште за које се системима 
за одводњавање непосредно или посредно омогућава брже и погодније отицање сувишне воде, 
са којег дотиче вода на земљиште које се системима за одводњавање штити од сувишне воде и 
за које се доводи вода за наводњавање.  

Мелиорационо подручје и његове границе одређује министарство надлежно за послове 
водопривреде.  

III. ВОДНИ РЕЖИМ  
Члан 8.  

Водни режим одржава се и унапређује уређивањем и одржавањем водотока, изградњом и 
одржавањем водопривредних објеката и применом мера за заштиту од штетног дејства вода, 
коришћење вода за заштиту вода од загађивања, а у складу са водопривредном основом, 
односно водопривредним условима, водопривредним сагласностима и водопривредним 
дозволама.  

1. Водопривредна основа  
Члан 9.  

Водопривредна основа је дугорочни план за одржавање и развој водног режима на територији 
Републике Србије, на једном или више водних подручја или делу водног подручја.  



Водопривредна основа садржи нарочито: постојеће стање водног режима и водопривредних 
објеката на одређеном подручју, услове за одржавање и развој водног режима којима се 
обезбеђују најповољнија и најцелисходнија техничка, економска и еколошка решења за 
јединствено управљање водама, заштиту од штетног дејства вода, заштиту вода и коришћење 
вода.  

По истеку времена од 10 година од дана доношења водопривредне основе преиспитаће се 
решења утврђена водопривредном основом.  

Водопривредна основа водног подручја и дела водног подручја мора бити у складу са 
водопривредном основом Републике Србије.  

Водопривредне основе из става 1. овог члана, просторни и урбанистички планови морају бити 
међусобно усклађени.  

Члан 10.  
Водопривредну основу Републике Србије и водопривредну основу водних подручја из члана 6. 

овог закона доноси Влада.  
Водопривредну основу дела водног подручја доноси министарство надлежно за послове 

водопривреде.  
Водопривредну основу Републике Србије припрема министарство надлежно за послове 

водопривреде.  
Водопривредну основу водног подручја и дела водног подручја припрема јавно водопривредно 

предузеће.  

2. Водопривредни биланс и план за управљање водним режимом  
Члан 11.  

Водопривредни биланс служи за праћење расположивих количина вода по квалитету и 
квантитету за средњорочно и дугорочно планирање.  

Водопривредни биланс се израђује за територију Републике Србије, по водним подручјима и 
њиховим деловима на прописан начин.  

Министар надлежан за послове водопривреде (у даљем тексту: министар водопривреде) 
доноси ближи пропис о садржини и начину израде водопривредног биланса.  

Члан 12.  
Ради заштите вода, заштите од штетног дејства вода и усклађене употребе вода, доноси се 

план за управљање водним режимом.  
План за управљање водним режимом се израђује за територију Републике Србије и водно 

подручје.  
Планом из става 1 овог члана утврђују се мере за управљање водним режимом.  

Члан 13.  
Водопривредни биланс за територију Републике Србије и водно подручје и план за управљање 

водним режимом за територију Републике Србије, доноси Влада.  
Водопривредни биланс за део водног подручја и план за управљање водним режимом за 

водно подручје доноси министарство надлежно за послове водопривреде.  
Водопривредни биланс и план за управљање водним режимом за територију Републике 

Србије, припрема министарство надлежно за послове водопривреде.  
Водопривредни биланс за водно подручје и његове делове и план за управљање водним 

режимом за водно подручје припрема јавно водопривредно предузеће.  
Предузећа и друга правна лица која захватају или испуштају воду дужна су да доставе јавном 

водопривредном предузећу податке о потрошњи и количинама захваћених и испуштених вода 
ради израде водопривредног биланса.  

3. Водопривредни услови  
Члан 14.  

У поступку припреме техничке документације за изградњу нових и реконструкцију постојећих 
објеката и за извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму, инвеститор 
је дужан да прибави водопривредне услове.  

Изузетно од одредбе става 1. овог члана за грађење стамбених, мањих пословних објеката и 
других објеката који се граде у складу са одговарајућим урбанистичким, односно просторним 
планом и ако се прикључују на јавни водовод и канализацију и бунаре за снабдевање водом за 
пиће једног домаћинства, није потребно прибављање водопривредних услова.  

Уз захтев за издавање водопривредних услова: инвеститор подноси и основне податке о 
локацији, намени и величини објекта, а по потреби и претходне студије и идејна решења којима 
се ближе сагледава утицај објекта на водни режим.  

Водопривредним условима се може прописати обавеза да се испуштање воде врши узводно 
од места захватања воде истог корисника.  



Министарство надлежно за послове водопривреде одредиће пословне и друге објекте из става 
2. овог члана за које није потребно прибављање водопривредних услова.  

Члан 15.  
Водопривредни услови су потребни за изградњу, односно реконструкцију објеката и извођење 

других радова и то:  
1) бране и акумулације;  
2) системе за снабдевање водом;  
3) хидроелектране, термоелектране и руднике;  
4) захват и довођење вода за индустријске објекте из површинских и подземних вода;  
5) индустријске објекте чије се отпадне воде испуштају у површинске и подземне воде или 

јавну канализацију;  
6) постројења за пречишћавање и објекти за одвођење и испуштање отпадних вода;  
7) магистралне и регионалне путеве, железнице и мостове на њима, аеродроме, преводнице, 

луке и пристаништа;  
8) индустријске и комуналне депоније;  
9) уређење водотока и изградњу заштитних водопривредних објеката;  
10) магистралне нафтоводе, гасоводе и продуктоводе;  
11) вађење песка, шљунка, камена и другог материјала из корита водотока, спрудова, 

напуштених корита и с обала природних водотока, природних и вештачких акумулација и на 
подручјима угроженим од ерозије;  

12) испирање акумулационих језера или чишћење наталоженог наноса из акумулационог 
језера;  

13) системе за одводњавање и наводњавање;  
14) захват и довођење воде за објекте, изузев индустријских, из површинских и подземних 

вода;  
15) објекте, изузев индустријских, чије се отпадне воде испуштају у површинске и подземне 

воде;  
16) вештачко обогаћивање подземних издана;  
17) рибњаке;  
18) сеоске водоводе;  
19) изградњу или затрпавање бушених и рени бунара и других бушотина за потребе рударских 

и геолошких подручја;  
20) сађење дрвећа и жбунастог биља и њихову сечу у кориту за велику воду и на обали;  
21) промену катастарске културе земљишта на ерозивном подручју;  
22) наводњавање пољопривредног земљишта отпадним водама;  
23) складиштење на обалама материја које могу загадити воду;  
24) подземна и надземна складишта за нафту и њене деривате и друге опасне материје;  
25) објекте, изузев индустријских, чије се отпадне воде испуштају у јавну канализацију, осим за 

атмосферске воде које нису загађене и воде из домаћинства;  
26) воденице и објекте на сплавовима;  
27) остале објекте који могу привремено, повремено или трајно да проузрокују промене у 

водном режиму или на које може да утиче водни режим.  
Водопривредне услове из става 1. тач. 1. до 10, 13, 22, 23. и 24. овог члана издаје 

министарство надлежно за послове водопривреде.  
Водопривредне услове из става 1. тач. 18, 20, 21, 25. и 26. овог члана издаје општински орган 

управе надлежан за послове водопривреде.  
Водопривредне услове из става 1. тач. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19. и 27. овог члана издаје јавно 

водопривредно предузеће.  
Пре издавања водопривредних услова за објекте и радове из ст. 2. и 4. овог члана инвеститор 

је дужан да прибави мишљење Републичког хидрометеоролошког завода, а за објекте и радове 
из става 2. овог члана и мишљење јавног водопривредног предузећа.  

4. Водопривредна сагласност  
Члан 16.  

Одобрење за изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и постројења и извођење 
других радова, изузев објеката и радова из члана 14. став 2. овог закона, може се издати по 
претходно прибављеној водопривредној сагласности.  

Водопривредну сагласност издаје орган, односно јавно водопривредно предузеће за објекте и 
радове за које су издали водопривредне услове.  

За објекте и радове из члана 15. став 1. тач. 1. (акумулација за водоснабдевање) 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
14, 16, 22, 23. и 24. овог закона потребна је и сагласност министарства надлежног за послове 
здравља и заштите животне средине, за објекте и радове који се односе на подземне воде из 
става 1. тач. 4, 14. и 16. овог члана министарства надлежног за геолошке послове, а за радове из 



става 1. тач. 18. и 19. овог члана општинског органа управе надлежног за послове здравља и 
заштиту животне средине.  

Члан 17.  
Водопривредном сагласношћу се утврђује да је техничка документација за објекте и радове, 

урађена у складу са водопривредним условима.  
Ако се изградњом објекта или извођењем радова не отпочне у року од две године 

водопривредна сагласност престаје да важи.  

5. Водопривредна дозвола  
Члан 18.  

Водопривредна дозвола је потребна за:  
1) коришћење и употребу вода из природних и вештачких водотока, језера и подземних вода;  
2) испуштање вода и других материја у природне и вештачке водотоке, језера, подземне воде и 

јавну канализацију;  
3) повећање количине захваћених и испуштених вода, измењене природе и квалитета 

испуштених вода.  
Члан 19.  

Водопривредном дозволом се утврђује начин и услови за употребу и коришћење вода и 
испуштање вода.  

Водопривредну дозволу издаје орган, односно јавно водопривредно предузеће за објекте и 
радове за које су издали водопривредну сагласност.  

Водопривредна дозвола се издаје на одређено време а најдуже за период од 10 година.  
Право стечено на основу водопривредне дозволе не може се пренети на другог корисника без 

сагласности органа, односно јавног водопривредног предузећа које је издало водопривредну 
дозволу.  

Члан 20.  
Право стечено на основу водопривредне дозволе престаје:  
1) истеком рока трајања дозволе;  
2) ако се корисник одрекне права из дозволе;  
3) кад се право не врши без оправданих разлога дуже од две године.  
Решење о утврђивању престанка права из става 1. тач. 2. и 3. овог члана доноси орган 

односно јавно водопривредно предузеће које је издало водопривредну дозволу.  
Члан 21.  

Одобрење за употребу објеката и постројења може се издати ако је претходно за њих издата 
водопривредна дозвола.  

Изузетно од одредбе става 1. овог члана одобрење за употребу објеката и то за регулацију 
водотока, изградњу насипа, далековода, магистралних и регионалних путева, железница, 
магистралних нафтовода, гасовода и продуктовода, мостова, подземних и надземних складишта 
за нафту и њене деривате и друге опасне материје, сађење дрвећа и жбунастог биља у кориту за 
велику воду и на обали, може се издати по претходно прибављеној потврди о испуњености 
услова из водопривредне сагласности.  

Потврду из става 2. овог члана издаје орган, односно јавно водопривредно предузеће које је 
издало водопривредну сагласност.  

6. Остале одредбе о водном режиму  
Члан 22.  

Водопривредни услови, водопривредна сагласност и водопривредна дозвола издају се у 
складу са водопривредном основом.  

Члан 23.  
Уз захтев за издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе прилаже се 

техничка документација прописане садржине.  
Министар водопривреде доноси ближи пропис о садржини техничке документације која се 

прилаже уз захтев за издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе.  
Члан 24.  

Орган, односно јавно водопривредно предузеће дужни су да све издате водопривредне 
сагласности, водопривредне дозволе и потврду из члана 21. став 2. овог закона региструје у 
водној књизи, на прописани начин.  

Општински орган управе надлежан за послове водопривреде и јавно водопривредно предузеће 
дужни су да све издате водопривредне сагласности и водопривредне дозволе и потврду из члана 
21. став 2. овог закона доставе министарству надлежном за послове водопривреде.  

Министар водопривреде доноси ближи пропис о обрасцу и начину вођења водне књиге.  
Члан 25.  



Ради обезбеђења података за заштиту вода и заштиту од штетног дејства вода, јавно 
водопривредно предузеће води катастре загађивача вода, водопривредних објеката и бујичних 
токова, на прописан начин.  

Катастри из става 1. овог члана су јавне књиге.  
Министар водопривреде и министар надлежан за послове здравља и заштите животне 

средине (у даљем тексту: министар здравља и заштите животне средине) доносе ближи пропис о 
садржини и начину вођења катастра загађивача вода.  

Министар водопривреде доноси ближи пропис о садржини и начину вођења катастра 
водопривредних објеката и бујичних токова.  

IV. ВОДОПРИВРЕДНА ДЕЛАТНОСТ  
1. Заштита од штетног дејства вода  

Члан 26.  
Заштита од штетног дејства вода обухвата радове и мере за заштиту од поплава и леда, 

заштиту од ерозије и бујица и отклањање последица од таквог дејства вода.  
Члан 27.  

Мере и радови за одбрану од поплава на одређеном подручју утврђују се општим и 
оперативним планом за одбрану од поплава.  

Планови из става 1. овог члана и план заштите од елементарних непогода усклађују се 
међусобно.  

Члан 28.  
Општи план за одбрану од поплава садржи мере које се морају предузети превентивно и у 

периоду наиласка великих вода (спољних и унутрашњих вода), дужности, одговорности и 
овлашћења у погледу предузимања појединих радњи, начин осматрања и евидентирања 
хидролошких и других података, прогнозу појава, обавештавања и друге податке.  

Општи план за одбрану од поплава доноси Влада за период од пет година.  
Члан 29.  

Оперативни план одбране од поплава садржи називе сектора и деоница, називе предузећа и 
организација која врше одбрану и имена одговорних лица, потребна средства, као и критеријуме 
за проглашавање редовне и ванредне одбране од поплава.  

Оперативни план одбране од поплава се доноси за период од једне године, а најкасније до 30. 
новембра текуће године за наредну годину.  

Оперативни план за одбрану од поплава доноси министарство надлежно за послове 
водопривреде.  

Члан 30.  
Планови из члана 27. став 1. овог закона доносе се за водотоке на којима постоје објекти за 

заштиту од штетног дејства вода.  
За подручја која нису обухваћена плановима из става 1. овог члана, а могу бити угрожена од 

поплава, мере и радове за заштиту од поплава прописује скупштина општине.  
Планове за одбрану од поплава доносе и предузећа и друга правна лица чија је имовина, 

односно подручје угрожено поплавама.  
Члан 31.  

У случају опасности од поплава министар водопривреде у споразуму са министром надлежним 
за послове саобраћаја, може на угроженом подручју забранити друмски, железнички или речни 
саобраћај.  

Члан 32.  
Одлуку о пробијању насипа и усмереном плављењу у случајевима који су предвиђени 

плановима из чл. 28. и 29. овог закона доноси главни руководилац одбране од поплава, а у 
случајевима који нису предвиђени плановима за одбрану од поплава такву одлуку доносе 
надлежни органи цивилне заштите, односно одговарајуће оперативно тело одређено планом из 
члана 29. овог закона.  

Члан 33.  
Предузећа и друга правна лица која користе акумулационе и ретенционе басене, дужна су да 

ове објекте одржавају и искоришћавају на начин којим се обезбеђује прихватање поплавних 
таласа, у мери која одговара величини и другим техничким особинама ових објеката.  

Величину запремине, односно висину слободног простора који се мора у акумулацији 
одржавати за прихватање поплавних таласа у појединим периодима као и погонске услове за 
испуштање воде из акумулације, одређује министарство надлежно за послове водопривреде.  

Предузећа и друга правна лица из става 1. овог члана дужна су да редовно достављају 
министарству надлежном за послове водопривреде, Републичком хидрометеоролошком заводу и 



главном руководиоцу за одбрану од поплава, податке о стању и степену напуњености 
акумулационих басена.  

Члан 34.  
Ако се због нагомилавања леда створе ледене преграде које могу проузроковати поплаве или 

ако због покретања леда у рекама може доћи до оштећења објеката за заштиту од штетног 
дејства вода и других објеката, предузеће се мере за разбијање и отклањање леда према 
плановима из чл. 28. и 29. овог закона.  

Мере из става 1. овог члана да би се заштитили од оштећења мостови, прелази, 
водопривредни, пловни и други објекти и постројења, дужна су предузимати предузећа која те 
објекте и постројења граде или одржавају и искоришћавају у складу са плановима из става 1. 
овог члана и наређењима руководиоца за одбрану од поплава.  

Члан 35.  
У случају проглашења ванредног стања одбране од поплава поред мера предвиђених 

плановима из чл. 28. и 29. овог закона предузеће се и следеће мере: евакуација становништва, 
мобилизација грађана и њихових средстава, људства и средстава предузећа и других правних 
лица, ради спровођења мера и спасавања лица и имовине.  

Члан 36.  
Земљиште између насипа за одбрану од поплава и корита (инундационо подручје) водотока и 

на заштићеној страни иза насипа у ширини од 50 метара може се користити на начин којим се не 
угрожава спровођење одбране од поплава а у складу са планом одбране од поплава.  

Саставни део насипа за одбрану од поплаве чине заштитни појас са шумом и заштитним 
зеленилом (заштитне шуме) у инундационом подручју у ширини од 50 метара поред насипа.  

Газдовање заштитним шумама спроводи јавно водопривредно предузеће у складу са посебном 
шумском основом.  

Основа из става 3. овог члана мора бити усклађена са планом одбране од поплава.  
Водно земљиште се може користити, без водопривредне сагласности, као пашњак, ливада и 

ораница.  
У плавним зонама могу се градити објекти у складу са просторним односно урбанистичким 

члановима којима се одређује земљиште које је угрожено од поплава и услови градње на том 
земљишту.  

Члан 37.  
У циљу спречавања дејства ерозије и бујица сопственици, односно корисници земљишта 

дужни су да граде и одржавају заштитне објекте (преграде, уставе, ретенције и сл.), изводе 
заштитне радове (пошумљавање, затрављивање, терасирање, чишћење корита и сл.) и спроводе 
мере заштите (забрана или ограничење сече дрвећа, забране или ограничења вађења песка, 
шљунка, начин коришћења пољопривредног земљишта и др.).  

Члан 38.  
На земљиштима угроженим од ерозије скупштина општине утврдиће ерозивно подручје.  
Ради спречавања штете од ерозије скупштина општине на ерозивном подручју прописује 

противерозивне мере уз претходно прибављено мишљење јавног водопривредног предузећа.  
Члан 39.  

Ако је на ерозивном подручју због искоришћавања земљишта, шума, камена и ради извођења 
радова, реконструкције и изградње грађевинских и других инвестиционих објеката дошло до 
оштећења површина земљишта и због тога веће изложености ерозији, стварања бразди и јаруга, 
оштећења извора, стаза, путева и водопривредних објеката, извођач радова, односно предузеће 
или друго правно лице које искоришћава објекте и друга добра од општег интереса, дужни су да у 
најкраћем могућем року заштите вегетацијом или на други погодан начин доведу земљиште и 
објекте у првобитно стање.  

2. Коришћење вода  
Члан 40.  

Вода се мора користити рационално и економично.  
Коришћење вода за снабдевање становништва водом за пиће, санитарне потребе и напајање 

стоке има првенство над коришћењем вода за остале намене.  
У циљу обезбеђења потреба у води за снабдевање становништва, санитарне и комуналне 

потребе, напајање стоке, за индустрије које траже висококвалитетну воду (прехрамбена, лекова и 
др.) и малих потрошача, подземне воде са квалитетом подобним за пиће и воде са извора по 
правилу се имају користити само за подмирење наведених потреба.  

Приликом сваког захватања површинских вода мора се низводно од захвата обезбедити 
гарантовани минимум.  

Природним језерима, изворима, јавним бунарима и јавним чесмама управља општина, ако 
посебним законом није другачије прописано.  



Начин искоришћавања и одржавања сеоских водовода врши се у складу са општим условима 
које прописује скупштина општине.  

Министар водопривреде доноси ближи пропис о начину одређивања гарантованог минимума.  
Члан 41.  

Вода која служи или је намењена за пиће или за производњу и прераду животних намирница и 
санитарно хигијенске и рекреативне потребе и минерална вода која служи за пиће не сме 
садржавати материје шкодљиве за здравље изнад прописаних граница а у погледу физичких, 
хемијских, биолошких, бактериолошких, вирусолошких и радиолошких својстава мора одговарати 
прописаним условима.  

Воде које су водопривредном основом или на други начин одређене за пиће не могу се 
користити за друге сврхе на начин који би неповољно утицао на потребну количину и својства 
воде.  

Вода која је намењена за наводњавање пољопривредних култура мора бити прописаног 
квалитета.  

Министар надлежан за послове пољопривреде (у даљем тексту: министар пољопривреде) и 
министар здравља и заштите животне средине, доносе ближи пропис о квалитету воде која се 
користи за наводњавање пољопривредних култура и водоснабдевање рибњака.  

Министар здравља и заштите животне средине доноси ближи пропис о квалитету воде која 
служи или је намењена за пиће или производњу или прераду животних намирница, за санитарно 
хигијенске и рекреативне потребе.  

Члан 42.  
У циљу коришћења воде за потребе водоснабдевања и рекреације врши се систематско 

испитивање квалитета воде на водозахватима (зона непосредне заштите) и јавним купалиштима.  
Систематско испитивање из става 1. овог члана врши се према програму који доноси Влада.  
Систематско испитивање из става 2 . овог члана врши организација која је посебним прописом 

овлашћена за обављање тих послова.  
Члан 43.  

Подручја на којима се налазе изворишта која се по количини и квалитету могу користити или се 
користе за снабдевање водом за пиће морају бити заштићена од намерног или случајног 
загађивања и других утицаја који могу неповољно деловати на издашност изворишта и на 
здравствену исправност воде.  

Мере заштите из става 1. овог члана, за изворишта и друге објекте водоснабдевања одређују 
се водопривредном основом и просторним планом.  

Члан 44.  
Изворишта од посебног значаја служе за регионално снабдевање водом.  
Изворишта из става 1. овог члана и његове границе одређује Влада.  

Члан 45.  
Подручја на којима се налазе изворишта из члана 43. овог закона су под посебном заштитом.  
У подручјима из става 1. овог члана установљавају се три зоне заштите и то: шира зона 

заштите, ужа зона заштите и зона непосредне заштите.  
Шира зона заштите обухвата подручје из става 1. овог члана.  
Ужа зона заштите обухвата површину акумулационог језера на највишем нивоу воде, с 

обалним појасом у ширини од око 500 метара.  
Зона непосредне заштите налази се унутар уже зоне заштите.  
Подручје уже зоне заштите и зоне непосредне заштите са режимима организације, уређења и 

коришћења простора у ужој и широј зони заштите утврђују се просторним, односно 
урбанистичким плановима у складу са хидрогеолошким и другим својствима земљишта.  

Решење о одређивању и одржавању зона и појасева санитарне заштите и ограничења из става 
1. овог члана доноси министар здравља и заштите животне средине у складу са прописом о 
начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите.  

Министар здравља и заштите животне средине доноси ближи пропис из става 7. овог члана.  
Члан 46.  

За зоне непосредне заштите и уже зоне заштите које су под шумом, општом и посебном 
шумском основом одређују се посебни услови и начин газдовања шумама и шумским 
замљиштем, у складу с наменом тих зона и прописаним мерама заштите.  

Члан 47.  
Санитарне и друге превентивне мере заштите изворишта односе се на све три зоне заштите 

подручја изворишта.  
Члан 48.  

Јавно водопривредно предузеће, односно друго предузеће привремено ће ограничити или 
ускратити коришћење воде уколико због реконструкције и кварова на објектима и постројењима, 



наступи несташица воде у толикој мери да се не могу задовољити све потребе, у складу са 
приоритетима за коришћење воде утврђеним овим законом и водопривредном основом.  

Члан 49.  
Комунална и друга предузећа као и друга правна лица која користе воде, дужна су да поставе 

уређаје за мерење, да мере и региструју количину захваћене воде и да податке о томе 
достављају јавном водопривредном предузећу.  

Члан 50.  
Ради заштите, коришћења и употребе површинских вода обавезно се прате квантитативни 

параметри вода.  
Квантитативне параметре из става 1. овог члана прати Републички хидрометеоролошки завод 

према посебном програму који доноси Влада.  
Члан 51.  

Ради заштите и коришћења подземних вода обавезно се прати стање нивоа и квалитета 
подземних вода прве фреатске издани, дубљих издани и дубоких подземних вода.  

Стање нивоа и квалитета подземних вода прве (фреатске) издани, прати Републички 
хидрометеоролошки завод, а дубљих издани и дубоких подземних вода, предузеће, односно 
друго правно лице коме то повери министарство надлежно за геолошке послове.  

Предузеће или друго правно лице које прати ниво подземних вода прве издани путем својих 
контролних (пијезометарских) бунара, дужно је да податке редовно доставља Републичком 
хидрометеоролошком заводу.  

Подаци из става 2. овог члана су јавни и могу се користити без накнаде.  
Члан 52.  

Ако се приликом бушења и истражних радова у рударству или приликом извођења рударских и 
других радова наиђе на подземне водоносне слојеве, изузев прве (фреатске) издани, извођач је 
дужан да одмах обавести министарство надлежно за послове водопривреде и министарство 
надлежно за геолошке послове и предузме мере да не дође до загађивања подземних вода.  

Ако се пронађене воде из става 1. овог члана неће одмах искоришћавати извођач је дужан да о 
свом трошку затвори бушотину.  

Бунари и бушотине са слободним истицањем воде морају бити опремљени уређајима за 
регулисање истицања и затварања и заштиту вода од загађивања.  

3. Заштита вода  
Члан 53.  

Заштита вода од загађивања спроводи се ради омогућавања нешкодљивог и несметаног 
коришћења вода, заштите здравља људи, животињског и биљног света и заштите животне 
средине.  

Заштита вода од загађивања спроводи се забраном, органичавањем и спречавањем уношења 
у воде опасних и штетних материја, прописивањем и преузимањем других мера са очување и 
побољшање квалитета вода.  

Заштита вода од загађивања спроводи се контролом и забраном рада брана и устава на 
рекама које ремете у одређеном периоду године основне карактеристике водотока.  

Члан 54.  
Заштита вода од загађивања спроводи се у складу са планом за заштиту вода од загађивања.  
Планом за заштиту вода од загађивања утврђују се нарочито: мере за спречавање или 

ограничавање уношења у виде опасних и штетних материја, мере за спречавање и одлагање 
отпадних и других материја на подручјима на којима то може утицати на погоршање квалитета 
вода, мере за пречишћавање загађених вода, начин спровођења интервентних мера у одређеним 
случајевима загађивања, организације које су дужне спроводити поједине мере, рокови за 
смањење загађивања воде, као и одговорности и овлашћења у вези са спровођењем заштите.  

План за заштиту вода од загађивања доноси Влада.  
План за заштиту вода од загађивања припрема министарство надлежно за послове 

водопривреде и министарство надлежно за послове здравља и заштиту животне средине.  
Члан 55.  

Ради утврђивања употребљивости воде за одређене намене врши се класификација вода и 
категоризација водотока.  

Класификацијом вода се врши општа подела вода у класе и одређују основни показатељи и 
границе њихових дозвољених вредности за поједине намене.  

Категоризацијом водотока се врши разврставање водотока и језера, односно њихових делова 
према квалитету воде који треба да се одржи, односно постигне ради стварања услова за живот 
становништва и развој привреде.  

Влада доноси ближи пропис о класификацији вода и категоризацији водотока.  
Члан 56.  



У циљу заштите вода забрањено је:  
1) уношење опасних и штетих материја које доводе до прекорачења прописаних вредности;  
2) уношење чврстих и течних материја које могу загадити воду или могу изазвати замуљивање, 

заслањивање воде и таложење наноса;  
3) испуштање у јавну канализацију отпадних вода које садрже опасне и штетне материје изнад 

прописаних вредности или које могу штетно деловати на могућност пречишћавања вода из 
канализације или које могу оштетити канализацију и постројење за пречишћавање вода;  

4) коришћење напуштених бунара као септичких јама;  
5) остављање у кориту за велику воду природних и вештачких водотока и језера материјала 

који могу загадити воде.  
Министар здравља и заштите животне средине доноси ближи пропис о опасним и штетним 

материјама у водама.  
Скупштина општине доноси ближи пропис о санитарно-техничким условима за испуштање 

отпадних вода у јавну канализацију.  
+ Судска пракса  

Члан 57.  
У циљу праћења стања загађености вода врши се систематско испитивање квалитета 

површинских и подземних вода, на прописани начин.  
Систематско испитивање квалитета вода врши се према програму који доноси Влада.  
Републички хидрометеоролошки завод врши систематско испитивање из става 1. овог члана.  
Министар водопривреде и министар здравља и заштите животне средине доносе ближи 

пропис о начину испитивања квалитета вода.  
Члан 58.  

Републички хидрометеоролошки завод доставља извештај о стању и променама квалитета 
вода за претходну годину (до 30. априла текуће године за претходну годину) министарству 
надлежном за послове водопривреде, министарству надлежном за послове здравља и заштиту 
животне средине и јавном водопривредном предузећу.  

Републички хидрометеоролошки завод је дужан да одмах по сазнању о хаваријском 
загађивању вода обавести о томе министарство надлежно за послове водопривреде, 
министарство надлежно за послове здравља и заштиту животне средине и јавно водопривредно 
предузеће.  

Републички хидрометеоролошки завод дужан је да омогући коришћење података из члана 57. 
овог закона свим заинтересованим научним и стручним организацијама, без накнаде.  

Републички хидрометеоролошки завод у случају хаваријских загађења вода дужан је да 
непрекидно прати кретање таласа хаваријског загађења воде дуж водотока и обавештава 
надлежне органе и јавно водопривредно предузеће све до тренутка нестанка хаваријског 
загађења.  

Члан 59.  
Комунална и друга предузећа, као и друга правна лица која испуштају отпадне воде у 

пријемнике и јавну канализацију дужна су да поставе уређај за мерење, да мере и региструју 
количине отпадних вода и да податке о томе доставе јавном водопривредном предузећу.  

Предузећа и друга правна лица која имају уређаје за пречишћавање воде и мерне уређаје 
дужна су ове уређаје одржавати у исправном стању и обезбедити њихово редовно 
функционисање и воде дневник рада уређаја за пречишћавање вода.  

Предузећа и друга правна лица из става 1. овог члана која испуштају отпадне воде у 
пријемнике и јавну канализацију дужна су да обезбеде испитивање квалитета преко предузећа и 
других правних лица која су овлашћена за вршење ових испитивања.  

Министар водопривреде и министар здравља и заштите животне средине доносе ближи 
пропис о начину и поступку за испитивање квалитета отпадних вода, минималном броју 
испитивања, као и садржини извештаја о утврђеном квалитету отпадних вода.  

Члан 60.  
Предузећа и друга правна лица могу да врше одређену врсту (физичко-хемијских, 

микробиолошких, хидробиолошких, бактериолошких и радиолошких) испитивања квалитета 
површинских и подземних вода, као и испитивања квалитета отпадних вода ако испуњавају 
услове у погледу кадрова, опреме, просторија и друге прописане услове.  

Министар водопривреде и министар здравља и заштите животне средине актом одређују 
предузећа и друга правна лица која испуњавају услове из става 1. овог члана.  

Акт из става 3. овог члана објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије".  
Предузећа и друга правна лица из става 1. овог члана дужна су да резултате испитивања 

доставе Републичком хидрометеоролошком заводу и јавном водопривредном предузећу једанпут 
месечно, а обавештење о хаваријском загађењу воде у току истог дана.  

Члан 61.  



Ако дође до непосредне опасности од загађења или до загађења водотока или језера и 
подземних вода, предузећа и друга правна лица из члана 59. овог закона дужна су да предузму 
потребне мере за смањење загађивања.  

Ако предузећа и друга правна лица не поступе у смислу става 1. овог члана, мере за смањење 
загађивања предузеће јавно водопривредно предузеће о њиховом трошку.  

Члан 62.  
Предузећа и друга правна лица која испуштају отпадну воду у пријемнике дужна су да врше 

санацију и предузимају мере за смањивање и спречавање загађивања воде и планирају средства 
и рокове за њихово остваривање.  

Члан 63.  
Грађанин, сопственик, односно корисник дела обале, заповедник пловног објекта и друго 

одговорно лице на пловном објекту, дужан је да одмах пријави надлежном органу (капетанији 
пристаништа или водопривредној инспекцији или органу унутрашњих послова или јавном 
водопривредном предузећу) ако примети да је дошло до загађивања воде и у водотоку и језеру.  

V. ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА СОПСТВЕНИКА, ОДНОСНО КОРИСНИКА  
1. Ограничење права  

Члан 64.  
Сопственик, односно корисник земљишта дужан је да:  
1) допусти пролаз преко земљишта лицима која су овлашћена да премеравају, снимају, 

пројектују и обележавају земљиште или воде, за потребе изградње или реконструкције 
водопривредних објеката, органима који врше инспекцијски надзор, као и лицима која изводе 
радове на изградњи, реконструкцији и одржавању тих објеката;  

2) допусти коришћење корита за велику воду и обалу реке у ширини од 3 метра лицима која су 
овлашћена да врше преглед стања и одржавања речних корита и обала;  

3) допусти слободно отицање воде која долази са узводних земљишта без промене правца и 
брзине воде;  

4) газдујуе шумама на инундационом подручју тако да се не праве сметње природном отицању 
воде и леда, пловидби на пловним путевима, одржавању објеката за заштиту од штетног дејства 
вода и спровођењу објеката за заштиту од штетног дејства вода и спровођењу одбране од 
поплава.  

Сопственик, односно корисник земљишта има право на накнаду штете у случајевима из става 
1. тач. 1. и 2. овог члана.  

Права и обавезе и друге односе који настану у вези с извођењем радова из става 1. тач. 1. и 2. 
овог члана споразумно уређују сопственик, односно корисник земљишта и предузеће које изводи 
радове.  
+ Судска пракса  

Члан 65.  
На изграђени сеоски водовод се могу прикључити предузећа и друга правна лица и грађани 

који нису учествовали у изградњи тог водовода под следећим условима:  
1. ако исти, с обзиром на количину воде, може да задовољи њихове потребе, и  
2. ако се њихово снабдевање водом не може друкчије решити на економичан и рационалан 

начин.  
Одобрење за прикључак из става 1. овог члана издаје општински орган управе надлежан за 

послове водопривреде.  
Предузећа и друга правна лица и грађани који се прикључују на водовод из става 1. овог члана 

обавезна су:  
1. да надокнаде сразмерни део трошкова изградње;  
2. да од часа прикључења сносе трошкове одржавања и искоришћавања водовода;  
3. да сносе све трошкове прикључења.  
Предузећа и друга правна лица и грађани који су се прикључили на сеоски водовод имају 

једнака права као и остали инвеститори, односно корисници сеоског водовода.  
Члан 66.  

Када се изградњом објекта којим се трајно подиже ниво воде природног водотока повећавају 
трошкови заштите од штетног дејства вода, власник, односно корисник тог објекта дужан је да те 
повећане трошкове накнади предузећу које је према овом закону дужно да предузме мере 
заштите од штетног дејства вода.  

Члан 67.  
Сопственик, односно корисник водног земљишта, односно сопственик или корисник 

водопривредног објекта на обали дужан је да на захтев јавног водопривредног предузећа, 
учествује на делу на коме је сопственик, односно корисник у извођењу мањих радова на 
одржавању корита за велику воду и обала, осим корита за малу воду, ради спречавања ерозије, 



одроњавања обала или загушивања корита због штетне вегетације или других препрека које могу 
ометати нормалан протицај воде.  

Ради заштите обале од рушења и ради учвршћивања корита и обезбеђења протицања воде и 
леда, водопривредни инспектор ће, на захтев јавног водопривредног предузећа, наложити 
сопственику, односно кориснику земљишта који чини обалу да на том земљишту изврше сађење 
дрвећа и жбунастог биља.  

Члан 68.  
Сопственик, односно корисник земљишта дужан је да на захтев јавног водопривредног 

предузећа уклони дрво из корита бујичних токова.  
Ако сопственик, односно корисник не уклони дрво из корита бујичних токова, односно ако је 

сопственик, односно корисник непознат, уклањање ће извршити јавно водопривредно предузеће 
без накнаде вредности уклоњеног дрвета.  

2. Посебне мере  
Члан 69.  

Ради заштите вода и водотока, спречавања оштећења и заштите водопривредних објеката и 
постројења, забрањено је:  

1) извршити радње које могу оштетити корита и обале природних и вештачких водотока, као и 
објеката за уређење водних токова или за заштиту од штетног дејства вода;  

2) уносити у природне, вештачке водотоке, језера и ретенције, камен, земљу, јаловину, 
посечено дрво и други материјал, као и упуштати загађене воде и материје;  

3) изводити радове и вадити материјал из водотока, који би могли угрозити: водни режим, 
стабилност бране или њену наменску употребу, стабилност одбрамбених насипа, регулационих и 
других водопривредних објеката, као и мењати природне услове у околини акумулационих и 
ретенционих басена услед чега би могло доћи до клизања терена, појаве ерозије или настајања 
вододерина и бујица;  

4) градити објекте или вршити садњу у плавној зони на начин који омета протицање воде и 
леда или је у супротности са прописима за градњу на плавном подручју;  

5) садити дрвеће на одбрамбеном насипу или поред насипа у појасу ширине 10 метара према 
водотоку и 50 метара на брањеном подручју, рачунајући од ножице насипа;  

6) садити дрвеће поред канала у појасу од 5 метара са обе стране, рачунајући од ивице 
канала;  

7) копати бунаре, ровове и паралелне канале дуж насипа у појасу 50 метара према водотоку и 
100 метара према брањеном подручју, изузев уколико је техничком документацијом доказано да 
није угрожена стабилност насипа;  

8) мењати или пресецати токове подземних вода, односно искоришћавати те воде у обиму 
којим се угрожавају снабдевање питком или технолошком водом, минерална и термална 
изворишта, стабилност тла и објеката;  

9) на каналима на удаљености мањој од 2 метра, односно другој удаљености утврђеној 
одлуком јавног водопривредног предузећа, орати или копати земљу и обављати друге радње 
којима се могу оштетити канали или пореметити њихово редовно функционисање.  

Изузетно од одредбе става 1. овог члана јавно водопривредно предузеће може одобрити 
обраду земљишта, сађење дрвећа или других засада, сечу дрвећа, испашу стоке или обављање 
других радова ако се тиме не угрожава стабилност и сигурност водопривредних објеката, односно 
водни режим.  

Члан 70.  
Сопственик, односно корисник земљишта дужан је да дозволи другом сопственику, односно 

кориснику извођење радова ради довођења, односно одвођења воде преко његовог земљишта 
ако не постоје повољнији технички или економски услови, уз право на накнаду штете коју 
споразумно утврђују.  

Ако заинтересоване стране не постигну споразум о утврђивању права службености и о висини 
одговарајуће накнаде одлуку доноси суд.  

Члан 71.  
Сопственик, односно корисник земљишта дужан је да допусти да јавно водопривредно 

предузеће, односно друго предузеће на његовом земљишту привремено смести материјал 
извађен из водотока и језера ради извршења водопривредних радова и да тај материјал 
транспортује преко тог земљишта.  

У случају из става 1. овог члана сопственик, односно корисник земљишта има право на 
накнаду штете.  

VI. - поглавље брисано -  
Члан 72.  

- брисан -  



 
+ Види:  
чл. 1. Закона - 54/96-1326.  

Члан 73.  
- брисан -  

 
+ Види:  
чл. 1. Закона - 54/96-1326.  

Члан 74.  
- брисан -  

 
+ Види:  
чл. 1. Закона - 54/96-1326.  

Члан 75.  
- брисан -  

 
+ Види:  
чл. 1. Закона - 54/96-1326.  

Члан 76.  
- брисан -  

 
+ Види:  
чл. 1. Закона - 54/96-1326.  

Члан 77.  
- брисан -  

 
+ Види:  
чл. 1. Закона - 54/96-1326.  

Члан 78.  
- брисан -  

 
+ Види:  
чл. 1. Закона - 54/96-1326.  

Члан 79.  
- брисан -  

 
+ Види:  
чл. 1. Закона - 54/96-1326.  

Члан 80.  
- брисан -  

 
+ Види:  
чл. 1. Закона - 54/96-1326.  

VII. ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
Члан 81.  

Оснива се Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" са потпуном одговорношћу (у даљем 
тексту: јавно водопривредно предузеће) за обављање водопривредне делатности.  

Скраћени назив предузећа је: ЈВП "Србијаводе" са п.о.  
Седиште предузећа је у Београду.  
Јавно водопривредно предузеће из става 1. овог члана управља водопривредним објектима из 

члана 4. тачке 1. тачке 2. - акумулације и бродске преводнице и тачке 4. овог закона, као добрима 
у општој употреби, осим објеката које су предузећа и друга правна лица изградила за сопствене 
потребе.  

Објекти из става 2. овог члана и друга средства којима располаже јавно водопривредно 
предузеће су у државној својини.  
+ Види:  
чл. 2. Закона - 54/96-1326.  
 
+ Судска пракса  

Члан 82.  



Делатност јавног водопривредног предузећа је: газдовање водним ресурсима и усклађивање 
потребе за водом разних корисника; праћење, одржавање и унапређивање водног режима; 
одржавање и реконструкција водопривредних објеката; организовање и спровођење одбране од 
поплава; одвођење сувишних вода и организовање одбране од унутрашњих вода на 
мелиорационом подручју; организовање и спровођење мера за заштиту од бујица и ерозије; 
обезбеђење воде за коришћење; организовање и спровођење мера за заштиту вода од 
загађивања; вршење инвеститорских послова код изградње, односно реконструкције 
водопривредних објеката; израду техничке документације у области водопривреде; припремање 
планова и програма у водопривреди; организовање и вођење водопривредног информационог 
система и документације о водама; извршавање задатака из међудржавних споразума у области 
водопривреде и организовање студијско-истраживачких радова у области водопривреде.  

Делатности из става 1. овог члана су од јавног интереса.  
Јавно водопривредно предузеће може студијско-истраживачке радове из става 1. овог члана 

поверити научно-истраживачкој институцији.  
Статутом јавног водопривредног предузећа ближе се уређују питања унутрашње организације, 

делокруг рада органа предузећа, права и обавезе делова предузећа у правном промету, 
овлашћења у погледу располагања средствима од стране делова предузећа и друга питања од 
значаја за пословање предузећа.  
+ Види:  
чл. 3. Закона - 54/96-1326.  

Члан 83.  
Јавно водопривредно предузеће може самостално или са страним, односно домаћим лицима 

да оснује предузећа за обављање појединих делатности из предмета свог пословања ако те 
делатности представљају техничко-технолошку и економску целину.  

Претварање државне својине у друге облике и организовање јавног водопривредног предузећа 
у друштво вршиће се на начин одређен прописима којима се уређује питање трансформације 
друштвених предузећа у предузећа у мешовитој или приватној својини, у складу са програмом 
преструктурирања који доноси Управни одбор јавног водопривредног предузећа.  

У случају из става 2. овог члана, учешће државног капитала не може бити мање од 51% од 
укупног капитала јавног водопривредног предузећа.  

Члан 84.  
Јавно водопривредно предузеће доноси дугорочне и средњорочне планове развоја и годишњи 

програм рада.  
На планове развоја из става 1. овог члана сагласност даје Влада, а на годишњи програм рада 

сагласност даје министарство надлежно за послове водопривреде.  
Члан 85.  

Над јавним водопривредним предузећем не може се спроводити поступак стечаја.  
У случају наступања услова за отварање и спровођење стечајног поступка над јавним 

водопривредним предузећем, Народна скупштина Републике Србије предузима мере за 
обезбеђење услова за несметан рад јавног водопривредног предузећа и јемчи за његове 
обавезе.  

Члан 86.  
Јавно водопривредно предузеће стиче и прибавља финансијска средства за обављање 

делатности и то из:  
1) средстава буџета Републике Србије која се обезбеђују за реализацију послова од општег 

интереса,  
2) накнада утврђених овим законом,  
3) улагања домаћих и страних лица,  
4) издавањем и продајом хартија од вредности,  
5) продајом делова предузећа, издавањем деоница и из других извора.  

+ Види:  
чл. 4. Закона - 54/96-1326.  

Члан 87.  
Органи јавног водопривредног предузећа су: Управни одбор, директор и Надзорни одбор.  

Члан 88.  
Орган управљања јавног водопривредног предузећа је Управни одбор, који има 11 чланова, од 

чега три члана Управног одбора се именују од представника запослених у јавном 
водопривредном предузећу на начин утврђен статутом.  

Члан 89.  
У случају организовања јавног водопривредног предузећа, као предузећа у мешовитој својини 

број чланова Управног одбора повећава се за број представника власника капитала сразмерно 
висини тог капитала у укупном капиталу предузећа.  



Члан 90.  
Управни одбор:  
1) утврђује пословну политику;  
2) доноси дугорочне и средњорочне планове развоја и годишњи програм рада;  
3) одлучује о статусним променама;  
4) одлучује о смањењу и повећању главнице;  
5) одлучује о оснивању нових предузећа;  
6) усваја извештаје о пословању предузећа и годишњи обрачун;  
7) доноси статут и одлуку о усвајању плана развоја и програма рада;  
8) доноси инвестиционе одлуке;  
9) утврђује висину накнада које представљају извор прихода;  
10) одлучује о куповини деоница, односно удела других предузећа;  
11) утврђује нормативе и стандарде за редовно одржавање водопривредних објеката и 

критеријума за образовање цена на редовном одржавању, као и услове и начин коришћења 
водопривредних објеката.  

Одлуку из става 1. тачка 9. овог члана Управни одбор доноси уз сагласност министарства 
надлежног за послове водопривреде.  

Образовањем Скупштине, послове из става 1. тач. 2, 3, 4, 5. и 10. овог члана, обавља 
Скупштина.  

Члан 91.  
Директор јавног водопривредног предузећа представља и заступа предузеће, организује и 

руководи процесом рада, води пословање предузећа, самостално доноси одлуке и одговара за 
законитост рада јавног водопривредног предузећа, предлаже програм рада и план развоја и 
предузима мере за њихово спровођење, извршава одлуке Управног одбора, потписује колективни 
уговор, врши друге послове одређене законом и статутом.  

Директор јавног водопривредног предузећа доноси акт о организацији и систематизацији 
радних места, уз сагласност Управног одбора.  

Организовањем јавног водопривредног предузећа у предузеће у мешовитој својини, директора 
именује Управни одбор уз сагласност Владе.  

Члан 92.  
Надзорни одбор јавног водопривредног предузећа има пет чланова.  
Надзорни одбор врши надзор над пословањем јавног водопривредног предузећа, прегледа 

годишњи извештај и годишњи обрачун.  
О резултатима надзора у писменом облику Надзорни одбор обавештава Владу и Управни 

одбор јавног водопривредног предузећа.  
Члан 93.  

Влада:  
1) даје сагласност на статут јавног водопривредног предузећа;  
2) даје сагласност на програм преструктурирања;  
3) даје сагласност на статусне промене предузећа;  
4) даје сагласност на оснивање или суоснивање предузећа за обављање појединих делатности 

из области пословања јавног водопривредног предузећа;  
5) именује чланове управног одбора;  
6) именује директора јавног водопривредног предузећа;  
7) именује чланове Надзорног одбора;  
8) разматра извештај Надзорног одбора.  

Члан 94.  
Ради заштите интереса грађана, предузећа и других правних лица статутом или другим 

општим актом јавног водопривредног предузећа, утврдиће се послови који се у вршењу 
водопривредне делатности морају обављати у том предузећу у време штрајка и начин њиховог 
извршавања, у складу са законом.  

Директор јавног водопривредног предузећа ће одредити раднике који ће радити на 
извршавању послова из става 1. овог члана и начин њиховог извршавања.  

Према лицу које не изврши налог директора из става 2. овог члана предузеће се мере 
утврђене статутом, односно колективним уговором.  

У случају да се предузимањем мера из става 2. овог члана не може обезбедити заштита 
интереса из става 1. овог члана, министар водопривреде предузима мере којима се обезбеђује 
заштита тог интереса.  

Члан 95.  
Ако јавно водопривредно предузеће због недостатка средстава није у могућности да 

квалитетно и уредно извршава послове, а посебно да квалитетно и уредно одржава, стара се о 



чувању, редовном одржавању, коришћењу и функционисању водопривредних објеката, дужно је 
да о томе благовремено обавести министарство надлежно за послове водопривреде.  

Члан 96.  
Јавно водопривредно предузеће је дужно да у вршењу јавних овлашћења обезбеди ефикасно 

и под једнаким условима остваривање права и дужности предузећа и других правних лица и 
грађана под условима утврђеним овим законом.  

Против управног акта јавног водопривредног предузећа у вршењу јавних овлашћења може се 
поднети жалба министарству надлежном за послове водопривреде.  

Јавно водопривредно предузеће у вршењу јавних овлашћења има право на стварне трошкове 
утврђене општим актом предузећа.  

На општи акт из става 3. овог члана сагласност даје министарство надлежно за послове 
водопривреде.  
+ Судска пракса  

VIII. ВОДНА ЗАДРУГА  
Члан 97.  

У циљу одбране од штетног дејства вода или обезбеђења услова за коришћење вода, 
заинтересована лица на мелиорационом подручју или делу мелиорационог подручја могу 
основати водну задругу у складу са законом којим се уређују питања пословања и оснивања 
задруге.  

Члан 98.  
Водна задруга је дужна да радове на одводњавању и наводњавању усклади са плановима и 

програмима јавног водопривредног предузећа.  

IX. ФИНАНСИРАЊЕ ВОДОПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
Члан 99.  

Средства за финансирање водопривредне делатности из члана 82. овог закона обезбеђују се 
из накнаде за коришћење вода; накнаде за заштиту вода; накнаде за одводњавање; накнаде за 
наводњавање; накнаде за извађени материјал из водотока и накнаде за коришћење 
водопривредних објеката и за вршење других услуга, као и из средстава буџета Републике 
Србије за финансирање послова од општег интереса.  

Накнада за коришћење вода плаћа се за коришћење површинских, подземних и минералних 
вода.  

Средства остварена од накнаде за одводњавање, накнаде за наводњавање и накнаде за 
коришћење водопривредних објеката и за вршење других услуга су приход јавног 
водопривредног предузећа.  

Средства остварена од накнаде за коришћење вода, накнаде за заштиту вода и накнаде за 
извађени материјал из водотока евидентирају се на посебном рачуну министарства надлежног за 
послове водопривреде.  

Висини накнаде из става 4. овог члана утврђује Влада.  
+ Види:  
чл. 1. Закона - 53/93-2460.  
чл. 6. Закона - 54/96-1326.  

Члан 99а  
Послови од општег интереса су:  
1) изградња, реконструкција и одржавање објеката за заштиту од штетног дејства вода;  
2) изградња, реконструкција и одржавање вишенаменских акумулација, хидромелиорационих 

објеката и објеката регионалних система за снабдевање водом до водозахвата појединих 
корисника, односно до прикључка на комунални систем водоснабдевања, као и за изградњу 
објеката за водоснабдевање насеља која се не могу укључити у регионалне системе за 
снабдевање водом;  

3) предузимање мера за заштиту вода од загађивања (испитивање квалитета вода, изградњу, 
реконструкцију и проширење уређаја и постројења за пречишћавање вода и др);  

4) заштита земљишта од ерозије;  
5) студијско-истражни радови (водопривредни информациони систем, истражни радови, 

израда студија, планова, програма, водопривредних основа, водопривредног биланса, катастара, 
техничких прописа и норматива и др.);  

6) реализација обавеза и учешће у међународној сарадњи.  
Средства остварена од накнада из члана 99. став 4. овог закона и друга средства обезбеђена у 

буџету Републике Србије за намене из става 1. овог члана користе се према годишњем програму 
радова.  

Средства из става 2. овог члана користе се као учешће у финансирању послова од општег 
интереса.  



Програм из става 2. овог члана доноси Влада.  
Програмом из става 2. овог члана одређују се објекти, врста и обим радова који ће се 

финансирати у периоду за који се програм доноси, предрачун радова, динамика извођења радова 
и улагања, висина учешћа и друга питања везана за изградњу, реконструкцију и одржавање 
водопривредних објеката.  

Ближе услове и критеријуме за доделу и коришћење средстава и начин доделе средстава из 
става 2. овог члана, утврђује министарство надлежно за послове водопривреде.  

Доделу средстава за изградњу и извођење других радова врши министарство надлежно за 
послове водопривреде, уговором на основу спроведеног конкурса.  

Неутрошена средства у претходној години преносе се за исте намене у наредну годину.  
+ Види:  
чл. 7. Закона - 54/96-1326.  

Члан 100.  
Накнаду за одводњавање плаћају корисници, односно сопственици пољопривредног, 

грађевинског и шумског земљишта, земљишта под саобраћајницама и другог земљишта на 
мелиорационом подручју које се непосредно, односно посредно одводњава.  

Накнада за одводњавање се не плаћа за земљиште под насипима за одбрану од поплаве, под 
рибњацима и ретенцијама, каналима и другим водопривредним објектима којима управља јавно 
водопривредно предузеће.  

Висина накнаде из става 1. овог члана утврђује се у зависности од висине трошкова 
одводњавања и одржавања, функционисања и изградње објеката за одводњавање на 
мелиорационом подручју.  

Члан 101.  
Накнада за одводњавање пољопривредног и шумског земљишта обрачунава се и плаћа на 

основу катастарског прихода, односно по јединици површине.  
Накнада за одводњавање шумског земљишта не може бити мања од половине прописне 

накнаде за одводњавање пољопривредног земљишта.  
Накнада за одводњавање грађевинског земљишта плаћа се по јединици површине, зависно од 

намене земљишта, количине воде која се са њега слива.  
Висина накнаде из става 3. овог члана не може бити мања од десетоструког ни већа од 

двадесетоструког износа накнаде за одводњавање пољопривредног земљишта.  
Средства остварена од накнаде из ст. 1. и 3. овог члана користе се за одржавање, 

функционисање и изградњу објеката за одводњавање на мелиорационом подручју.  
Члан 102.  

Накнада за наводњавање плаћају сопственици, односно корисници земљишта за које је 
обезбеђена вода.  

Висина накнаде за наводњавање се одређује у зависности од висине трошкова за одржавање 
и функционисање објеката за наводњавање и количине захваћене воде исказане по м3 или по 
јединици површине.  

Средства остварена од накнаде за наводњавање користе се за одржавање, функционисање и 
реконструкцију објеката за наводњавање на мелиорационом подручју.  

Члан 103.  
Накнаду за коришћење вода плаћају корисници површинских, подземних и минералних вода 

сразмерно количини и квалитету захваћене воде и зависно од намене за коју се вода користи.  
Јавно електропривредно предузеће плаћа накнаду сразмерно количини произведене 

електричне енергије у хидроелектранама.  
Средства остварена од накнаде за коришћење вода користе се за финансирање изградње 

објеката за снабдевање становништва и привреде водом и за уређење водотока.  
+ Види:  
чл. 2. Закона - 53/93-2460.  
чл. 8. Закона - 54/96-1326.  

Члан 104.  
Накнаду за заштиту вода плаћају предузећа и друга правна лица и грађани сразмерно 

количини, степену загађености и врсти отпадне или друге воде промењених својстава, односно 
друге материје којом се погоршава квалитет вода и услови њеног коришћења, коју директно или 
индиректно испуштају у површинске или подземне воде.  

Средства остварена од накнаде за заштиту вода користе се за предузимање мера заштите 
вода од загађивања и пречишћавања отпадних вода.  

Члан 105.  
Накнада за извађени песак, шљунак и други материјал извађен из корита водотока, спрудова, 

напуштених корита и са обала природних водотока, природних и вештачких акумулација и на 
подручјима угроженим од ерозије, плаћа се према количини извађеног материјала.  



Део накнаде за извађени материјал из водотока у висини од 40%, корисници уплаћују на рачун 
буџета општине а део ове накнаде у висини од 60% на рачун јавног водопривредног предузећа.  

Средства остварена од накнаде из става 1. овог члана користе се за уређење водотока.  
+ Види:  
чл. 3. Закона - 53/93-2460.  
чл. 9. Закона - 54/96-1326.  

Члан 106.  
Висину накнада за коришћење водопривредних објеката и за вршење других услуга (пловидба, 

производња електричне енергије и др.), утврђује јавно водопривредно предузеће уз сагласност 
министарства надлежног за послове водопривреде.  

Члан 107.  
У погледу рокова плаћања аконтације накнада, застарелости, камата, обнове поступка и 

поступка принудне наплате накнада и других питања која нису уређена овим законом, када су у 
питању предузећа која имају статус корпорација примењују се прописи о порезу на добит 
корпорација а за остале обвезнике плаћања накнада прописи о плаћању пореза на доходак 
грађана.  
+ Види:  
чл. 4. Закона - 53/93-2460.  

X. УПРАВНИ ОДБОР  
Члан 108.  

Надзор над законитошћу аката јавног водопривредног предузећа којима се решава о правима и 
дужностима грађана, предузећа и других правних лица и инспекцијски надзор у области 
водопривреде врши министарство надлежно за послове водопривреде.  

Инспекцијски надзор обухвата надзор над применом овог закона, других прописа и општих 
аката који се односе на изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и извођење других 
радова који могу утицати на промене у водном режиму.  

Инспекцијски надзор у области која се односи на воду за пиће врше органи санитарне 
инспекције.  

Члан 109.  
У вршењу послова водопривредне инспекције, водопривредни инспектор:  
1) врши контролу над изградњом објеката и извођењем других радова који могу да проузрокују 

квалитативне или квантитативне промене у природном или вештачки успостављеном водном 
режиму;  

2) врши контролу водопривредних дозвола, водопривредних сагласности, потврда, 
документације за одбрану од поплава, водних књига, катастара вода, загађивача вода, бујичних 
токова и водопривредних објеката, пословних књига и осталих докумената;  

3) врши контролу начина искоришћавања водопривредних објеката ради утврђивања да ли је 
њихово искоришћавање у складу са издатим водопривредним сагласностима, водопривредним 
дозволама и потврдама;  

4) контролише функционисање уређаја на објектима који су од значаја за сигурност објеката и 
постројења;  

5) контролише режим и квалитет вода у природним и вештачким водотоцима, језерима и 
подземним водама;  

6) контролише функционисање, исправност и ефикасност уређаја за пречишћавање отпадних 
вода;  

7) контролише поштовање прописаног водног режима у погледу обезбеђења гарантованог 
минималног протицаја низводно од захвата.  

Водопривредни инспектор овлашћен је и дужан да нареди да се утврђене неправилности и 
недостаци отклоне у року који он одреди и то да:  

1) забрани, односно обустави извођење радова који се изводе супротно издатој 
водопривредној сагласности, односно водопривредној дозволи или без водопривредне 
сагласности, односно водопривредне дозволе;  

2) нареди сађење дрвећа и жбунастог биља у случајевима утврђеним овим законом;  
3) забрањени или ограничени коришћење вода, испуштање вода, вађење материјала, односно 

коришћење објеката и постројења у случајевима утврђеним овим законом;  
4) нареди рушење објеката и постројења или уклањање дрвећа и жбунастог биља који су 

изграђени, односно засађени без водопривредне сагласности, ако у року одређеном решењем 
водопривредног инспектора није поднет захтев за издавање водопривредне сагласности или је 
поднет захтев правоснажно одбијен;  

5) нареди престанак рада предузећа и другим правним лицима када утврди да отпадне воде 
које испуштају садрже опасне материје у количинама већим од дозвољених, док се количине тих 
материја не смање испод дозвољених граница.  



Предузећа и друга правна лица и грађани дужни су да водопривредном инспектору омогуће 
вршење надзора и пруже потребне податке.  

Члан 110.  
Ако приликом вршења надзора утврди да се предузеће или друго правно лице и грађанин нису 

придржавали овог закона или прописа донетих на основу њега, водопривредни инспектор 
писмено ће констатовати нађене неправилности и недостатке и наредиће решењем мере за 
њихово отклањање, одређујући и рокове за њихово спровођење.  

Против решења водопривредног инспектора може се изјавити жалба Влади.  
Жалба против решења из става 1. овог члана не одлаже извршење решења.  

Члан 111.  
Водопривредни инспектор може по потреби организовати узимање узорака воде и отпадних 

вода ради анализе и провере степена загађености вода а трошкове анализе сноси предузеће и 
друго правно лице или грађанин од кога потиче загађење ако анализа покаже да је дошло до 
загађења воде изнад прописаних граница.  

Члан 112.  
Послове водопривредног инспектора може обављати радник који поред законом утврђених 

услова за рад у органима управе има стручну спрему седмог ступња и то: дипломирани 
грађевински инжењер, хидротехничког смера, дипломирани инжењер шумарства, бујичарског 
смера, дипломирани технолог, дипломирани инжењер пољопривреде, водопривредног смера и 
са најмање три године радног искуства на пословима из оквира водопривредне делатности.  

Члан 113.  
Орган санитарне инспекције је овлашћен и дужан да:  
1) забрани коришћење за друге сврхе воде која служи за пиће или је намењена за пиће, ако би 

то коришћење неповољно утицало на здравствену исправност воде;  
2) забрани изградњу или употребу објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење 

друге делатности у зони заштите, односно која су у појасу санитарне заштите, изворишта која 
служе за јавно снабдевање водом за пиће, ако то угрожава здравствену исправност;  

3) забрани изградњу или реконструкцију, односно пуштање у рад објеката и постројења за 
јавно снабдевање водом за пиће ако није прибављена сагласност надлежног органа за послове 
здравља и заштите животне средине;  

4) нареди отклањање недостатака на објектима и постројењима за јавно снабдевање водом за 
пиће који могу неповољно деловати на здравствену исправност воде за пиће;  

5) забрани употребу воде за пиће за коју је овлашћено предузеће или друго правно лице 
утврдило да с обзиром на прописана физичка, хемијска, биолошка, бактериолошка, вирусолошка 
и радиолошка својства, није здравствено исправна;  

6) нареди пречишћавање, дезинфекцију и друге прописане санитарне мере ради поправке или 
заштите квалитета воде за пиће;  

7) нареди предузимање других мера које су потребне у циљу заштите здравствене 
исправности воде за пиће.  

XI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 114.  

Ко оштети, уништи или учини неупотребљивим водопривредни објекат казниће се за кривично 
дело затвором до пет година.  

Члан 115.  
Ко вађењем песка, шљунка и другог материјала из корита водотока, оштети корито, обале и 

регулационе грађевине казниће се за кривично дело затвором до пет година или новчаном 
казном.  

Члан 116.  
Ко без водопривредне дозволе врши пуњење акумулације или користи воде из акумулације и 

тиме изазове опасност по живот или здравље људи или имовине већих размера казниће се за 
кривично дело затвором до пет година.  

Члан 117.  
Предузеће или друго правно лице казниће се за привредни преступ новчаном казном у износу 

од 200.000 до 3.000.000 динара ако:  
1) изводи радове на изградњи нових или реконструкцију или уклањање постојећих 

водопривредних објеката или изградњу или реконструкцију других објеката или постројења, или 
врши друге радове без водопривредне сагласности или противно издатој водопривредној 
сагласности (члан 16. став 1. овог закона);  

2) врши неку радњу без водопривредне дозволе (члан 18. овог закона) или противно 
водопривредној дозволи (члан 19. став 1. овог закона);  



3) право стечено на основу водопривредне дозволе преноси без сагласности органа, односно 
јавног водопривредног предузећа који је издао дозволу (члан 19. став 4. овог закона);  

4) предузеће или друго правно лице ако не донесе план за одбрану од поплава (члан 30. став 
3. овог закона);  

5) не предузме мере за заштиту водопривредних, пловних или других објеката и постројења у 
случају нагомилавања леда (члан 34. став 2. овог закона);  

6) у плавним зонама гради објекте супротно прописаним условима (члан 36. став 6. овог 
закона);  

7) као извођач радова или предузеће или друго правно лице које искоришћава објекте или 
друга добра не предузме потребне мере из члана 39. овог закона;  

8) приликом сваког захватања површинских вода, низводно од захвата не обезбеди воде за 
потребе гарантованог минимума (члан 40. став 4. овог закона);  

9) вода за пиће садржи материје шкодљиве за здравље изнад прописаних граница, а у погледу 
физичких, хемијских, биолошких, бактериолошких, вирусолошких и радиолошких својстава не 
одговара прописаним условима (члан 41. став 1. овог закона);  

10) воду одређену за пиће користи за друге сврхе које неповољно утичу на потребну количину 
и својство воде (члан 41. став 2. овог закона);  

11) предузме неку од радњи из члана 56. овог закона;  
12) не предузме потребне мере из члана 61. став 1. овог закона;  
13) ако предузме неку од радњи из члана 69. овог закона.  
За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у предузећу или 

другом правном лицу новчаном казном од 90.000 до 200.000 динара.  
+ Види:  
чл. 5. Закона - 53/93-2460.  
чл. 34. Закона - 48/94-1497.  
чл. 45. Закона - 101/2005-28.  
 
+ Судска пракса  

Члан 118.  
Предузеће или друго правно лице казниће се за прекршај новчаном казном од 100.000 до 

1.000.000 динара ако:  
1) не достави податке о потрошњи и количинама воде ради израде водопривредног биланса 

(члан 13. став 5. овог закона);  
2) у поступку припреме техничке документације за изградњу нових и реконструкцију постојећих 

водопривредних и других објеката и извођење других радова, не прибави водопривредне услове 
(члан 15. став 1. овог закона);  

3) све издате водопривредне сагласности, водопривредне дозволе и потврде не региструје у 
водној књизи (члан 24. став 1. овог закона) или све издате водопривредне сагласности, 
водопривредне дозволе и потврде не достави министарству надлежном за послове 
водопривреде (члан 24. став 2. овог закона);  

4) катастре загађивача вода, водопривредних објеката, бујичних токова и противерозионих 
објеката не води на прописани начин (члан 25. став 1. овог закона);  

5) користи акумулационе и ретенционе басене супротно члану 33. став 1. овог закона;  
6) не достави податке из члана 33. став 3. овог закона;  
7) ако земљиште користи на начин којим се угрожава спровођење одбране од поплава (члан 

36. став 1. овог закона);  
8) ако не предузме мере из члана 37. овог закона;  
9) противно водопривредној основи или просторном плану не заштити извориште и друге 

објекте од намерног или случајног загађења или других утицаја који могу неповољно деловати на 
издашност изворишта и на здравствену исправност воде (члан 43. овог закона);  

10) уколико привремено не ограничи или ускрати коришћење воде у случајевима предвиђеним 
у члану 48. овог закона;  

11) не поставе уређај за мерење, мере и региструју количину захваћене воде и податке о томе 
не доставе јавном водопривредном предузећу (члан 49. овог закона);  

12) редовно не доставља податке о нивоу и квалитету подземних вода прве издани које прате 
путем својих контролних (пијезометарских) бунара (члан 51. став 3. овог закона);  

13) као извођач радова не поступи по одредбама члана 52. ст. 1. и 2. овог закона;  
14) бунаре и бушотине са слободним истицањем воде не опреми уређајима за регулисање 

истицања и затварања и заштиту вода од загађивања (члан 52. став 3. овог закона);  
15) не поставе уређаје за мерење, мере и региструју количине отпадних вода и да податке о 

томе доставе јавном водопривредном предузећу (члан 59. став 1. овог закона);  



16) уређај за пречишћавање вода и мерне уређаје не одржавају у исправном стању и не 
обезбеђују њихово редовно функционисање и не воде дневник рада ових уређаја (члан 59. став 
2. овог закона);  

17) не обезбеде испитивање квалитета вода које испуштају у пријемнике и јавну канализацију, 
преко предузећа и других правних лица која су овлашћена за вршење ових испитивања (члан 59. 
став 3. овог закона);  

18) не доставе Републичком хидрометеоролошком заводу, резултате испитивања у роковима 
одређеним чланом 60. став 5. овог закона;  

19) не предузму мере из члана 62. овог закона;  
20) као сопственик, односно корисник дела обале примети а не пријави надлежном органу да је 

дошло до загађивања вода у водотоцима и језеру (члан 63. овог закона);  
21) као сопственик, односно корисник земљишта не допусти коришћење неког од права из чл. 

64. овог закона;  
22) као сопственик или корисник водног земљишта, односно сопственик или корисник водног 

земљишта на обали не изврши неку од радњи из члана 67. овог закона;  
23) из корита бујичних токова не уклони дрво на захтев јавног водопривредног предузећа (члан 

68. став 1. овог закона);  
24) као сопственик, односно корисник земљишта не допусти коришћење неког од права из 

члана 71. став 1. овог закона;  
25) водопривредном инспектору не омогући вршење надзора или му не пружи потребне 

податке (члан 109. овог закона);  
26) не поступи по решењу водопривредног инспектора, односно органа санитарне инспекције 

донетог на основу овлашћења из овог закона, уколико за такву радњу није прописана строжа 
казна;  

27) поступи противно пропису донетом на основу овлашћења из овог закона уколико за такву 
радњу није прописана строжа казна.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у предузећу или другом 
правном лицу новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара.  

Одговорно лице у Републичком хидрометеоролошком заводу казниће се за прекршај новчаном 
казном од 10.000 до 50.000 динара ако не врши систематско испитивање квалитета вода у 
водотоцима, у складу са програмом из чл. 57. став 2. овог закона или ако не изврши неку обавезу 
из члана 58. овог закона.  
+ Види:  
чл. 45. Закона - 53/93-2467.  
чл. 2. Закона - 67/93-3111.  
чл. 34. Закона - 48/94-1497.  
чл. 45. Закона - 101/2005-28.  

Члан 119.  
Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара за прекршај казниће се грађанин ако:  
1) у поступку припреме техничке документације за изградњу нових и реконструкцију постојећих 

водопривредних и других објеката и извођење других радова не прибави водопривредне услове 
(члан 15. став 1. овог закона);  

2) изводи радове на изградњи или реконструкцији објеката или постројења или врши друге 
радове без водопривредне сагласности или противно издатој водопривредној сагласности (члан 
16. став 1. овог закона);  

3) врши неку радњу без водопривредне дозволе, односно нове водопривредне дозволе (члан 
18. овог закона) или противно водопривредној дозволи (члан 19. став 1. овог закона);  

4) право стечено на основу водопривредне дозволе преноси без сагласности органа који је 
издао дозволу (члан 19. став 4. овог закона);  

5) у плавним зонама гради објекте супротно прописаним условима (члан 36. став 6. овог 
закона);  

6) не пријави да је дошло до загађења вода у водотоцима и језерима (члан 63. овог закона).  
За прекршај ће се казнити грађанин новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара ако изврши и 

неку од радњи из члана 117. став 1. тач. 7, 8, 10, 11. и 13. и члана 118. став 1. тач. 7, 8, 13, 14, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26. и 27. овог закона.  
+ Види:  
чл. 45. Закона - 53/93-2467.  
чл. 2. Закона - 67/93-3111.  
чл. 34. Закона - 48/94-1497.  
чл. 45. Закона - 101/2005-28.  

Члан 120.  
За кривично дело из члана 115. овог закона учиниоцу ће се поред прописане казне одузети и 

предмет извршења кривичног дела.  



Члан 121.  
За привредни преступ из члана 117. став 1. тачка 1. овог закона предузећу или другом правном 

лицу поред прописане казне изрећи ће се и заштитна мера обавезног одузимања предмета који 
су употребљени или намењени за извршење привредног преступа или намењени за извршење 
привредног преступа или су настали или прибављени извршењем привредног преступа.  

За привредни преступ из члана 117. став 1. тачка 3. овог закона може се предузећу или другом 
правном лицу поред прописане казне изрећи и заштитна мера одузимања имовинске користи.  

Одговорном лицу из члана 117. став 2. овог закона може се за привредни преступ из члана 
117. став 1. тач. 1, 2, 3, 4, 5, 7. и 8. овог закона поред прописане казне изрећи и заштитна мера 
забрана вршења одређених дужности.  

Члан 122.  
За прекршај из члана 119. став 1. тачка 2. овог закона може се грађанину поред казне изрећи 

заштитна мера одузимања имовинске користи стечене извршењем прекршаја.  
За прекршај из члана 119. став 1. тачка 2. овог закона, грађанину поред казне изрећи ће се и 

заштитна мера обавезног одузимања предмета који су употребљени или намењени за извршење 
прекршаја или су настали или прибављени извршењем прекршаја.  

Члан 123.  
Водопривредни инспектор привремено ће одузети предмет извршења из чл. 120, 121. и 122. 

овог закона.  
О одузимању предмета водопривредни инспектор је дужан да изда потврду са тачним 

назначењем одузетог предмета.  
О извршеном привременом одузимању предмета водопривредни инспектор је дужан да одмах 

обавести орган надлежан за покретање поступка због учињеног кривичног дела, привредног 
преступа или прекршаја.  

Члан 124.  
Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у 

министарству надлежном за послове водопривреде и органу санитарне инспекције ако у вршењу 
инспекцијског надзора не предузме мере у складу са чл. 109. и 113. овог закона.  
+ Види:  
чл. 45. Закона - 53/93-2467.  
чл. 2. Закона - 67/93-3111.  
чл. 34. Закона - 48/94-1497.  
чл. 45. Закона - 101/2005-28.  

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 125.  

Границе водних подручја из члана 6. овог закона утврдиће влада у року од два месеца од дана 
ступања на снагу овог закона.  

Члан 126.  
Водопривредна основа Републике Србије донеће се најкасније у року од две године од дана 

ступања на снагу овог закона.  
Водопривредне основе за водна подручја из члана 10. овог закона донеће се најкасније у року 

од пет година од дана ступања на снагу овог закона.  
До доношења водопривредне основе, водопривредни услови, водопривредне сагласности и 

водопривредне дозволе могу се издавати у складу с постојећом документацијом.  
Члан 127.  

Министар водопривреде донеће прописе из члана 1. став 3, члана 23. став 2, члана 24. став 3, 
члана 25. став 4. и члана 40. став 7. овог закона у року од шест месеци од дана ступања на снагу 
овог закона.  

Министар здравља и заштитне животне средине донеће прописе из члана 41. став 5, члана 45. 
став 8. и члана 56. став 2. овог закона у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог 
закона.  

Министар водопривреде и министар здравља и заштите животне средине донеће прописе из 
члана 25. став 3, члана 57. став 4, члана 59. став 4 и члана 60. став 2. овог закона у року од шест 
месеци од дана ступања на снагу овог закона.  

Министар пољопривреде и министар здравља и заштите животне средине донеће пропис из 
члана 41. став 4. овог закона у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.  

Скупштина општине донеће пропис из члана 56. став 3. овог закона у року од шест месеци од 
дана ступања на снагу овог закона.  

Члан 128.  



Сопственици односно корисници постојећих водопривредних објеката и постројења дужни су 
да начин коришћења ових објеката ускладе са водопривредном основом у року одређеном у 
водопривредној основи.  

Ако се начин коришћења објеката и постројења из става 1. овог члана не усклади с 
водопривредном основом у року одређеном том основом, министарство надлежно за послове 
водопривреде забраниће искоришћавање тих објеката и постројења док се не ускладе с 
водопривредном основом.  

Члан 129.  
Фонд из члана 72. став 1. овог закона почеће с радом 1. јануара 1992. године.  
Друштвени фонд за воде Србије, Друштвени фонд вода Војводине и Друштвени фонд за воде 

Косова и Метохије чија је обавеза оснивања утврђена законом, престају са радом 31. децембра 
1991. године.  

Фондови за мелиорацију чија је обавеза оснивања утврђена Законом о водама ("Службени 
лист САПВ", број 25/90 и 38/90) и друштвени фондови за мелиорацију основани према Закону о 
водама ("Службени гласник СРС", бр. 49/89, 59/89, 14/90 и 32/90 и "Службени гласник РС", бр. 
21/90 24/90) престају са радом 31. децембра 1991. године.  

Фонд из става 1. овог члана преузима средства, права и обавезе фондова из ст. 2. и 3. овог 
члана.  

Фондови из става 1. овог члана преузима средства, права и обавезе фондова из ст. 2. и 3. овог 
члана.  

Фондови из ст. 2. и 3. овог члана од дана ступања на снагу овог закона могу преузимати 
материјалне обавезе које се могу извршити у целини до 31. децембра 1991. године.  

Фондови из ст. 2. и 3. овог члана могу преузети и материјалне обавезе које ће се извршавати и 
после рока утврђеног у ставу 5. овог члана, уз сагласност Владе.  

Члан 130.  
Јавна водопривредна предузећа из члана 81. став 1. тач. 1, 2. и 3. овог закона почињу с радом 

1. јануара 1992. године.  
Статут предузећа из става 1. овог члана донеће се најкасније у року од 90 дана од дана 

почетка рада јавног водопривредног предузећа.  
Члан 131.  

Влада ће именовати вршиоце дужности директора јавних водопривредних предузећа који ће 
привремено до именовања директора обављати послове утврђене овим законом.  

Вршиоци дужности директора именоваће се у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог 
закона.  

Вршиоци дужности директора до доношења статута, посебном одлуком ће утврдити 
организацију рада и начин руковођења и финансијског пословања у јавним водопривредним 
предузећима и организовати припрему статута и других аката.  

Члан 132.  
Даном почетка рада јавних водопривредних предузећа из члана 131. овог закона престају са 

радом:  
1) Јавно водопривредно предузеће "Дунав" ("Службени гласник СРС", број 14/90);  
2) Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине" ("Службени лист САПВ", број 31/90).  
Јавно водопривредно предузеће из члана 81. став 1. тачке 1. овог закона преузима део 

запослених, објекте, постројења, уређаје и друга средства којим послује предузеће из става 1. 
тач. 1. и 2. овог члана.  

Јавно водопривредно предузеће из члана 81. став 1. тачка 2. овог закона преузима део 
запослених, објекте, постројења, уређаје и друга средства којима послује предузеће из става 1. 
тач. 1. и 2. овог члана.  

Јавно водопривредно предузеће из члана 81. став 1. тачка 3. овог закона преузима део 
запослених, објекте, постројења, уређаје и друга средства којим послује предузеће из става 1. 
тачке 1. овог члана.  

Од дана ступања на снагу овог закона предузећа из става 1. тач. 1. и 2. овог члана могу 
отуђити или оптеретити имовину, вршити продају или вршити повећање капитала издавањем 
деоница или запошљавати нове раднике уз сагласност Владе Републике.  

Акти и радње које буду предузела предузећа супротно ставу 5. овог члана ништави су.  
Члан 133.  

Даном почетка рада јавна водопривредна предузећа из члана 81. став 1. тач. 1, 2. и 3. овог 
закона преузимају објекте, постројења, уређаје и друга средства којим послују јавна 
водопривредна предузећа из члана 132. став 1. тач. 1. и 2. овог закона која су изграђена и 
користе се у водном подручју за која се оснивају ова јавна водопривредна предузећа, као и 
запослене који су радили на тим објектима, постројењима и уређајима.  



Предузеће и друга правна лица која су до дана ступања на снагу овог закона управљала 
објектима из члана 81. став 2. овог закона дужна су да у року од шест месеци од дана ступања на 
снагу овог закона, пренесу те објекте на јавно водопривредно предузеће које управља објектима 
на водном подручју на коме се налазе објекти тих предузећа и других правних лица.  

Предузећима и другим правним лицима из става 2. овог члана, поједине послове јавно 
водопривредно предузеће може поверити на основу уговора којим ће се уредити услови за 
њихово обављање и друга права и обавезе у вези са обављањем тих послова.  

Јавно водопривредно предузеће оснива предузећа за обављање појединих делатности из 
предмета свог пословања, ако те делатности представљају техничко-технолошку и економску 
целину или за обављање делатности којима се доприноси ефикаснијем и рационалнијем 
функционисању система на водном подручју.  

Јавно водопривредно предузеће предузимањем објеката из става 2. овог члана преузима 
права и неизвршене обавезе настале у вези изградње, коришћења и одржавања тих објеката.  
+ Види:  
чл. 6. Закона - 53/93-2460.  

Члан 134.  
- брисан -  

 
+ Види:  
чл. 7. Закона - 53/93-2460.  

Члан 135.  
Даном ступања на снагу овог закона престају да важе:  
1) Закон о водама ("Службени гласник СРС", бр. 49/89, 59/89, 14/90 и "Службени гласник РС", 

бр. 21/90 и 24/90) осим чл. 5, 6, 11, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 13г, 13д, 13ђ, 13е, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 120, 140, 147. став 1. тачка 1. и члан 149. и 
прописи донети на основу тих чланова који престају да важе 31. децембра 1991. године;  

2) Закон о водама ("Службени лист САПВ", бр. 25/90 и 38/90) и прописи донети на основу тог 
закона осим чл. 54. до 101, 107. и 122. и прописи донети на основу тих чланова који престају да 
важе 31. децембра 1991. године;  

3) Закон о водама ("Службени лист САПК", бр. 30/76 и 20/78 и "Службени гласник РС", бр. 16/90 
и 21/90) и прописи донети на основу тог закона, осим чл. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 17в, 
24, 25, 26, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 182, 
186а, 187, 188а и прописи донети на основу тих чланова који престају да важе 31. децембра 1991. 
године;  

4) Правилник о садржини водопривредне основе дела водног подручја ("Службени гласник 
СРС", број 17/78);  

5) Правилник о количини воде која се сматра као незнатно мала количина при употребљавању 
и одвођењу односно испуштању воде ("Службени гласник СРС", број 67/81);  

6) Правилник о садржини техничке документације за одбрану од поплава и леда ("Службени 
гласник СРС", број 47/83);  

7) Правилник о систематском техничком осматрању водопривредних објеката ("Службени 
гласник СРС", број 53/83);  

8) Правилник о роковима атестирања водопривредних објеката, уређаја и њихових делова 
("Службени гласник СРС", број 47/83);  

9) Правилник о начину на који Републички хидрометеоролошки завод прати и доставља 
прогнозе промена квалитета воде и упозорава на хаваријска загађења воде ("Службени гласник 
СРС", број 28/84).  

Саставни део Закона о заштити и искоришћавању изворишта водоснабдевања, који је према 
члану 147. став 1. тачка 2. Закона о водама ("Службени гласник СРС", бр. 49/89, 59/89, 14/90 и 
42/90 и "Службени гласник РС", бр. 21/90 и 24/90) остао на снази примењиваће се до доношења 
водопривредне основе из члана 126. став 1. овог закона.  

Члан 136.  
До доношења прописа на основу овлашћења из овог закона, остају на снази:  
1) Уредба о класификацији вода ("Службени гласник СРС", број 5/68);  
2) Уредба о категоризацији водотока ("Службени гласник РС", број 5/68);  
3) Правилник о садржини техничке документације која се подноси у поступку за добијање 

водопривреде сагласности и водопривредне дозволе ("Службени гласник СРС", број 3/78);  
4) Правилник о обрасцу и начину вођења водне књиге ("Службени гласник СРС", бр. 16/78 и 

20/85);  
5) Правилник о опасним материјама у водама ("Службени гласник СРС", број 31/82);  
6) Правилник о начину одређивања о одржавања зона и појасева санитарне заштите објеката 

за снабдевање водом за пиће ("Службени гласник СРС", број 33/78);  



7) Правилник о начину и броју испитивања квалитета отпадних вода ("Службени гласник СРС", 
бр. 47/83 и 13/84);  

8) Правилник о условима које морају да испуњавају предузећа и друга правна лица која врше 
одређену врсту испитивања квалитета површинских и подземних вода, као и испитивања 
квалитета отпадних вода ("Службени гласник СРС", број 49/90);  

9) Одлука о одређивању границе водних подручја ("Службени гласник СРС", број 29/90).  
Члан 137.  

Захтеви за издавање водопривредних сагласности и водопривредних дозвола поднети до 
ступања на снагу овог закона решаваће се у складу са прописима који су били на снази у време 
подношења захтева.  

Захтеви из става 1. овог члана који у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог 
закона, не буду решени, њихово решавање предузеће орган, односно јавно водопривредно 
предузеће одређени овим законом.  

Члан 138.  
Одредбе члана 108. став 1. овог закона примењиваће се од 1. јануара 1992. године.  

Члан 139.  
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике 

Србије".  
  
Следећи део 
ДРУГИ ДЕО  
Претходни део  
Следећи део  

ОСНОВНИ ТЕКСТ  
На основу члана 83. тачка 3. Устава Републике Србије, доносим  

Указ о проглашењу Закона о водама 
Проглашава се Закон о водама, који је донела Народна скупштина Републике Србије, на 

Седмој седници Ванредног заседања 25. јула 1991. године.  
ПР број 102  
У Београду, 30. јула 1991. године  

Председник Републике,  
Слободан Милошевић, с.р.  

Закон о водама  
Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 

46/91 од 31.7.1991. године.  

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 1.  

Овим законом уређује се заштита вода, заштита од штетног дејства вода, коришћење и 
управљање водама, као добрима од општег интереса, услови и начин обављања водопривредне 
делатности, организовање и финансирање водопривредне делатности и надзор над 
спровођењем одредаба овог закона.  

Одредбе овог закона односе се на све површинске и подземне воде, укључујући воду за пиће, 
термалну и минералну воду.  

Одредбе овог закона односе се и на граничне и државном границом пресечене водотоке и 
међурепубличке воде у границама Републике Србије, ако посебним законом није другачије 
прописано.  

Члан 2.  
Воде се могу користити на начин којим се не угрожавају природна својства воде, не доводи у 

опасност живот и здравље људи, не угрожава биљни и животињски свет, природне вредности и 
непокретна културна добра.  

Воду природних водотока, природних језера, природних извора, јавних бунара и јавних чесми 
могу користити сви, под једнаким условима за задовољавање животних потреба  

Члан 3.  



Водопривредном делатношћу, у смислу овог закона, сматра се уређење вода и водотока, 
заштита од штетног дејства вода, заштита вода од загађивања и обезбеђивање воде за 
коришћење.  

Члан 4.  
Водопривредним објектима у смислу овог закона сматрају се:  
1) објекти за заштиту од штетног дејства вода са водопривредним уређајима и опремом: 

насипи, регулационе грађевине, ретенције, бране, акумулације, одвојени канали, дренажни 
бунари, уставе, црпне станице и објекти за заштиту од ерозија и бујица;  

2) објекти за коришћење вода: акумулације, водозахвати, црпне станице, резервоари за 
водоснабдевање, магистрални цевоводи или канали са објектима, постројења за припрему питке 
воде и бродске преводнице;  

3) објекти за заштиту вода: главни колектор за довођење отпадних вода до уређаја за 
пречишћавање отпадних вода, уређаји за пречишћавање отпадних вода и објекти за одвођење 
пречишћених вода;  

4) хидромелиорациони објекти са водопривредним уређајима и опремом: објекти за 
наводњавање и објекти за одводњавање.  

Члан 5.  
Поједини изрази, употребљени у овом закону, имају следеће значење:  
1) водно подручје је подручје које обухвата један или више сливова или њихових делова који 

чине природну хидрографску целини;  
2) мелиорационо подручје је део водног подручја које обухвата један или више сливова 

унутрашњих вода за које се јединствено уређује одводњавање сувишних вода или довођење 
вода за наводњавање;  

3) водна задруга је облик организовања корисника вода на одређеном подручју ради 
коришћења вода у привредне сврхе;  

4) водни режим је квалитативно и квантитативно стање вода на одређеном подручју и у 
одређеном времену;  

5) водопривредни биланс је квантитативни и квалитативни однос расположивих и потребних 
количина површинских и подземних вода у одређеном периоду и на одређеном подручју;  

6) извориште је простор на коме се захвата вода ради јавног снабдевања становништва 
(извор, бунар, део реке или језера, акумулација или њен део);  

7) јавно снабдевање становништва водом за пиће је снабдевање водом више од пет 
домаћинстава, односно више од 20 становника, снабдевање објеката предузећа водом, као и 
грађана који самостално обављају делатности производње и промета животних намирница и 
снабдевање водом јавних објеката (школе, домови културе, аутобуске и железничке станице и 
др.);  

8) гарантовани минимум је протицај који се низводно од водозахвата мора обезбедити у 
водотоку;  

9) корито за малу воду је удубљење кроз које теку воде водотока при ниским и средњим 
водама, односно које је редовно покривено водама језера;  

10) корито за велику воду је простор преко којег тече велика вода водотока или су покривена 
водама језера при високим водостајима до вероватноће појаве једном у 50 година;  

11) обала је појас земљишта који се протеже непосредно уз корито за велику воду водотока 
или језера, односно акумулације, а обала у подручју заштићеном од поплава је појас земљишта 
ширине 50 метара рачунајући од унутрашње ножице насипа према брањеном подручју;  

12) инундационо подручје је појас земљишта између корита за малу воду и спољне ножице 
насипа, односно појас земљишта између корита за малу воду и поплавне линије на подручју на 
којем нису изграђени објекти за заштиту од штетног дејства вода;  

13) водно земљиште је корито и обале водотока, језера и акумулације;  
14) земљиште угрожено од ерозије је земљиште на коме услед дејства воде настају појаве 

опирања, браздања, подривања и клизања, као и земљиште подложно овим утицајима;  
15) регионални систем за снабдевање водом је систем који снабдева водом две или више 

општина;  
16) јавни водовод је систем за снабдевање водом за пиће који има уређено и заштићено 

извориште, каптажу, резервоар и водоводну мрежу;  
17) сеоски водовод је систем за снабдевање водом за пиће сеоског насеља који има уређено и 

заштићено извориште, каптажу, уређај за припрему воде, резервоар и разводну мрежу а којим не 
управља јавно комунално предузеће, односно друго предузеће;  

18) пријемником се сматра природни и вештачки водоток, језеро и подземне воде.  

II. ВОДНА ПОДРУЧЈА  
Члан 6.  



Ради обезбеђивања заштите вода, заштите од штетног дејства вода, уређења, коришћења и 
управљања водама на територији Републике Србије, образују се водна подручја и то:  

1) Водно подручје Дунава које обухвата делове сливова Дунава, Тисе и Тимока и сливове 
Млаве и Пека;  

2) Водно подручје Саве које обухвата делове сливова Саве и Дрине и слив Колубаре;  
3) Водно подручје Мораве које обухвата слив Велике Мораве и делове сливова Јужне Мораве, 

Западне Мораве, Пчиње, Драговиштице, Лепенца, Белог Дрима, Ибра, Чајланске и Црног Камена.  
Границе водних подручја из става 1. овог члана утврђује Влада Републике Србије (у даљем 

тексту: Влада).  
Територија Републике Србије представља јединствен водопривредни простор.  

Члан 7.  
Мелиорационо подручје као део водног подручја обухвата пољопривредно, шумско и 

грађевинско земљиште, земљиште под саобраћајницама и друго земљиште за које се системима 
за одводњавање непосредно или посредно омогућава брже и погодније отицање сувишне воде, 
са којег дотиче вода на земљиште које се системима за одводњавање штити од сувишне воде и 
за које се доводи вода за наводњавање.  

Мелиорационо подручје и његове границе одређује министарство надлежно за послове 
водопривреде.  

III. ВОДНИ РЕЖИМ  
Члан 8.  

Водни режим одржава се и унапређује уређивањем и одржавањем водотока, изградњом и 
одржавањем водопривредних објеката и применом мера за заштиту од штетног дејства вода, 
коришћење вода за заштиту вода од загађивања, а у складу са водопривредном основом, 
односно водопривредним условима, водопривредним сагласностима и водопривредним 
дозволама.  

1. Водопривредна основа  
Члан 9.  

Водопривредна основа је дугорочни план за одржавање и развој водног режима на територији 
Републике Србије, на једном или више водних подручја или делу водног подручја.  

Водопривредна основа садржи нарочито: постојеће стање водног режима и водопривредних 
објеката на одређеном подручју, услове за одржавање и развој водног режима којима се 
обезбеђују најповољнија и најцелисходнија техничка, економска и еколошка решења за 
јединствено управљање водама, заштиту од штетног дејства вода, заштиту вода и коришћење 
вода.  

По истеку времена од 10 година од дана доношења водопривредне основе преиспитаће се 
решења утврђена водопривредном основом.  

Водопривредна основа водног подручја и дела водног подручја мора бити у складу са 
водопривредном основом Републике Србије.  

Водопривредне основе из става 1. овог члана, просторни и урбанистички планови морају бити 
међусобно усклађени.  

Члан 10.  
Водопривредну основу Републике Србије и водопривредну основу водних подручја из члана 6. 

овог закона доноси Влада.  
Водопривредну основу дела водног подручја доноси министарство надлежно за послове 

водопривреде.  
Водопривредну основу Републике Србије припрема министарство надлежно за послове 

водопривреде.  
Водопривредну основу водног подручја и дела водног подручја припрема јавно водопривредно 

предузеће.  

2. Водопривредни биланс и план за управљање водним режимом  
Члан 11.  

Водопривредни биланс служи за праћење расположивих количина вода по квалитету и 
квантитету за средњорочно и дугорочно планирање.  

Водопривредни биланс се израђује за територију Републике Србије, по водним подручјима и 
њиховим деловима на прописан начин.  

Министар надлежан за послове водопривреде (у даљем тексту: министар водопривреде) 
доноси ближи пропис о садржини и начину израде водопривредног биланса.  

Члан 12.  
Ради заштите вода, заштите од штетног дејства вода и усклађене употребе вода, доноси се 

план за управљање водним режимом.  



План за управљање водним режимом се израђује за територију Републике Србије и водно 
подручје.  

Планом из става 1 овог члана утврђују се мере за управљање водним режимом.  
Члан 13.  

Водопривредни биланс за територију Републике Србије и водно подручје и план за управљање 
водним режимом за територију Републике Србије, доноси Влада.  

Водопривредни биланс за део водног подручја и план за управљање водним режимом за 
водно подручје доноси министарство надлежно за послове водопривреде.  

Водопривредни биланс и план за управљање водним режимом за територију Републике 
Србије, припрема министарство надлежно за послове водопривреде.  

Водопривредни биланс за водно подручје и његове делове и план за управљање водним 
режимом за водно подручје припрема јавно водопривредно предузеће.  

Предузећа и друга правна лица која захватају или испуштају воду дужна су да доставе јавном 
водопривредном предузећу податке о потрошњи и количинама захваћених и испуштених вода 
ради израде водопривредног биланса.  

3. Водопривредни услови  
Члан 14.  

У поступку припреме техничке документације за изградњу нових и реконструкцију постојећих 
објеката и за извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму, инвеститор 
је дужан да прибави водопривредне услове.  

Изузетно од одредбе става 1. овог члана за грађење стамбених, мањих пословних објеката и 
других објеката који се граде у складу са одговарајућим урбанистичким, односно просторним 
планом и ако се прикључују на јавни водовод и канализацију и бунаре за снабдевање водом за 
пиће једног домаћинства, није потребно прибављање водопривредних услова.  

Уз захтев за издавање водопривредних услова: инвеститор подноси и основне податке о 
локацији, намени и величини објекта, а по потреби и претходне студије и идејна решења којима 
се ближе сагледава утицај објекта на водни режим.  

Водопривредним условима се може прописати обавеза да се испуштање воде врши узводно 
од места захватања воде истог корисника.  

Министарство надлежно за послове водопривреде одредиће пословне и друге објекте из става 
2. овог члана за које није потребно прибављање водопривредних услова.  

Члан 15.  
Водопривредни услови су потребни за изградњу, односно реконструкцију објеката и извођење 

других радова и то:  
1) бране и акумулације;  
2) системе за снабдевање водом;  
3) хидроелектране, термоелектране и руднике;  
4) захват и довођење вода за индустријске објекте из површинских и подземних вода;  
5) индустријске објекте чије се отпадне воде испуштају у површинске и подземне воде или 

јавну канализацију;  
6) постројења за пречишћавање и објекти за одвођење и испуштање отпадних вода;  
7) магистралне и регионалне путеве, железнице и мостове на њима, аеродроме, преводнице, 

луке и пристаништа;  
8) индустријске и комуналне депоније;  
9) уређење водотока и изградњу заштитних водопривредних објеката;  
10) магистралне нафтоводе, гасоводе и продуктоводе;  
11) вађење песка, шљунка, камена и другог материјала из корита водотока, спрудова, 

напуштених корита и с обала природних водотока, природних и вештачких акумулација и на 
подручјима угроженим од ерозије;  

12) испирање акумулационих језера или чишћење наталоженог наноса из акумулационог 
језера;  

13) системе за одводњавање и наводњавање;  
14) захват и довођење воде за објекте, изузев индустријских, из површинских и подземних 

вода;  
15) објекте, изузев индустријских, чије се отпадне воде испуштају у површинске и подземне 

воде;  
16) вештачко обогаћивање подземних издана;  
17) рибњаке;  
18) сеоске водоводе;  
19) изградњу или затрпавање бушених и рени бунара и других бушотина за потребе рударских 

и геолошких подручја;  
20) сађење дрвећа и жбунастог биља и њихову сечу у кориту за велику воду и на обали;  



21) промену катастарске културе земљишта на ерозивном подручју;  
22) наводњавање пољопривредног земљишта отпадним водама;  
23) складиштење на обалама материја које могу загадити воду;  
24) подземна и надземна складишта за нафту и њене деривате и друге опасне материје;  
25) објекте, изузев индустријских, чије се отпадне воде испуштају у јавну канализацију, осим за 

атмосферске воде које нису загађене и воде из домаћинства;  
26) воденице и објекте на сплавовима;  
27) остале објекте који могу привремено, повремено или трајно да проузрокују промене у 

водном режиму или на које може да утиче водни режим.  
Водопривредне услове из става 1. тач. 1. до 10, 13, 22, 23. и 24. овог члана издаје 

министарство надлежно за послове водопривреде.  
Водопривредне услове из става 1. тач. 18, 20, 21, 25. и 26. овог члана издаје општински орган 

управе надлежан за послове водопривреде.  
Водопривредне услове из става 1. тач. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19. и 27. овог члана издаје јавно 

водопривредно предузеће.  
Пре издавања водопривредних услова за објекте и радове из ст. 2. и 4. овог члана инвеститор 

је дужан да прибави мишљење Републичког хидрометеоролошког завода, а за објекте и радове 
из става 2. овог члана и мишљење јавног водопривредног предузећа.  

4. Водопривредна сагласност  
Члан 16.  

Одобрење за изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и постројења и извођење 
других радова, изузев објеката и радова из члана 14. став 2. овог закона, може се издати по 
претходно прибављеној водопривредној сагласности.  

Водопривредну сагласност издаје орган, односно јавно водопривредно предузеће за објекте и 
радове за које су издали водопривредне услове.  

За објекте и радове из члана 15. став 1. тач. 1. (акумулација за водоснабдевање) 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
14, 16, 22, 23. и 24. овог закона потребна је и сагласност министарства надлежног за послове 
здравља и заштите животне средине, за објекте и радове који се односе на подземне воде из 
става 1. тач. 4, 14. и 16. овог члана министарства надлежног за геолошке послове, а за радове из 
става 1. тач. 18. и 19. овог члана општинског органа управе надлежног за послове здравља и 
заштиту животне средине.  

Члан 17.  
Водопривредном сагласношћу се утврђује да је техничка документација за објекте и радове, 

урађена у складу са водопривредним условима.  
Ако се изградњом објекта или извођењем радова не отпочне у року од две године 

водопривредна сагласност престаје да важи.  

5. Водопривредна дозвола  
Члан 18.  

Водопривредна дозвола је потребна за:  
1) коришћење и употребу вода из природних и вештачких водотока, језера и подземних вода;  
2) испуштање вода и других материја у природне и вештачке водотоке, језера, подземне воде и 

јавну канализацију;  
3) повећање количине захваћених и испуштених вода, измењене природе и квалитета 

испуштених вода.  
Члан 19.  

Водопривредном дозволом се утврђује начин и услови за употребу и коришћење вода и 
испуштање вода.  

Водопривредну дозволу издаје орган, односно јавно водопривредно предузеће за објекте и 
радове за које су издали водопривредну сагласност.  

Водопривредна дозвола се издаје на одређено време а најдуже за период од 10 година.  
Право стечено на основу водопривредне дозволе не може се пренети на другог корисника без 

сагласности органа, односно јавног водопривредног предузећа које је издало водопривредну 
дозволу.  

Члан 20.  
Право стечено на основу водопривредне дозволе престаје:  
1) истеком рока трајања дозволе;  
2) ако се корисник одрекне права из дозволе;  
3) кад се право не врши без оправданих разлога дуже од две године.  
Решење о утврђивању престанка права из става 1. тач. 2. и 3. овог члана доноси орган 

односно јавно водопривредно предузеће које је издало водопривредну дозволу.  
Члан 21.  



Одобрење за употребу објеката и постројења може се издати ако је претходно за њих издата 
водопривредна дозвола.  

Изузетно од одредбе става 1. овог члана одобрење за употребу објеката и то за регулацију 
водотока, изградњу насипа, далековода, магистралних и регионалних путева, железница, 
магистралних нафтовода, гасовода и продуктовода, мостова, подземних и надземних складишта 
за нафту и њене деривате и друге опасне материје, сађење дрвећа и жбунастог биља у кориту за 
велику воду и на обали, може се издати по претходно прибављеној потврди о испуњености 
услова из водопривредне сагласности.  

Потврду из става 2. овог члана издаје орган, односно јавно водопривредно предузеће које је 
издало водопривредну сагласност.  

6. Остале одредбе о водном режиму  
Члан 22.  

Водопривредни услови, водопривредна сагласност и водопривредна дозвола издају се у 
складу са водопривредном основом.  

Члан 23.  
Уз захтев за издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе прилаже се 

техничка документација прописане садржине.  
Министар водопривреде доноси ближи пропис о садржини техничке документације која се 

прилаже уз захтев за издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе.  
Члан 24.  

Орган, односно јавно водопривредно предузеће дужни су да све издате водопривредне 
сагласности, водопривредне дозволе и потврду из члана 21. став 2. овог закона региструје у 
водној књизи, на прописани начин.  

Општински орган управе надлежан за послове водопривреде и јавно водопривредно предузеће 
дужни су да све издате водопривредне сагласности и водопривредне дозволе и потврду из члана 
21. став 2. овог закона доставе министарству надлежном за послове водопривреде.  

Министар водопривреде доноси ближи пропис о обрасцу и начину вођења водне књиге.  
Члан 25.  

Ради обезбеђења података за заштиту вода и заштиту од штетног дејства вода, јавно 
водопривредно предузеће води катастре загађивача вода, водопривредних објеката и бујичних 
токова, на прописан начин.  

Катастри из става 1. овог члана су јавне књиге.  
Министар водопривреде и министар надлежан за послове здравља и заштите животне 

средине (у даљем тексту: министар здравља и заштите животне средине) доносе ближи пропис о 
садржини и начину вођења катастра загађивача вода.  

Министар водопривреде доноси ближи пропис о садржини и начину вођења катастра 
водопривредних објеката и бујичних токова.  

IV. ВОДОПРИВРЕДНА ДЕЛАТНОСТ  
1. Заштита од штетног дејства вода  

Члан 26.  
Заштита од штетног дејства вода обухвата радове и мере за заштиту од поплава и леда, 

заштиту од ерозије и бујица и отклањање последица од таквог дејства вода.  
Члан 27.  

Мере и радови за одбрану од поплава на одређеном подручју утврђују се општим и 
оперативним планом за одбрану од поплава.  

Планови из става 1. овог члана и план заштите од елементарних непогода усклађују се 
међусобно.  

Члан 28.  
Општи план за одбрану од поплава садржи мере које се морају предузети превентивно и у 

периоду наиласка великих вода (спољних и унутрашњих вода), дужности, одговорности и 
овлашћења у погледу предузимања појединих радњи, начин осматрања и евидентирања 
хидролошких и других података, прогнозу појава, обавештавања и друге податке.  

Општи план за одбрану од поплава доноси Влада за период од пет година.  
Члан 29.  

Оперативни план одбране од поплава садржи називе сектора и деоница, називе предузећа и 
организација која врше одбрану и имена одговорних лица, потребна средства, као и критеријуме 
за проглашавање редовне и ванредне одбране од поплава.  

Оперативни план одбране од поплава се доноси за период од једне године, а најкасније до 30. 
новембра текуће године за наредну годину.  



Оперативни план за одбрану од поплава доноси министарство надлежно за послове 
водопривреде.  

Члан 30.  
Планови из члана 27. став 1. овог закона доносе се за водотоке на којима постоје објекти за 

заштиту од штетног дејства вода.  
За подручја која нису обухваћена плановима из става 1. овог члана, а могу бити угрожена од 

поплава, мере и радове за заштиту од поплава прописује скупштина општине.  
Планове за одбрану од поплава доносе и предузећа и друга правна лица чија је имовина, 

односно подручје угрожено поплавама.  
Члан 31.  

У случају опасности од поплава министар водопривреде у споразуму са министром надлежним 
за послове саобраћаја, може на угроженом подручју забранити друмски, железнички или речни 
саобраћај.  

Члан 32.  
Одлуку о пробијању насипа и усмереном плављењу у случајевима који су предвиђени 

плановима из чл. 28. и 29. овог закона доноси главни руководилац одбране од поплава, а у 
случајевима који нису предвиђени плановима за одбрану од поплава такву одлуку доносе 
надлежни органи цивилне заштите, односно одговарајуће оперативно тело одређено планом из 
члана 29. овог закона.  

Члан 33.  
Предузећа и друга правна лица која користе акумулационе и ретенционе басене, дужна су да 

ове објекте одржавају и искоришћавају на начин којим се обезбеђује прихватање поплавних 
таласа, у мери која одговара величини и другим техничким особинама ових објеката.  

Величину запремине, односно висину слободног простора који се мора у акумулацији 
одржавати за прихватање поплавних таласа у појединим периодима као и погонске услове за 
испуштање воде из акумулације, одређује министарство надлежно за послове водопривреде.  

Предузећа и друга правна лица из става 1. овог члана дужна су да редовно достављају 
министарству надлежном за послове водопривреде, Републичком хидрометеоролошком заводу и 
главном руководиоцу за одбрану од поплава, податке о стању и степену напуњености 
акумулационих басена.  

Члан 34.  
Ако се због нагомилавања леда створе ледене преграде које могу проузроковати поплаве или 

ако због покретања леда у рекама може доћи до оштећења објеката за заштиту од штетног 
дејства вода и других објеката, предузеће се мере за разбијање и отклањање леда према 
плановима из чл. 28. и 29. овог закона.  

Мере из става 1. овог члана да би се заштитили од оштећења мостови, прелази, 
водопривредни, пловни и други објекти и постројења, дужна су предузимати предузећа која те 
објекте и постројења граде или одржавају и искоришћавају у складу са плановима из става 1. 
овог члана и наређењима руководиоца за одбрану од поплава.  

Члан 35.  
У случају проглашења ванредног стања одбране од поплава поред мера предвиђених 

плановима из чл. 28. и 29. овог закона предузеће се и следеће мере: евакуација становништва, 
мобилизација грађана и њихових средстава, људства и средстава предузећа и других правних 
лица, ради спровођења мера и спасавања лица и имовине.  

Члан 36.  
Земљиште између насипа за одбрану од поплава и корита (инундационо подручје) водотока и 

на заштићеној страни иза насипа у ширини од 50 метара може се користити на начин којим се не 
угрожава спровођење одбране од поплава а у складу са планом одбране од поплава.  

Саставни део насипа за одбрану од поплаве чине заштитни појас са шумом и заштитним 
зеленилом (заштитне шуме) у инундационом подручју у ширини од 50 метара поред насипа.  

Газдовање заштитним шумама спроводи јавно водопривредно предузеће у складу са посебном 
шумском основом.  

Основа из става 3. овог члана мора бити усклађена са планом одбране од поплава.  
Водно земљиште се може користити, без водопривредне сагласности, као пашњак, ливада и 

ораница.  
У плавним зонама могу се градити објекти у складу са просторним односно урбанистичким 

члановима којима се одређује земљиште које је угрожено од поплава и услови градње на том 
земљишту.  

Члан 37.  
У циљу спречавања дејства ерозије и бујица сопственици, односно корисници земљишта 

дужни су да граде и одржавају заштитне објекте (преграде, уставе, ретенције и сл.), изводе 
заштитне радове (пошумљавање, затрављивање, терасирање, чишћење корита и сл.) и спроводе 



мере заштите (забрана или ограничење сече дрвећа, забране или ограничења вађења песка, 
шљунка, начин коришћења пољопривредног земљишта и др.).  

Члан 38.  
На земљиштима угроженим од ерозије скупштина општине утврдиће ерозивно подручје.  
Ради спречавања штете од ерозије скупштина општине на ерозивном подручју прописује 

противерозивне мере уз претходно прибављено мишљење јавног водопривредног предузећа.  
Члан 39.  

Ако је на ерозивном подручју због искоришћавања земљишта, шума, камена и ради извођења 
радова, реконструкције и изградње грађевинских и других инвестиционих објеката дошло до 
оштећења површина земљишта и због тога веће изложености ерозији, стварања бразди и јаруга, 
оштећења извора, стаза, путева и водопривредних објеката, извођач радова, односно предузеће 
или друго правно лице које искоришћава објекте и друга добра од општег интереса, дужни су да у 
најкраћем могућем року заштите вегетацијом или на други погодан начин доведу земљиште и 
објекте у првобитно стање.  

2. Коришћење вода  
Члан 40.  

Вода се мора користити рационално и економично.  
Коришћење вода за снабдевање становништва водом за пиће, санитарне потребе и напајање 

стоке има првенство над коришћењем вода за остале намене.  
У циљу обезбеђења потреба у води за снабдевање становништва, санитарне и комуналне 

потребе, напајање стоке, за индустрије које траже висококвалитетну воду (прехрамбена, лекова и 
др.) и малих потрошача, подземне воде са квалитетом подобним за пиће и воде са извора по 
правилу се имају користити само за подмирење наведених потреба.  

Приликом сваког захватања површинских вода мора се низводно од захвата обезбедити 
гарантовани минимум.  

Природним језерима, изворима, јавним бунарима и јавним чесмама управља општина, ако 
посебним законом није другачије прописано.  

Начин искоришћавања и одржавања сеоских водовода врши се у складу са општим условима 
које прописује скупштина општине.  

Министар водопривреде доноси ближи пропис о начину одређивања гарантованог минимума.  
Члан 41.  

Вода која служи или је намењена за пиће или за производњу и прераду животних намирница и 
санитарно хигијенске и рекреативне потребе и минерална вода која служи за пиће не сме 
садржавати материје шкодљиве за здравље изнад прописаних граница а у погледу физичких, 
хемијских, биолошких, бактериолошких, вирусолошких и радиолошких својстава мора одговарати 
прописаним условима.  

Воде које су водопривредном основом или на други начин одређене за пиће не могу се 
користити за друге сврхе на начин који би неповољно утицао на потребну количину и својства 
воде.  

Вода која је намењена за наводњавање пољопривредних култура мора бити прописаног 
квалитета.  

Министар надлежан за послове пољопривреде (у даљем тексту: министар пољопривреде) и 
министар здравља и заштите животне средине, доносе ближи пропис о квалитету воде која се 
користи за наводњавање пољопривредних култура и водоснабдевање рибњака.  

Министар здравља и заштите животне средине доноси ближи пропис о квалитету воде која 
служи или је намењена за пиће или производњу или прераду животних намирница, за санитарно 
хигијенске и рекреативне потребе.  

Члан 42.  
У циљу коришћења воде за потребе водоснабдевања и рекреације врши се систематско 

испитивање квалитета воде на водозахватима (зона непосредне заштите) и јавним купалиштима.  
Систематско испитивање из става 1. овог члана врши се према програму који доноси Влада.  
Систематско испитивање из става 2 . овог члана врши организација која је посебним прописом 

овлашћена за обављање тих послова.  
Члан 43.  

Подручја на којима се налазе изворишта која се по количини и квалитету могу користити или се 
користе за снабдевање водом за пиће морају бити заштићена од намерног или случајног 
загађивања и других утицаја који могу неповољно деловати на издашност изворишта и на 
здравствену исправност воде.  

Мере заштите из става 1. овог члана, за изворишта и друге објекте водоснабдевања одређују 
се водопривредном основом и просторним планом.  

Члан 44.  



Изворишта од посебног значаја служе за регионално снабдевање водом.  
Изворишта из става 1. овог члана и његове границе одређује Влада.  

Члан 45.  
Подручја на којима се налазе изворишта из члана 43. овог закона су под посебном заштитом.  
У подручјима из става 1. овог члана установљавају се три зоне заштите и то: шира зона 

заштите, ужа зона заштите и зона непосредне заштите.  
Шира зона заштите обухвата подручје из става 1. овог члана.  
Ужа зона заштите обухвата површину акумулационог језера на највишем нивоу воде, с 

обалним појасом у ширини од око 500 метара.  
Зона непосредне заштите налази се унутар уже зоне заштите.  
Подручје уже зоне заштите и зоне непосредне заштите са режимима организације, уређења и 

коришћења простора у ужој и широј зони заштите утврђују се просторним, односно 
урбанистичким плановима у складу са хидрогеолошким и другим својствима земљишта.  

Решење о одређивању и одржавању зона и појасева санитарне заштите и ограничења из става 
1. овог члана доноси министар здравља и заштите животне средине у складу са прописом о 
начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите.  

Министар здравља и заштите животне средине доноси ближи пропис из става 7. овог члана.  
Члан 46.  

За зоне непосредне заштите и уже зоне заштите које су под шумом, општом и посебном 
шумском основом одређују се посебни услови и начин газдовања шумама и шумским 
замљиштем, у складу с наменом тих зона и прописаним мерама заштите.  

Члан 47.  
Санитарне и друге превентивне мере заштите изворишта односе се на све три зоне заштите 

подручја изворишта.  
Члан 48.  

Јавно водопривредно предузеће, односно друго предузеће привремено ће ограничити или 
ускратити коришћење воде уколико због реконструкције и кварова на објектима и постројењима, 
наступи несташица воде у толикој мери да се не могу задовољити све потребе, у складу са 
приоритетима за коришћење воде утврђеним овим законом и водопривредном основом.  

Члан 49.  
Комунална и друга предузећа као и друга правна лица која користе воде, дужна су да поставе 

уређаје за мерење, да мере и региструју количину захваћене воде и да податке о томе 
достављају јавном водопривредном предузећу.  

Члан 50.  
Ради заштите, коришћења и употребе површинских вода обавезно се прате квантитативни 

параметри вода.  
Квантитативне параметре из става 1. овог члана прати Републички хидрометеоролошки завод 

према посебном програму који доноси Влада.  
Члан 51.  

Ради заштите и коришћења подземних вода обавезно се прати стање нивоа и квалитета 
подземних вода прве фреатске издани, дубљих издани и дубоких подземних вода.  

Стање нивоа и квалитета подземних вода прве (фреатске) издани, прати Републички 
хидрометеоролошки завод, а дубљих издани и дубоких подземних вода, предузеће, односно 
друго правно лице коме то повери министарство надлежно за геолошке послове.  

Предузеће или друго правно лице које прати ниво подземних вода прве издани путем својих 
контролних (пијезометарских) бунара, дужно је да податке редовно доставља Републичком 
хидрометеоролошком заводу.  

Подаци из става 2. овог члана су јавни и могу се користити без накнаде.  
Члан 52.  

Ако се приликом бушења и истражних радова у рударству или приликом извођења рударских и 
других радова наиђе на подземне водоносне слојеве, изузев прве (фреатске) издани, извођач је 
дужан да одмах обавести министарство надлежно за послове водопривреде и министарство 
надлежно за геолошке послове и предузме мере да не дође до загађивања подземних вода.  

Ако се пронађене воде из става 1. овог члана неће одмах искоришћавати извођач је дужан да о 
свом трошку затвори бушотину.  

Бунари и бушотине са слободним истицањем воде морају бити опремљени уређајима за 
регулисање истицања и затварања и заштиту вода од загађивања.  

3. Заштита вода  
Члан 53.  



Заштита вода од загађивања спроводи се ради омогућавања нешкодљивог и несметаног 
коришћења вода, заштите здравља људи, животињског и биљног света и заштите животне 
средине.  

Заштита вода од загађивања спроводи се забраном, органичавањем и спречавањем уношења 
у воде опасних и штетних материја, прописивањем и преузимањем других мера са очување и 
побољшање квалитета вода.  

Заштита вода од загађивања спроводи се контролом и забраном рада брана и устава на 
рекама које ремете у одређеном периоду године основне карактеристике водотока.  

Члан 54.  
Заштита вода од загађивања спроводи се у складу са планом за заштиту вода од загађивања.  
Планом за заштиту вода од загађивања утврђују се нарочито: мере за спречавање или 

ограничавање уношења у виде опасних и штетних материја, мере за спречавање и одлагање 
отпадних и других материја на подручјима на којима то може утицати на погоршање квалитета 
вода, мере за пречишћавање загађених вода, начин спровођења интервентних мера у одређеним 
случајевима загађивања, организације које су дужне спроводити поједине мере, рокови за 
смањење загађивања воде, као и одговорности и овлашћења у вези са спровођењем заштите.  

План за заштиту вода од загађивања доноси Влада.  
План за заштиту вода од загађивања припрема министарство надлежно за послове 

водопривреде и министарство надлежно за послове здравља и заштиту животне средине.  
Члан 55.  

Ради утврђивања употребљивости воде за одређене намене врши се класификација вода и 
категоризација водотока.  

Класификацијом вода се врши општа подела вода у класе и одређују основни показатељи и 
границе њихових дозвољених вредности за поједине намене.  

Категоризацијом водотока се врши разврставање водотока и језера, односно њихових делова 
према квалитету воде који треба да се одржи, односно постигне ради стварања услова за живот 
становништва и развој привреде.  

Влада доноси ближи пропис о класификацији вода и категоризацији водотока.  
Члан 56.  

У циљу заштите вода забрањено је:  
1) уношење опасних и штетих материја које доводе до прекорачења прописаних вредности;  
2) уношење чврстих и течних материја које могу загадити воду или могу изазвати замуљивање, 

заслањивање воде и таложење наноса;  
3) испуштање у јавну канализацију отпадних вода које садрже опасне и штетне материје изнад 

прописаних вредности или које могу штетно деловати на могућност пречишћавања вода из 
канализације или које могу оштетити канализацију и постројење за пречишћавање вода;  

4) коришћење напуштених бунара као септичких јама;  
5) остављање у кориту за велику воду природних и вештачких водотока и језера материјала 

који могу загадити воде.  
Министар здравља и заштите животне средине доноси ближи пропис о опасним и штетним 

материјама у водама.  
Скупштина општине доноси ближи пропис о санитарно-техничким условима за испуштање 

отпадних вода у јавну канализацију.  
Члан 57.  

У циљу праћења стања загађености вода врши се систематско испитивање квалитета 
површинских и подземних вода, на прописани начин.  

Систематско испитивање квалитета вода врши се према програму који доноси Влада.  
Републички хидрометеоролошки завод врши систематско испитивање из става 1. овог члана.  
Министар водопривреде и министар здравља и заштите животне средине доносе ближи 

пропис о начину испитивања квалитета вода.  
Члан 58.  

Републички хидрометеоролошки завод доставља извештај о стању и променама квалитета 
вода за претходну годину (до 30. априла текуће године за претходну годину) министарству 
надлежном за послове водопривреде, министарству надлежном за послове здравља и заштиту 
животне средине и јавном водопривредном предузећу.  

Републички хидрометеоролошки завод је дужан да одмах по сазнању о хаваријском 
загађивању вода обавести о томе министарство надлежно за послове водопривреде, 
министарство надлежно за послове здравља и заштиту животне средине и јавно водопривредно 
предузеће.  

Републички хидрометеоролошки завод дужан је да омогући коришћење података из члана 57. 
овог закона свим заинтересованим научним и стручним организацијама, без накнаде.  



Републички хидрометеоролошки завод у случају хаваријских загађења вода дужан је да 
непрекидно прати кретање таласа хаваријског загађења воде дуж водотока и обавештава 
надлежне органе и јавно водопривредно предузеће све до тренутка нестанка хаваријског 
загађења.  

Члан 59.  
Комунална и друга предузећа, као и друга правна лица која испуштају отпадне воде у 

пријемнике и јавну канализацију дужна су да поставе уређај за мерење, да мере и региструју 
количине отпадних вода и да податке о томе доставе јавном водопривредном предузећу.  

Предузећа и друга правна лица која имају уређаје за пречишћавање воде и мерне уређаје 
дужна су ове уређаје одржавати у исправном стању и обезбедити њихово редовно 
функционисање и воде дневник рада уређаја за пречишћавање вода.  

Предузећа и друга правна лица из става 1. овог члана која испуштају отпадне воде у 
пријемнике и јавну канализацију дужна су да обезбеде испитивање квалитета преко предузећа и 
других правних лица која су овлашћена за вршење ових испитивања.  

Министар водопривреде и министар здравља и заштите животне средине доносе ближи 
пропис о начину и поступку за испитивање квалитета отпадних вода, минималном броју 
испитивања, као и садржини извештаја о утврђеном квалитету отпадних вода.  

Члан 60.  
Предузећа и друга правна лица могу да врше одређену врсту (физичко-хемијских, 

микробиолошких, хидробиолошких, бактериолошких и радиолошких) испитивања квалитета 
површинских и подземних вода, као и испитивања квалитета отпадних вода ако испуњавају 
услове у погледу кадрова, опреме, просторија и друге прописане услове.  

Министар водопривреде и министар здравља и заштите животне средине актом одређују 
предузећа и друга правна лица која испуњавају услове из става 1. овог члана.  

Акт из става 3. овог члана објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије".  
Предузећа и друга правна лица из става 1. овог члана дужна су да резултате испитивања 

доставе Републичком хидрометеоролошком заводу и јавном водопривредном предузећу једанпут 
месечно, а обавештење о хаваријском загађењу воде у току истог дана.  

Члан 61.  
Ако дође до непосредне опасности од загађења или до загађења водотока или језера и 

подземних вода, предузећа и друга правна лица из члана 59. овог закона дужна су да предузму 
потребне мере за смањење загађивања.  

Ако предузећа и друга правна лица не поступе у смислу става 1. овог члана, мере за смањење 
загађивања предузеће јавно водопривредно предузеће о њиховом трошку.  

Члан 62.  
Предузећа и друга правна лица која испуштају отпадну воду у пријемнике дужна су да врше 

санацију и предузимају мере за смањивање и спречавање загађивања воде и планирају средства 
и рокове за њихово остваривање.  

Члан 63.  
Грађанин, сопственик, односно корисник дела обале, заповедник пловног објекта и друго 

одговорно лице на пловном објекту, дужан је да одмах пријави надлежном органу (капетанији 
пристаништа или водопривредној инспекцији или органу унутрашњих послова или јавном 
водопривредном предузећу) ако примети да је дошло до загађивања воде и у водотоку и језеру.  

V. ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА СОПСТВЕНИКА, ОДНОСНО КОРИСНИКА  
1. Ограничење права  

Члан 64.  
Сопственик, односно корисник земљишта дужан је да:  
1) допусти пролаз преко земљишта лицима која су овлашћена да премеравају, снимају, 

пројектују и обележавају земљиште или воде, за потребе изградње или реконструкције 
водопривредних објеката, органима који врше инспекцијски надзор, као и лицима која изводе 
радове на изградњи, реконструкцији и одржавању тих објеката;  

2) допусти коришћење корита за велику воду и обалу реке у ширини од 3 метра лицима која су 
овлашћена да врше преглед стања и одржавања речних корита и обала;  

3) допусти слободно отицање воде која долази са узводних земљишта без промене правца и 
брзине воде;  

4) газдујуе шумама на инундационом подручју тако да се не праве сметње природном отицању 
воде и леда, пловидби на пловним путевима, одржавању објеката за заштиту од штетног дејства 
вода и спровођењу објеката за заштиту од штетног дејства вода и спровођењу одбране од 
поплава.  

Сопственик, односно корисник земљишта има право на накнаду штете у случајевима из става 
1. тач. 1. и 2. овог члана.  



Права и обавезе и друге односе који настану у вези с извођењем радова из става 1. тач. 1. и 2. 
овог члана споразумно уређују сопственик, односно корисник земљишта и предузеће које изводи 
радове.  

Члан 65.  
На изграђени сеоски водовод се могу прикључити предузећа и друга правна лица и грађани 

који нису учествовали у изградњи тог водовода под следећим условима:  
1. ако исти, с обзиром на количину воде, може да задовољи њихове потребе, и  
2. ако се њихово снабдевање водом не може друкчије решити на економичан и рационалан 

начин.  
Одобрење за прикључак из става 1. овог члана издаје општински орган управе надлежан за 

послове водопривреде.  
Предузећа и друга правна лица и грађани који се прикључују на водовод из става 1. овог члана 

обавезна су:  
1. да надокнаде сразмерни део трошкова изградње;  
2. да од часа прикључења сносе трошкове одржавања и искоришћавања водовода;  
3. да сносе све трошкове прикључења.  
Предузећа и друга правна лица и грађани који су се прикључили на сеоски водовод имају 

једнака права као и остали инвеститори, односно корисници сеоског водовода.  
Члан 66.  

Када се изградњом објекта којим се трајно подиже ниво воде природног водотока повећавају 
трошкови заштите од штетног дејства вода, власник, односно корисник тог објекта дужан је да те 
повећане трошкове накнади предузећу које је према овом закону дужно да предузме мере 
заштите од штетног дејства вода.  

Члан 67.  
Сопственик, односно корисник водног земљишта, односно сопственик или корисник 

водопривредног објекта на обали дужан је да на захтев јавног водопривредног предузећа, 
учествује на делу на коме је сопственик, односно корисник у извођењу мањих радова на 
одржавању корита за велику воду и обала, осим корита за малу воду, ради спречавања ерозије, 
одроњавања обала или загушивања корита због штетне вегетације или других препрека које могу 
ометати нормалан протицај воде.  

Ради заштите обале од рушења и ради учвршћивања корита и обезбеђења протицања воде и 
леда, водопривредни инспектор ће, на захтев јавног водопривредног предузећа, наложити 
сопственику, односно кориснику земљишта који чини обалу да на том земљишту изврше сађење 
дрвећа и жбунастог биља.  

Члан 68.  
Сопственик, односно корисник земљишта дужан је да на захтев јавног водопривредног 

предузећа уклони дрво из корита бујичних токова.  
Ако сопственик, односно корисник не уклони дрво из корита бујичних токова, односно ако је 

сопственик, односно корисник непознат, уклањање ће извршити јавно водопривредно предузеће 
без накнаде вредности уклоњеног дрвета.  

2. Посебне мере  
Члан 69.  

Ради заштите вода и водотока, спречавања оштећења и заштите водопривредних објеката и 
постројења, забрањено је:  

1) извршити радње које могу оштетити корита и обале природних и вештачких водотока, као и 
објеката за уређење водних токова или за заштиту од штетног дејства вода;  

2) уносити у природне, вештачке водотоке, језера и ретенције, камен, земљу, јаловину, 
посечено дрво и други материјал, као и упуштати загађене воде и материје;  

3) изводити радове и вадити материјал из водотока, који би могли угрозити: водни режим, 
стабилност бране или њену наменску употребу, стабилност одбрамбених насипа, регулационих и 
других водопривредних објеката, као и мењати природне услове у околини акумулационих и 
ретенционих басена услед чега би могло доћи до клизања терена, појаве ерозије или настајања 
вододерина и бујица;  

4) градити објекте или вршити садњу у плавној зони на начин који омета протицање воде и 
леда или је у супротности са прописима за градњу на плавном подручју;  

5) садити дрвеће на одбрамбеном насипу или поред насипа у појасу ширине 10 метара према 
водотоку и 50 метара на брањеном подручју, рачунајући од ножице насипа;  

6) садити дрвеће поред канала у појасу од 5 метара са обе стране, рачунајући од ивице 
канала;  

7) копати бунаре, ровове и паралелне канале дуж насипа у појасу 50 метара према водотоку и 
100 метара према брањеном подручју, изузев уколико је техничком документацијом доказано да 
није угрожена стабилност насипа;  



8) мењати или пресецати токове подземних вода, односно искоришћавати те воде у обиму 
којим се угрожавају снабдевање питком или технолошком водом, минерална и термална 
изворишта, стабилност тла и објеката;  

9) на каналима на удаљености мањој од 2 метра, односно другој удаљености утврђеној 
одлуком јавног водопривредног предузећа, орати или копати земљу и обављати друге радње 
којима се могу оштетити канали или пореметити њихово редовно функционисање.  

Изузетно од одредбе става 1. овог члана јавно водопривредно предузеће може одобрити 
обраду земљишта, сађење дрвећа или других засада, сечу дрвећа, испашу стоке или обављање 
других радова ако се тиме не угрожава стабилност и сигурност водопривредних објеката, односно 
водни режим.  

Члан 70.  
Сопственик, односно корисник земљишта дужан је да дозволи другом сопственику, односно 

кориснику извођење радова ради довођења, односно одвођења воде преко његовог земљишта 
ако не постоје повољнији технички или економски услови, уз право на накнаду штете коју 
споразумно утврђују.  

Ако заинтересоване стране не постигну споразум о утврђивању права службености и о висини 
одговарајуће накнаде одлуку доноси суд.  

Члан 71.  
Сопственик, односно корисник земљишта дужан је да допусти да јавно водопривредно 

предузеће, односно друго предузеће на његовом земљишту привремено смести материјал 
извађен из водотока и језера ради извршења водопривредних радова и да тај материјал 
транспортује преко тог земљишта.  

У случају из става 1. овог члана сопственик, односно корисник земљишта има право на 
накнаду штете.  

VI. ФОНД ЗА ВОДЕ  
Члан 72.  

Ради обезбеђивања материјалних и других услова за заштиту, унапређивање и коришћење 
вода оснива се Фонд за воде ( у даљем тексту: Фонд).  

Фонд има својство правног лица.  
Фонд има своје организационе делове у седиштима водних подручја.  

Члан 73.  
Фонд обавља следеће послове:  
1) доноси дугорочне и средњорочне планове заштите, унапређивања и коришћења вода и 

годишње програме;  
2) утврђује критеријуме и ближе услове за финансирање објеката и радова;  
3) одлучује о коришћењу средстава;  
4) доноси финансијски план и завршни рачун;  
5) прати реализацију програма радова и врши контролу над рационалним коришћењем 

средстава;  
6) разматра годишњи извештај о раду и пословању;  
7) доноси статут;  
8) утврђује висину накнада које представљају извор прихода Фонда;  
9) одлучује о другим питањима и врши друге послове утврђене статутом.  
На дугорочне и средњорочне планове заштите, унапређивања и коришћења вода сагласност 

даје Влада а на годишњи програм сагласност даје министарство надлежно за послове 
водопривреде.  

Одлуку о утврђивању висине накнада из става 1. тачка 8. овог члана Фонд доноси уз 
сагласност Владе.  

Члан 74.  
Средства Фонда користе се за:  
1) одржавање, реконструкцију и изградњу објеката за заштиту од штетног дејства воде;  
2) одржавање, реконструкцију и изградњу вишенаменских акумулација, хидромелиорационих 

објеката и објеката регионалних система за снабдевање водом до водозахвата појединих 
корисника, односно до прикључка на комунални систем водоснабдевања;  

3) предузимање мера за заштиту воде од загађивања (изградњу, реконструкцију и проширење 
уређаја и постројења за пречишћавање вода и др.);  

4) заштиту земљишта од ерозије;  
5) студијско-истраживачке радове (водопривредни информациони систем, истражни радови, 

израда студија, планова, програма, водопривредних основа, водопривредног биланса, катастара, 
техничких прописа и норматива и др.);  

6) реализацију обавеза и учешћа у међународној сарадњи.  



Изузетно од одредбе става 1. тачке 2. овог члана средства Фонда могу да се користе и за 
изградњу објеката за водоснабдевање насеља која се не могу укључити у регионалне системе за 
снабдевање водом на основу програма из члана 73. став 1. тачке 1 овог закона.  

Члан 75.  
Средства Фонда користе се према годишњем програму заштите, унапређивања и коришћења 

вода.  
Пре доношења програма из става 1. овог члана, Фонд је дужан да организује јавну расправу, 

на начин и под условима утврђеним статутом.  
Члан 76.  

Орган управљања Фондом је Управни одбор.  
Управни одбор има 11 чланова чији мандат траје четири године.  
Председника Управног одбора, потпредседнике који руководе организационим деловима 

Фонда у седиштима водних подручја и чланове Управног одбора, именује Влада.  
Члан 77.  

Председник Управног одбора представља и заступа Фонд, извршава одлуке Управног одбора и 
врши друге послове у складу са статутом.  

Члан 78.  
Стручне и финансијско-техничке послове за потребе Фонда, врши стручна служба.  
Стручном службом из става 1. овог члана руководи директор Фонда који врши и друге послове 

у складу са статутом Фонда.  
Директора Фонда именује Влада.  
Мандат директора Фонда траје четири године.  

Члан 79.  
Надзор над радом Фонда врши министарство надлежно за послове водопривреде.  

Члан 80.  
Статутом Фонда ближе се утврђују задаци, унутрашња организација и пословање Фонда, 

начин остваривања и критеријуми расподеле средстава, делокруг органа управљања и друга 
питања од значаја за пословање Фонда.  

На статут Фонда сагласност даје Влада.  

VII. ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
Члан 81.  

За обављање водопривредне делатности на водним подручјима оснивају се следећа јавна 
водопривредна предузећа и то:  

1. за водно подручје Дунав: Јавно водопривредно предузеће "Дунав" са потпуном 
одговорношћу.  

Скраћени назив фирме је: ЈВП Дунав са п.о.  
Средиште предузећа је у Новом Саду.  
2. за водно подручје Сава: Јавно водопривредно предузеће "Сава" са потпуном одговорношћу.  
Скраћени назив фирме је: ЈВП "Сава" са п.о.  
Седиште предузећа је Београду.  
3. За водно подручје Морава: Јавно водопривредно предузеће "Морава" са потпуном 

одговорношћу.  
Скраћени назив фирме је: ЈВП "Морава" са п.о.  
Седиште предузећа је у Нишу.  
Јавна водопривредна предузећа из става 1. овог члана управљају водопривредним објектима 

из члана 4. тачке 1. тачке 2. - акумулације и бродске преводнице и тачке 4. овог закона, као 
добрима у општој употреби, осим објеката које су предузећа и друга правна лица изградила за 
сопствене потребе.  

Објекти из става 2. овог члана и друга средства којима располажу јавна водопривредна 
предузећа су у државној својини.  

Члан 82.  
Делатност јавних водопривредних предузећа (у даљем тексту: јавно водопривредно 

предузеће) су: газдовање водним ресурсима и усклађивање потребе за водом разних корисника; 
праћење, одржавање и унапређивање водног режима; одржавање и реконструкција 
водопривредних објеката; организовање и спровођење одбране од поплава; одвођење сувишних 
вода и организовање одбране од унутрашњих вода на мелиорационом подручју; организовање и 
спровођење мера за заштиту од бујица и ерозије; обезбеђење воде за коришћење; организовање 
и спровођење мера за заштиту вода од загађивања; припремање планова и програма у 
водопривреди; организовање и вођење водопривредног информационог система и документације 
о водама; извршавање задатака из међудржавних споразума у области водопривреде и 
организовање студијско-истраживачких радова у области водопривреде.  



Делатности из става 1. овог члана су од јавног интереса.  
Јавно водопривредно предузеће студијско-истраживачке радове из става 1. овог члана 

поверава научно-истраживачкој институцији.  
Статутом јавног водопривредног предузећа ближе се уређују питања унутрашње организације, 

делокруг рада органа предузећа, права и обавезе делова предузећа у правном промету, 
овлашћења у погледу располагања средствима од стране делова предузећа и друга питања од 
значаја за пословање предузећа.  

Члан 83.  
Јавно водопривредно предузеће може самостално или са страним, односно домаћим лицима 

да оснује предузећа за обављање појединих делатности из предмета свог пословања ако те 
делатности представљају техничко-технолошку и економску целину.  

Претварање државне својине у друге облике и организовање јавног водопривредног предузећа 
у друштво вршиће се на начин одређен прописима којима се уређује питање трансформације 
друштвених предузећа у предузећа у мешовитој или приватној својини, у складу са програмом 
преструктурирања који доноси Управни одбор јавног водопривредног предузећа.  

У случају из става 2. овог члана, учешће државног капитала не може бити мање од 51% од 
укупног капитала јавног водопривредног предузећа.  

Члан 84.  
Јавно водопривредно предузеће доноси дугорочне и средњорочне планове развоја и годишњи 

програм рада.  
На планове развоја из става 1. овог члана сагласност даје Влада, а на годишњи програм рада 

сагласност даје министарство надлежно за послове водопривреде.  
Члан 85.  

Над јавним водопривредним предузећем не може се спроводити поступак стечаја.  
У случају наступања услова за отварање и спровођење стечајног поступка над јавним 

водопривредним предузећем, Народна скупштина Републике Србије предузима мере за 
обезбеђење услова за несметан рад јавног водопривредног предузећа и јемчи за његове 
обавезе.  

Члан 86.  
Јавно водопривредно предузеће стиче и прибавља финансијска средства за обављање 

делатности и то из:  
1) средстава Фонда која се користе за реализацију програма радова на водном подручју,  
2) накнада утврђених овим законом,  
3) улагања домаћих и страних лица,  
4) издавањем и продајом хартија од вредности,  
5) продајом делова предузећа, издавањем деоница и из других извора.  

Члан 87.  
Органи јавног водопривредног предузећа су: Управни одбор, директор и Надзорни одбор.  

Члан 88.  
Орган управљања јавног водопривредног предузећа је Управни одбор, који има 11 чланова, од 

чега три члана Управног одбора се именују од представника запослених у јавном 
водопривредном предузећу на начин утврђен статутом.  

Члан 89.  
У случају организовања јавног водопривредног предузећа, као предузећа у мешовитој својини 

број чланова Управног одбора повећава се за број представника власника капитала сразмерно 
висини тог капитала у укупном капиталу предузећа.  

Члан 90.  
Управни одбор:  
1) утврђује пословну политику;  
2) доноси дугорочне и средњорочне планове развоја и годишњи програм рада;  
3) одлучује о статусним променама;  
4) одлучује о смањењу и повећању главнице;  
5) одлучује о оснивању нових предузећа;  
6) усваја извештаје о пословању предузећа и годишњи обрачун;  
7) доноси статут и одлуку о усвајању плана развоја и програма рада;  
8) доноси инвестиционе одлуке;  
9) утврђује висину накнада које представљају извор прихода;  
10) одлучује о куповини деоница, односно удела других предузећа;  
11) утврђује нормативе и стандарде за редовно одржавање водопривредних објеката и 

критеријума за образовање цена на редовном одржавању, као и услове и начин коришћења 
водопривредних објеката.  



Одлуку из става 1. тачка 9. овог члана Управни одбор доноси уз сагласност министарства 
надлежног за послове водопривреде.  

Образовањем Скупштине, послове из става 1. тач. 2, 3, 4, 5. и 10. овог члана, обавља 
Скупштина.  

Члан 91.  
Директор јавног водопривредног предузећа представља и заступа предузеће, организује и 

руководи процесом рада, води пословање предузећа, самостално доноси одлуке и одговара за 
законитост рада јавног водопривредног предузећа, предлаже програм рада и план развоја и 
предузима мере за њихово спровођење, извршава одлуке Управног одбора, потписује колективни 
уговор, врши друге послове одређене законом и статутом.  

Директор јавног водопривредног предузећа доноси акт о организацији и систематизацији 
радних места, уз сагласност Управног одбора.  

Организовањем јавног водопривредног предузећа у предузеће у мешовитој својини, директора 
именује Управни одбор уз сагласност Владе.  

Члан 92.  
Надзорни одбор јавног водопривредног предузећа има пет чланова.  
Надзорни одбор врши надзор над пословањем јавног водопривредног предузећа, прегледа 

годишњи извештај и годишњи обрачун.  
О резултатима надзора у писменом облику Надзорни одбор обавештава Владу и Управни 

одбор јавног водопривредног предузећа.  
Члан 93.  

Влада:  
1) даје сагласност на статут јавног водопривредног предузећа;  
2) даје сагласност на програм преструктурирања;  
3) даје сагласност на статусне промене предузећа;  
4) даје сагласност на оснивање или суоснивање предузећа за обављање појединих делатности 

из области пословања јавног водопривредног предузећа;  
5) именује чланове управног одбора;  
6) именује директора јавног водопривредног предузећа;  
7) именује чланове Надзорног одбора;  
8) разматра извештај Надзорног одбора.  

Члан 94.  
Ради заштите интереса грађана, предузећа и других правних лица статутом или другим 

општим актом јавног водопривредног предузећа, утврдиће се послови који се у вршењу 
водопривредне делатности морају обављати у том предузећу у време штрајка и начин њиховог 
извршавања, у складу са законом.  

Директор јавног водопривредног предузећа ће одредити раднике који ће радити на 
извршавању послова из става 1. овог члана и начин њиховог извршавања.  

Према лицу које не изврши налог директора из става 2. овог члана предузеће се мере 
утврђене статутом, односно колективним уговором.  

У случају да се предузимањем мера из става 2. овог члана не може обезбедити заштита 
интереса из става 1. овог члана, министар водопривреде предузима мере којима се обезбеђује 
заштита тог интереса.  

Члан 95.  
Ако јавно водопривредно предузеће због недостатка средстава није у могућности да 

квалитетно и уредно извршава послове у складу са програмима усвојеним у Фонду, а посебно да 
квалитетно и уредно одржава, стара се о чувању, редовном одржавању, коришћењу и 
функционисању водопривредних објеката, дужно је да о томе благовремено обавести Фонд.  

Члан 96.  
Јавно водопривредно предузеће је дужно да у вршењу јавних овлашћења обезбеди ефикасно 

и под једнаким условима остваривање права и дужности предузећа и других правних лица и 
грађана под условима утврђеним овим законом.  

Против управног акта јавног водопривредног предузећа у вршењу јавних овлашћења може се 
поднети жалба министарству надлежном за послове водопривреде.  

Јавно водопривредно предузеће у вршењу јавних овлашћења има право на стварне трошкове 
утврђене општим актом предузећа.  

На општи акт из става 3. овог члана сагласност даје министарство надлежно за послове 
водопривреде.  

VIII. ВОДНА ЗАДРУГА  
Члан 97.  



У циљу одбране од штетног дејства вода или обезбеђења услова за коришћење вода, 
заинтересована лица на мелиорационом подручју или делу мелиорационог подручја могу 
основати водну задругу у складу са законом којим се уређују питања пословања и оснивања 
задруге.  

Члан 98.  
Водна задруга је дужна да радове на одводњавању и наводњавању усклади са плановима и 

програмима јавног водопривредног предузећа.  

IX. ФИНАНСИРАЊЕ ВОДОПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
Члан 99.  

Средства за финансирање водопривредне делатности из члана 82. овог закона обезбеђују се 
из: накнаде за одводњавање; накнаде за наводњавање; накнаде за коришћење вода; накнаде за 
заштиту вода; накнаде за извађени материјал из водотока и накнаде за коришћење 
водопривредних објеката и за вршење других услуга.  

Поред средстава остварених од накнада утврђених овим законом, за финансирање заштите 
дејства вода и унапређивање водоснабдевања, обезбедиће се средства по посебном закону.  

Средства из става 2. овог члана, накнаде за одводњавање, накнаде за коришћење вода и 
накнаде за заштиту вода су приход Фонда.  

Средства од накнаде за наводњавање, накнаде за извађени материјал из водотока и накнаде 
за коришћење водопривредних објеката и за вршење других услуга су приход јавног 
водопривредног предузећа.  

Члан 100.  
Накнаду за одводњавање плаћају корисници, односно сопственици пољопривредног, 

грађевинског и шумског земљишта, земљишта под саобраћајницама и другог земљишта на 
мелиорационом подручју које се непосредно, односно посредно одводњава.  

Накнада за одводњавање се не плаћа за земљиште под насипима за одбрану од поплаве, под 
рибњацима и ретенцијама, каналима и другим водопривредним објектима којима управља јавно 
водопривредно предузеће.  

Висина накнаде из става 1. овог члана утврђује се у зависности од висине трошкова 
одводњавања и одржавања, функционисања и изградње објеката за одводњавање на 
мелиорационом подручју.  

Члан 101.  
Накнада за одводњавање пољопривредног и шумског земљишта обрачунава се и плаћа на 

основу катастарског прихода, односно по јединици површине.  
Накнада за одводњавање шумског земљишта не може бити мања од половине прописне 

накнаде за одводњавање пољопривредног земљишта.  
Накнада за одводњавање грађевинског земљишта плаћа се по јединици површине, зависно од 

намене земљишта, количине воде која се са њега слива.  
Висина накнаде из става 3. овог члана не може бити мања од десетоструког ни већа од 

двадесетоструког износа накнаде за одводњавање пољопривредног земљишта.  
Средства остварена од накнаде из ст. 1. и 3. овог члана користе се за одржавање, 

функционисање и изградњу објеката за одводњавање на мелиорационом подручју.  
Члан 102.  

Накнада за наводњавање плаћају сопственици, односно корисници земљишта за које је 
обезбеђена вода.  

Висина накнаде за наводњавање се одређује у зависности од висине трошкова за одржавање 
и функционисање објеката за наводњавање и количине захваћене воде исказане по м3 или по 
јединици површине.  

Средства остварена од накнаде за наводњавање користе се за одржавање, функционисање и 
реконструкцију објеката за наводњавање на мелиорационом подручју.  

Члан 103.  
Накнаду за коришћење вода плаћају корисници површинских и подземних вода сразмерно 

количини и квалитету захваћене воде и зависно од намене за коју се вода користи.  
Јавно електропривредно предузеће плаћа накнаду сразмерно количини произведене 

електричне енергије у хидроелектранама.  
Средства остварена од накнаде за коришћење вода користе се за финансирање изградње 

објеката за снабдевање становништва и привреде водом и за уређење водотока.  
Члан 104.  

Накнаду за заштиту вода плаћају предузећа и друга правна лица и грађани сразмерно 
количини, степену загађености и врсти отпадне или друге воде промењених својстава, односно 
друге материје којом се погоршава квалитет вода и услови њеног коришћења, коју директно или 
индиректно испуштају у површинске или подземне воде.  



Средства остварена од накнаде за заштиту вода користе се за предузимање мера заштите 
вода од загађивања и пречишћавања отпадних вода.  

Члан 105.  
Накнада за извађени песак, шљунак и други материјал извађен из корита водотока, спрудова, 

напуштених корита и са обала природних водотока, природних и вештачких акумулација и на 
подручјима угроженим од ерозије, плаћа се према количини извађеног материјала.  

Накнаду из става 1. овог члана не плаћа јавно водопривредно предузеће за количине песка, 
шљунка и другог материјала који се користи за изградњу и одржавање објеката за заштиту од 
штетног дејства вода.  

Средства остварена од накнаде из става 1. овог члана користе се за уређење водотока.  
Члан 106.  

Висину накнада за коришћење водопривредних објеката и за вршење других услуга (пловидба, 
производња електричне енергије и др.), утврђује јавно водопривредно предузеће уз сагласност 
министарства надлежног за послове водопривреде.  

Члан 107.  
У погледу начина уплате, застарелости, рокова и контроле плаћања накнада када су у питању 

предузећа и друга правна лица, примењују се прописи о плаћању пореза из добити а за грађане 
прописи о плаћању пореза и доприноса грађана.  

X. УПРАВНИ ОДБОР  
Члан 108.  

Надзор над законитошћу аката јавног водопривредног предузећа којима се решава о правима и 
дужностима грађана, предузећа и других правних лица и инспекцијски надзор у области 
водопривреде врши министарство надлежно за послове водопривреде.  

Инспекцијски надзор обухвата надзор над применом овог закона, других прописа и општих 
аката који се односе на изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и извођење других 
радова који могу утицати на промене у водном режиму.  

Инспекцијски надзор у области која се односи на воду за пиће врше органи санитарне 
инспекције.  

Члан 109.  
У вршењу послова водопривредне инспекције, водопривредни инспектор:  
1) врши контролу над изградњом објеката и извођењем других радова који могу да проузрокују 

квалитативне или квантитативне промене у природном или вештачки успостављеном водном 
режиму;  

2) врши контролу водопривредних дозвола, водопривредних сагласности, потврда, 
документације за одбрану од поплава, водних књига, катастара вода, загађивача вода, бујичних 
токова и водопривредних објеката, пословних књига и осталих докумената;  

3) врши контролу начина искоришћавања водопривредних објеката ради утврђивања да ли је 
њихово искоришћавање у складу са издатим водопривредним сагласностима, водопривредним 
дозволама и потврдама;  

4) контролише функционисање уређаја на објектима који су од значаја за сигурност објеката и 
постројења;  

5) контролише режим и квалитет вода у природним и вештачким водотоцима, језерима и 
подземним водама;  

6) контролише функционисање, исправност и ефикасност уређаја за пречишћавање отпадних 
вода;  

7) контролише поштовање прописаног водног режима у погледу обезбеђења гарантованог 
минималног протицаја низводно од захвата.  

Водопривредни инспектор овлашћен је и дужан да нареди да се утврђене неправилности и 
недостаци отклоне у року који он одреди и то да:  

1) забрани, односно обустави извођење радова који се изводе супротно издатој 
водопривредној сагласности, односно водопривредној дозволи или без водопривредне 
сагласности, односно водопривредне дозволе;  

2) нареди сађење дрвећа и жбунастог биља у случајевима утврђеним овим законом;  
3) забрањени или ограничени коришћење вода, испуштање вода, вађење материјала, односно 

коришћење објеката и постројења у случајевима утврђеним овим законом;  
4) нареди рушење објеката и постројења или уклањање дрвећа и жбунастог биља који су 

изграђени, односно засађени без водопривредне сагласности, ако у року одређеном решењем 
водопривредног инспектора није поднет захтев за издавање водопривредне сагласности или је 
поднет захтев правоснажно одбијен;  

5) нареди престанак рада предузећа и другим правним лицима када утврди да отпадне воде 
које испуштају садрже опасне материје у количинама већим од дозвољених, док се количине тих 
материја не смање испод дозвољених граница.  



Предузећа и друга правна лица и грађани дужни су да водопривредном инспектору омогуће 
вршење надзора и пруже потребне податке.  

Члан 110.  
Ако приликом вршења надзора утврди да се предузеће или друго правно лице и грађанин нису 

придржавали овог закона или прописа донетих на основу њега, водопривредни инспектор 
писмено ће констатовати нађене неправилности и недостатке и наредиће решењем мере за 
њихово отклањање, одређујући и рокове за њихово спровођење.  

Против решења водопривредног инспектора може се изјавити жалба Влади.  
Жалба против решења из става 1. овог члана не одлаже извршење решења.  

Члан 111.  
Водопривредни инспектор може по потреби организовати узимање узорака воде и отпадних 

вода ради анализе и провере степена загађености вода а трошкове анализе сноси предузеће и 
друго правно лице или грађанин од кога потиче загађење ако анализа покаже да је дошло до 
загађења воде изнад прописаних граница.  

Члан 112.  
Послове водопривредног инспектора може обављати радник који поред законом утврђених 

услова за рад у органима управе има стручну спрему седмог ступња и то: дипломирани 
грађевински инжењер, хидротехничког смера, дипломирани инжењер шумарства, бујичарског 
смера, дипломирани технолог, дипломирани инжењер пољопривреде, водопривредног смера и 
са најмање три године радног искуства на пословима из оквира водопривредне делатности.  

Члан 113.  
Орган санитарне инспекције је овлашћен и дужан да:  
1) забрани коришћење за друге сврхе воде која служи за пиће или је намењена за пиће, ако би 

то коришћење неповољно утицало на здравствену исправност воде;  
2) забрани изградњу или употребу објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење 

друге делатности у зони заштите, односно која су у појасу санитарне заштите, изворишта која 
служе за јавно снабдевање водом за пиће, ако то угрожава здравствену исправност;  

3) забрани изградњу или реконструкцију, односно пуштање у рад објеката и постројења за 
јавно снабдевање водом за пиће ако није прибављена сагласност надлежног органа за послове 
здравља и заштите животне средине;  

4) нареди отклањање недостатака на објектима и постројењима за јавно снабдевање водом за 
пиће који могу неповољно деловати на здравствену исправност воде за пиће;  

5) забрани употребу воде за пиће за коју је овлашћено предузеће или друго правно лице 
утврдило да с обзиром на прописана физичка, хемијска, биолошка, бактериолошка, вирусолошка 
и радиолошка својства, није здравствено исправна;  

6) нареди пречишћавање, дезинфекцију и друге прописане санитарне мере ради поправке или 
заштите квалитета воде за пиће;  

7) нареди предузимање других мера које су потребне у циљу заштите здравствене 
исправности воде за пиће.  

XI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 114.  

Ко оштети, уништи или учини неупотребљивим водопривредни објекат казниће се за кривично 
дело затвором до пет година.  

Члан 115.  
Ко вађењем песка, шљунка и другог материјала из корита водотока, оштети корито, обале и 

регулационе грађевине казниће се за кривично дело затвором до пет година или новчаном 
казном.  

Члан 116.  
Ко без водопривредне дозволе врши пуњење акумулације или користи воде из акумулације и 

тиме изазове опасност по живот или здравље људи или имовине већих размера казниће се за 
кривично дело затвором до пет година.  

Члан 117.  
Предузеће или друго правно лице казниће се за привредни преступ новчаном казном у износу 

од 300.000 до 450.000 динара ако:  
1) изводи радове на изградњи нових или реконструкцију или уклањање постојећих 

водопривредних објеката или изградњу или реконструкцију других објеката или постројења, или 
врши друге радове без водопривредне сагласности или противно издатој водопривредној 
сагласности (члан 16. став 1. овог закона);  

2) врши неку радњу без водопривредне дозволе (члан 18. овог закона) или противно 
водопривредној дозволи (члан 19. став 1. овог закона);  



3) право стечено на основу водопривредне дозволе преноси без сагласности органа, односно 
јавног водопривредног предузећа који је издао дозволу (члан 19. став 4. овог закона);  

4) предузеће или друго правно лице ако не донесе план за одбрану од поплава (члан 30. став 
3. овог закона);  

5) не предузме мере за заштиту водопривредних, пловних или других објеката и постројења у 
случају нагомилавања леда (члан 34. став 2. овог закона);  

6) у плавним зонама гради објекте супротно прописаним условима (члан 36. став 6. овог 
закона);  

7) као извођач радова или предузеће или друго правно лице које искоришћава објекте или 
друга добра не предузме потребне мере из члана 39. овог закона;  

8) приликом сваког захватања површинских вода, низводно од захвата не обезбеди воде за 
потребе гарантованог минимума (члан 40. став 4. овог закона);  

9) вода за пиће садржи материје шкодљиве за здравље изнад прописаних граница, а у погледу 
физичких, хемијских, биолошких, бактериолошких, вирусолошких и радиолошких својстава не 
одговара прописаним условима (члан 41. став 1. овог закона);  

10) воду одређену за пиће користи за друге сврхе које неповољно утичу на потребну количину 
и својство воде (члан 41. став 2. овог закона);  

11) предузме неку од радњи из члана 56. овог закона;  
12) не предузме потребне мере из члана 61. став 1. овог закона;  
13) ако предузме неку од радњи из члана 69. овог закона.  
За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у предузећу или 

другом правном лицу новчаном казном од 15.000 до 25.000 динара.  
Члан 118.  

Предузеће или друго правно лице казниће се за прекршај новчаном казном од 80.000 до 
100.000 динара ако:  

1) не достави податке о потрошњи и количинама воде ради израде водопривредног биланса 
(члан 13. став 5. овог закона);  

2) у поступку припреме техничке документације за изградњу нових и реконструкцију постојећих 
водопривредних и других објеката и извођење других радова, не прибави водопривредне услове 
(члан 15. став 1. овог закона);  

3) све издате водопривредне сагласности, водопривредне дозволе и потврде не региструје у 
водној књизи (члан 24. став 1. овог закона) или све издате водопривредне сагласности, 
водопривредне дозволе и потврде не достави министарству надлежном за послове 
водопривреде (члан 24. став 2. овог закона);  

4) катастре загађивача вода, водопривредних објеката, бујичних токова и противерозионих 
објеката не води на прописани начин (члан 25. став 1. овог закона);  

5) користи акумулационе и ретенционе басене супротно члану 33. став 1. овог закона;  
6) не достави податке из члана 33. став 3. овог закона;  
7) ако земљиште користи на начин којим се угрожава спровођење одбране од поплава (члан 

36. став 1. овог закона);  
8) ако не предузме мере из члана 37. овог закона;  
9) противно водопривредној основи или просторном плану не заштити извориште и друге 

објекте од намерног или случајног загађења или других утицаја који могу неповољно деловати на 
издашност изворишта и на здравствену исправност воде (члан 43. овог закона);  

10) уколико привремено не ограничи или ускрати коришћење воде у случајевима предвиђеним 
у члану 48. овог закона;  

11) не поставе уређај за мерење, мере и региструју количину захваћене воде и податке о томе 
не доставе јавном водопривредном предузећу (члан 49. овог закона);  

12) редовно не доставља податке о нивоу и квалитету подземних вода прве издани које прате 
путем својих контролних (пијезометарских) бунара (члан 51. став 3. овог закона);  

13) као извођач радова не поступи по одредбама члана 52. ст. 1. и 2. овог закона;  
14) бунаре и бушотине са слободним истицањем воде не опреми уређајима за регулисање 

истицања и затварања и заштиту вода од загађивања (члан 52. став 3. овог закона);  
15) не поставе уређаје за мерење, мере и региструју количине отпадних вода и да податке о 

томе доставе јавном водопривредном предузећу (члан 59. став 1. овог закона);  
16) уређај за пречишћавање вода и мерне уређаје не одржавају у исправном стању и не 

обезбеђују њихово редовно функционисање и не воде дневник рада ових уређаја (члан 59. став 
2. овог закона);  

17) не обезбеде испитивање квалитета вода које испуштају у пријемнике и јавну канализацију, 
преко предузећа и других правних лица која су овлашћена за вршење ових испитивања (члан 59. 
став 3. овог закона);  

18) не доставе Републичком хидрометеоролошком заводу, резултате испитивања у роковима 
одређеним чланом 60. став 5. овог закона;  



19) не предузму мере из члана 62. овог закона;  
20) као сопственик, односно корисник дела обале примети а не пријави надлежном органу да је 

дошло до загађивања вода у водотоцима и језеру (члан 63. овог закона);  
21) као сопственик, односно корисник земљишта не допусти коришћење неког од права из чл. 

64. овог закона;  
22) као сопственик или корисник водног земљишта, односно сопственик или корисник водног 

земљишта на обали не изврши неку од радњи из члана 67. овог закона;  
23) из корита бујичних токова не уклони дрво на захтев јавног водопривредног предузећа (члан 

68. став 1. овог закона);  
24) као сопственик, односно корисник земљишта не допусти коришћење неког од права из 

члана 71. став 1. овог закона;  
25) водопривредном инспектору не омогући вршење надзора или му не пружи потребне 

податке (члан 109. овог закона);  
26) не поступи по решењу водопривредног инспектора, односно органа санитарне инспекције 

донетог на основу овлашћења из овог закона, уколико за такву радњу није прописана строжа 
казна;  

27) поступи противно пропису донетом на основу овлашћења из овог закона уколико за такву 
радњу није прописана строжа казна.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у предузећу или другом 
правном лицу новчаном казном у износу од 5.000 до 10.000 динара.  

Одговорно лице у Републичком хидрометеоролошком заводу казниће се за прекршај новчаном 
казном у износу од 5.000 до 10.000 динара ако не врши систематско испитивање квалитета вода у 
водотоцима, у складу са програмом из чл. 57. став 2. овог закона или ако не изврши неку обавезу 
из члана 58. овог закона.  

Члан 119.  
Новчаном казном од 5.000 до 10.000 динара за прекршај казниће се грађанин ако:  
1) у поступку припреме техничке документације за изградњу нових и реконструкцију постојећих 

водопривредних и других објеката и извођење других радова не прибави водопривредне услове 
(члан 15. став 1. овог закона);  

2) изводи радове на изградњи или реконструкцији објеката или постројења или врши друге 
радове без водопривредне сагласности или противно издатој водопривредној сагласности (члан 
16. став 1. овог закона);  

3) врши неку радњу без водопривредне дозволе, односно нове водопривредне дозволе (члан 
18. овог закона) или противно водопривредној дозволи (члан 19. став 1. овог закона);  

4) право стечено на основу водопривредне дозволе преноси без сагласности органа који је 
издао дозволу (члан 19. став 4. овог закона);  

5) у плавним зонама гради објекте супротно прописаним условима (члан 36. став 6. овог 
закона);  

6) не пријави да је дошло до загађења вода у водотоцима и језерима (члан 63. овог закона).  
За прекршај ће се казнити грађанин новчаном казном у износу од 5.000 до 10.000 динара ако 

изврши и неку од радњи из члана 117. став 1. тач. 7, 8, 10, 11. и 13. и члана 118. став 1. тач. 7, 8, 
13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. и 27. овог закона.  

Члан 120.  
За кривично дело из члана 115. овог закона учиниоцу ће се поред прописане казне одузети и 

предмет извршења кривичног дела.  
Члан 121.  

За привредни преступ из члана 117. став 1. тачка 1. овог закона предузећу или другом правном 
лицу поред прописане казне изрећи ће се и заштитна мера обавезног одузимања предмета који 
су употребљени или намењени за извршење привредног преступа или намењени за извршење 
привредног преступа или су настали или прибављени извршењем привредног преступа.  

За привредни преступ из члана 117. став 1. тачка 3. овог закона може се предузећу или другом 
правном лицу поред прописане казне изрећи и заштитна мера одузимања имовинске користи.  

Одговорном лицу из члана 117. став 2. овог закона може се за привредни преступ из члана 
117. став 1. тач. 1, 2, 3, 4, 5, 7. и 8. овог закона поред прописане казне изрећи и заштитна мера 
забрана вршења одређених дужности.  

Члан 122.  
За прекршај из члана 119. став 1. тачка 2. овог закона може се грађанину поред казне изрећи 

заштитна мера одузимања имовинске користи стечене извршењем прекршаја.  
За прекршај из члана 119. став 1. тачка 2. овог закона, грађанину поред казне изрећи ће се и 

заштитна мера обавезног одузимања предмета који су употребљени или намењени за извршење 
прекршаја или су настали или прибављени извршењем прекршаја.  

Члан 123.  



Водопривредни инспектор привремено ће одузети предмет извршења из чл. 120, 121. и 122. 
овог закона.  

О одузимању предмета водопривредни инспектор је дужан да изда потврду са тачним 
назначењем одузетог предмета.  

О извршеном привременом одузимању предмета водопривредни инспектор је дужан да одмах 
обавести орган надлежан за покретање поступка због учињеног кривичног дела, привредног 
преступа или прекршаја.  

Члан 124.  
Новчаном казном у износу од 5.000 до 10.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у 

министарству надлежном за послове водопривреде и органу санитарне инспекције ако у вршењу 
инспекцијског надзора не предузме мере у складу са чл. 109. и 113. овог закона.  

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 125.  

Границе водних подручја из члана 6. овог закона утврдиће влада у року од два месеца од дана 
ступања на снагу овог закона.  

Члан 126.  
Водопривредна основа Републике Србије донеће се најкасније у року од две године од дана 

ступања на снагу овог закона.  
Водопривредне основе за водна подручја из члана 10. овог закона донеће се најкасније у року 

од пет година од дана ступања на снагу овог закона.  
До доношења водопривредне основе, водопривредни услови, водопривредне сагласности и 

водопривредне дозволе могу се издавати у складу с постојећом документацијом.  
Члан 127.  

Министар водопривреде донеће прописе из члана 1. став 3, члана 23. став 2, члана 24. став 3, 
члана 25. став 4. и члана 40. став 7. овог закона у року од шест месеци од дана ступања на снагу 
овог закона.  

Министар здравља и заштитне животне средине донеће прописе из члана 41. став 5, члана 45. 
став 8. и члана 56. став 2. овог закона у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог 
закона.  

Министар водопривреде и министар здравља и заштите животне средине донеће прописе из 
члана 25. став 3, члана 57. став 4, члана 59. став 4 и члана 60. став 2. овог закона у року од шест 
месеци од дана ступања на снагу овог закона.  

Министар пољопривреде и министар здравља и заштите животне средине донеће пропис из 
члана 41. став 4. овог закона у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.  

Скупштина општине донеће пропис из члана 56. став 3. овог закона у року од шест месеци од 
дана ступања на снагу овог закона.  

Члан 128.  
Сопственици односно корисници постојећих водопривредних објеката и постројења дужни су 

да начин коришћења ових објеката ускладе са водопривредном основом у року одређеном у 
водопривредној основи.  

Ако се начин коришћења објеката и постројења из става 1. овог члана не усклади с 
водопривредном основом у року одређеном том основом, министарство надлежно за послове 
водопривреде забраниће искоришћавање тих објеката и постројења док се не ускладе с 
водопривредном основом.  

Члан 129.  
Фонд из члана 72. став 1. овог закона почеће с радом 1. јануара 1992. године.  
Друштвени фонд за воде Србије, Друштвени фонд вода Војводине и Друштвени фонд за воде 

Косова и Метохије чија је обавеза оснивања утврђена законом, престају са радом 31. децембра 
1991. године.  

Фондови за мелиорацију чија је обавеза оснивања утврђена Законом о водама ("Службени 
лист САПВ", број 25/90 и 38/90) и друштвени фондови за мелиорацију основани према Закону о 
водама ("Службени гласник СРС", бр. 49/89, 59/89, 14/90 и 32/90 и "Службени гласник РС", бр. 
21/90 24/90) престају са радом 31. децембра 1991. године.  

Фонд из става 1. овог члана преузима средства, права и обавезе фондова из ст. 2. и 3. овог 
члана.  

Фондови из става 1. овог члана преузима средства, права и обавезе фондова из ст. 2. и 3. овог 
члана.  

Фондови из ст. 2. и 3. овог члана од дана ступања на снагу овог закона могу преузимати 
материјалне обавезе које се могу извршити у целини до 31. децембра 1991. године.  

Фондови из ст. 2. и 3. овог члана могу преузети и материјалне обавезе које ће се извршавати и 
после рока утврђеног у ставу 5. овог члана, уз сагласност Владе.  



Члан 130.  
Јавна водопривредна предузећа из члана 81. став 1. тач. 1, 2. и 3. овог закона почињу с радом 

1. јануара 1992. године.  
Статут предузећа из става 1. овог члана донеће се најкасније у року од 90 дана од дана 

почетка рада јавног водопривредног предузећа.  
Члан 131.  

Влада ће именовати вршиоце дужности директора јавних водопривредних предузећа који ће 
привремено до именовања директора обављати послове утврђене овим законом.  

Вршиоци дужности директора именоваће се у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог 
закона.  

Вршиоци дужности директора до доношења статута, посебном одлуком ће утврдити 
организацију рада и начин руковођења и финансијског пословања у јавним водопривредним 
предузећима и организовати припрему статута и других аката.  

Члан 132.  
Даном почетка рада јавних водопривредних предузећа из члана 131. овог закона престају са 

радом:  
1) Јавно водопривредно предузеће "Дунав" ("Службени гласник СРС", број 14/90);  
2) Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине" ("Службени лист САПВ", број 31/90).  
Јавно водопривредно предузеће из члана 81. став 1. тачке 1. овог закона преузима део 

запослених, објекте, постројења, уређаје и друга средства којим послује предузеће из става 1. 
тач. 1. и 2. овог члана.  

Јавно водопривредно предузеће из члана 81. став 1. тачка 2. овог закона преузима део 
запослених, објекте, постројења, уређаје и друга средства којима послује предузеће из става 1. 
тач. 1. и 2. овог члана.  

Јавно водопривредно предузеће из члана 81. став 1. тачка 3. овог закона преузима део 
запослених, објекте, постројења, уређаје и друга средства којим послује предузеће из става 1. 
тачке 1. овог члана.  

Од дана ступања на снагу овог закона предузећа из става 1. тач. 1. и 2. овог члана могу 
отуђити или оптеретити имовину, вршити продају или вршити повећање капитала издавањем 
деоница или запошљавати нове раднике уз сагласност Владе Републике.  

Акти и радње које буду предузела предузећа супротно ставу 5. овог члана ништави су.  
Члан 133.  

Даном почетка рада јавна водопривредна предузећа из члана 81. став 1. тач. 1, 2. и 3. овог 
закона преузимају објекте, постројења, уређаје и друга средства којим послују јавна 
водопривредна предузећа из члана 132. став 1. тач. 1. и 2. овог закона која су изграђена и 
користе се у водном подручју за која се оснивају ова јавна водопривредна предузећа, као и 
запослене који су радили на тим објектима, постројењима и уређајима.  

Предузеће и друга правна лица која су до дана ступања на снагу овог закона управљала 
објектима из члана 81. став 2. овог закона дужна су да у року од шест месеци од дана ступања на 
снагу овог закона, пренесу те објекте на јавно водопривредно предузеће које управља објектима 
на водном подручју на коме се налазе објекти тих предузећа и других правних лица.  

Јавно водопривредно предузеће предузимањем објеката из става 2. овог члана преузима 
права и неизвршене обавезе настале у вези изградње, коришћења и одржавања тих објеката.  

Члан 134.  
Посебна комисија коју ће образовати министар водопривреде у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу овог закона сачиниће, у сарадњи са вршиоцима дужности директора јавних 
водопривредних предузећа из члана 131. овог закона, елаборат на основу кога ће бити извршено 
преузимање објеката, постројења, уређаја, других средстава, права и обавеза, као и радника 
запослених у предузећима која су до ступања на снагу овог закона обављала делатност из члана 
82. овог закона.  

Члан 135.  
Даном ступања на снагу овог закона престају да важе:  
1) Закон о водама ("Службени гласник СРС", бр. 49/89, 59/89, 14/90 и "Службени гласник РС", 

бр. 21/90 и 24/90) осим чл. 5, 6, 11, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 13г, 13д, 13ђ, 13е, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 120, 140, 147. став 1. тачка 1. и члан 149. и 
прописи донети на основу тих чланова који престају да важе 31. децембра 1991. године;  

2) Закон о водама ("Службени лист САПВ", бр. 25/90 и 38/90) и прописи донети на основу тог 
закона осим чл. 54. до 101, 107. и 122. и прописи донети на основу тих чланова који престају да 
важе 31. децембра 1991. године;  

3) Закон о водама ("Службени лист САПК", бр. 30/76 и 20/78 и "Службени гласник РС", бр. 16/90 
и 21/90) и прописи донети на основу тог закона, осим чл. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 17в, 
24, 25, 26, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 182, 



186а, 187, 188а и прописи донети на основу тих чланова који престају да важе 31. децембра 1991. 
године;  

4) Правилник о садржини водопривредне основе дела водног подручја ("Службени гласник 
СРС", број 17/78);  

5) Правилник о количини воде која се сматра као незнатно мала количина при употребљавању 
и одвођењу односно испуштању воде ("Службени гласник СРС", број 67/81);  

6) Правилник о садржини техничке документације за одбрану од поплава и леда ("Службени 
гласник СРС", број 47/83);  

7) Правилник о систематском техничком осматрању водопривредних објеката ("Службени 
гласник СРС", број 53/83);  

8) Правилник о роковима атестирања водопривредних објеката, уређаја и њихових делова 
("Службени гласник СРС", број 47/83);  

9) Правилник о начину на који Републички хидрометеоролошки завод прати и доставља 
прогнозе промена квалитета воде и упозорава на хаваријска загађења воде ("Службени гласник 
СРС", број 28/84).  

Саставни део Закона о заштити и искоришћавању изворишта водоснабдевања, који је према 
члану 147. став 1. тачка 2. Закона о водама ("Службени гласник СРС", бр. 49/89, 59/89, 14/90 и 
42/90 и "Службени гласник РС", бр. 21/90 и 24/90) остао на снази примењиваће се до доношења 
водопривредне основе из члана 126. став 1. овог закона.  

Члан 136.  
До доношења прописа на основу овлашћења из овог закона, остају на снази:  
1) Уредба о класификацији вода ("Службени гласник СРС", број 5/68);  
2) Уредба о категоризацији водотока ("Службени гласник РС", број 5/68);  
3) Правилник о садржини техничке документације која се подноси у поступку за добијање 

водопривреде сагласности и водопривредне дозволе ("Службени гласник СРС", број 3/78);  
4) Правилник о обрасцу и начину вођења водне књиге ("Службени гласник СРС", бр. 16/78 и 

20/85);  
5) Правилник о опасним материјама у водама ("Службени гласник СРС", број 31/82);  
6) Правилник о начину одређивања о одржавања зона и појасева санитарне заштите објеката 

за снабдевање водом за пиће ("Службени гласник СРС", број 33/78);  
7) Правилник о начину и броју испитивања квалитета отпадних вода ("Службени гласник СРС", 

бр. 47/83 и 13/84);  
8) Правилник о условима које морају да испуњавају предузећа и друга правна лица која врше 

одређену врсту испитивања квалитета површинских и подземних вода, као и испитивања 
квалитета отпадних вода ("Службени гласник СРС", број 49/90);  

9) Одлука о одређивању границе водних подручја ("Службени гласник СРС", број 29/90).  
Члан 137.  

Захтеви за издавање водопривредних сагласности и водопривредних дозвола поднети до 
ступања на снагу овог закона решаваће се у складу са прописима који су били на снази у време 
подношења захтева.  

Захтеви из става 1. овог члана који у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог 
закона, не буду решени, њихово решавање предузеће орган, односно јавно водопривредно 
предузеће одређени овим законом.  

Члан 138.  
Одредбе члана 108. став 1. овог закона примењиваће се од 1. јануара 1992. године.  

Члан 139.  
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике 

Србије". 
   
Претходни део  
Следећи део  
ТРЕЋИ ДЕО  
Први део  
Претходни део  
  

ИЗМЕНЕ  

Закон о изменама и допунама Закона о водама  
Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 

53/93.  



Члан 1.  
У Закону о водама ("Службени гласник РС", број 46/91) у члану 99. после става 1. додаје се 

нови став 2. који гласи:  
"Накнада за коришћење вода плаћа се за коришћење површинских, подземних и минералних 

вода."  
Досадашњи став 2. постаје став 3.  
Досадашњи ст. 3. и 4. који постају ст. 4. и 5. мењају се и гласе:  
"Средства из става 3. овог члана, накнаде за коришћење вода и накнаде за заштиту вода су 

приход Фонда, осим дела накнаде за коришћење минералних вода у висини од 10% који је приход 
општине на чијој територији се врши експлоатација ових вода.  

Средства од накнаде за наводњавање, накнаде за одводњавање, накнаде за извађени 
материјал из водотока и накнаде за коришћење водопривредних објеката и за вршење других 
услуга су приход јавног водопривредног предузећа, осим дела накнаде за извађени материјал из 
водотока у висини од 40% који је приход општине на чијој територији се врши вађење овог 
материјала."  

Члан 2.  
У члану 103. став 1. после речи: "површинских" ставља се запета и брише реч: "и" а после 

речи: "подземних" додају се речи: "и минералних".  
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:  
"Део накнаде за коришћење минералних вода у висини од 10%, корисници уплаћују на рачун 

буџета општине а део ове накнаде у висини од 90% на рачун Фонда за воде."  
Досадашњи став 3. постаје став 4.  

Члан 3.  
У члану 105. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:  
"Део накнаде за извађени материјал из водотока у висини од 40%, корисници уплаћују на рачун 

буџета општине а део ове накнаде у висини од 60% на рачун јавног водопривредног предузећа."  
Досадашњи став 3. постаје став 4.  

Члан 4.  
Члан 107. мења се и гласи:  
"У погледу рокова плаћања аконтације накнада, застарелости, камата, обнове поступка и 

поступка принудне наплате накнада и других питања која нису уређена овим законом, када су у 
питању предузећа која имају статус корпорација примењују се прописи о порезу на добит 
корпорација а за остале обвезнике плаћања накнада прописи о плаћању пореза на доходак 
грађана."  

Члан 5.  
У члану 117. став 1. речи: "300.000 до 450.000 динара", замењују се речима: "најмање 

4.000.000.000 динара до највишег утврђеног износа Законом о привредним преступима,".  
У ставу 2. речи: "15.000 до 25.000" замењују се речима: "најмање 200.000.000 динара до 

највишег утврђеног износа Законом о привредним преступима".  
Члан 6.  

У члану 133. после става 2. додају се два нова става који гласе:  
"Предузећима и другим правним лицима из става 2. овог члана, поједине послове јавно 

водопривредно предузеће може поверити на основу уговора којим ће се уредити услови за 
њихово обављање и друга права и обавезе у вези са обављањем тих послова.  

Јавно водопривредно предузеће оснива предузећа за обављање појединих делатности из 
предмета свог пословања, ако те делатности представљају техничко-технолошку и економску 
целину или за обављање делатности којима се доприноси ефикаснијем и рационалнијем 
функционисању система на водном подручју."  

Досадашњи став 3. постаје став 5.  
Члан 7.  

Члан 134. брише се.  
Члан 8.  

Средства од накнаде за одводњавање су приход јавног водопривредног предузећа, почев од 1. 
јануара 1994. године.  

Члан 9.  
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике 

Србије".  

Члан 45. Закона о валоризовању новчаних казни за 
прекршаје из републичких закона  



Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 
53/93.  
Члан 45.  

У Закону о водама ("Службени гласник РС", број 46/91), у члану 118. став 1. речи: "од 80.000 до 
100.000" замењују се речима: "у најмањем износу од 700.000.000".  

У ставу 2. речи: "од 5.000 до 10.000" замењују се речима: "у најмањем износу од 70.000.000".  
У ставу 3. речи: "од 5.000 до 10.000" замењују се речима: "у најмањем износу од 70.000.000".  
У члану 119. став 1. речи: "од 5.000 до 10.000" замењују се речима: "у најмањем износу од 

70.000.000".  
У ставу 2. речи: "од 5.000 до 10.000" замењују се речима: "у најмањем износу од 70.000.000".  
У члану 124. речи: "од 5.000 до 10.000" замењују се речима: "у најмањем износу од 70.000.000".  

Члан 2. Закона о изменама и допунама Закона о 
валоризовању новчаних казни за прекршаје из 

републичких закона  
Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 

67/93.  
Члан 2.  

У одредбама чл. 3. до 99. износи новчаних казни за прекршаје увећавају се хиљаду пута.  

Члан 34. Закона о изменама закона којима су одређене 
новчане казне за привредне преступе и прекршаје  

Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 
48/94.  
Члан 34.  

У Закону о водама ("Службени гласник РС", бр. 46/91, 53/93 и 67/93), у члану 117. став 1. речи: 
"од најмање 4.000.000.000 динара до највише утврђеног износа Законом о привредним 
преступима" замењују се речима: "од 50.000 до 150.000 нових динара".  

У ставу 2. речи: "од најмање 200.000.000 динара до највише утврђеног износа Законом о 
привредним преступима" замењују се речима: "од 1.000 до 10.000 нових динара".  

У члану 118. став 1. речи: "у најмањем износу од 700.000.000.000 динара" замењују се речима: 
"од 1.000 до 10.000 нових динара".  

У ставу 2. речи: "у најмањем износу од 70.000.000.000 динара" замењују се речима: "од 100 до 
1.000 нових динара".  

У ставу 3. речи: "у најмањем износу од 70.000.000.000 динара" замењују се речима: "од 100 до 
1.000 нових динара".  

У члану 119. став 1. речи: "у најмањем износу од 70.000.000.000 динара" замењују се речима: 
"од 100 до 1.000 нових динара".  

У ставу 2. речи: "у најмањем износу од 70.000.000.000 динара" замењују се речима: "од 100 до 
1.000 нових динара".  

У члану 124. речи: "у најмањем износу од 70.000.000.000 динара" замењују се речима: "од 100 
до 1.000 нових динара".  

Закон о изменама и допунама Закона о водама  
Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 

54/96.  
Члан 1.  

У Закону о водама ("Службени гласник РС", бр. 46/91, 53/93 и 48/94), после члана 71. назив 
поглавља " VI . ФОНД ЗА ВОДЕ" и чл. 72. до 80. бришу се.  

Члан 2.  
У члану 81. став 1. замењује се ст. 1. до 3. који гласе:  
"Оснива се Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" са потпуном одговорношћу (у даљем 

тексту: јавно водопривредно предузеће) за обављање водопривредне делатности.  



Скраћени назив предузећа је: ЈВП "Србијаводе" са п.о.  
Седиште предузећа је у Београду."  
У досадашњем ставу 2. који постаје став 4. речи: "Јавна водопривредна предузећа" замењују 

се речима: "Јавно водопривредно предузеће", а реч: "управљају" замењује се речју: "управља".  
У досадашњем ставу 3. који постаје став 5. речи: "располажу јавна водопривредна предузећа" 

замењују се речима: "располаже јавно водопривредно предузеће".  
Члан 3.  

У члану 82. став 1. речи: "Делатност јавних водопривредних предузећа (у даљем тексту: јавно 
водопривредно предузеће) су" замењују се речима: "Делатност јавног водопривредног предузећа 
је", а после речи: "организовање и спровођење мера за заштиту вода од загађивања;" додају се 
речи: "вршење инвеститорских послова код изградње, односно реконструкције водопривредних 
објеката; израду техничке документације у области водопривреде;".  

У ставу 3. после речи: "предузеће" додаје се реч: "може", а реч: "поверава" замењује се речју: 
"поверити".  

Члан 4.  
У члану 86. тачка 1) мења се и гласи:  
"1) средстава буџета Републике Србије која се обезбеђују за реализацију послова од општег 

интереса,".  
Члан 5.  

У члану 95. речи: "са програмима усвојеним у Фонду" бришу се, а реч: "Фонд" замењује се 
речима: "министарство надлежно за послове водопривреде".  

Члан 6.  
Члан 99. мења се и гласи:  
"Средства за финансирање водопривредне делатности из члана 82. овог закона обезбеђују се 

из накнаде за коришћење вода; накнаде за заштиту вода; накнаде за одводњавање; накнаде за 
наводњавање; накнаде за извађени материјал из водотока и накнаде за коришћење 
водопривредних објеката и за вршење других услуга, као и из средстава буџета Републике 
Србије за финансирање послова од општег интереса.  

Накнада за коришћење вода плаћа се за коришћење површинских, подземних и минералних 
вода.  

Средства остварена од накнаде за одводњавање, накнаде за наводњавање и накнаде за 
коришћење водопривредних објеката и за вршење других услуга су приход јавног 
водопривредног предузећа.  

Средства остварена од накнаде за коришћење вода, накнаде за заштиту вода и накнаде за 
извађени материјал из водотока евидентирају се на посебном рачуну министарства надлежног за 
послове водопривреде.  

Висини накнаде из става 4. овог члана утврђује Влада."  
Члан 7.  

После члана 99. додаје се нови члан који гласи:  
"Члан 99а  

Послови од општег интереса су:  
1) изградња, реконструкција и одржавање објеката за заштиту од штетног дејства вода;  
2) изградња, реконструкција и одржавање вишенаменских акумулација, хидромелиорационих 

објеката и објеката регионалних система за снабдевање водом до водозахвата појединих 
корисника, односно до прикључка на комунални систем водоснабдевања, као и за изградњу 
објеката за водоснабдевање насеља која се не могу укључити у регионалне системе за 
снабдевање водом;  

3) предузимање мера за заштиту вода од загађивања (испитивање квалитета вода, изградњу, 
реконструкцију и проширење уређаја и постројења за пречишћавање вода и др);  

4) заштита земљишта од ерозије;  
5) студијско-истражни радови (водопривредни информациони систем, истражни радови, 

израда студија, планова, програма, водопривредних основа, водопривредног биланса, катастара, 
техничких прописа и норматива и др.);  

6) реализација обавеза и учешће у међународној сарадњи.  
Средства остварена од накнада из члана 99. став 4. овог закона и друга средства обезбеђена у 

буџету Републике Србије за намене из става 1. овог члана користе се према годишњем програму 
радова.  

Средства из става 2. овог члана користе се као учешће у финансирању послова од општег 
интереса.  

Програм из става 2. овог члана доноси Влада.  
Програмом из става 2. овог члана одређују се објекти, врста и обим радова који ће се 

финансирати у периоду за који се програм доноси, предрачун радова, динамика извођења радова 



и улагања, висина учешћа и друга питања везана за изградњу, реконструкцију и одржавање 
водопривредних објеката.  

Ближе услове и критеријуме за доделу и коришћење средстава и начин доделе средстава из 
става 2. овог члана, утврђује министарство надлежно за послове водопривреде.  

Доделу средстава за изградњу и извођење других радова врши министарство надлежно за 
послове водопривреде, уговором на основу спроведеног конкурса.  

Неутрошена средства у претходној години преносе се за исте намене у наредну годину."  
Члан 8.  

У члану 103. став 3. брише се.  
Досадашњи став 4. постаје став 3.  

Члан 9.  
У члану 105. став 3. брише се.  
Досадашњи став 4. постаје став 3.  

Члан 10.  
Фонд за воде престаје са радом 31. децембра 1996. године.  
Министарство надлежно за послове водопривреде преузеће средства, права, обавезе и 

запослене Фонда за воде даном престанка рада Фонда за воде.  
Члан 11.  

Јавно водопривредно предузеће из члана 2. овог закона почеће са радом 1. јануара 1997. 
године.  

Статут предузећа из става 1. овог члана донеће се најкасније у року од 90 дана од дана 
почетка рада јавног водопривредног предузећа.  

Члан 12.  
Влада ће именовати вршиоца дужности директора јавног водопривредног предузећа који ће 

привремено, до именовања директора, обављати послове утврђене овим законом.  
Вршилац дужности директора именоваће се у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог 

закона.  
Вршилац дужности директора, до доношења статута, посебном одлуком ће утврдити 

организацију рада и начин руковођења и финансијског пословања у јавном водопривредном 
предузећу и организовати припрему статута и других аката.  

Члан 13.  
Јавно водопривредно предузеће "Дунав", Јавно водопривредно предузеће "Сава" и Јавно 

водопривредно предузеће "Морава" престају са радом 31. децембра 1996. године.  
Даном почетка рада јавно водопривредно предузеће из члана 2. овог закона преузеће 

средства, права и обавезе и запослене предузећа из става 1. овог члана.  
Од дана ступања на снагу овог закона, предузећа из става 1. овог члана не могу отуђити или 

оптеретити имовину, вршити продају или запошљавати нове раднике.  
Акти и радње које буду предузели Јавно водопривредно предузеће "Дунав", Јавно 

водопривредно предузеће "Сава" и Јавно водопривредно предузеће "Морава" супротно ставу 3. 
овог члана, ништави су.  

Члан 14.  
Јавно водопривредно предузеће преузеће објекте, постројења, уређаје и друга средства у 

државној својини, као и запослене који су радили на тим објектима, постројењима и уређајима 
која нису преузела јавна водопривредна предузећа из члана 13. став 1. овог закона, до 31. 
децембра 1996. године, у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.  

Посебна комисија, коју ће образовати министар надлежан за послове водопривреде, у року од 
90 дана од дана ступања на снагу овог закона, сачиниће, у сарадњи са вршиоцем дужности 
директора јавног водопривредног предузећа, елаборат који служи као основа за преузимање 
објеката, постројења, уређаја, других средстава, права и обавеза, као и запослених у 
предузећима, односно других правним лицима из става 1 овог члана.  

Предузећа, односно друга правна лица која управљају објектима из става 1. овог члана дужна 
су да у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона пренесу те објекте на јавно 
водопривредно предузеће.  

Јавно водопривредно предузеће преузимањем објеката из става 1. овог члана, преузима права 
и неизвршене обавезе настале услед изградње, коришћења и одржавања тих објеката.  

Члан 15.  
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Републике Србије".  
   



Члан 45. Закона о изменама закона којима су одређене 
новчане казне за привредне преступе и прекршаје 

Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 
101/2005 од 21.11.2005. године. 

Члан 45. 
У Закону о водама ("Службени гласник РС", бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 54/96), у члану 117. 

став 1. речи: "од 50.000 до 150.000 нових динара" замењују се речима: "од 200.000 до 3.000.000 
динара". 

У ставу 2. речи: "од 1.000 до 10.000 нових динара" замењују се речима: "од 90.000 до 200.000 
динара". 

У члану 118. став 1. речи: "од 1.000 до 10.000 нових динара" замењују се речима: "од 100.000 
до 1.000.000 динара". 

У ставу 2. речи: "од 100 до 1.000 нових динара" замењују се речима: "од 10.000 до 50.000 
динара". 

У ставу 3. речи: "од 100 до 1.000 нових динара" замењују се речима: "од 10.000 до 50.000 
динара". 

У члану 119. став 1. речи: "од 100 до 1.000 нових динара" замењују се речима: "од 10.000 до 
50.000 динара". 

У ставу 2. речи: "од 100 до 1.000 нових динара" замењују се речима: "од 10.000 до 50.000 
динара". 

У члану 124. речи: "од 100 до 1.000 нових динара" замењују се речима: "од 10.000 до 50.000 
динара". 

  
Први део  
Претходни део  

 


