
Закон о водама

Закон је објављен у "Службеном листу РЦГ", бр.
27/2007 и у "Службеном листу ЦГ", бр. 32/2011 и

47/2011.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Садржај закона

Члан 1

Овим законом уређује се правни статус и начин интегралног управљања водама, водним
и приобалним земљиштем и водним објектима, услови и начин обављања водне
дјелатности и друга питања од значаја за управљање водама и водним добром.

Средства за финансирање послова управљања водама обезбјеђују се у складу са посебним
законом.

Примјена закона

Члан 2

Овај закон примјењује се на:

- површинске и подземне воде и заслањене воде ушћа ријека које се уливају у море;

- минералне и термалне воде;

- водно добро;

- налазишта воде за пиће у територијалном мору;

- воде приобалног мора од загађивања с копна.

Овај закон не примјењује се на коришћење минералних и термалних вода за добијање
минералне сировине или геотермалне енергије.

Влада Републике Црне Горе (у даљем тексту: Влада), на предлог министарства надлежног
за послове вода (у даљем тексту: Министарство), уз претходно мишљење министарства
надлежног за послове поморства, утврђује линију разграничења копнених вода и вода
приобалног мора.

Основни принципи управљања водама



Члан 3

Управљање водама и водним добром врши се на начин којим се:

-  спрјечава погоршавање, штити и побољшава статус водених (акватичних) екосистема,
као и копнених и мочварних екосистема који су директно зависни од водених (акватичних)
система;

- обезбјеђује добар статус вода;

- подстиче привредни и друштвени развој;

- штити и унапређује екосистем у цјелини кроз специфичне мјере прогресивног смањења
загађења првенствено приоритетно опасним супстанцама;

- промовише одрживо коришћење вода засновано на дугорочној заштити расположивих
водних ресурса;

-  обезбјеђује прогресивно смањење загађивања подземних вода и спрјечава њено даље
загађивање;

- доприноси ублажавању ефеката поплава и суша;

- доприноси обезбјеђењу одговарајуће квалитетне површинске и подземне воде за
потребе одрживог, избалансираног и правичног коришћења воде; значајном смањењу
загађивања подземних вода; заштити копнених и вода приобалног мора; реализацији
циљева утврђених одговарајућим међународним споразумима;

-  обезбјеђују услови за учешће јавности у поступку доношења одлука које се односе на
воде;

- омогућава испуњење међународних обавеза у области вода;

- избјегавају и рјешавају сукоби интереса у заштити и коришћењу вода.

Водна дјелатност

Члан 4

Водна дјелатност је дјелатност од општег интереса за Републику Црну Гору (у даљем
тексту: Република).

Водном дјелатношћу из става 1 овог члана сматра се: управљање водама, обезбјеђење и
коришћење вода, уз дугорочну заштиту квалитета вода и водо-изворишта, заштита вода од
загађивања, уређење вода и водотока и заштита од штетног дејства вода.

Значење израза

Члан 5

Поједини изрази, употријебљени у овом закону имају сљедеће значење:

1) површинске воде су све воде, осим подземних вода, транзитне, односно заслањене и
приобалне морске воде;

2) подземне воде су све воде испод површине терена;



3) копнене воде су стајаће и текуће воде на површини земље и све подземне воде на
копненој страни од линије од које се мјери ширина територијалних вода;

4) питка вода, односно вода за пиће је вода која по својим карактеристикама
задовољава прописане критеријуме из области заштите здравља;

5) вода намијењена за људску употребу је вода која испуњава стандарде квалитета
утврђене посебним прописима;

6) минерална вода је подземна вода природно обогаћена минералним супстанцама у
количини већој 1 gr/l;

7) термална вода је подземна вода природно повишене температуре, чија је температура
једнака или већа од 20°С;

8) термо - минерална вода је термална вода са особинама минералних вода;

9) ријека означава копнено водно тијело, која највећим дијелом тече по површини
земље, али која може дијелом свог тока тећи испод површине земље;

10) језеро означава цјелину копнене стајаће воде;

11) заслањене, односно бочатне воде означавају површинска водна тијела у близини
ушћа ријека у море, која су дјелимично слана усљед близине приобалним морским водама,
али се налазе под знатним утицајем дотицања слатке воде;

12) водоток је корито текуће воде заједно са обалама, односно удубљење на земљишту
које се добро примјећује са водом која њиме стално или повремено тече;

13) приобалне морске воде су површинске морске воде на страни према копну
ограничене линијом чија је свака тачка удаљена једну наутичку миљу од граничне линије
од које се мјери ширина територијалних вода, са проширењем до спољне границе
заслањених, односно транзитних вода;

14) вјештачко водно тијело је водно тијело површинских вода настало као резултат
људске активности;

15) јако модификовано водно тијело је тијело површинских вода које је, усљед
физичких промјена насталих дјеловањем човјека, значајно промијенило своје
карактеристике, у складу са прописима;

16) водно тијело површинских вода је посебно посматран и просторно одређен
елеменат површинских вода, као што је језеро, акумулација, поток, ријека или канал,
односно дио потока, ријеке или канала, заслањене или појас обалне морске воде;

17) вода за купање је водно тијело површинске воде или његов дио намијењен општој
употреби, а одговара прописима из области санитарне заштите за ту намјену;

18) аквифер (водоносни слој) је потповршински слој или слојеви стијена или других
геолошких структура довољне порозности и пропусности који омогућавају природан проток
подземних вода или захватање значајних количина подземних вода;

19) водно тијело подземних вода је одређена запремина подземне воде унутар једног
или више аквифера;

20) рјечни слив је површина земље са које се све површинске воде кроз један или више
водотока,  ријека, односно кроз језеро и подземним путем,  уливају директно у море кроз
јединствено ушће, рукавац или делту;

21) рјечни подслив је површина земље с које све површинске воде кроз низ водотока,



ријека,  односно кроз језеро и подземним путем,  теку у одређену тачку водотока (обично
језеро или ушће у другу ријеку);

22) водно подручје рјечног слива је подручје копна и мора, које чини један или више
сусједних рјечних сливова, односно подсливова, на територији Републике, са припадајућим
подземним и обалним морским водама, које је одређено као основна јединица за
управљање водама;

23) корито за малу воду (корито) је удубљење кроз коју теку мале и средње воде
водотока, односно које је стално покривено водама природних језера и других
површинских вода;

24) корито за велику воду је простор који плави, односно преко којег тече велика вода
повратног периода једном у 100 година,  односно простор између објеката изграђених за
заштиту од поплава, као и простор покривен водама језера, односно акумулација при
високим водостајима вјероватноће појаве једном у 100 година;

25) инундационо подручје је појас земљишта између корита за малу воду и граничне
(поплавне) линије корита за стогодишњу воду, на подручју на којем нијесу изграђени
објекти за заштиту од штетног дејства вода (неуређено инундационо подручје), односно
простор између корита за малу воду и спољне ножице објекта изграђеног за заштиту од
поплава, укључујући и појас земљишта потребног за његово редовно одржавање (уређено
инундационо подручје);

26) водни режим је квалитативно и квантитативно стање подземних и површинских
вода на одређеном простору у одређеном времену;

27) промјена режима вода означава све промјене у режиму вода, настале као резултат
природних или људских активности;

28) обала је појас земљишта који се протеже непосредно уз корито за велику воду
водотока, језера, акумулације и других површинских вода ширине до 20 метара за воде од
значаја за Републику, односно до 10 метара за воде од локалног значаја, зависно од
величине водотока, језера, акумулације и других површинских вода и конфигурације
терена;

29) морска обала је појас копна уз море ширине најмање шест метара рачунајући од
линије до које допиру највећи таласи, ако посебним законом, у циљу заштите морског добра
није друкчије одређено;

30) водно земљиште чине корито и обале водотока, језера, обалног мора, акумулације и
других површинских вода;

31) водни биланс је квалитативни и квантитативни однос расположивих и потребних
количина површинских и подземних вода у одређеном периоду и на одређеном простору;

32) гарантовани минимум је протицај који се низводно од водозахвата мора
обезбиједити у водотоку за опстанак и развој низводних биоценоза;

33) водни минимум је протицај низводно од бране неопходан за опстанак и развој
низводних биоценоза, чување квалитета воде водотока у складу са прописима и
задовољавање рационалних потреба низводних корисника,  који не смије бити мањи од
пројектоване вриједности;

34) земљиште угрожено од ерозије је земљиште на коме усљед дејства воде и вјетра
настају појаве спирања, браздања, подривања и клизања, као и земљиште подложно тим
утицајима;



35) мочварна или барска земљишта су подручја на којима је ниво воде повремено или
стално изнад површине терена, односно на којима подземна вода има сталан или повремен
додир са површинском водом или на којима површинска вода усљед геолошког састава тла
не може понирати;

36) статус површинских вода је генерални исказ о статусу (стању) површинског водног
тијела, одређен упоређењем његовог еколошког и хемијског статуса, којим се исказује
слабији статус;

37) добар статус површинске воде означава статус (стање) водног тијела површинске
воде када су његови и еколошки и хемијски статус најмање "добри", у складу са прописима;

38) статус подземних вода је генерални исказ о статусу (стању) тијела подземних вода,
одређеном на бази упоређења његовог квантитативног и хемијског статуса, којим се
исказује слабији статус;

39) добар статус подземних вода означава статус (стање) које је подземна вода достигла
када је њен квантитативни и хемијски статус најмање "добар", у складу са прописима;

40) квантитативни статус је израз степена угрожености водног тијела подземних вода
директном или индиректном експлоатацијом;

41) добар квантитативан статус водног тијела је статус неугрожености вода за
постизање еколошких циљева, који не утиче на погоршање статуса тих вода и не изазива
штете по екосистем зависан од тих вода;

42) опасне супстанце су супстанце или групе супстанци које су отровне,  постојане и
подложне биоакумулирању и друге супстанце или групе супстанци које еквивалентно
подижу ниво опасности утврђен прописима;

43) приоритетне супстанце су супстанце утврђене посебним прописима које
представљају значајан ризик за водену (акватичну) животну средину или ризик за друге
животне средине зависне од водене животне средине;

44) приоритетно опасне супстанце су супстанце које су утврђене посебним прописима,
у складу са међународном регулативом;

45) загађивач је свака супстанца која може да изазове загађење воде и која је утврђена
посебним прописима;

46) директно испуштање у подземну воду је испуштање загађивача у подземну воду без
филтрације кроз површинске и подземне слојеве земљишта;

47) загађивање подразумијева директно или индиректно уношење супстанци или
топлоте у воду,  ваздух или земљу,  које може штетно дјеловати на људско здравље или
квалитет екосистема директно зависних од водених екосистема, односно којима се оштећују
материјална добра или којима се умањује или утиче на уобичајено и друго легално
коришћење животне средине;

48) отпадна вода је вода која је промијенила своје физичке,  хемијске или биолошке
особине као резултат људске активности;

49) еколошки статус подразумијева квалитет структуре и функционисања воденог
екосистема непосредно зависног од површинске воде, класификованог у складу са
посебним прописима;

50) добар еколошки статус је статус водног тијела површинске воде, класификован у
складу са прописима;



51) добар еколошки потенцијал је статус јако модификованог или вјештачког водног
тијела, класификованог у складу са прописима;

52) екосистеми означавају акватичне, полуакватичне и копнене екосистеме, који су
непосредно или посредно зависни од вода;

53) добар хемијски статус површинских вода означава хемијски статус који је у складу
са параметрима утврђеним посебним прописима за површинске воде, односно достигнуто
стање површинског водног тијела у коме концентрација загађења не прелази стандарде
квалитета животне средине;

54) добар хемијски статус подземне воде је хемијски статус подземног водног тијела
који по квалитету испуњава услове утврђене прописима о квалитету воде за пиће;

55) гранична вриједност емисије је маса изражена кроз неколико специфичних
параметара (укључујући и приоритетне опасне супстанце), као и ниво емисије који не смије
бити прекорачен у било ком периоду, а који се утврђује на излазу из постројења за
пречишћавање отпадне воде,  а код индиректног испуштања у воду гранична вриједност
емисије за постројење се одређује тако да ефекат пречишћавања буде такав да гарантује
одговарајући ниво заштите животне средине, као и да не води повећању нивоа загађења;

56) контрола емисије је контрола захтијеваних специфичних ограничења емисије
(граничне вриједности емисије, друга специфична ограничења, услови у вези ефеката,
природе и других карактеристика емисије и услова који на њу утичу);

57) комбиновани приступ означава контролу испуштања и емисије у површинске воде
заснованих на "најбољој расположивој технологији", а у случају дифузних утицаја
примјењујући "најбољу праксу" за заштиту животне средине;

58) водни ресурси су све површинске и подземне воде, по количини и квалитету;

59) расположиви ресурс подземних вода представља средњи вишегодишњи просјек
свих обновљивих количина подземних вода, умањених за средњи вишегодишњи протицај
потребан за задовољавање еколошких услова за површинске воде,  у складу са посебним
прописом, ради избјегавања значајнијег слабљења еколошког статуса тих вода и
избјегавања значајније штете на приобалним екосистемима;

60) извориште је простор (извор,  дио ријеке или језера, акумулација или њен дио и
аквифер или његов дио) на коме се захвата или предвиђа захватање воде за коришћење;

61) заштићена подручја су подручја која се користе или су намијењена за захватање воде
за људску потрошњу, у просјечној количини већој од 10 m3/дан или за снабдијевање више
од 50 становника, укључујући и зоне њихове заштите; намијењена заштити економски
значајних акватичних врста;  намијењена рекреацији, укључујући и подручја одређена за
купање; подложна еутрофикацији и осјетљива на нитрате; и подручја намијењена заштити
станишта или врста гдје је одржавање или побољшање статуса вода битан услов за њихов
опстанак и репродукцију;

62) јавни водовод је систем који представља скуп узајамно повезаних техничко -
санитарних објеката и опреме, изграђен ради обезбјеђења санитарно - хигијенски исправне
воде за становнике и привреду урбаних насеља;

63) регионални водовод је водовод који снабдијева водом два или више насеља на
подручју више општина;

64) локални водовод је водовод у насељу или изван насеља који служи за снабдијевање
водом једног или групе стамбених или привредних објеката;



65) сеоски водовод је систем за снабдијевање водом за пиће сеоског насеља или његовог
дијела;

66) јавна канализација је систем за прикупљање, пречишћавање и испуштање отпадних
и атмосферских вода насеља и привреде у одговарајуће пријемнике - реципијенте;

67) пријемником (реципијентом) се сматрају природни и вјештачки водотоци, језера,
акумулације, море и земљиште, у које се испуштају отпадне и атмосферске воде;

68) истраживање подземних вода је утврђивање геолошких, хидрогеолошких,
хидродинамичких, хидролошких, физичкохемијских, биолошких и бактериолошких
својстава аквифера и посебних вода;

69) рјечни наноси (наплавине) су трајни или привремени наноси ријека и бујица
(шљунак, пијесак и сл.), који се налазе на водном земљишту;

70) материјал у водотоцима означава шљунак, пијесак, муљ, биље и друге сличне
природне или вјештачке материјале;

71) водни систем чине функционално повезани природни или вјештачки водотоци са
припадајућим водним грађевинама (објектима) на одређеном простору;

72) водни информациони систем је систем којим се обезбјеђује сакупљање,  обрада и
дистрибуција свих потребних информација у области вода и информисање јавности;

73) водне услуге означавају све услуге које се пружају домаћинствима и правним
лицима у циљу: захватања, зајажавања, складиштења, третмана и дистрибуције
површинских и подземних вода и сакупљања и третмана отпадних вода које се потом
испуштају у реципијент;

74) водно право, у смислу овог закона, је право на посебну употребу, односно
коришћење воде и водног добра или рјечних наноса.

II ВОДЕ И ВОДНО ДОБРО

Својински режим, управљање и коришћење вода

Члан 6

Воде, као природно богатство и добро од општег интереса, у државној су својини.

Воде се могу користити на начин и под условима утврђеним законом.
+ Судска пракса

Подјела вода

Члан 7

Воде се дијеле на текуће и стајаће воде на површини земље и подземне воде на копну и
мору.

Текуће воде су природни водотоци, као што су бујице, потоци и ријеке, без обзира да ли
имају сталан или повремен ток и вјештачки водотоци - канали, укључујући и настале
измјештањем природног водотока или дјелимичним захватањем воде тог водотока или из
стајаће воде.



Стајаће воде су приобалне морске воде, природна језера, укључујући и она која пресушују,
рибњаци, баре, мочваре и други "сакупљачи" вода (напуштена експлоатациона поља, бочне
ретензије и сл.), који имају сталан или повремен доток или отицање текућих или подземних
вода.

Стајаћим водама сматрају се и водне акумулације, које су настале преграђивањем текућих
вода или другим захватима у простору.

Воде од значаја за Републику и локалног значаја

Члан 8

Воде на територији Републике, према значају или прекограничном утицају, дијеле се на
воде од значаја за Републику и воде од локалног значаја.

Воде од значаја за Републику утврђује Влада, на предлог Министарства.

Воде од значаја за Републику уписују се у регистар који води орган државне управе
надлежан за послове управљања водама (у даљем тексту: надлежни орган управе).

Воде мањих водотока и извора до 30 l/s у хидролошком минимуму, ако њихово
коришћење није намијењено за организовање регионалног или јавног водовода или ако за
њихово коришћење водне акте не издаје надлежни орган управе, који извиру, уливају се
или увиру на подручју општине, као и друге воде које нијесу обухваћене ставом 2  овог
члана, сматрају се водама од локалног значаја.

Воде од локалног значаја уписују се у регистар који води надлежни орган локалне управе.

Водно добро

Члан 9

Водно добро, у смислу овог закона, обухвата:

- природна и вјештачка водна тијела;

- водно земљиште.

Водно земљиште из става 1 овог члана обухвата:

- земљиште на којем је површинска вода трајно или повремено присутна, усљед чега се
обликују посебни хидролошки, геоморфолошки и биолошки односи, који одређују водне и
од воде зависне екосистеме;

-  основно корито текућих вода, укључујући острва и обале, до изразите геоморфолошке
промјене;

-  земљиште потопљено стајаћим водама, које обухвата обалу, до највишег забиљеженог
водостаја;

-  напуштена рјечна корита, које вода повремено плави,  мочваре и земљишта које вода
повремено плави због интервенција у простору;

- уређено инундационо подручје;

- земљиште испод и поред водних објеката.



Водно добро је од општег интереса и користи се на начин и под условима утврђеним
законом.

Водно добро, према значају, дијели се на водно добро од значаја за Републику и водно
добро од локалног значаја, према подјели вода извршеној у складу са чланом 8 овог закона.

Водно земљиште може бити у приватној и државној својини, у складу са законом.

Приобално земљиште

Члан 10

Приобално земљиште, у смислу овог закона, чини појас земљишта ширине 15 m за воде
од значаја за Републику и 10 m за воде од локалног значаја од границе водног земљишта,
који, по правилу, служи за одржавање заштитних објеката и корита за велику воду и друге
активности у управљању водама.

Изузетно од става 1 овог члана, Влада може утврдити и друкчију ширину појаса
приобалног земљишта, уколико је то потребно због:

1) заштите вода, водених и приобалних екосистема;

2) уређења вода;

3) заштите добара посебних вриједности и капиталних објеката;

4) обављања других послова од општег интереса у складу са овим законом;

5) омогућавања општег коришћења водног добра.

Одређивање граница водног добра

Члан 11

Границе водног добра утврђује надлежни орган управе, односно надлежни орган локалне
управе.

Ознаке и границе водног добра на предлог надлежног органа из става 1  овог члана,
уписују се у катастар непокретности.

Прописом Владе ближе се утврђује начин одређивања и границе водног земљишта.

Коришћење водног добра

Члан 12

Водно добро се користи за:

- изградњу објеката водне инфраструктуре;

- предузимање мјера које се односе на побољшање хидроморфолошких и биолошких
карактеристика површинских вода;

- предузимање мјера које се односе на заштиту природе;

- изградњу објеката за коришћење вода, сигурност пловидбе и коришћење воде за купање;



- изградњу објеката намијењених за заштиту вода од загађивања;

- изградњу објеката, намијењених за одбрану и безбједност државе, заштиту и спасавање
људи, животиња или имовине;

- друге намјене утврђене у складу са законом.

Јавно водно добро

Члан 13

Јавно водно добро може бити:

1) природно и

2) изграђено.

Природно јавно водно добро су воде и водно земљиште.

Изграђено јавно водно добро је:

1) водно земљиште настало усљед измјештања или уређења природног водотока,
преграђивања текућих вода, експлоатације минералних сировина и других захвата у
простору;

2) објекат на водном земљишту (канали, уређена обала и сл.).

Јавно водно добро је у државној својини.

Јавно водно добро није у правном промету, али под условима утврђеним овим законом
може бити предмет ограниченог коришћења (концесија, закуп и сл.).

Надлежни орган управе, односно надлежни орган локалне управе, водном добру из
члана 9 овог закона одређује статус јавног водног добра.

Природно и изграђено јавно водно добро уписује се у катастар непокретности, на
предлог надлежног органа из става 6 овог члана.

Водно земљиште које није природно водно добро

Члан 14

Природним водним добром, у смислу овог закона, не сматра се водно земљиште у
приватној својини,  ако вода на њему није повезана са другим површинским водама и
земљиште намијењено повременом задржавању високих вода (ретензије).

Употреба јавног водног добра

Члан 15

Јавно водно добро је у општој употреби и користи се под условима утврђеним овим
законом, на начин којим се не утиче штетно на воде и приобални екосистем и не
ограничавају једнака права других.

На јавном водном добру може се стећи право на посебну употребу.



Право на посебну употребу јавног водног добра стиче се у складу са законом на основу
уговора о концесији, водне дозволе или сагласности надлежног органа.

Надлежни орган управе,  односно надлежни орган локалне управе,  ради заштите вода,
људи и добара од штетног дејства вода,  одређује подручја на којима је општа употреба
јавног водног добра забрањена или ограничена, као и услове и начин коришћења јавног
водног добра на том подручју.

Корисник изграђеног јавног водног добра дужан је да изграђено јавно водно добро
редовно одржава, ради очувања његове намјене.

Престанак статуса природног јавног водног добра

Члан 16

Водном земљишту престаје статус природног јавног водног добра под сљедећим
условима:

-  ако земљиште усљед природних процеса или захвата у простору,  више не испуњава
услове за одређивање тог статуса;

-  реализацијом одлуке надлежног државног органа којом је извршена промјена његове
намјене, у складу са законом.

Рјешење о престанку статуса природног јавног водног добра из става 1 овог члана доноси
надлежни орган управе, односно надлежни орган локалне управе.

Брисање статуса природног јавног водног добра у катастру непокретности врши се на
предлог надлежног органа из става 2 овог члана, а на основу рјешења о престанку статуса
природног јавног водног добра.

Право прече куповине водног земљишта

Члан 17

Право прече куповине водног земљишта има Република, односно јединица локалне
самоуправе.

Власник водног земљишта које намјерава да прода дужан је да претходно поднесе писану
понуду Републици, односно јединици локалне самоуправе.

Понуда из става 2 овог члана подноси се надлежном органу управе, односно надлежном
органу локалне управе и мора да садржи податке о водном земљишту (катастарској
општини,  броју катастарске парцеле, површини,  култури и сл.), цијену и остале услове
продаје.

Ако орган коме је понуда учињена не изјави у року од 30 дана да прихвата понуду,
власник може водно земљиште продати другоме, али не под повољнијим условима за
купца.

III УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА И ВОДНИ ОБЈЕКТИ

1. ПОЈАМ И НАЧЕЛА



Појам управљања водама

Члан 18

Управљање водама, као добром од општег интереса, остварује се на начин и под
условима утврђеним овим законом.

Управљање водама и водним земљиштем, у смислу овог закона, обухвата дјелатности и
мјере које се предузимају ради одржавања и унапрјеђења режима вода у јединственом
водном систему на одређеном подручју у циљу: обезбјеђења потребних количина воде
прописаног квалитета за поједине намјене, заштите вода од загађивања и заштите од
штетног дејства вода.

Управљање водама и водним земљиштем,  од значаја за Републику,  у надлежности је
Републике.

Управљање водама и водним земљиштем, од локалног значаја, у надлежности је
јединице локалне самоуправе, ако овим законом није друкчије одређено.

Начела управљања водама

Члан 19

Управљање водама и водним земљиштем заснива се на сљедећим начелима:

1) незамјенљивости воде као ресурса и услова егзистенције -  вода као природно јавно
добро може се користити само на начин којим се не угрожава њена супстанца и не
искључује њена природна улога;

2) цјеловитости - процеси у природи, чија је значајна компонента вода, као и повезаност
и међузависност водених екосистема и екосистема у приобаљу, не смију се нарушавати;

3) јединства водног система, заснованог на интегралном управљању водама, у оквиру
јединственог водног подручја, у складу са развојем Републике, уз успостављање
јединственог водног информационог система и уважавање међународних споразума
нарочито у погледу одрживог управљања водама земаља из рјечног слива;

4) одрживог развоја, којим се, због задовољења потреба у садашњости, не угрожава
могућност будућих генерација да задовоље своје потребе;

5) дугорочне заштите квалитета и цјелисходног коришћења расположивих изворишта
вода;

6) права на заштиту од штетног дјеловања вода (заштите становништва и његове
имовине), уз уважавање природних процеса, заштите природних вриједности и економске
оправданости заштите;

7) економског вредновања вода, које подразумијева покривање трошкова обезбеђивања и
припреме воде за различите кориснике и трошкова заштите и уређења вода, на принципу
"корисник плаћа - загађивач плаћа";

8) континуираног управљања на свим нивоима планирања и фазама уређивања,
коришћења и заштите;

9) учешћа јавности, које омогућава одговарајуће учешће становништва и других



заинтересованих лица у усвајању планова управљања водама;

10) уважавања најбољих доступних технологија и нових научних достигнућа о
природним законитостима.

2. ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ОСНОВЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА

Јединствен водни простор

Члан 20

Територија Републике представља јединствен водни простор, на коме границе
административно-територијалних јединица не могу ограничавати интегрално управљање
водама.

Водна подручја рјечног слива

Члан 21

Ради обезбјеђења цјеловитог управљања водама, уз уважавање хидрографских
карактеристика,  јединствености и повезаности водног режима,  на територији Републике
одређују се водна подручја рјечног слива, као основне јединице за управљање водама, и то:

1) Водно подручје Црноморског слива,  које обухвата сливове: Ибра,  Лима,  Ћехотине,
Таре и Пиве, са припадајућим подземним водама;

2) Водно подручје Јадранског слива,  које обухвата сливове: Зете,  Мораче, Скадарског
језера, Бојане, Требишњице и водотоке подручја Црногорског приморја,  који се директно
уливају у Јадранско море, са припадајућим подземним и приобалним морским водама.

Мелиорационо подручје

Члан 22

Мелиорационим подручјем, у смислу овог закона, сматра се дио водног подручја за који
се системима за одводњавање омогућава брже и погодније отицање сувишне воде, са којег
дотиче вода на земљиште које се системима за одводњавање штити од сувишних вода и за
које се доводи вода за наводњавање.

Мелиорационо подручје и његове границе одређује надлежни орган управе.

3. НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ И ПЛАНОВИ УПРАВЉАЊА
ВОДАМА

Водна основа Републике

Члан 23

Дугорочни национални програм управљања водама утврђује се водном основом



Републике (у даљем тексту: водна основа).

Водна основа нарочито садржи:

1) оцјену стања водних ресурса и водног режима (распоред,  залихе и карактеристике
вода) у Републици;

2) приказ и оцјену постојећег стања водних објеката и система;

3) циљеве одрживог развоја и управљања водама, а нарочито уређење вода, постизање
доброг статуса вода, коришћење и употребу вода и рокове за њихово постизање;

4) услове у области правних и организационих рјешења у области вода;

5) потребе за водом у свим подручјима живота и рада у Републици и могућност
обезбјеђења довољних количина воде одговарајућег квалитета за различите намјене;

6) анализу и мјере за превазилажење сукоба интереса у домену коришћења, уређења и
заштите вода и водног земљишта;

7) мјере неопходне за очување природне равнотеже вода,  односно мјере неопходне за
њено поновно успостављање и унапрјеђење;

8) стратегију и услове за одржавање и унапрјеђење водног режима, у циљу подстицања
јединственог и усклађеног развоја водне дјелатности на цијелој територији Републике;

9) приоритете за постизање циљева у управљању водама и унапрјеђењу водног режима, у
складу са одрживим развојем;

10) основе за план коришћења вода;

11) основе за план заштите вода, којима се утврђује стратегија заштите вода од
загађивања;

12) основе за план заштите од штетног дејства вода;

13) водни биланс;

14) смјернице за међународну сарадњу и извршавање међународних споразума у области
управљања водама;

15) процјену и изворе потребних средстава за постизање циљева из тачке 3 овог става;

16) основне одреднице мониторинга и информационог система за управљање водама на
подручју Републике;

17) друге смјернице од значаја за управљање водама и потребе водног режима.

Водну основу доноси Влада, на предлог Министарства.

Водна основа се обавезно преиспитује по истеку десет година од дана њеног доношења,
односно преиспитивања.

Планови управљања водама и програми мјера који се доносе на основу овог закона
морају бити у складу са водном основом.

План управљања водама на водном подручју рјечног слива или на његовом
дијелу

Члан 24



Планом управљања водама одређују се елементи управљања водама на водном подручју
рјечног слива.

План управљања водама може се донијети и за рјечне сливове из члана 21 овог закона,
као дјелове водног подручја рјечног слива.

План управљања водама нарочито садржи:

1) генерални опис карактеристика простора за који се ради план, који обухвата и израду
карата са назнаком положаја, граница и услова за типове водних тијела површинских вода,
картирање еко региона и типова водних тијела површинских вода и израду карата са
назнаком положаја и граница водних тијела подземних вода;

2) приказ значајнијих утицаја људских активности на статус површинских и подземних
вода, укључујући процјену загађења од концентрисаних и расутих загађења, који обухвата и
преглед коришћења земљишта, процјену притисака на квантитативни статус воде и њено
захватање;

3) идентификацију и израду карата заштићених подручја;

4) карту осматрачке (мониторинг) мреже и картографски приказ резултата осматрања,
који укључује статус површинских (еколошки и хемијски) и подземних (хемијски и
квантитативни) вода и заштићених подручја са разлозима за могућа одступања;

5) листу приоритетних циљева заштите животне средине у погледу површинских и
подземних вода и заштићених подручја, са разлозима за могућа одступања;

6) водни биланс;

7) идентификацију водних тијела која се користе за водоснабдијевање,  са просјечним
захватањем воде већим од 10 m3/дан или која служе за водоснабдијевање више од 50
становника, односно која се планирају за такво коришћење;

8) приказ програма мјера и начин и динамику остваривања утврђених циљева у области
заштите од штетног дејства вода, заштите вода (укључујући и мјере заштите захваћене воде
намијењене употреби воде за пиће, којима се обезбјеђује мањи степен пречишћавања у
производњи воде за пиће, забрана уношења и контрола емисије загађења, забрана и
случајеви у којима је дозвољено директно испуштање загађења у подземне воде,
спрјечавање и смањење утицаја акцидентних загађења и др.) и коришћења вода
(обезбјеђење воде за пиће и друге потребе, контроле над захватањем и акумулирањем воде,
укључујући и забране коришћења вода, економске цијене коришћења воде и др.);

9) допунске мјере за достизање утврђених циљева заштите животне средине;

10) преглед посебних планова управљања водама за поједине подсливове и програма
мјера, са карактеристикама или типовима водотока;

11) економску анализу коришћења и заштите вода и заштите од штетног дејства вода,
спроведене по принципу "корисник плаћа" и "загађивач плаћа", са препоруком оптималних
рјешења;

12) приказ, динамику и начин обезбјеђења средстава за реализацију предвиђених мјера;

13) извјештај који обухвата опис активности и ставове поводом примједаба, предлога и
сугестија у поступку припреме плана управљања водама;

14) листу органа и организација у области управљања водама, са њиховом одговорношћу
и статусом;



15) начин прибављања базних докумената и информација на основу којих је израђен
план;

16) податке о контролним мјерама за концентрисане изворе загађења и обезбјеђење
статуса вода у вјештачким и јако модификованим водним тијелима;

17) преглед обавеза преузетих међународним споразумима који се односе на управљање
водама и начин њиховог остваривања;

18) сажети приказ мјера потребних за имплементацију прописа о заштити вода;

19) принципе успостављања информационог система за обезбјеђење управљања водама
на водном подручју, односно рјечном сливу.

Водно тијело површинске воде одређује се као вјештачко или јако модификовано, у
складу са прописом из члана 75 став 6 овог закона.

Прописом Владе, на предлог Министарства, утврђује се ближи садржај и начин
припреме плана из става 3 овог члана.

Припрема и доношење плана управљања водама

Члан 25

Планове управљања водама доноси Влада, на предлог Министарства.

Стручну припрему планова управљања водама за водна подручја и рјечне сливове врши
надлежни орган управе.

Планови управљања водама се обавезно преиспитују по истеку шест година од дана
њиховог доношења, односно преиспитивања.

Измјена плана управљања водама

Члан 26

Ако у току спровођења плана управљања водама дође до битне промјене услова на
којима је заснован, приступиће се његовом преиспитивању прије истека рока из члана 25
став 3 овог закона и извршити његова измјена у року од шест мјесеци од дана утврђивања
недостатака, односно измијењених услова.

План из става 1 овог члана, поред елемената из члана 24 овог закона, садржи и:

1) преглед свих измјена плана од дана почетка његовог спровођења, укључујући и
одступања одређена за поједина водна тијела;

2) оцјену степена достигнутих циљева заштите животне средине, укључујући и
картографски приказ резултата мониторинга;

3) преглед мјера које су биле планиране за претходни период, а које нијесу реализоване,
као и разлоге због којих нијесу реализоване;

4) преглед мјера које нијесу биле планиране за претходни период, а биле су реализоване
ради постизања циљева утврђених планом управљања водама.

Одступања



Члан 27

Ако се у току реализације плана управљања водама из члана 24 овог закона утврди да се,
због физичких или хемијских промјена водног тијела усљед људских активности или као
последица природних околности, односно више силе, за поједина водна тијела не могу у
планираном року и на планирани начин остварити циљеви утврђени за постизање доброг
статуса или доброг еколошког потенцијала, Влада ће наложити да:

1) се испитају могући узроци који су онемогућили остваривање планираних циљева;

2) надлежни органи преиспитају дозволе и лиценце издате у складу са овим законом;

3) се размотре планирани мониторинг и листа примарних циљева из члана 24 став 3 тач.
4 и 5 овог закона и предложе њихове измјене;

4) се припреме додатне мјере за постизање планираних циљева.

По спроведеном поступку из става 1 овог члана,  Влада може за поједина водна тијела
одредити да се:

1) продужи рок за постизање планираних циљева, без погоршања постојећег статуса;

2) одступи од планираних циљева;

3) привремено одложи остваривање доброг статуса или доброг еколошког потенцијала, у
случају: природних узрока или више силе, појаве екстремне поплаве или продужене суше
или акцидентних околности које се нијесу могле предвидјети;

4) одустане од додатних мјера, када оцијени да се планирани циљеви неће моћи
остварити због измјена физичких карактеристика површинских вода или промјене нивоа
подземних вода или нових активности у складу са одрживим управљањем водама.

Мјере из става 2 овог члана утврђују се и предузимају у складу са прописима о заштити
животне средине и њима се не смије угрозити постизање циљева који се односе на добар
статус или добар еколошки потенцијал вода у другим водним тијелима унутар истог водног
подручја или слива.

Услови за предузимање мјера из става 2 овог члана ближе се утврђују планом управљања
водама.

Посебни планови

Члан 28

Ако се спровођење водне основе не може обезбиједити плановима управљања водама из
члана 24 овог закона,  Влада, на предлог Министарства,  за поједине категорије водотока
или за поједина питања управљања водама, доноси посебан план управљања водама.

Стручну припрему посебног плана управљања водама врши надлежни орган управе.

План из става 1 овог члана мора бити у складу са планом управљања водама на рјечном
сливу, односно водном подручју рјечног слива.

Прописом Владе, на предлог Министарства, утврђује се ближи садржај и начин
припреме плана из става 1 овог члана.



Стратешка процјена утицаја на животну средину

Члан 29

За водну основу и планове управљања водама на водном подручју, односно дијелу
водног подручја, обавезна је израда стратешке процјене утицаја на животну средину.

Стратешка процјена из става 1 овог члана врши се на начин утврђен прописима о
стратешкој процјени утицаја на животну средину.

Сарадња са јавношћу у припреми планова

Члан 30

Надлежни орган управе дужан је да омогући активно учешће јавности и заинтересованих
лица у поступку припреме и доношења плана управљања водама, односно његове измјене
након спроведеног поступка преиспитивања и учини доступном сву документацију од
значаја за његову израду.

Надлежни орган управе дужан је да писаним путем обавијести Савјет за воде, а преко
јавних медија заинтересована лица и ширу јавност, о почетку припреме плана управљања
водама.

Обавјештавање из става 2 овог члана врши се најкасније три године прије почетка
периода за који се план доноси, а обухвата оквирни садржај плана, рокове и начин
припреме и усвајања плана, назив надлежног органа управе и адресу на којој се могу
добити додатне информације, односно извршити увид у документацију од значаја за његову
израду.

Надлежни орган управе,  на начин утврђен ставом 2  овог члана,  обавјештава о стању
израде плана, укључујући и прелиминарни преглед значајних елемената за управљање
водама на водном подручју за које се план доноси, најкасније двије године прије почетка
периода за који се план доноси.

Надлежни орган управе дужан је да објави нацрт плана управљања водама у најмање
једном штампаном јавном медију који се дистрибуира на читавој територији Републике,
најкасније годину дана прије почетка периода за који се план доноси. Нацрт плана се на
увид јавности излаже у просторијама надлежног органа управе, а на захтјев
заинтересованог лица се омогућава увид у документационе основе и подлоге коришћене за
израду нацрта плана.

Учешће јавности

Члан 31

Лица из члана 30 став 1  овог закона могу писане примједбе, предлоге и сугестије на
документа из члана 30 ст. 3, 4 и 5 овог закона достављати надлежном органу управе, у року
од шест мјесеци,  а на посебан план управљања водама у року од мјесец дана од дана
објављивања.

Надлежни орган управе обавезан је да у року од три мјесеца од истека рока из става 1
овог члана, сачини извјештај о ставовима поводом достављених примједаба,  предлога и



сугестија.

Програм мјера

Члан 32

Ради остваривања циљева заштите животне средине утврђених чл. 73 и 74 овог закона,
водном основом и плановима управљања водама на водним подручјима, Влада, на предлог
Министарства за свако водно подручје доноси програм мјера.

Програмом из става 1 овог члана одређују се, нарочито, мјере:

1) за заштиту вода -  утврђене законом и прописима донесеним на основу закона (из
области здравства, заштите животне средине, пољопривреде, рибарства и др.);

2) за уређење вода и водотока и заштиту од штетног дејства вода (које се односе на
очување водних количина, побољшање хидроморфолошких услова у водотоку у циљу
постизања доброг еколошког статуса и доброг еколошког потенцијала, заштиту од поплава,
ерозије и бујица,  одводњавање, одређивање потребног обима изградње водних објеката),
укључујући и приоритете њихове реализације;

3) које се односе на коришћење вода (услови коришћења, рационално и одрживо
коришћење, као и повраћај трошкова коришћења вода).

Поред мјера из става 2  овог члана,  програм мјера може да садржи и допунске мјере,
уколико су оне потребне за достизање доброг статуса вода (смањење неповољног утицаја
на воде, подстицање адекватног коришћења, едукација становништва, научно-
истраживачки рад).

Преиспитивање и, по потреби, допуну програма мјера Влада врши сваких шест година.

Стручну припрему програма мјера из ст. 1 и 2 овог члана врши надлежни орган управе.

Примјена мјера из става 1  овог члана не смије утицати на повећање загађења морске
воде.

Усаглашавање са просторним планским документима

Члан 33

У просторним планским документима, који могу бити од утицаја на заштиту, уређење и
коришћење вода,  обавезно се приказују заштићена (заштитна подручја у зони изворишта
водоснабдијевања и природних купалишта) и угрожена подручја (поплавна и ерозивна), у
складу са овим законом, објекти водне инфраструктуре предвиђени плановима управљања
водама, као и границе плављења из члана 96 став 4 овог закона.

Услови и ограничења утврђени планом управљања водама из члана 24 став 4 овог закона
основ су за планирање намјене подручја из става 1 овог члана.

4. ВОДНИ ОБЈЕКТИ И СИСТЕМИ

Водни објекти, системи и инфраструктура



Члан 34

Водним објектима и системима, у смислу овог закона, сматрају се грађевински и други
објекти или скуп објеката, са припадајућим уређајима, који чине техничку, односно
технолошку цјелину, а служе за обављање водне дјелатности.

Објекти намијењени уређењу водотока и заштити од штетног дејства вода, објекти који
служе за мониторинг вода, као и природни и вјештачки водотоци укључени у водни систем
чине водну инфраструктуру.

Ближи пропис о саставу и садржају водне инфраструктуре доноси Министарство.

Подјела водних објеката према намјени

Члан 35

Према намјени водни објекти се дијеле на:

1) водне објекте за коришћење вода;

2) водне објекте за прихватање, пречишћавање и одвођење отпадних вода и заштиту вода
од загађивања;

3) водне објекте за заштиту од штетног дејства вода;

4) водне објекте за уређење водотока;

5) водне објекте за одводњавање;

6) водне објекте за мониторинг вода (хидролошке станице).

Водни објекти за коришћење вода су:

- за водоснабдијевање правних и физичких лица - водозахвати (бунари, каптаже, захвати
из водотока, канала, језера и акумулација, црпне станице и сл.), уређаји за припрему воде за
пиће, резервоари, магистрални цјевоводи и други припадајући објекти на њима,
секундарни (дистрибутивни) цјевоводи и њима припадајући објекти и бистијерне;

- за наводњавање - захвати из водотока, канала, језера и акумулација, мале акумулације,
разводна мрежа и други припадајући објекти;

- за производњу хидроелектричне енергије и друге намјене - бране и акумулације,
доводни и одводни канали и други припадајући објекти;

- за узгој риба - рибњаци, кавези за рибе, узгајалишта шкољки и других морских плодова;

- за пловидбу - пловни путеви на природним и вјештачким водотоцима, уставе,
преводнице, луке, пристаништа и марине и други припадајући објекти;

- за спорт, рекреацију и туризам.

Водни објекти за прихватање, пречишћавање и одвођење отпадних вода и заштиту вода
од загађивања су: канали, јавна канализација, колектори, постројења за пречишћавање
отпадних вода, постројења за прераду отпадних муљева, постројења за прераду процједних
вода санитарних депонија чврстог отпада, испусти у реципијент и други припадајући
објекти и уређаји.

Водни објекти за заштиту од штетног дејства вода су: обалоутврде, главни, секундарни и
љетњи насипи са припадајућим објектима (уставе, црпне станице), лукобрани,  кејски и



одбрамбени зидови, растеретни и латерални канали, као и акумулације и ретензије са
припадајућим објектима за одбрану од поплава, објекти за заштиту од ерозије и бујица и
други објекти за заштиту од штетног дејства вода.

Саставним дијелом насипа за одбрану од поплава сматра се и заштитни појас са шумом и
заштитним зеленилом (заштитне шуме) у инундационом подручју,  у ширини 50 m поред
насипа, одводни канали паралелни насипу у брањеном подручју, на удаљености 10 m до 50
m од ножице насипа (зависно од карактеристика водотока и објекта), као и сервисни путеви
у брањеном подручју за спровођење одбране од поплава.

Водни објекти за уређење водотока су: обалоутврде, преграде, прагови, напери и други
објекти у рјечном кориту, намијењени његовој стабилизацији и побољшању режима
протока, као и вјештачка рјечна корита (просјеци или измјештена рјечна корита).

Водни објекти за одводњавање (заштиту од високих нивоа подземних вода и сувишних
површинских вода) су: мрежа главних, сабирних и детаљних канала за одводњавање,  са
припадајућим објектима и уређајима на њима (пропусти, сифони, мостови, степенице,
брзаци, уставе, црпне станице за одводњавање и сл.) и црпне станице и уставе за
евакуацију вода из система у природне и вјештачке водотоке.

Водни објекти за мониторинг вода (хидролошке станице) су инструменти, опрема и
заштитни објекти у основној и допунској мрежи хидролошких станица.

Водни објекти из става 1 овог члана могу служити истовремено за више намјена -
вишенамјенски водни објекти.

Водни објекти из става 1 овог члана се према значају разврставају у категорије.

Начин категоризације и категорије водних објеката и њихово давање на управљање и
одржавање, на предлог Министарства, врши Влада, ако законом није друкчије одређено.

Упис водних објеката у катастар непокретности

Члан 36

Водни објекти из члана 35 овог закона уписују се у катастар непокретности.

Атестирање водних објеката

Члан 37

Водни објекти из члана 35 овог закона, односно поједини њихови дјелови,  од чијег
правилног функционисања зависи безбједност људи и имовине, морају бити атестирани од
стране овлашћених институција при пуштању у погон и у прописаним роковима током
употребе, у складу са прописом који доноси Министарство.

Технички преглед водних објеката

Члан 38

Технички преглед водних објеката из члана 35 овог закона, по завршетку изградње или
реконструкције, врши се у складу са законом којим је уређена изградња објеката.



У комисији за технички преглед водних објеката из члана 35 овог закона обавезно
учествује и лице које одреди надлежни орган за издавање водних аката за објекат за који се
технички преглед врши.

5. ВОДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

5.1. Уређење и коришћење вода

Уређење вода

Члан 39

Уређење вода, у смислу овог закона, чини скуп мјера и радова на очувању и регулисању
водних количина ради обезбјеђења:

1) квантитативне,  просторне и временске расподјеле вода за снабдијевање правних и
физичких лица;

2) опстанка водених и приобалних екосистема;

3) повећане количине воде у водотоцима у маловодном периоду.

Врста и обим мјера и радова за уређење вода из става 1 овог члана саставни су дио водне
основе и плана управљања водама из чл. 23 и 24 овог закона.

Начин и услови коришћења вода

Члан 40

Коришћење вода дозвољено је под условима утврђеним овим законом.

Вода се мора користити рационално и економично.  Сваки корисник је дужан да воду
користи на начин који обезбјеђује очување природне равнотеже вода и који не угрожава
права других лица.

Коришћење вода

Члан 41

Коришћењем вода, у смислу овог закона, сматра се:

1) захватање, црпљење и употреба површинских и подземних вода за различите намјене
(за пиће, санитарне и технолошке потребе, наводњавање, флаширање минералних и
природних вода, производњу соли и др.);

2) коришћење вода за узгој риба, шкољки и ракова;

3) коришћење воде за производњу електричне енергије и друге погонске намјене;

4) коришћење вода за пловидбу;

5) коришћење вода за спорт, туризам, купање, рекреацију и балнеоклиматолошке сврхе;

6) коришћење термалне и минералне воде (осим подземних вода из којих се могу добити



корисне минералне сировине и геотермална енергија);

7) коришћење воде за еколошке и друге намјене, у складу са овим законом.

Општа употреба вода

Члан 42

Општом употребом вода, у смислу овог закона, сматра се њено коришћење, без
претходног третмана, односно без употребе посебних уређаја (пумпе, натеге и др.) или
изградње водних објеката за:

1) личне и потребе домаћинства (за пиће, санитарне потребе, појење стоке и сл.);

2) купање и рекреацију у површинским водама;

3) гашење пожара и обављање послова заштите људи и добара;

4) пловидбу.

Начин и услови опште употребе воде из става 1 тач. 1, 2 и 3 овог члана ближе се уређују
прописом надлежног органа јединице локалне самоуправе.

Вода за пловидбу користи се на начин и под условима утврђеним посебним законом.

Посебна употреба вода

Члан 43

Свако коришћење вода које прелази општу употребу представља посебну употребу,  за
коју је потребно стећи водно право, уколико овим законом није друкчије одређено.

Водно право из става 1 овог члана стиче се водном дозволом или уговором о концесији.

Услови посебне употребе вода у плану управљања водама

Члан 44

Планом управљања водама може бити искључена или ограничена посебна употреба
воде, уколико се њоме:

1) угрожава здравље и безбједност људи;

2) угрожава природна равнотежа водних и приобалних екосистема, односно заштићених
подручја;

3) знатно ограничава општа употреба вода;

4) ограничава уређење вода и заштита од поплава.

Привремено ограничење или обустављање водног права

Члан 45



Право на посебну употребу воде може се привремено ограничити или обуставити, ако је
усљед природних појава или људске активности угрожено обезбјеђивање воде у потребној
количини, њен квалитет, природна равнотежа водних и приобалних екосистема или
смањена безбједност од штетног дејства воде.

Право на посебну употребу воде може се привремено ограничити или обуставити и у
случају већег оштећења водне инфраструктуре, њене реконструкције, као и у другим
случајевима који могу проузроковати недостатак потребне количине воде или смањити
безбједност од штетног дејства вода.

Орган који је издао водну дозволу или водну сагласност одлучује о ограничењима из ст.
1 и 2 овог члана.

Статус објекта по престанку водног права

Члан 46

По престанку водног права, ималац водног права дужан је да, у року од годину дана од
дана престанка водног права, уколико водном дозволом, водном сагласношћу или уговором
о концесији није одређен краћи рок, о свом трошку, уклони објекте које је изградио ради
остваривања тог права.

Уколико ималац водног права у року из става 1 овог члана не уклони објекат,  његово
уклањање ће извршити орган надлежан за утврђивање водног права, о трошку имаоца тог
права.

Уколико се објекат из става 1  овог члана може користити за заштиту квалитета вода,
уређење и коришћење вода и заштиту од штетног дејства вода или очување екосистема,
објекат и земљиште на коме је изграђен постају саставни дио јавног водног добра.

Против одлуке из става 2 овог члана коју је донио надлежни орган локалне управе може
се изјавити жалба главном администратору, а против одлуке коју је донио надлежни орган
управе Министарству.

5.1.1. Коришћење вода за водоснабдијевање

Приоритети у водоснабдијевању

Члан 47

Коришћење вода за водоснабдијевање по сљедећем редосљеду: снабдијевање
становништва водом за пиће, одбрану земље, санитарне потребе и напајање стоке има
приоритет над коришћењем вода за остале намјене.

Коришћење воде на подручју изворишта, за потребе из става 1 овог члана, у обиму који
одговара тим потребама у периоду од пет година од дана подношења захтјева, осим ако се
те потребе не могу задовољити на економичнији и рационалнији начин, има приоритет у
односу на потребе за водом изван тог подручја, за исте намјене.

Воде које се користе или су намијењене за водоснабдијевање не могу се користити за
друге намјене на начин који би неповољно утицао на потребну количину и својства воде за
водоснабдијевање.



Јавно и индивидуално водоснабдијевање

Члан 48

Водоснабдијевање може бити јавно и индивидуално.

Јединица локалне самоуправе дужна је да организује и обезбиједи јавно
водоснабдијевање на својој територији за сва насеља већа од 200 становника или чија је
просјечна годишња потреба за водом већа од 100 m3/дан (1.16 l/s).

За водоснабдијевање двије или више јединица локалних самоуправа, односно насеља на
њиховом подручју, јавно водоснабдијевање се може обезбиједити организовањем
регионалног водовода.

Водоснабдијевање сеоских и других насеља или њихових дјелова који не испуњавају
критеријуме из става 2  овог члана, као и водоснабдијевање једног или више корисника,
врши се у складу са прописом јединице локалне самоуправе.

Прописом из става 4 овог члана утврђују се услови за приступање изградњи, коришћењу,
одржавању и управљању објектима и системима за водоснабдијевање.

Квалитет воде за људску употребу

Члан 49

Вода која служи или је намијењена за пиће или за производњу и прераду животних
намирница и санитарно-хигијенске потребе мора, у погледу квалитета, испуњавати услове
утврђене прописима.

Послови водоснабдијевања

Члан 50

Водоснабдијевањем, у смислу овог закона, сматра се:

1) захватање подземних и површинских вода за пиће и друге потребе;

2) заштита изворишта вода;

3) пречишћавање (припрема) вода за пиће и друге потребе до степена здравствене
исправности;

4) мјерење количине воде која је захваћена на водозахвату;

5) довођење воде до мјеста потрошње (закључно са резервоаром, односно прикључком на
комунални систем водоснабдијевања, односно дистрибутивну мрежу);

6) расподјела и дистрибуција воде корисницима.

Послове водоснабдијевања из става 1 овог члана,  у складу са законом,  обавља јавно
предузеће, односно привредно друштво (у даљем тексту: предузеће за водовод и
канализацију), које је регистровано за обављање послова водоснабдијевања у Централном
регистру Привредног суда и које испуњава услове у погледу техничко-технолошке
опремљености и организационе и кадровске оспособљености.



Ближе услове из става 2 овог члана прописује министарство надлежно за послове
комуналних дјелатности, у сарадњи са Министарством.

Испуњеност услова из става 2 овог члана рјешењем утврђује надлежни орган управе.

Против рјешења из става 4 овог члана може се изјавити жалба Министарству.

Обавеза контроле квантитета и квалитета воде

Члан 51

Предузеће за водовод и канализацију дужно је да:

1) постави уређаје и обезбиједи стално и систематско регистровање количина воде и
испитивање квалитета воде на водозахвату;

2) предузима мјере за обезбјеђење здравствене исправности воде за пиће;

3) предузима мјере за обезбјеђење техничке исправности уређаја.

Податке о извршеним пословима из става 1 овог члана предузеће за водовод и
канализацију доставља периодично надлежном органу управе ради вођења евиденције у
информационом систему.

Начин и поступак мјерења количина воде из става 1 тачка 1 овог члана ближе се утврђује
прописом који доноси Министарство.

Пропис о врсти, начину и обиму испитивања квалитета воде доноси министарство
надлежно за послове здравља, уз сагласност министарства надлежног за послове заштите
животне средине.

Контрола квалитета воде

Члан 52

Испитивање квалитета воде за водоснабдијевање и купање врши се на водозахватима,
односно купалиштима, према годишњем програму који доноси Министарство, уз претходно
мишљење министарства надлежног за послове здравља и заштите животне средине.

Програм из става 1 овог члана доноси се до 31. децембра текуће године за наредну
годину.

Систематско испитивање из става 1 овог члана врши овлашћено акредитовано правно
лице које је уписано у Централни регистар Привредног суда за обављање тих послова.

Висина накнаде за систематско испитивање квалитета воде утврђује се уговором о
повјеравању послова, који са овлашћеним правним лицем закључује власник, односно
корисник објекта за водоснабдијевање или рекреацију.

Изворишта намијењена за регионално и јавно водоснабдијевање

Члан 53

Изворишта намијењена за регионално и јавно водоснабдијевање (јавним водоводом) од
посебног су значаја за Републику.



Изворишта из става 1 овог члана и његове границе утврђује Влада.

Изворишта из става 1 овог члана уписују се у катастар непокретности, по предлогу
надлежног органа управе.

Обезбјеђење гарантованог минимума

Члан 54

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

Министарство доноси пропис којим се ближе утврђује начин одређивања гарантованог
минимума, узимајући у обзир потребе обезбјеђивања доброг статуса вода.

Истражни радови на изворишту

Члан 55

Коришћење воде из изворишта површинских и подземних вода,  осим опште употребе
вода у смислу овог закона, може се дозволити само ако су претходно обављени истражни
радови, на основу којих је доказана могућност њиховог рационалног коришћења, у складу са
законом.

Истражним радовима из става 1 овог члана сматрају се истраживања која обухватају
утврђивање резерви, издашности и квалитета воде на одређеном изворишту и његову
повезаност и утицај на друга изворишта.

Обим и врсту истражних радова за изворишта површинских вода одређује орган
надлежан за издавање водних аката.

Обим и врсту истражних радова за изворишта подземних вода одређује орган надлежан
за издавање водних аката,  уз претходно мишљење министарства надлежног за геолошке
послове.

Заштита изворишта

Члан 56

Подручја на којима се налазе изворишта површинске и подземне воде која се користе или
су просторним планским документима предвиђена за јавно водоснабдијевање морају бити
заштићена од намјерног или случајног загађивања и других утицаја који могу неповољно
дјеловати на издашност изворишта и на здравствену исправност воде (зоне санитарне
заштите).

Заштита изворишта површинске и подземне воде врши се на начин утврђен рјешењем о
заштити изворишта, коме су претходили истражни радови.

Рјешење из става 2 овог члана доноси орган надлежан за издавање водних аката уз
претходно мишљење министарства надлежног за послове здравља.

Зоне санитарне заштите



Члан 57

За санитарну заштиту изворишта за јавно водоснабдијевање одређују се три зоне заштите,
и то: шира зона заштите, ужа зона заштите и зона непосредне заштите.

За потенцијална регионална изворишта за водоснабдијевање зоне санитарне заштите
одређују се водном основом.

Зоне санитарне заштите изворишта одређују се у складу са хидролошким,
хидрогеолошким и другим својствима земљишта и сливних подручја и предвиђеним
начином њиховог коришћења.

Зоне санитарне заштите изворишта утврђене рјешењем о заштити изворишта, као и
простор предвиђен за зоне санитарне заштите,  уносе се у планове управљања водама и
просторне планове посебне намјене.

Пропис о одређивању и одржавању зона и појасева санитарне заштите изворишта и
ограничењима у зонама заштите доноси Министарство, уз сагласност министарства
надлежног за послове здравља и министарства надлежног за заштиту животне средине, а за
изворишта подземних вода и министарства надлежног за геолошке послове.

Праћење карактеристика воде

Члан 58

Ради коришћења и заштите површинских и подземних вода обавезно се прате
квалитативни и квантитативни параметри вода.

Параметре из става 1 овог члана прати орган државне управе надлежан за
хидрометеоролошке послове.

Праћење параметара из става 1  овог члана врши се према годишњем програму који
доноси Влада до 31. децембра текуће године за наредну годину, на предлог Министарства.

Подаци из става 1 овог члана су јавни.

Обавезе извођача истражних и других радова

Члан 59

Ако се приликом истражних геолошких, рударских и других радова наиђе на водоносни
слој, извођач радова је дужан да одмах о томе обавијести надлежни орган управе,
министарство надлежно за геолошке послове и министарство надлежно за послове заштите
животне средине и да предузме мјере ради спрјечавања загађивања подземних вода.

Ако се 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 воде и заштиту вода од загађивања.

5.1.2. Коришћење воде за наводњавање



Остваривање права на наводњавање

Члан 60

Захватање и коришћење површинских и подземних вода, за наводњавање
пољопривредног или другог земљишта остварује се под условима одређеним водном
дозволом.

Власници,  односно корисници објеката и система за наводњавање дужни су да сносе
сразмјерне трошкове њиховог управљања и одржавања.

Квалитет воде за наводњавање

Члан 61

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

Министарство надлежно за послове пољопривреде, уз претходно мишљење
министарства надлежног за послове здравља, ближе утврђује параметре квалитета воде која
се користи за наводњавање пољопривредног земљишта.

5.1.3. Коришћење водних снага

Начин остваривања права на коришћење водних снага

Члан 62

Коришћење водних снага за производњу електричне енергије или за погон уређаја снагом
воде остварује се на основу водне дозволе и уговора о концесији.

Право на коришћење водних снага за погон једноставнијих уређаја и постројења за
потребе једног или више домаћинстава и за обављање дјелатности мањег обима од значаја
за живот људи у руралном подручју (захватање воде за водоснабдијевање; покретање
млинова, пилана, ковачница и сл.) може се стећи на основу водне дозволе.

Додјела права коришћења водних снага врши се према значају за остваривање јавног
интереса (побољшања општег стандарда људи, степена заштите животне средине, заштите
здравља и рационалнијег коришћења водне снаге и др.).

Услови за изградњу објеката

Члан 63

Објекти и уређаји за коришћење водних снага морају се пројектовати и градити на начин
који:

1) омогућава враћање воде истог квалитета послије искоришћене енергије у водоток или
друге површинске воде;

2) не умањује постојећи обим и не спрјечава коришћење воде за водоснабдијевање,



наводњавање и друге намјене, у складу са овим законом;

3) не умањује степен заштите и не отежава спровођење мјера заштите од штетног дејства
вода;

4) не погоршава услове санитарне заштите и не утиче негативно на еколошки статус вода
и стање животне средине;

5) неће довести до губитка установљене посебне међународне заштите водотока, односно
других површинских вода.

При пројектовању и изградњи брана и акумулација за коришћење водних снага треба у
највећем могућем степену, обезбиједити њихово вишенамјенско коришћење (заштита од
поплава, водоснабдијевање, наводњавање, повећање протицаја у циљу поправке квалитета
воде у маловодним периодима и друге намјене).

Управљање и коришћење објеката

Члан 64

Објекти за коришћење водних снага из члана 35 став 2  алинеја 3 овог закона су од
интереса за Републику.

Водним објектима из става 1 овог члана, који су у државној својини, управља привредно
друштво односно друго правно лице коме је Влада дала те објекте на управљање.

Правна и физичка лица која изграде водне објекте за коришћење водних снага за
сопствене потребе стичу право управљања и коришћења тих објеката, у складу са законом.

5.1.4. Коришћење воде за пловидбу

Члан 65

Вода за пловидбу користи се на начин и под условима утврђеним законом.

Изградња водних објеката у функцији пловидбе мора се вршити у складу са овим
законом.

Водни објекти из става 2 овог члана су од интереса за Републику.

Пројекти експлоатације рјечних наноса морају бити у сагласности са функцијама
пловидбе.

5.1.5. Коришћење воде за узгој рибе, шкољки и ракова

Члан 66

Хладноводни рибњаци, на водама највишег квалитета, могу се градити уколико се њима
не угрожавају функције тих вода као изворишта за снабдијевање насеља.

Топловодни рибњаци се могу градити на свим мјестима у подручју алувијалне равни,
осим на мјестима на којима се користе или налазе изворишта подземних вода или на
којима се планира изградња водних грађевина за заштиту од поплава и заштиту вода.

Правна лица која управљају акумулацијама, каналима и другим акваторијумима имају под



једнаким условима, првенство приликом додјеле риболовних подручја на тим
акумулацијама, каналима и другим акваторијумима.

Порибљавање, узгој и излов рибе, шкољки и ракова смије се вршити у складу са
основном намјеном акумулације, канала или другог акваторија.

5.1.6. Коришћење вода за спорт, туризам, купање и рекреацију

Члан 67

Намјене, односно услови за коришћење акумулација и других акваторија за спорт,
купање, рекреацију на водама и туризам одређују се просторним планом Републике,
просторним планом подручја посебне намјене и другим планским документима, у складу са
овим законом.

Планским документима из става 1 овог члана, у складу са намјеном и режимом заштите
акумулације или другог акваторија,  одређују се садржаји који се могу реализовати у зони
тих акваторија, укључујући и садржаје који превазилазе општу употребу вода
(паркиралишта, приступне стазе до воде и око акваторија,  плаже и санитарни уређаји на
њима, дозвољене активности на води, као: сплаварење, рафтинг, кајакаштво, једрење и др.
и у простору водног добра и друго што је у вези са намјенама акумулација, односно
акваторија и режимом њихове заштите).

5.1.7. Експлоатација рјечних наноса (шљунка и пијеска)

Услови експлоатације шљунка и пијеска

Члан 68

Рјечни наноси из обновљивих и необновљивих лежишта могу се експлоатисати на
локалитетима на којима се експлоатацијом доприноси очувању или побољшању водног
режима, у обиму којим се не нарушава водни режим, стабилност обала и природна
равнотежа водних и приобалних екосистема.

Експлоатација рјечних наноса из обновљивих и необновљивих лежишта врши се на
основу водне сагласности и уговора о концесији, у складу са овим законом.

Уз захтјев за издавање водне сагласности подноси се:

1) пројекат експлоатације рјечних наноса, урађен у складу са пројектом регулације који
израђује надлежни орган управе;

2) сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде, када се експлоатација
рјечних наноса врши на пољопривредном земљишту;

3) сагласност министарства надлежног за послове заштите животне средине када се
експлоатација наноса и тресета врши у националним парковима;

4) копија плана парцеле, а по потреби и доказ о праву својине, односно праву коришћења
одговарајуће непокретности.

Услови за експлоатацију рјечних наноса и евиденција о експлоатацији



Члан 69

Експлоатацију рјечних наноса може вршити привредно друштво које је регистровано за
обављање експлоатације рјечних наноса у Централном регистру Привредног суда, има
најмање једно запослено лице одговарајуће струке, посједује одговарајућу механизацију и
које је прибавило водну сагласност.

Привредно друштво које врши експлоатацију рјечних наноса дужно је да:

1) води уредну евиденцију о врсти и количини извађеног рјечног наноса;

2) податке о врсти и количини извађеног материјала доставља надлежном органу управе,
односно надлежном органу локалне управе.

Ближи услови које мора испуњавати привредно друштво за експлоатацију рјечних
наноса у погледу запослених и механизације, садржаја и начина вођења евиденције из
става 2 овог члана, начина и рокова достављања података о количини извађеног материјала
и услова за паушално одређивање података о количини извађеног материјала утврђују се
прописом Министарства.

Накнада штете

Члан 70

Привредно друштво које приликом експлоатације рјечних наноса причини штету дужно
је да штету надокнади, у складу са општим прописима о накнади штете.

Наплаћени износ накнаде штете користи се за санирање причињене штете.

Обустава експлоатације рјечних наноса

Члан 71

Експлоатација рјечних наноса обуставиће се када је експлоатацијом наноса изазван
поремећај водног режима, а може се обуставити када се утврди да би се даљом
експлоатацијом наноса могао изазвати поремећај водног режима или негативан утицај на
водне екосистеме.

Рјешење о обустави експлоатације из става 1 овог члана доноси орган надлежан за
издавање водне сагласности.

5.2. Заштита вода од загађивања

Разлози за заштиту вода

Члан 72

Заштита вода од загађивања, у смислу овог закона, је скуп мјера и поступака којима се
одржава квалитет вода, односно унапређује до нивоа прописаног за коришћење по
појединим намјенама.

Заштита вода од загађивања спроводи се ради обезбјеђења нешкодљивог и несметаног



коришћења вода, заштите здравља људи, животињског и биљног свијета и заштите
животне средине.

Заштита вода од загађивања спроводи се забраном, ограничавањем и спрјечавањем
уношења у воде опасних и штетних материја, прописивањем, налагањем и предузимањем
других мјера за очување и побољшање квалитета вода.

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

Циљеви заштите вода у области заштите животне средине

Члан 73

Циљеви заштите вода у области заштите животне средине су:

1) за површинске воде:

- спрјечавање погоршања статуса свих површинских вода;

- заштита, унапрјеђење и обнављање свих површинских вода;

- остваривање доброг статуса вода за вјештачка и јако измијењена водна тијела;

-  заштита и унапрјеђивање свих вјештачких и јако измијењених водних тијела, у циљу
остваривања доброг еколошког потенцијала и доброг хемијског статуса површинских вода;

-  убрзана редукција (смањење) загађења приоритетним супстанцама, као и прекид или
постепено укидање испуштања, емисије и губитака приоритетно опасних супстанци;

2) за подземне воде:

- превенција или ограничење уношења загађења у подземне воде и спрјечавање
погоршања статуса свих водних тијела подземних вода;

-  заштита, унапрјеђење и обнављање свих подземних вода и остваривање равнотеже
захватања и надокнађивања подземних вода (заштита од прекомјерне експлоатације), у
циљу осигурања доброг статуса подземних вода;

- смањење значајнијег повећања концентрације загађења које је резултат утицаја
активности човјека ради прогресивног умањивања загађивања подземне воде;

3) за заштићена подручја:

- усаглашавање са утврђеним стандардима и циљевима за поједина заштићена подручја.

Када је општим актом утврђено више циљева из става 1 овог члана, примјењиваће се
мјере одређене за остваривање највишег постављеног циља.

Мјере за остваривање заштите вода од загађивања

Члан 74

Заштита вода од загађивања остварује се:

- организацијом контроле квалитета воде и извора загађења, забраном и ограничавањем
уношења у воде опасних и штетних супстанци -  материја,  забраном стављања у промет
супстанци опасних за воде за које постоји супституција еколошки погоднијих производа и



др.;

- економским мјерама плаћањем накнаде за загађивање воде, која није нижа од трошкова
њеног пречишћавања;

- пречишћавањем отпадних вода на мјесту настајања, примјеном техничко-технолошких
мјера и увођењем савремених технологија у производњу;

- водним мјерама, којима се побољшава режим и квалитет малих вода намјенским
испуштањем чисте воде из акумулација, а посебно ради отклањања посљедица хаваријских
загађења.

Класификација и категоризација површинских вода

Члан 75

Ради заштите и унапрјеђења квалитета површинских вода врши се класификација вода и
категоризација водних тијела површинских вода.

Класификацијом вода врши се општа подјела вода у класе и одређују основни показатељи
и границе њихових дозвољених вриједности за поједине намјене.

Класификација вода из става 2 овог члана врши се у односу на њихов еколошки и
хемијски статус и еколошки потенцијал.

Категоризацијом водних тијела површинских вода врши се њихово разврставање, према
квалитету који треба да се одржи или обезбиједи за постизање доброг статуса вода.

Категорије водних тијела површинских вода, утврђене у складу са ставом 4 овог члана,
исказују се у плановима управљања водама.

Класификација вода и категоризација водних тијела површинских вода, на предлог
Министарства, уз претходно мишљење министарства надлежног за послове здравља и
министарства надлежног за послове заштите животне средине, утврђује се прописом
Владе.

Класификација и категоризација подземних вода

Члан 76

Ради заштите и унапрјеђења квалитета подземних вода врши се класификација и
категоризација водних тијела подземних вода у односу на њихов квантитативни и хемијски
статус.

Класификација вода и категоризација подземних вода, на предлог Министарства, уз
претходно мишљење министарства надлежног за послове здравља, министарства
надлежног за послове заштите животне средине и министарства надлежног за геолошке
послове, утврђује се прописом Владе.

Категорије подземних вода,  утврђене у складу са ставом 2 овог члана, исказују се у
плановима управљања водама.

План заштите вода од загађивања



Члан 77

Заштита вода од загађивања спроводи се у складу са планом заштите вода од загађивања.

План заштите вода од загађивања израђује се на основу извршене класификације и
категоризације вода из чл. 75 и 76 овог закона и стратегије заштите вода од загађивања
утврђене водном основом.

План заштите вода од загађивања, нарочито, садржи: мјере за спрјечавање или
ограничавање уношења у воде опасних и штетних супстанци - материја, мјере за
спрјечавање и одлагање отпадних и других материја на подручјима на којима могу утицати
на погоршање квалитета вода, мјере за пречишћавање загађених вода, мјере за спрјечавање
утицаја расутих загађивача,  мјере заштите водених екосистема и других екосистема који
непосредно зависе од водених екосистема, начин спровођења интервентних мјера у
одређеним случајевима загађивања, органе, привредна друштва, друга правна лица,
установе и предузетнике који су дужни да спроводе поједине мјере и радове,  рокове за
смањење загађивања воде, одговорности и овлашћења у вези са спровођењем заштите вода,
план изградње објеката за пречишћавање отпадних вода, са пратећим уређајима, за најмање
2000 еквивалентних становника, мјере контроле квалитета загађивања воде комбинованим
приступом за тачкасте и дифузне изворе загађивања и друге мјере потребне за заштиту и
унапрјеђење квалитета вода.

План заштите вода од загађивања доноси Влада, на предлог Министарства, за период од
шест година.

Оперативни план заштите вода од хаваријских загађења

Члан 78

Заштита вода у случају хаваријских загађења спроводи се у складу са оперативним
планом заштите од хаваријских загађења.

Оперативни план заштите од хаваријских загађења, нарочито, садржи:

- основне податке о одговорним лицима, органима, привредним друштвима, другим
правним лицима, установама и предузетницима за спровођење заштите,

-  поступке у циљу ублажавања или отклањања могућих негативних ефеката на режим
вода, водене екосистеме, системе зависне од водених екосистема и животну околину.

Оперативни план заштите вода од хаваријских загађења за воде од значаја за Републику
припрема и спроводи надлежни орган управе, а доноси Министарство, уз сагласност
министарства надлежног за послове заштите животне средине, на период од двије године.

Оперативни план заштите вода од хаваријских загађења за воде од локалног значаја, уз
сагласност надлежног органа управе, доносе и спроводе јединице локалне самоуправе, на
период од двије године.

Оперативни план из става 4 овог члана мора бити усклађен са планом из става 3 овог
члана.

Забране у циљу заштите квалитета вода

Члан 79



Ради заштите квалитета вода забрањено је:

1) уношење у површинске и подземне воде опасних и штетних супстанци - материја које
могу довести до погоршања тренутног стања, односно прекорачења прописаних
вриједности квалитета воде;

2) уношење супстанци које могу загадити воду или могу изазвати замуљивање и
заслањивање воде и таложење наноса;

3) коришћење ђубрива или средстава за заштиту биља у обалном појасу, која могу довести
до прекорачења прописаних вриједности квалитета копнене воде;

4) испуштање у јавну канализацију отпадних вода које садрже опасне и штетне супстанце
- материје:

- изнад прописаних вриједности,

- које могу штетно дјеловати на могућност пречишћавања вода из канализације,

- које могу оштетити канализациони систем и постројење за пречишћавање вода,

- које могу негативно утицати на здравље запослених који одржавају канализациони
систем;

5) одлагање комуналног или другог отпада на водном земљишту, високим обалама
ријека,  странама клисура и кањона,  природним јамама, вртачама и осталим локацијама
одакле могу доспјети у површинске или подземне воде или довести до погоршања
квалитета вода;

6) остављање у кориту за велику воду природних и вјештачких водотока и језера, као и на
другом земљишту, материјала који могу загадити воде;

7) прање возила, машина, опреме и уређаја у површинским водама и на водном
земљишту.

Ближи пропис о квалитету и санитарно-техничким условима за испуштање отпадних
вода у реципијент (пријемник) и у јавну канализацију доноси Министарство, уз претходно
мишљење министарства надлежног за послове заштите животне средине и министарства
надлежног за послове здравља.

Обавеза пречишћавања отпадних вода

Члан 80

Привредно друштво, друго правно лице, односно предузетник који испушта или одлаже
материје које могу загадити воду дужан је да те материје, прије испуштања у систем јавне
канализације или други пријемник, дјелимично или потпуно одстрани у складу са законом.

Привредно друштво, друго правно лице, односно предузетник који испушта отпадну воду
непосредно у пријемник дужан је да обезбиједи пречишћавање отпадних вода до нивоа
који одговара прописима о ефлуентима (емисији).

Ради обезбјеђења пречишћавања отпадних вода до степена утврђеног прописом из члана
79 став 2 овог закона, привредно друштво, друго правно лице, односно предузетник који
испушта отпадну воду у јавну канализацију дужан је да изгради и одржава уређаје за
пречишћавање отпадних вода.



Ради обезбјеђења пречишћавања отпадних вода до степена утврђеног прописом из члана
79 став 2 овог закона, јединица локалне самоуправе дужна је да годишње улаже средства у
изградњу, реконструкцију и одржавање објеката за пречишћавања отпадних вода, са
пратећим уређајима,  до нивоа предвиђеног планом изградње објеката за пречишћавање
отпадних вода за најмање 2000 еквивалентних становника.

Обавеза загађивача

Члан 81

Ако дође до непосредне опасности од загађења или до загађења површинских и
подземних вода, привредно друштво, друго правно лице, односно предузетник који је
проузроковао опасност, односно загађење дужан је да одмах предузме мјере потребне за
спрјечавање, смањење и санацију загађења вода, да планира средства и рокове за њихово
извршење, као и да надокнади причињену штету.

Министарство ближе утврђује елементе за процјену директне и индиректне штете и
мјере потребне за њихово отклањање.

Ако привредно друштво, друго правно лице, односно предузетник не поступи у смислу
става 1 овог члана спровођење тих мјера, о његовом трошку, обезбиједиће надлежни орган,
у складу са законом.

Управљање објектима за заштиту вода од загађивања

Члан 82

На водним објектима из члана 35 став 3 овог закона, који служе за прихватање,
пречишћавање, одвођење и испуштање отпадних вода насеља, као објектима од јавног
интереса у државној својини, својинска права и овлашћења врши јединица локалне
самоуправе, ако посебним законом није друкчије одређено.

Јединица локалне самоуправе право управљања на објектима из става 1 овог члана
преноси на привредно друштво, односно јавно предузеће које испуњава услове у погледу
техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености, које је
уписано у Централном регистру Привредног суда за обављање дјелатности заштите вода од
загађивања.

Ближи пропис о условима из става 2 овог члана доноси Министарство.

Испуњеност услова из става 2 овог члана рјешењем утврђује надлежни орган управе.

Против рјешења из става 4 овог члана може се изјавити жалба Министарству.

Привредна друштва,  друга правна лица,  предузетници и физичка лица дужна су да,  у
складу са овим законом, водне објекте за заштиту вода од загађивања које су изградила за
своје потребе одржавају у функционалном стању.

Систематско праћење квалитета воде

Члан 83

Ради праћења стања квалитета вода у односу на извршену класификацију и



категоризацију из чл. 75 и 76 овог закона, врши се систематско испитивање квалитета и
квантитета вода на профилима површинских и подземних вода и заштићених подручја
утврђеним годишњим програмом систематског испитивања квалитета воде.

Систематско испитивање из става 1 овог члана врши орган државне управе надлежан за
хидрометеоролошке послове.

Орган државне управе надлежан за хидрометеоролошке послове дужан је да омогући
коришћење резултата из става 1  овог члана свим заинтересованим правним и физичким
лицима, без накнаде.

Орган државне управе надлежан за хидрометеоролошке послове саставља годишњи
извјештај о стању и промјенама квалитета вода и доставља га најкасније до 1. марта текуће
године за претходну годину Министарству, надлежном органу управе, министарству
надлежном за послове здравља, министарству надлежном за послове заштите животне
средине и министарству надлежном за геолошке послове.

Систематско испитивање квалитета вода врши се према годишњем програму који доноси
Министарство.

Програм из става 5 овог члана, нарочито садржи:

1) број и положај мјерних профила;

2) начин и поступак испитивања квалитета вода;

3) број, обим и услове у којима се врши испитивање;

4) садржину извјештаја о утврђеном квалитету вода.

Мјерење количина и испитивање квалитета отпадних вода

Члан 84

Привредно друштво,  друго правно лице и предузетник који испушта отпадне воде у
пријемник или јавну канализацију дужан је да постави уређај за мјерење, да мјери количине
и испитује квалитет отпадних вода, као и њихов утицај на пријемник и да податке
доставља надлежном органу управе.

Привредно друштво, друго правно лице и предузетник који има уређаје за пречишћавање
отпадних вода и мјерни уређај, дужан је да их одржава у исправном стању, да обезбиједи
њихово редовно функционисање и да води дневник рада уређаја за пречишћавање
отпадних вода.

Пропис о начину и поступку испитивања квалитета отпадних вода, минималном броју
испитивања и садржају извјештаја о утврђеном квалитету отпадних вода доноси
Министарство, уз претходно мишљење министарства надлежног за послове заштите
животне средине и министарства надлежног за послове здравља.

Пропис о начину и условима мјерења количина отпадних вода које се испуштају у
пријемник доноси Министарство.

Правна лица за испитивање квалитета воде

Члан 85



Правна лица могу да врше одређену врсту (физичко-хемијских, хидролошких,
микробиолошких, хидробиолошких и радиолошких) испитивања квалитета површинских и
подземних вода, као и испитивање квалитета отпадних вода, ако испуњавају услове у
погледу кадра, опреме, просторија и друге прописане услове, имају акредитацију за ту врсту
послова и ако су уписана у одговарајући регистар.

Министарство, уз претходно мишљење министарства надлежног за послове заштите
животне средине и министарства надлежног за послове здравља,  ближе утврђује услове
које морају да испуњавају правна лица из става 1 овог члана.

Правна лица из става 1 овог члана дужна су да Министарству, надлежном органу управе,
министарству надлежном за послове заштите животне средине и органу државне управе
надлежном за хидрометеоролошке послове, доставе једном мјесечно резултате испитивања,
а обавјештење о хаваријском загађењу воде у току истог дана.

Обавезе органа државне управе надлежног за хидрометеоролошке послове

Члан 86

Орган државне управе надлежан за хидрометеоролошке послове дужан је да, одмах по
сазнању о хаваријском загађивању вода, о наступању загађења обавијести Министарство,
надлежни орган управе, министарство надлежно за послове заштите животне средине и
јединицу локалне самоуправе на подручју појаве загађења.

Орган државне управе надлежан за хидрометеоролошке послове дужан је да непрекидно
прати кретање таласа, односно појаве хаваријског загађења воде дуж водотока, језера или
приобалног мора све до тренутка престанка хаваријског загађења и о томе обавјештава
органе из става 1 овог члана.

Заштита вода од загађивања минералним уљима

Члан 87

Ради заштите вода од утицаја загађења, забрањено је са обалног појаса или у зони
изворишта испуштати: минерална уља која директно или индиректно доспијевају у воде и
минерална уља која потичу од било ког уређаја за пребацивање на пловни објекат или са
њега, као и друге материје које директно потичу или су везане за истраживање,
искоришћавање и прераду на обалном појасу, а које директно или индиректно могу
доспјети у воде.

Ако, у изузетним околностима (виша сила и сл.), дође до загађивања водотока, језера или
приобалног мора минералним уљима, надлежни инспекцијски орган ће сваки случај
посебно испитати, ради утврђивања да ли су предузете све мјере да до загађивања не дође.

Под минералним уљем, у смислу овог закона, подразумјевају се: сирова нафта, петролеј,
бензин, дизел гориво, уље за ложење, мазивна уља и мазут.

Уређаји за преузимање отпадних уља, вода и других материја

Члан 88

Пристаништа и луке дужне су да поставе потребне уређаје за преузимање отпадних



минералних уља,  уљних смјеша,  отпадних вода и других отпадних материја са пловних
објеката, у складу са законом.

Услови за изградњу објеката и уређаја за прихватање, прераду и чување
минералних уља

Члан 89

Нафтоводи, спојнице бродова са уређајима на обали, као и уређаји за прихватање,
прераду и чување минералних уља, морају бити тако изграђени, обезбијеђени и одржавани
да онемогућавају отицање и цурење уља у воде.

Вођење књиге уља на пловним објектима

Члан 90

Власници, односно корисници пловних објеката дужни су да на пловним објектима воде
књигу уља у складу са међународним и домаћим прописима.

Обавеза пријаве загађења вода

Члан 91

Грађанин, власник, односно корисник дијела обале, заповједник пловног објекта и друго
одговорно лице на пловном објекту дужно је да одмах пријави министарству надлежном за
послове поморства, надлежним инспекцијским органима или органу државне управе
надлежном за послове полиције,  ако примјети да је дошло до загађења вода у водотоку,
језеру или приобалном мору.

5.3. Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода

5.3.1 Уређење водотока и других вода

Појам уређења водотока и других вода

Члан 92

Уређењем водотока и других вода, у смислу овог закона, сматрају се радови на изградњи
и одржавању регулационих објеката у кориту водотока и на водном добру, одржавање
стабилности обала и корита водотока и други радови којима се омогућава контролисани и
нешкодљиви ток воде, леда и наноса, њихово намјенско коришћење и грађење и одржавање
водних објеката и система различитих намјена.

Одржавање водотока, водног добра и водних објеката и система

Члан 93



Под одржавањем водотока, водног добра и водних објеката и система сматрају се,
посебно:

1) радови на одржавању природних и вјештачких водотока: чишћењем, уклањањем
наноса и дјелимичним продубљавањем дна корита, ублажавањем кривина без значајније
промјене трасе корита и сл.;

2) земљани и слични радови на уређењу и одржавању обала, земљани радови у
инундационом појасу,  крчење и кошење растиња,  обнављање и одржавање пропуста и
прелаза;

3) одржавање регулационих и заштитних водних објеката: поправка, појачавање и
обнављање насипа, крчење, кошење и радови на вегетационој заштити објеката и замјена
оштећених дјелова објеката;

4) одржавање водних објеката за мелиорационо одвођење: чишћење, техничко и
вегетационо одржавање објеката и појаса уз објекте, земљани радови на мањим допунама
каналске мреже, ублажавање завоја и нагиба, дренажни радови, израда типских пропуста и
сличних објеката који су саставни дио каналске мреже, њихово обнављање и замјена.

5.3.2. Заштита од штетног дејства вода

Радови и мјере на заштити од штетног дејства вода

Члан 94

Заштита од штетног дејства вода обухвата радове и мјере на заштити од поплава, заштити
од рјечне ерозије, заштити од ерозије водом, вјетром и бујицама и одводњавање и
отклањање посљедица од тих дјеловања вода.

Угрожена подручја

Члан 95

За обезбјеђење заштите од штетног дејства вода утврђује се подручје које је угрожено
усљед:

1) поплава (у даљем тексту: поплавно подручје);

2) ерозије водом и вјетром (у даљем тексту: ерозивно подручје).

Поплавна и ерозивна подручја се воде у катастру непокретности.

Забиљежба подручја из става 2 овог члана врши се на предлог надлежног органа управе,
односно надлежног органа локалне управе.

Поплавна подручја

Члан 96

Поплавна подручја, у смислу овог закона, су водна земљишта и друга земљишта на која се
вода понекад прелива изван водног земљишта, усљед посебних услова.



Поплавна подручја на водама од значаја за Републику утврђује Министарство, а на
водама од локалног значаја надлежни орган локалне управе, уз претходно мишљење
надлежног органа управе.

Поплавна подручја из става 1 овог члана утврђују се у зависности од степена
вјероватноће да дође до штетног дјеловања вода, броја потенцијално угрожених становника
и размјера могуће штете на објектима, земљишту и имовини.

Границе поплавних подручја се уцртавају на одговарајућим топографским подлогама и у
плановима просторног уређења, а катастарске парцеле у тим зонама се воде у
информационом систему и посебно означавају у катастру непокретности.

Разврставање водних подручја у класе

Члан 97

Земљишта на поплавном подручју разврставају се у класе у односу на степен
угрожености (зоне ризика).

Основ за разврставање представљају карте плавних зона, са утврђеним границама
плављења за велике воде различитог повратног периода.

Министарство, у сарадњи са министарством надлежним за послове просторног
планирања,  прописује методологију и критеријуме за одређивање угрожених подручја и
методологију за начин разврставања у класе према степену угрожености (зоне ризика).

Земљиште угрожено ерозијом и бујични токови

Члан 98

Земљиште угрожено ерозијом је земљиште на коме, усљед дејства воде и вјетра настају
појаве спирања, јаружања, браздања, подривања и клизања, као и земљиште подложно тим
утицајима.

Земљиштем угроженим ерозијом, поред земљишта из става 1  овог члана,  сматра се и
земљиште рудничких и индустријских јаловишта.

Бујични токови,  у смислу овог закона,  су повремени и стални токови у којима,  усљед
атмосферских падавина,  долази до нагле измјене водног режима и могућег угрожавања
живота и здравља људи и њихове имовине, као и амбијентних вриједности.

Проглашавање ерозивног подручја

Члан 99

Земљиште угрожено ерозијом проглашава се ерозивним подручјем.

Ерозивно подручје, услове за његово коришћење и противерозивне мјере утврђује
надлежни орган локалне самоуправе.

Методологију за проглашавање ерозивних подручја прописује Министарство.

Планови заштите од штетног дејства вода



Члан 100

Заштита од штетног дејства вода организује се и спроводи у складу са општим и
оперативним плановима заштите од штетног дејства вода, који се доносе за воде од значаја
за Републику и воде од локалног значаја.

Општи план заштите од штетног дејства вода,  за период од шест година,  за воде од
значаја за Републику, на предлог Министарства, доноси Влада, а за воде од локалног
значаја надлежни орган локалне самуправе, уз претходно мишљење Министарства.

Општи план заштите од штетног дејства вода, нарочито, садржи: радове и мјере које се
предузимају превентивно и у периоду наиласка великих вода за заштиту од поплава,
заштиту од ерозије и бујица и отклањање посљедица од тог дејства вода; начин
институционалног организовања одбране од штетног дејства вода; дужности, одговорности
и овлашћења руководиоца заштите од штетног дејства вода, институција и других лица
надлежних за заштиту од штетног дејства вода; начин осматрања и евидентирања података;
најаву појава и обавјештавања.

Оперативни план заштите од штетног дејства вода за период од једне године, за воде од
значаја за Републику, доноси Министарство, а припрема надлежни орган управе, а за воде
од локалног значаја надлежни орган локалне управе, уз сагласност надлежног органа
управе.

Оперативни план заштите од штетног дејства вода, нарочито,  садржи: податке и мјере
потребне за ефикасно спровођење заштите од штетног дејства вода, укључујући и
мјеродавне водостаје, критеријуме за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава,
имена руководилаца заштите од штетног дејства вода, штабове за заштиту од штетног
дејства вода, назив органа односно привредног друштва и другог правног лица које
спроводи заштиту од штетног дејства вода и средства за оперативно спровођење заштите.

Оперативни план заштите од штетног дејства вода, за воде од значаја за Републику,
доноси се најкасније до 30. новембра, а за воде од локалног значаја до 15. децембра текуће
године, за наредну годину.

Обавезе правних лица која користе акумулационе и ретензионе просторе

Члан 101

Привредна друштва и друга правна лица која управљају акумулационим и ретензионим
басенима дужна су да их одржавају и користе на начин којим се обезбјеђује прихватање
поплавних таласа.

За управљање акумулацијама намијењеним заштити од поплава, а посебно
вишенамјенским акумулацијама,  правна лица из става 1  овог члана дужна су да израде
оперативна упутства.

Садржај оперативних упутстава утврђује се прописом Министарства.

Правна лица из става 1 овог члана дужна су да достављају органу државне управе
надлежном за хидрометеоролошке послове и главном руководиоцу заштите од штетног
дејства вода податке о стању и степену напуњености акумулационих басена једанпут
недјељно, а у периоду редовне и ванредне одбране од поплава свакодневно.



Заштита од ерозије и бујица

Члан 102

Ради спрјечавања и отклањања штетног дејства ерозије и бујица спроводе се: посебне
превентивне мјере, граде се и одржавају заштитни објекти и изводе заштитни радови.

Заштитним радовима сматрају се: изградња и одржавање заштитних водних објеката
(преграде, уставе, биотехнички објекти и сл.) и извођење заштитних радова (пошумљавање,
затрављивање, терасирање, чишћење корита и други слични радови).

Грађење заштитних водних објеката и извођење заштитних радова врши се у складу са
планом управљања водама.

Спровођење заштите од ерозије и бујица

Члан 103

Заштиту од ерозија и бујица спроводи јединица локалне самоуправе.

Заштита од ерозије и бујица представља обавезу и власника и корисника земљишта на
ерозивним подручјима.

Надлежни орган локалне управе одређује превентивне мјере и неопходне радове из
члана 102 став 1 овог закона, које су дужни да предузму власници и корисници земљишта
на ерозивним подручјима.

Изградња и одржавање водних објеката и извођење радова на заштити од
ерозије и бујица

Члан 104

Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који су власници и корисници
земљишта и објеката на ерозивним подручјима дужна су да граде и одржавају заштитне
објекте и изводе заштитне радове у складу са законом.

Физичка лица која су власници и корисници земљишта и објеката на ерозивним
подручјима дужна су да на заштитним објектима изводе мање заштитне радове, у складу са
законом.

Ближи пропис о изградњи и одржавању водних објеката и извођењу радова на заштити
од ерозије и бујица доноси Министарство.

Обавеза извођења противерозивних радова и мјера

Члан 105

Извођење противерозивних радова и мјера предвиђених техничком документацијом
врши се прије или истовремено са изградњом акумулација, мелиорационих система,
саобраћајница, индустријских и других значајнијих објеката, као и уређења водотока, ако су
у гравитирајућим сливовима развијени ерозивни процеси.



5.3.3. Обавезе Републике и јединице локалне самоуправе у области заштите од
штетног дејства вода

Мјере и обим заштите

Члан 106

Ради заштите од штетног дејства вода, Република и јединица локалне самоуправе
обезбјеђују на угроженом подручју планирање, изградњу, одржавање и управљање водним
објектима.

Мјере и радови из става 1 овог члана могу се реализовати и изван угроженог подручја,
ако се тиме смањује штетно дејство вода.

Радовима и мјерама из ст. 1 и 2 овог члана не смију се погоршавати услови заштите од
штетног дејства вода, низводно.

Обим и степен заштите и потребне мјере и радови из ст. 1 и 2 овог члана утврђују се и
плановима управљања водама.

Заштиту од штетног дејства вода која није обухваћена ставом 4 овог члана може да
организује и јединица локалне самоуправе, сама или у сарадњи са заинтересованим
правним и физичким лицем, под условима прописаним овим законом.

Право својине на водним објектима за заштиту од штетног дејства вода

Члан 107

Водни објекти за заштиту од штетног дејства вода у државној су својини.

Изузетно од става 1 овог члана, водни објекти за заштиту од штетног дејства вода, који су
изграђени или се граде на земљишту које је у својини и средствима правног, односно
физичког лица и служе искључиво заштити његове имовине, у својини су тог лица.

Управљање водним објектима за заштиту од штетног дејства вода

Члан 108

Водним објектима за заштиту од штетног дејства вода од значаја за Републику управља
надлежни орган управе.

Водним објектима за заштиту од штетног дејства вода од локалног значаја управља
јединица локалне самоуправе.

Водним објектима из члана 107 став 2 овог закона управљају њихови власници, односно
корисници.

Власници,  односно корисници дужни су да водне објекте из ст.  1, 2 и 3 овог члана
одржавају у функционалном стању.

Мониторинг



Члан 109

Надлежни орган управе дужан је да обезбиједи праћење, осматрања и мјерења
(мониторинг) природних и других појава (поплаве, бујице, ерозије и др.) ради обезбјеђења
података за заштиту од штетног дејства вода.

Подаци из става 1 овог члана су јавни.

Санација посљедица штетног дејства вода

Члан 110

Санација посљедица штетног дејства вода на водном земљишту, водном тијелу и водним
објектима врши се на основу програма санације којим се утврђују врсте и обим потребних
радова.

Правно, односно физичко лице које је проузроковало штету на водном објекту у државној
својини дужно је да изврши санацију или надокнади трошкове санације.

Уколико лице из става 2 овог члана не изврши санацију, санацију извршава надлежни
орган управе, односно надлежни орган локалне управе, на терет тог лица.

Програм санације припрема надлежни орган управе, односно надлежни орган локалне
управе у складу са плановима управљања водама, ако законом није друкчије одређено.

Заштита од атмосферских вода

Члан 111

Заштита од штетног дејства атмосферских вода у уређеним насељима у надлежности је
јединице локалне самоуправе.

6. ВОДНА АКТА И ДРУГА ВОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Водна акта

Члан 112

Водним актима се, ради обезбјеђења јединственог водног режима, интегралног
управљања и правичног приступа водама, утврђују услови и начин остваривања права на
воду.

Водна акта су:

1) водни услови;

2) водна сагласност;

3) водна дозвола;

4) водни налог.

Водна акта морају бити у складу са водном основом,  плановима управљања водама и



одговарајућом техничком документацијом.

Поступак издавања водних аката спроводи се примјеном закона којим је уређен општи
управни поступак, уколико овим законом није друкчије одређено.

По жалби против водних аката које издаје надлежни орган локалне управе одлучује
главни администратор, а по жалби против водних аката које издаје надлежни орган управе
Министарство.

Садржај захтјева и документацију која се прилаже уз захтјев за издавање водних аката и
начин и услове за обавезно оглашавање у поступку утврђивања водних услова,  осим за
концесије, прописује Министарство.

Општи садржај водног акта

Члан 113

Водни акт, по правилу, садржи:

1) податке о имаоцу водног права;

2) опис мјеста, врсте, обима и намјене водног права,  начин и услове за испуштање
отпадних вода, односно вршење друге дјелатности;

3) вријеме важења водног права;

4) начин коришћења и мјере које мора извршавати ималац водног права (за спрјечавање
или ублажавање негативних утицаја);

5) одређење о накнади за водно право;

6) услове које је дужан да изврши ималац водног права, по његовом престанку;

7) друге обавезе које је дужан да испуњава ималац водног права у складу са овим
законом.

Ближи садржај водних аката по врстама прописује Министарство.

6.1. Водни услови

Прибављање водних услова

Члан 114

Инвеститор је дужан да, ради израде техничке документације за изградњу нових или
реконструкцију постојећих објеката и извођење геолошких истраживања и других радова
који могу трајно, повремено или привремено утицати на промјене у водном режиму,
прибави водне услове.

Прибављање водних услова није потребно за:

- коришћење воде које не прелази обим опште употребе вода;

- нови или реконструисани стамбени или мањи пословни и други објекат (који се гради у
складу са одговарајућим просторним планским документима) који се прикључује на јавни
водовод и канализацију,  а вода за потребе објекта користи се само за пиће и санитарне
потребе;



- изградњу бунара за снабдијевање водом за пиће једног домаћинства, на земљишту
једног од чланова домаћинства, ако се тиме не угрожава приоритетније право другог у
коришћењу воде, у складу са законом;

- коришћење воде за гашење пожара;

- коришћење воде за одбрану земље;

- коришћење поплавног и инундационог подручја за пашњаке, ливаде или оранице.

Водни услови престају да важе по истеку једне године од дана њиховог издавања, ако у
том року није поднијет уредан захтијев за издавање водне сагласности. Уговором о
концесији, а у оправданим случајевима и рјешењем о водним условима, може се утврдити
дужи или краћи рок важења водних услова.
+ Види:
чл. 1. Закона - 32/2011-13.

+ Судска пракса

Објекти и радови за које су водни услови потребни

Члан 115

Објекти и радови из члана 114 став 1  овог закона, за које се морају прибавити водни
услови, су:

1) бране и акумулације;

2) регионални и јавни водоводи, објекти за флаширање, односно паковање воде, објекти
за танковање иностраних пловних објеката и одвођење или допремање воде у
комерцијалне сврхе, ако се не ради о објектима из тачке 26 овог става;

3) постројења за третман воде намијењене за људску употребу, укључујући и постројења
за реверзибилну осмозу;

4) регионални вишенамјенски хидросистеми;

5) хидроелектране, термоелектране и рудници;

6) захват и довођење воде за објекте из члана 116 став 1 овог закона из површинских и
подземних вода;

7) објекти из члана 116 став 1 овог закона чије се отпадне воде испуштају у површинске
воде;

8) регионална и јавна канализација;

9) аутопутеви, магистрални и регионални путеви са припадајућим објектима,
жељезничка инфраструктура, мостови на водама од значаја за Црну Гору преко 15 m,
аеродроми, преводнице, пловни путеви, луке, марине и пристаништа;

10) депоније за опасни отпад и депоније за двије или више јединица локалне
самоуправе;

11) уређење водотока и изградња заштитних водних објеката на водама од значаја за
Републику;

12) магистрални далеководи, телефонско-телеграфски и оптички каблови;



13) системи за одвођење атмосферских вода насеља;

14) магистрални нафтоводи и гасоводи и подземна и надземна складишта за нафту и
њене деривате и друге опасне материје, укључујући станице и постројења за складиштење и
претакање горива моторних возила;

15) рударски, геолошки и хидрогеолошки истражни и експлоатациони радови и објекти;

16) складиштење на обалама материја које могу загадити воду;

17) испирање акумулационих језера или чишћење наталоженог наноса из акумулационих
језера, лука и марина;

18) израда планских докумената за газдовање шумама;

19) експлоатација и депоновање на водном земљишту рјечних наноса, шљунка, пијеска,
камена и другог материјала из корита водотока,  спрудова,  рјечних алувиона и са обала
природних водотока, природних и вјештачких акумулација, мора и на подручјима
угроженим од ерозије,  као и експлаотација глине за индустријску производњу опеке и
цријепа, тресета за хортикултуру и отварање каменолома за грађевинарство, укључујући и
рекултивацију експлоатационог поља и непосредне околине по завршеној експлоатацији;

20) вјештачко обогаћивање подземних издани;

21) изградња или затрпавање бушених бунара, као и других бушотина за потребе
рударских, геолошких и других радова;

22) рибњаци, кавези за узгој рибе и узгајалишта шкољки, ракова и других морских
плодова;

23) системи за одводњавање, односно наводњавање;

24) уређење водотока и изградња заштитних водних објеката на водама од локалног
значаја;

25) сеоски и локални водоводи;

26) захват и довођење воде за објекте из члана 116 став 2 овог закона из површинских и
подземних вода;

27) објекти из члана 116 став 2 овог закона чије се отпадне воде испуштају у површинске
и подземне воде;

28) септичке јаме и други објекти и системи за прикупљање, пречишћавање, одвођење и
испуштање отпадних вода;

29) депоније за неопасни отпад;

30) локални, некатегорисани и шумски путеви са припадајућим објектима и мостови на
водама од локалног значаја;

31) подземне комуналне и локалне електропреносне и телефонско-телеграфске мреже;

32) сађење дрвећа и жбунастог биља и њихова сјеча у кориту за велику воду и на обали;

33) промјена катастарске културе земљишта на ерозивном подручју;

34) воденице и објекти на води;

35) други објекти и радови на водном добру који могу привремено, повремено или
трајно да проузрокују промјене у водном режиму или на које може утицати водни режим.



Ако се у поступку издавања водних услова утврди да објекти и радови из става 1 овог
члана не могу проузроковати промјене у водном режиму или да на њих не може утицати
водни режим, орган надлежан за издавање водних услова обавјештава инвеститора да
водни услови нијесу потребни, у року од 15 дана од дана подношења захтјева.
+ Види:
чл. 2. Закона - 32/2011-13.

+ Судска пракса

Објекти који могу значајније утицати на загађење воде

Члан 116

Објектима из члана 115 став 1 тач. 6 и 7 овог закона сматрају се:

1) објекти за производњу и употребу нуклеарне енергије;

2) објекти базне и хемијске индустрије и црне и обојене металургије;

3) објекти за производњу и прераду нафте и гаса;

4) објекти за производњу топлоте и енергије;

5) објекти за производњу, прераду и оплемењивање руда;

6) објекти за прераду дрвета и производњу целулозе и папира;

7) објекти за производњу и прераду грађевинских материјала, стакла и камена;

8) објекти за прераду текстила, коже и крзна;

9) објекти за производњу минералних и синтетичких уља;

10) бродоградилишта;

11) објекти за прераду прехрамбених производа, укључујући солане;

12) мљекаре, фарме и кланице;

13) објекти у којима су смјештене штампарије;

14) ауто-сервиси и сервиси транспортних предузећа;

15) погони за галванизацију и формулацију хемијских средстава;

16) лабораторије;

17) лијечилишни центри;

18) радионице за прераду пластике;

19) аутобуске и жељезничке станице;

20) бетонске и асфалтне базе;

21) локалне котларнице са топловодима.

Објектима из члана 115 став 1 тач. 27 и 28 овог закона сматрају се:

1) занатске радионице, осим погона за галванизацију и формулацију хемијских средстава;

2) сервиси за оправку и прање возила, осим сервиса ауто-завода и транспортних



предузећа;

3) трговински и угоститељски објекти, укључујући угоститељске објекте на пловним
објектима;

4) рекреациони центри;

5) други објекти од утицаја на водни режим.

Надлежности за издавање водних услова

Члан 117

Водне услове за објекте и радове из члана 115 став 1 тач. 1 до 21 овог закона; рибњаке,
кавезе за узгој рибе и узгајалишта шкољки и других морских плодова површине преко 1 ha и
системе за одводњавање и наводњавање површине преко 20 хектара издаје надлежни орган
управе.

Водне услове за објекте и радове из члана 115 став 1 тач. 24 до 34 овог закона; рибњаке,
кавезе за узгој рибе и узгајалишта шкољки и других морских плодова површине до 1 ha и
системе за одводњавање и наводњавање површине до 20 хектара издаје надлежни орган
локалне управе.

Изузетно од става 2 овог члана, водне услове за објекте и радове из члана 115 став 1 тач.
24 до 34 овог закона, рибњаке, кавезе за узгој рибе и узгајалишта шкољки и других морских
плодова површине до 1 ha и системе за одводњавање и наводњавање површине до 20 ha,
на водном добру од значаја за Црну Гору за чију је изградњу или реконструкцију потребна
концесија или стицање имовинског права у складу са законом којим је уређена државна
имовина, издаје надлежни орган управе.

Водне услове за објекте и радове из члана 115 став 1 тачка 35 овог закона издаје
надлежни орган управе за објекте на водном добру од значаја за Црну Гору за чију изградњу
је потребна концесија или стицање имовинског права у складу са законом којим је уређена
државна имовина.

Уколико је за издавање водних услова потребно, надлежни орган управе, односно
надлежни орган локалне управе дужан је да, прије њиховог издавања, прибави мишљење
надлежних органа и институција.

Трошкове настале у прибављању мишљења из става 5 овог члана дужан је да надокнади
инвеститор.
+ Види:
чл. 3. Закона - 32/2011-13.
Исправку - 47/2011-220.

6.2. Водна сагласност

Прибављање водне сагласности

Члан 118

Инвеститор је дужан да прије почетка изградње нових и реконструкције постојећих
објеката и постројења и извођења других радова за које су потребни водни услови прибави
водну сагласност.



Водном сагласношћу се утврђује да је техничка документација за објекте и радове из
члана 115 овог закона урађена у складу са утврђеним водним условима.

Водну сагласност из става 1 овог члана издаје орган који је утврдио водне услове.

Преношење водне сагласности и рок њене важности

Члан 119

Право стечено на основу водне сагласности не може се,  без сагласности надлежног
органа који је водну сагласност издао, пренијети на друго лице.

У водној сагласности одређује се рок њене важности, у зависности од природе,
сложености и обима изградње или реконструкције објеката и постројења, односно других
радова за које је потребна водна сагласност, рока важења грађевинске дозволе, када је њено
прибављање потребно, као и уговорених услова.

Рок важења водне сагласности не може бити дужи од двије године од дана њеног
издавања, односно од рока важења грађевинске дозволе.

Изузетно од става 3 овог члана,  рок важења водне сагласности се може продужити за
изградњу или реконструкцију објеката и постројења,  односно других радова за које није
потребно прибављање грађевинске дозволе, најдуже на период до двије године, ако
инвеститор прије истека важности водне сагласности пружи доказе да је извршио најмање
једну трећину радова.

6.3. Водна дозвола

Прибављање водне дозволе

Члан 120

Инвеститор је дужан да, прије коришћења објеката и постројења за које је потребна водна
сагласност, прибави водну дозволу којом се утврђује да су објекти и постројења изграђени у
складу са водном сагласношћу.

Водном дозволом се утврђују начин, услови и обим коришћења вода и испуштања
отпадних вода, начин и услови складиштења и испуштања опасних и других материја које
могу загадити воду, као и услови за друге дјелатности, односно радове којима се утиче на
водни режим.

Водну дозволу издаје орган који је издао водну сагласност, на основу извјештаја стручног
лица, комисије или научне или стручне организације, које зависно од сложености случаја
одреди тај орган.

Водна дозвола се издаје на одређено вријеме, а најдуже на период до 10 година.

Изузетно од става 4 овог члана, водна дозвола за коришћење хидроакумулација за
производњу електричне енергије издаје се на период до 30 година.

Преношење права стеченог водном дозволом
и услови и рок за продужење важности водне дозволе



Члан 121

Право стечено на основу водне дозволе не може се пренијети на другог корисника без
сагласности органа који је издао водну дозволу.

Захтијев за продужење важности водне дозволе подноси се најкасније два мјесеца прије
истека рока важења водне дозволе.

Водна дозвола се може издати,  односно њено важење продужити само привредним
друштвима, другим правним лицима и предузетницима који имају постављене мјерне
уређаје, односно који их уредно користе.

Радови за које водна дозвола није потребна

Члан 122

Водна дозвола није потребна за:

- коришћење воде из дистрибутивног система јавног водоснабдијевања;

- одржавање природних и вјештачких водотока којим се значајније не мијења траса
корита и инундационих подручја за обезбјеђење пропусне способности,  регулационих и
заштитних објеката;

- испуштање отпадних вода у систем јавне канализације;

Власник, односно корисник земљишта може,  без водне дозволе,  ако тиме не угрожава
приоритетније право другог, да за потребе сопственог домаћинства користи:

- атмосферску воду која се сакупља на његовом земљишту;

- воде које извиру на том земљишту, али не отичу изван његове границе;

- подземне воде на том земљишту.
+ Види:
чл. 4. Закона - 32/2011-13.

Период важења водне дозволе за коришћење воде на основу концесије

Члан 123

За коришћење вода на основу уговора о концесији, закљученог на период до 10 година,
водна дозвола из члана 120 овог закона важи за вријеме на које је концесија издата.

Уколико је вријеме важења концесионог уговора дуже од 10 година, инвеститор је дужан
да, прије истека периода из става 1 овог члана, прибави рјешење о продужењу важности
водне дозволе.

Престанак важења водне дозволе

Члан 124

Право стечено на основу издате водне дозволе престаје:



1) истеком рока на који је водна дозвола издата;

2) ако се ималац водне дозволе одрекне права из водне дозволе;

3) ако се право из водне дозволе не врши без оправданих разлога дуже од једне године,
односно краће вријеме у складу са уговором о концесији, водном дозволом или прописом;

4) због престанка обављања дјелатности за коју је водна дозвола издата;

5) уколико корисник не поштује услове одређене водном дозволом;

6) брисањем имаоца водне дозволе из Централног регистра Привредног суда.

Рјешење о утврђивању престанка права из става 1 тач. 3, 4, 5 и 6 овог члана доноси орган
који је издао водну дозволу.

Против рјешења из става 2  овог члана може се изјавити жалба надлежном органу из
члана 112 став 5 овог закона.

Употребна дозвола

Члан 125

Употребна дозвола за коришћење објеката и постројења не може се издати без претходно
прибављене водне дозволе.

Изузетно од става 1  овог члана,  за изградњу: далековода,  аутопутева,  магистралних и
регионалних путева са припадајућим објектима, жељезничке инфраструктуре, магистралних
нафтовода и гасовода,  телефонско-телеграфских и оптичких каблова и мостова,  може се
издати одобрење за употребу, по претходно прибављеној потврди о испуњености услова
утврђених водном сагласношћу.

Потврду из става 2 овог члана издаје орган који је издао водну сагласност.
+ Види:
чл. 5. Закона - 32/2011-13.

6.4. Водни налог

Издавање водног налога

Члан 126

Ради отклањања опасности од пријетећег или већ насталог поремећаја у водном режиму,
као и ради успостављања стања у складу са условима одређеним водном дозволом, водним
налогом се утврђује обавеза имаоца дозволе да у одређеном року изврши,  односно да се
уздржи од одређене дјелатности или радова.

Водни налог издаје орган који је издао водну дозволу.

Жалба на водни налог не одлаже извршење водног налога.

6.5. Водна документација

Садржај и вођење водне документације



Члан 127

Водну документацију чине: водна књига, регистар и збирка техничких правила о
функционисању и о режиму експлоатације водних система, водни катастри и евиденција
уговора о концесијама на водном добру, водним објектима и системима.

Водну документацију води надлежни орган управе, као јединствен регистар података.

Надлежни орган локалне управе дужан је да надлежном органу управе доставља податке
до којих дође у вршењу послова из своје надлежности ради обједињеног вођења регистра из
става 2 овог члана.

Водна књига

Члан 128

У водној књизи региструју се издата водна акта.

Надлежни орган за издавање водних аката дужан је да сва издата водна акта из члана 112
овог закона у водној књизи региструје на прописани начин.

Ближи пропис о обрасцу, садржају и начину вођења водне књиге доноси Министарство.

Техничка правила о функционисању и о режиму експлоатације водних
система

Члан 129

Техничка правила о функционисању и о режиму експлоатације водних система израђују
се за водне системе.

Техничка правила из става 1 овог члана евидентирају се у посебном регистру и чувају у
збирци код надлежног органа.

Измјена и допуна техничких правила може се вршити у току погона и експлоатације
водног система, уколико се:

1) утврди да се основним правилима не обезбјеђује рационалан погон и режим
експлоатације;

2) побољшавају услови погона и експлоатације.  Измјена и допуна техничких правила
уписује се у регистар и улаже у збирку из става 2 овог члана.

Сагласност на измјену и допуну техничких правила даје надлежни орган који је издао
водну дозволу.

Водни катастри

Члан 130

Водни катастри се воде ради обезбјеђења података потребних за управљање водама,
односно коришћење вода, заштиту вода од загађивања и заштиту од штетног дејства вода.

Водни катастри су:



1) катастар водног добра;

2) катастар угрожених подручја;

3) катастар водних објеката и система;

4) катастар коришћења вода;

5) катастар загађивача;

6) катастар техничке документације.

Водни катастри из става 2 овог члана воде се по областима водних дјелатности.

Привредна друштва, друга правна лица и предузетници дужни су да за водне објекте из
члана 35 овог закона чији су власници,  односно корисници,  надлежном органу управе
достављају податке који се воде у катастрима из става 1 овог члана.

Катастри из става 2 овог члана саставни су дио водног информационог система из члана
159 овог закона.

Садржај и начин вођења катастара

Члан 131

Катастар водног добра садржи податке о површинским и подземним водама,  водном
земљишту и експлоатацији рјечних наноса из корита водотока и са приобалног земљишта.

Катастар угрожених подручја садржи податке о поплавним зонама,  са зонама ризика,
ерозивним подручјима и штете на угроженим подручјима.

Катастар водних објеката и система садржи податке за поједине врсте објеката и система,
по њиховој намјени.

Катастар коришћења вода садржи податке о извориштима, корисницима вода, количини
и квалитету воде за поједине намјене.

Катастар загађивача вода садржи податке о изворима загађења вода, њиховој врсти,
количини и пријемнику.

Катастар техничке документације садржи податке о документацији, као што су: ниво
документације,  пројектант, година израде,  инвеститор, вриједност објекта, мјесто гдје се
документација чува и друге податке.

Ближи садржај и начин вођења катастара из овог члана утврђује се прописом
Министарства.

Подаци из свих катастара су јавни.

Евиденција уговора о концесијама

Члан 132

У евиденцију уговора о концесијама на водном добру, водним објектима и системима
уписују се подаци о издатим концесијама, престанку концесија и други подаци из уговора о
концесији од значаја за управљање водама.



Евиденција уговора из става 1 овог члана води се у информационом систему из члана
159 овог закона.

Подаци из евиденције уговора о концесијама су јавни.

IV КОНЦЕСИЈЕ У ОБЛАСТИ ВОДА И ВОДНОГ ДОБРА

Сврха давања концесија

Члан 133

Ради унапрјеђивања водних система, обезбјеђења одрживог коришћења вода заснованог
на дугорочној заштити расположивих водних ресурса, правилног, економичног и ефикасног
коришћења јавног водног добра и обезбјеђења финансијских средстава за унапрјеђење вода,
на јавном водном добру могу се дати концесије.

Концесија на јавном водном добру стиче се на начин и по поступку утврђеним законом
којим је уређена концесија на природним богатствима, уколико овим законом није друкчије
одређено.

Предмет концесија на јавном водном добру

Члан 134

Предмет концесије на јавном водном добру може бити:

1) коришћење воде за потребе јавног водоснабдијевања насеља већих од 200 становника;

2) коришћење воде за производњу напитака;

3) флаширање, односно паковање воде, танковање иностраних пловних објеката и
довођење или допремање воде у комерцијалне сврхе;

4) коришћење водних снага за производњу електричне енергије и погон постројења;

5) коришћење вода за технолошке и сличне потребе правних лица у количини већој од 86
m3 на дан;

6) црпљење подземних вода у количини већој од 86 m3 на дан;

7) захватање вода за наводњавање пољопривредног земљишта у количини већој од 175
m3 на дан;

8) узгој рибе, шкољки и ракова у привредне и друге сврхе;

9) експлоатација рјечних наноса, ако је процијењена количина наноса на лежишту већа
од 100 m3.

Објекти и радови за које концесија није потребна

Члан 135

Изузетно од чл. 133 и 134 овог закона,  за извршење радова и изградњу и коришћење
објеката у складу са плановима надлежних органа који управљају јавним водним добром на



одређеном подручју, концесија није потребна уколико су инвеститори или извршиоци јавна
предузећа и привредна друштва која је држава или јединица локалне самоуправе за ту
намјену основала, односно којима је повјерила обављање одређене јавне функције за коју се
јавно водно добро користи.
+ Види:
чл. 6. Закона - 32/2011-13.

Одлука о додјели и престанку концесије

Члан 136

Влада, на предлог надлежног органа управе, уз претходно мишљење Министарства,
одлучује о додјели и престанку концесије за изградњу,  одржавање и коришћење водних
објеката за које водне услове издаје надлежни орган управе и коришћење јавног водног
добра у складу са законом.

Предлог за додјелу концесије за коришћење водних снага за производњу електричне
енергије подноси орган државне управе надлежан за послове енергетике,  у сарадњи са
надлежним органом управе и уз претходно мишљење Министарства.

Одлуку о додјели и престанку концесије за изградњу, одржавање и коришћење водних
објеката за које водне акте издаје надлежни орган локалне управе, односно за коришћење
јавног водног добра од локалног значаја, ако законом није друкчије одређено, доноси
надлежни орган општине.

Права и обавезе концесионара

Члан 137

Поред елемената утврђених законом којим је уређена концесија на природним
богатствима, уговор о концесији садржи права и обавезе концесионара, нарочито:

1) према другим корисницима вода и простора;

2) у одржавању водног режима у водотоку и на приобалном земљишту;

3) у очувању водених и приобалних екосистема;

4) у погледу рјешавања друштвених потреба које проузрокује извођење радова или
изградња водних објеката који су предмет концесије;

5) у смањењу неповољних ефеката извођења радова или изградње водних објеката на
окружење.

Престанак концесије

Члан 138

Концесија на јавном водном добру престаје:

1) престанком обављања дјелатности за чије обављање је концесија додијељена;

2) ако је правоснажном одлуком надлежног државног органа концесионару забрањено
обављање концесионе дјелатности;



3) брисањем из Централног регистра Привредног суда;

4) ако се концесионом дјелатношћу у континуитету знатније угрожава живот и здравље
људи и животна средина, који утичу на поремећај већих размјера, а мјере предвиђене
посебним прописима нијесу довољне да то спријече;

5) истицањем периода на који је уговор о концесији закључен;

6) одузимањем концесије и раскидом концесионог уговора;

7) наступањем разлога утврђеног уговором о концесији;

8) споразумно.

У случају престанка концесије концесионар нема право на накнаду штете.

Одузимање концесије

Члан 139

Концесија ће се одузети, ако концесионар:

1) не плати концесиону накнаду два мјесеца узастопно или три мјесеца са прекидима у
току календарске године;

2) више од два пута прекрши прописе којима је уређено коришћење које је предмет
концесије, осим за прекршаје за које је прописана мандатна казна;

3) не отклони недостатке у року одређеном рјешењем надлежног инспектора којим је
било наложено отклањање утврђених недостатака;

4) не прилагоди обим и начин коришћења вода промјенама у водном режиму у складу са
водним налогом.

Концесија ће се одузети ако је концесионар у вези са обављањем концесионе дјелатности
правоснажно осуђен за кривично дјело против животне средине.

Раскид концесионог уговора

Члан 140

Концесиони уговор може бити раскинут прије истека периода на који је уговор закључен
у случајевима утврђеним уговором о концесији.

V ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА И ОБАВЕЗА ВЛАСНИКА И
КОРИСНИКА ЗЕМЉИШТА И ВОДНИХ ОБЈЕКАТА

Забрањене радње на водним објектима и водном добру

Члан 141

Ради очувања и одржавања природних и вјештачких водних тијела и заштитних и других
водних објеката, спрјечавања погоршања водног режима, обезбјеђења пролаза великих вода



и спровођења заштите од штетног дејства вода, као и заштите животне средине, забрањено
је:

1) на насипима и другим водним објектима копати и одлагати материјал, напасати
крупну стоку, вршити вучу посјеченог дрвећа, прелазити и возити моторним возилом, осим
на мјестима на којима је то дозвољено и обављати друге радње којима се може угрозити
стабилност тих објеката;

2) на водном земљишту:

а) градити сталне и привремене објекте којима се смањује пропусна моћ корита,

б) одлагати чврсти отпад и опасан и штетан материјал,

в) складиштити дрво и други чврсти материјал на начин којим се ремете услови проласка
великих вода,

г) вршити експлоатацију рјечних наноса без прописане сагласности,

д) вршити друге радње, осим у случају:

- изградње објеката јавне инфраструктуре у складу са овим или посебним законом;

- спровођења мјера очувања природних вриједности;

- изградње објеката, у складу са овим законом, за коришћење вода, регулацију водотока,
обезбјеђење безбједне пловидбе и заштитних мјера на природним купалиштима;

- изградње објеката за заштиту вода од загађења и изградње објеката намијењених
одбрани државе;

- формирања привремених депонија шљунка и пијеска на начин којим се не ремети
пролазак великих вода, на удаљености од најмање 30 m од небрањене ножице насипа;

- предузимања радњи ради заштите људи, животиња и имовине;

3) у поплавном подручју градити објекте на начин којим се омета протицање воде или
супротно условима за изградњу у поплавном подручју;

4) садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундационом појасу ширине 10 m од
небрањене ножице насипа ка водотоку и у брањеној зони до удаљености од 50 m од
унутрашње ножице насипа;

5) копати бунаре, ровове и канале поред насипа у појасу ширине најмање 10 m од
небрањене ножице насипа према водотоку, односно до 50 m према брањеном подручју,
осим уколико је њихова функција заштита од штетног дејства вода, односно ако не
угрожавају стабилност насипа;

6) мијењати или пресијецати токове подземних вода, односно искоришћавати те воде у
обиму којим се угрожава снабдијевање питком или технолошком водом или угрожавају
минерална и термална изворишта, стабилност тла и објеката;

7) без водопривредне сагласности мијењати правац и јачину тока површинске воде која
природно протиче или отиче са водног земљишта које је у својини приватног лица;

8) градити објекте, садити дрвеће, орати и копати земљу и обављати друге радове којима
се ремети функција или угрожава стабилност мелиорационих канала за одводњавање и у
обостраном појасу ширине од најмање 5 m од тих канала, потребном за њихово редовно
одржавање;

9) уносити чврсти отпад и друге материјале у водотоке, акумулације, ретензије,



мелиорационе и друге канале, испуштати загађене воде или друге материје и вршити
радове, укључујући и вађење материјала, којима се може оштетити корито и обала
природног и вјештачког водотока, утицати на промјену његове трасе, ниво воде, количину
и квалитет воде, угрозити стабилност заштитних и других објеката или отежати одржавање
водног система;

10) вршити, без одговарајућих водних аката, интервенције у кориту за малу воду
(осигурање обала, преграђивање корита, проширивање и продубљивање корита и др.);

11) изводити радове који би могли угрозити стабилност бране или њену намјену, као и
мијењати природне услове у околини акумулационих и ретензионих басена на начин којим
би се проузроковало клизање терена, појаве ерозије или настајање вододерина и бујица;

12) изводити друге радове који би могли да угрозе стабилност и отежају одржавање
регулационих, заштитних и других објеката.

Забрана вршења радова из става 1 овог члана може се проширити и изван граница
водног земљишта, уколико би се тим радовима угрозио водни режим или водни објекти.
+ Судска пракса

Забрањени радови на ерозивном подручју

Члан 142

На ерозивном подручју забрањено је:

1) пустошење, крчење и недозвољена сјеча шума;

2) огољавање површина;

3) неконтролисано копање и преоравање ливада, пашњака и необрађених површина ради
узгоја једногодишњих култура, супротно члану 148 овог закона;

4) затрпавање извора и неконтролисано сакупљање и одвођење тих вода;

5) складиштење дрвета и другог материјала;

6) изградња објеката без одговарајуће планске и пројектне документације;

7) експлоатација рјечних наноса са дна или падина, осим за потребе обезбјеђења
пропусне способности корита бујица;

8) изградња објеката који би могли да угрозе стабилност земљишта (воденице,  бране,
канали, рибњаци и сл.);

9) предузимање других радњи којима се поспјешује ерозија и стварање бујица.

Ограничења права

Члан 143

Власник, односно корисник водног, приобалног или другог земљишта, дужан је да:

1) дозволи општу употребу јавног водног добра;

2) допусти пролаз преко земљишта лицима која су овлашћена да истражују, премјеравају,
снимају, пројектују и обиљежавају водно земљиште лицима која врше инспекцијски надзор,



као и лицима која изводе радове на изградњи, реконструкцији и одржавању водних објекта
и система или врше њихово искоришћавање;

3) допусти коришћење корита за велику воду и обале ријеке у ширини од 5 m лицима која
су овлашћена да врше преглед стања и одржавање рјечних корита и обала;

4) омогући коришћење одговарајућег материјала са свог земљишта и пролаз лица и
механизације ради заштите од штетног дејства вода;

5) омогући слободно отицање воде која долази са узводних земљишта без промјене
правца и брзине воде;

6) газдује или омогући газдовање шумама на инундационом подручју другом лицу на
начин којим се не омета природно отицање воде;

7) омогући привремено депоновање материјала извађеног из водотока или језера ради
извршења радова и његово транспортовање преко тог земљишта;

8) дозволи постављање и рад мјерних инструмената неопходних за истраживања,
ископавања или бушења, експериментална пумпања, узимање узорака и друге послове
везане за истраживања вода за потребе водоснабдијевања или других истраживачких
дјелатности, као и за потребе мониторинга вода, у складу са законом.

Власник, односно корисник земљишта има право на накнаду стварне штете у случајевима
из става 1  тач. 1, 2, 3, 4 и 7  овог члана,  као и на накнаду за коришћење материјала са
његовог земљишта.

Инвеститор и власник, односно корисник земљишта, међусобна права и обавезе у вези са
извођењем радова из става 1 тач. 2, 3, 4 и 7 овог члана споразумно уређују.

Ако заинтересоване стране не постигну споразум из става 3 овог члана, одлуку доноси
суд.

Обавезе

Члан 144

Власник, односно корисник водног земљишта или водног објекта на обали дужан је да:

1) учествује, по стручном упутству надлежног органа за управљање водама, у складу са
овим законом, у извођењу мањих радова (сјеча шибља, жбуња, ниског растиња, чишћење
обала од камена и земље, стабилизовање обала, сађење дрвећа и жбунастог биља и сличних
радова);

2) учествује у одржавању корита за велику воду и обала, осим корита за малу воду, ради
спрјечавања ерозије, одроњавања обала или смањења пропусне моћи корита за воду због
штетне вегетације или других препрека;

3) учествује, по стручном упутству надлежног органа за управљање водама, у складу са
овим законом, у уклањању из корита водотока или са свог земљишта предмета који могу
нарушити водни режим;

4) уклони из корита водотока предмете који могу нарушити водни режим, ако потичу са
његовог земљишта.

Обавезу власника, односно корисника земљишта да предузме радове из става 1 тач. 1, 2 и
3 овог члана утврђује надлежни орган за управљање водама, у складу са овим законом.



Власник, односно корисник водног земљишта има право на накнаду вриједности
коришћеног материјала за радове из става 2 овог члана, која се утврђује споразумом између
власника, односно корисника и надлежног органа.

Ако власник, односно корисник не изврши сам или не учествује у извршењу радова из
става 1  овог члана,  радове ће извести надлежни орган из става 2  овог члана,  о трошку
власника, односно корисника земљишта.

Уколико је власник, односно корисник непознат или ако је до потребе извршења радова
дошло усљед више силе, радове ће, о свом трошку, извршити надлежни орган из става 2
овог члана.

Објекти којима се трајно повећава ниво воде

Члан 145

Власник, односно корисник објекта на водном земљишту чијом изградњом се трајно
повећава ниво воде природног водотока и повећавају трошкови заштите од штетног дејства
вода дужан је да:

1) изгради додатни систем заштите или накнади повећане трошкове надлежног органа
који предузима додатне мјере заштите од штетног дејства вода;

2) учествује у одржавању заштитних објеката;

3) учествује у спровођењу одбране од поплава.

Одвођење, односно довођење воде

Члан 146

Власник, односно корисник земљишта дужан је да дозволи да преко његовог земљишта
други власник, односно корисник изводи радове одвођења, односно довођења воде до свог
земљишта, уколико не постоји цјелисходније техничко или економско рјешење.

Ако заинтересоване стране из става 1  овог члана не постигну споразум о утврђивању
права службености и о висини одговарајуће накнаде, одлуку о томе доноси суд.

Одузимање, односно ограничавање својинских права

Члан 147

Ради обезбјеђења општег коришћења водног добра, као и ради остваривања права
утврђеног водном сагласношћу, одузимање или ограничавање својинских права на водном,
приобалном или другом земљишту спроводи се под условима и на начин прописан
законом којим се уређује експропријација.

Коришћење земљишта на ерозивном подручју

Члан 148



Власник, односно корисник обрадивог пољопривредног земљишта на ерозивном
подручју дужан је да:

1) у брдско-планинским подручјима начин обраде и коришћења тог земљишта прилагоди
захтјевима антиерозивног уређења земљишта;

2) на парцелама на којима је развој ерозивних процеса у почетном стадијуму предузме
одговарајуће противерозивне мјере (противерозивна агротехника и простији
мелиорациони технички радови, као што су: орање дуж изохипси, контурно орање, орање
без превртања, ђубрење земљишта, терасирање, затрављивање, противерозивни плодореди
и слични радови);

3) изврши промјену ратарских једногодишњих пољопривредних култура у травне или
шумске културе, уз извођење одговарајућих техничких мелиорационих радова на парцелама
на којима су ерозивни процеси врло интензивни.

Прикључак на изграђени објекат за водоснабдијевање

Члан 149

На изграђени објекат за водоснабдијевање могу се прикључити правна и физичка лица
која нијесу учествовала у изградњи тог објекта, под сљедећим условима:

1) ако објекат, с обзиром на количину воде, може да задовољи и њихове потребе;

2) ако се њихово снабдијевање водом не може на економичнији и технички
рационалнији начин ријешити другачије.

Одобрење за прикључак издаје орган надлежан за издавање водних аката за изграђени
објекат за водоснабдијевање из члана 117 ст. 1, 2 и 3, члана 118 став 3 и члана 120 став 3
овог закона, односно правно лице коме је објекат дат на управљање.

Правна и физичка лица која су се прикључила на изграђени објекат за водоснабдијевање
дужна су да:

1) надокнаде сразмјерни дио трошкова изградње;

2) од часа прикључења сносе припадајући дио трошкова одржавања и коришћења објекта
за водоснабдијевање;

3) сносе све трошкове прикључка.

Отклањање штета

Члан 150

Правно или физичко лице које проузрокује штету водном објекту, водном земљишту,
водном режиму или погорша стање ерозије на ерозивном подручју, дужно је да, у року који
одреди надлежни инспекцијски орган предузме радње ради успостављања стања које је
било прије него што је штета настала.

Ако лице из става 1 овог члана не предузме радње у одређеном року, радње ће предузети
надлежни орган управе,  односно надлежни орган локалне управе о трошку лица које је
проузроковало штету.

Власници, односно корисници саобраћајница или прелаза преко водног добра дужни су



да своје објекте одржавају у стању којим се неће угрозити водно земљиште и водни објекти.

VI ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЉАЊА ВОДАМА

Министарство и други надлежни органи

Члан 151

Послове државне управе у области вода врше Министарство, надлежни орган управе,
надлежни орган локалне самоуправе и надлежни орган локалне управе, у складу са
законом.

Надлежни орган управе у извршавању послова утврђених овим законом припрема и
стручне основе за одређивање вода од значаја за Републику, начин категоризације и
категорије водних објеката и за прописе, планове и програме које на основу овлашћења
утврђених овим законом доносе Влада и Министарство.

Обављање стручних послова у планирању и управљању водама надлежни орган управе
може уступити специјализованим организацијама, у складу са законом.

Услови које морају испуњавати овлашћена правна лица из става 3 овог члана утврђују се
прописом Министарства.

Савјет за воде

Члан 152

Ради давања предлога за одлучивање о стручним питањима и за стручну помоћ у
поступку доношења одлука и припреме прописа из области вода оснива се Савјет за воде.

Савјет за воде нарочито:

1) даје мишљења на предлоге закона и других прописа којима се уређују питања
управљања водама;

2) даје мишљење на стратешка рјешења у националном програму и плановима
управљања водама;

3) учествује у јавној расправи у фази припреме плана управљања водама;

4) прати реализацију националног програма и планова управљања водама;

5) даје предлоге за побољшање учешћа јавности у процесу планирања, доношења одлука
и контроле њиховог спровођења;

6) даје предлоге за едукацију јавности о значају воде као природног јавног добра, о
потреби рационализације потрошње воде и заштите воде и улози водних објеката у
обезбјеђењу услуга;

7) даје предлоге од значаја за унапрјеђење стања у области вода.

У вршењу послова из става 2 овог члана Савјет остварује сарадњу са Министарством и
надлежним органом управе.

Састав и начин рада Савјета



Члан 153

Савјет за воде оснива Влада.

Савјет за воде има предсједника и 10 чланова које, на предлог Министарства, именује
Влада.

Чланови Савјета за воде именују се на период од четири године.

Чланови Савјета за воде именују се из реда истакнутих јавних, научних и стручних
радника из области вода, привреде и финансија; јединица локалне самоуправе; власника,
односно корисника водног права; корисника услуга; невладиних организација из области
вода и заштите животне средине,  као и научних и стручних институција од значаја за
одрживо управљање водним ресурсима, у складу са актом о именовању Савјета.

Рад Савјета за воде је јаван.

Организација Савјета за воде ближе се уређује пословником Савјета.

Савјет за воде доноси пословник о свом раду.

Стручне и административно-техничке послове за потребе Савјета обавља
Министарство.

Савјет подноси Влади извјештај о свом раду, најмање једанпут годишње.

Средства за рад Савјета обезбјеђују се у буџету Републике.

Обављање послова из водне дјелатности

Члан 154

Послове водне дјелатности, као дјелатности од општег интереса,  оперативно спроводе
привредна друштва, друга правна лица и предузетници, у складу са законом.

Када је оснивач привредног друштва или другог правног лица (јавног предузећа) из става
1 овог члана Република или јединица локалне самоуправе о њиховом оснивању одлучује
Влада, односно надлежни орган локалне самоуправе.

У предузећима из става 1 овог члана обезбјеђује се остваривање јавног интереса у складу
са овим законом, националним програмом и плановима управљања водама.

Јавно водоснабдијевање и јавна канализација

Члан 155

Обављање дјелатности јавног водоснабдијевања и јавне канализације обезбјеђује и
уређује јединица локалне самоуправе.

Ради обављања и развоја дјелатности из става 1 овог члана јединица локалне самоуправе
доноси дугорочне, средњорочне и краткорочне планове.

Дугорочни и средњорочни планови из става 2 овог члана морају бити у складу са планом
управљања водама из члана 24 овог закона.

Двије или више јединица локалне самоуправе, ради обезбјеђења регионалног



водоснабдијевања, могу основати привредно друштво или друго правно лице.

Ради обезбјеђења регионалног водоснабдијевања Влада може основати или бити један
од оснивача привредног друштва или другог правног лица.

Удружења у области вода

Члан 156

Ради обезбјеђења и усклађивања заједничких интереса у коришћењу вода за
наводњавање,  водоснабдијевање, узгој риба и др.  или заштити од штетног дејства вода,
заинтересована лица могу се удруживати и вршити послове од заједничког интереса,  у
складу са законом.

Међународна сарадња

Члан 157

Потребе и интереси Републике у области управљања прекограничним водним ресурсима
на сливовима утврђеним овим законом остварују се одговарајућом међународном
сарадњом.

Међународна сарадња реализује се у складу са дугорочним, односно краткорочним
стратешким опредјељењима које утврђује Влада, на предлог Министарства.

Комуникација са јавношћу

Члан 158

Органи државне управе и органи локалне самоуправе дужни су да у вршењу послова
обезбиједе комуникацију са јавношћу, у складу са законом.

Водни информациони системи

Члан 159

Ради класификовања вода,  праћења и унапрјеђења водног режима,  планирања развоја
водне инфраструктуре и управљања водама у Републици се успоставља водни
информациони систем.

Водни информациони систем из става 1 овог члана обезбјеђује формирање, одржавање,
презентацију и дистрибуцију података о: стању квалитета вода, категоријама и класама
водних тијела површинских и подземних вода, водној документацији, законодавним,
организационим, стратешким и планским мјерама у области управљања водама, научно-
техничке и друге информације од значаја за управљање водама и размјену информација са
другим информационим системима на националном и међународном нивоу.

Водни информациони систем из става 1 овог члана успоставља и води надлежни орган
управе.

Влада ближе прописује садржај и начин вођења информационог система из става 1 овог



члана, методологију, структуру, категорије и нивое сакупљања података, као и садржај
података о којима се обавјештава јавност.

Подаци водног информационог система су јавни.

Доступност информација од јавног интереса

Члан 160

Надлежни органи,  привредна друштва и друга правна лица која обављају послове од
јавног интереса дужна су да, у оквиру информационог система, учине доступним све
информације из области вода које су резултат њихових редовних послова.

VII НАДЗОР

Члан 161

Надзор над спровођењем одредаба овог закона и прописа донијетих на основу овог
закона, у оквиру утврђених надлежности, врше Министарство, министарства надлежна за
послове здравља, заштите животне средине и геолошке послове и надлежни орган локалне
управе.

Послове инспекцијског надзора,  из става 1  овог члана,  у оквиру своје надлежности,  у
области управљања водама и водног добра, врши Министарство преко инспектора за воде,
у складу са законом.

Члан 162

Инспектор за воде врши, нарочито, надзор:

1) над изградњом објеката и извођењем других радова који могу да проузрокују
квалитативне или квантитативне промјене у природном или вјештачки успостављеном
водном режиму;

2) водних аката, документације за одбрану од поплава, катастара вода, загађивача вода,
бујичних токова и водних објеката, аката у рационализацији потрошње воде (документи из
области комуналне дјелатности), пословних књига и осталих докумената;

3) испуњености услова из водних аката, као и контролу да ли је начин искоришћавања
водних објеката и постројења у складу са издатим водним сагласностима, односно водним
дозволама и потврдама;

4) функционисања уређаја на водним објектима од јавног интереса, као и на другим
објектима и постројењима чијим неодговарајућим радом може бити угрожен режим вода;

5) режима и квалитета вода у водотоцима, језерима,  приобалном мору и подземним
водама, на основу података органа државне управе надлежног за хидрометеоролошке
послове и других овлашћених правних лица из члана 85 овог закона;

6) функционисања, исправности и ефикасности уређаја за пречишћавање отпадних вода;

7) нафтовода,  спојница бродова са уређајима на обали, као и уређаја за прихватање,
прераду и чување минералних уља;



8) поштовања прописаног водног режима у погледу обезбјеђења гарантованог
минималног протицаја низводно од захвата воде.

Члан 163

Када утврди да је повријеђен закон или други пропис или да се не поштују стандарди и
нормативи, инспектор за воде је обавезан да, поред управних мјера и радњи прописаних
законом којим се уређује инспекцијски надзор, предузме и сљедеће управне мјере и радње:

1) забрани,  односно обустави рад или радове који се изводе супротно издатој водној
сагласности, односно водној дозволи или без водне сагласности, односно водне дозволе;

2) забрани или ограничи коришћење вода, испуштање вода, експлоатацију материјала из
водотока, односно коришћење објеката и постројења у случајевима утврђеним овим
законом;

3) нареди уклањање дрвећа и жбунастог биља који су изграђени, односно засађени без
водне сагласности;

4) нареди отклањање узрока загађења на водном објекту, водном земљишту или водном
режиму и довођење у првобитно стање;

5) забрани рад, односно обављање дјелатности правним лицима или предузетницима,
када утврди да отпадне воде које испуштају садрже опасне и штетне материје у количинама
већим од дозвољених, док се количине тих материја не смање испод дозвољених граница;

6) нареди сађење дрвећа и жбунастог биља у случајевима утврђеним овим законом;

7) нареди рушење објеката и постројења и уклањање одређених предмета, материјала и
другог што може нарушавати утврђени режим вода.

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 164

Новчаном казном од 2.500 еура до 15.000 еура казниће се за прекршај правно лице, ако:

1) водне објекте из члана 35 овог закона, односно поједине њихове дјелове од чијег
правилног функционисања зависи безбједност људи и имовине не атестира од стране
овлашћених институција при њиховом пуштању у погон и у прописаним роковима током
употребе (члан 37);

2) не врши испитивање квалитета воде за водоснабдијевање према годишњем програму
Министарства (члан 51 став 1 тачка 1 у вези са чланом 52 став 1);

3) приликом захватања површинских вода низводно од захвата не обезбиједи
гарантовани минимум у складу са прописом из члана 54 став 2 овог закона (члан 54 став 1);

4) приликом испуштања или одлагања материја које могу загадити површинске или
подземне воде не предузме потребне мјере за спрјечавање, смањење и санацију загађења
вода или не улаже средства за њихово остваривање (члан 80 ст. 1 до 4);

5) врши одређену врсту (физичко-хемијских, хидролошких, микробиолошких,
хидробиолошких и радиолошких) испитивања квалитета површинских и подземних вода,
као и испитивање квалитета отпадних вода, а да за то не испуњава прописане услове (члан
85 ст. 1 и 2);



6) Министарству, надлежном органу управе, министарству надлежном за послове
заштите животне средине и органу државне управе надлежном за хидрометеоролошке
послове не достави једном мјесечно резултате испитивања, а обавјештење о хаваријском
загађењу воде у току истог дана (члан 85 став 4);

7) одмах по сазнању о хаваријском загађивању вода о наступању загађења не обавјести
Министарство, надлежни орган управе, министарство надлежно за послове заштите
животне средине и јединицу локалне самоуправе на подручју појаве загађења или
непрекидно не прати кретање таласа односно појаве хаваријског загађења воде дуж
водотока, језера или приобалног мора све до тренутка престанка хаваријског загађења и о
томе не обавијести те органе (члан 86 ст. 1 и 2);

8) са обалног појаса или у зони изворишта испушта: минерална уља која директно или
индиректно доспијевају у воде; минерална уља која потичу од било ког уређаја за
пребацивање на пловни објекат или са њега или друге материје које директно потичу или
су везане за истраживање, искоришћавање и прераду на обалном појасу, а које могу
директно или индиректно доспјети у воде (члан 87 став 1);

9) за пристаништа и луке не постави потребне уређаје за преузимање отпадних
минералних уља,  уљних смјеша,  отпадних вода и других отпадних материја са пловних
објеката, у складу са законом (члан 88 став 1);

10) нафтоводе,  спојнице бродова са уређајима на обали,  као и уређаје за прихватање,
прераду и чување минералних уља не изгради, обезбиједи или одржава тако да онемогући
отицање и цурење уља у воде (члан 89);

11) акумулационе и ретензионе басене не одржавају и користе на начин којим се
обезбјеђује прихватање поплавних таласа; за управљање акумулацијама намијењеним
заштити од поплава, а посебно вишенамјенским акумулацијама, не израде оперативна
упутства или у периоду ванредне одбране од поплава не достављају органу државне управе
надлежном за хидрометеоролошке послове и главном руководиоцу за заштиту од штетног
дејства вода, податке о стању и степену напуњености акумулационих басена свакодневно
(члан 101 ст. 1, 2 и 4);

12) врши изградњу нових или реконструкцију постојећих објеката и постројења, као и
извођење других радова за које су потребни водни услови без водне сагласности или
супротно водној сагласности (члан 118 став 1);

13) право стечено на основу водне сагласности, без сагласности надлежног органа који је
издао водну сагласност, пренесе на друго лице (члан 119 став 1);

14) користи објекте и постројења, за које је потребна водна сагласност, без водне дозволе
или супротно водној дозволи (члан 120 став 1);

15) право стечено на основу водне дозволе пренесе на другог корисника без сагласности
органа који је водну дозволу издао (члан 121 став 1);

16) одобрење за употребу објеката, постројења или радова из члана 125 став 2 овог
закона изда, односно прибави без претходно прибављене потврде о испуњености услова
утврђених водном сагласношћу (члан 125 ст. 2 и 3);

17) ради отклањања опасности од пријетећег или већ насталог поремећаја у водном
режиму, као и ради успостављања стања у складу са условима из водне дозволе не поступи
у складу са водним налогом (члан 126);

18) врши коришћење јавног водног добра за привредне и друге активности на водама и
водном земљишту за неку од намјена из члана 134 овог закона без одлуке о додјели



концесије (члан 136).

Новчаном казном од 300 еура до 1.500 еура казниће се за прекршај из става 1 тач. 1, 2, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 овог члана одговорно лице у правном лицу, а
физичко лице за прекршај из става 1 тач. 1, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15 и 17 овог члана.

За прекршај из става 1 овог члана казниће се и предузетник новчаном казном од 800 еура
до 5.000 еура.

За прекршај из става 1  тач. 12 и 18 овог члана,  поред новчане казне,  учиниоцу ће се
изрећи и заштитна мјера одузимања предмета који су употријебљени или били намијењени
за извршење прекршаја.
+ Види:
чл. 7. Закона - 32/2011-13.

Члан 165

Новчаном казном од 1.200 еура до 10.000 еура казниће се за прекршај правно лице, ако:

1) прода водно земљиште, а претходно не понуди надлежном органу управе,  односно
надлежном органу локалне управе (члан 17 став 2);

2) не обезбиједи активно учешће јавности и заинтересованих лица у поступку припрема
и доношења плана управљања водама, односно његове измјене након спроведеног
поступка преиспитивања и учини доступном сву документацију од значаја за израду тог
плана у складу са чланом 30 овог закона;

3) не омогући заинтересованим лицима давање писаних примједби, предлога и сугестија
на сваки објављени документ или не сачини извјештај о ставовима поводом достављених
примједаба, предлога и сугестија у складу са чланом 31 ст. 1 и 2 овог закона;

4) у комисију за технички преглед водних објеката не обезбиједи учешће лица које одреди
надлежни орган за издавање водних аката за објекат за који се технички преглед тражи
(члан 38 став 2);

5) обавља послове водоснабдијевања без прибављеног рјешења о испуњености услова у
погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске
оспособљености (члан 50 ст. 2 и 4);

6) не постави уређаје и не обезбиједи стално и систематско регистровање количина воде;
не предузима мјере за обезбјеђење техничке исправности уређаја за стално и систематско
регистровање и испитивање квантитета и квалитета воде или податке о томе не доставља
периодично надлежном органу управе ради вођења евиденције у информационом систему
(члан 51 ст. 1 и 2);

7) врши систематско испитивање квалитета воде за водоснабдијевање и купање, а није
уписано у Централни регистар Привредног суда или нема одговарајуће овлашћење, односно
акредитацију за обављање тих послова (члан 52 став 3);

8) не прати квантитативне и квалитативне параметре површинских и подземних вода
или праћење тих параметара не врши према годишњем програму који доноси Влада (члан
58 ст. 2 и 3);

9) квалитативне и квантитативне параметре вода који се односе на коришћење и заштиту
површинских и подземних вода не учини доступним јавности (члан 58 став 4);

10) користи воду за наводњавање пољопривредних култура која није прописаног



квалитета (члан 61 став 1);

11) врши експлоатацију рјечних наноса, а није регистровано за обављање те дјелатности
у Централном регистру Привредног суда, нема најмање једно запослено лице одговарајуће
струке или не посједује одговарајућу механизацију (члан 69 став 1);

12) врши експлоатацију рјечних наноса, а не води уредну евиденцију о врсти и количини
извађеног рјечног наноса или податке о врсти и количини извађеног материјала не
доставља надлежном органу управе, односно надлежном органу локалне управе (члан 69
став 2);

12а) изврши неку од забрањених радњи из члана 79 став 1 овог закона;

13) приликом испуштања или одлагања материје доведе до непосредне опасности од
загађења површинске или подземне воде, а не предузме мјере потребне за спрјечавање,
смањење и санацију загађења вода, не планира средства и рокове за њихово остваривање
или не надокнади причињену штету (члан 81 став 1);

14) водне објекте за заштиту вода које је за своје потребе изградило, у складу са овим
законом, не одржава у функционалном стању (члан 82 став 6);

15) не омогући коришћење резултата систематског испитивања квалитета и квантитета
вода свим заинтересованим правним и физичким лицима, без накнаде (члан 83 став 3);

16) не састави годишњи извјештај о стању и промјенама квалитета вода или не достави
га, најкасније до 1. марта текуће године за претходну годину, Министарству,  надлежном
органу управе, министарству надлежном за послове здравља, министарству надлежном за
послове заштите животне средине и министарству надлежном за геолошке послове (члан
83 став 4);

16а) не постави уређај за мјерење, не мјери количине и не испитује квалитет отпадних
вода, као и њихов утицај на пријемник и податке не доставља надлежном органу управе
(члан 84 став 1);

16б) не одржава уређаје за пречишћавање отпадних вода и мјерни уређај у исправном
стању, не обезбиједи њихово редовно функционисање и не води дневник рада уређаја за
пречишћавање отпадних вода (члан 84 став 2);

17) на пловном објекту не води књигу уља у складу са међународним и домаћим
прописима (члан 90);

18) одмах не пријави министарству надлежном за поморство, надлежним инспекцијским
органима или органу државне управе надлежном за послове полиције, ако примјети да је
дошло до загађења вода у водотоку, језеру или приобалном мору (члан 91);

19) не доставља органу државне управе надлежном за хидрометеоролошке послове и
главном руководиоцу за заштиту од штетног дејства вода податке о стању и степену
напуњености акумулационог басена једанпут недељно,  а у периоду редовне одбране од
поплава свакодневно (члан 101 став 4);

20) грађење заштитних водних објеката и извођење заштитних радова не врши у складу са
планом управљања водама (члан 102 став 3);

21) на ерозивном подручју не извршава мјере и неопходне радове које му у вези са
заштитом од ерозија и бујица одреди надлежни орган локалне управе (члан 103 ст. 2 и 3);

22) на ерозивном подручју не гради и одржава заштитне објекте или не изводи заштитне
радове у складу са законом (члан 104 став 1);



23) израђује техничку документацију за изградњу нових или реконструкцију постојећих
објеката, извођење геолошких истраживања и других радова који могу трајно, повремено
или привремено утицати на промјене у водном режиму, без прибављених водних услова
(члан 114 став 1);

24) за водне објекте из члана 35 овог закона, које је изградило сопственим средствима,
податке за катастре не доставља надлежном органу управе (члан 130 став 4);

25) у евиденцију уговора о концесијама на водном добру и водним објектима и
системима не уписује податке из уговора о концесији од значаја за управљање водама (члан
132 став 1);

26) изврши неку од забрањених радњи на водним објектима или водном добру из члана
141 овог закона;

27) изврши неки од забрањених радова на ерозивном подручју из члана 142 овог закона;

28) не поступи у складу са неким од ограничених права из члана 143 овог закона;

29) не изврши неку од обавеза из члана 144 овог закона;

30) не изгради додатни систем заштите или накнади повећане трошкове правном лицу
које предузима додатне мјере заштите од штетног дејства вода; не учествује у одржавању
заштитних објеката или не учествује у спровођењу одбране од поплава (члан 145);

31) не дозволи да преко његовог земљишта други власник,  односно корисник изводи
радове одвођења, односно довођења воде до свог земљишта, уколико не постоји
цјелисходније техничко или економско рјешење (члан 146);

32) на ерозивном подручју, на свом обрадивом пољопривредном земљишту не поступи у
складу са неком од обавеза из члана 148 овог закона;

33) се на изграђени објекат за водоснабдијевање прикључи без прибављеног одобрења
(члан 149 став 2);

Новчаном казном од 200 еура до 800 еура казниће се за прекршај из става 1 тач. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а), 16б), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 и 33 овог
члана одговорно лице у правном лицу, а физичко лице за прекршај из става 1 тач. 1, 10,
12а), 14, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33 овог члана.

За прекршај из става 1 овог члана казниће се и предузетник новчаном казном од 600 еура
до 4.000 еура.

За прекршај из става 1 тач. 7, 17, 24, 25, 31 и 32 овог члана може се наплатити новчана
казна на лицу мјеста у износу од 500 еура за правно лице, а за предузетника у износу од 250
еура.

За прекршај из става 1 тач. 17, 31 и 32 овог члана може се наплатити новчана казна на
лицу мјеста у износу од 100 еура за физичко лице.
+ Види:
чл. 8. Закона - 32/2011-13.

Члан 166

Новчаном казном од 150 еура до 600 еура казниће се за прекршај физичко лице, ако на
ерозивном подручју на заштитним објектима не изводи мање заштитне радове у складу са
законом (члан 104 став 2).



За прекршај из става 1  овог члана овлашћено лице физичком лицу може наплатити
новчану казну на лицу мјеста у износу од 100 еура.
+ Види:
чл. 9. Закона - 32/2011-13.
 

Члан 167

Привремено одузимање предмета из члана 164 овог закона, у оквиру својих овлашћења,
врши надлежни инспекцијски орган и службеници полиције, у складу са законом.

О привремено одузетим предметима, лица из става 1 овог члана дужна су издати
потврду са тачним назначењем тих предмета и налог за њихово чување.

О извршеном привременом одузимању предмета, лица из става 1 овог члана дужна су да
одмах обавијесте орган надлежан за покретање поступка због учињеног прекршаја.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Упис јавног водног добра

Члан 168

Водно добро из члана 9 овог закона које је до дана ступања на снагу овог закона уписано
у катастру непокретности као државна својина постаје јавно водно добро.

Водно добро из члана 9 овог закона које до дана ступања на снагу овог закона није било
уписано у катастру непокретности, односно које је било уписано у катастру непокретности,
али нико није наведен као његов власник, постаје јавно водно добро, уколико
заинтересовано лице не докаже да је прије ступања на снагу овог закона имало право
својине или трајно право коришћења.

Надлежни орган ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона поднијети
захтјев органу управе надлежном за послове катастра, ради уписа државне својине на
водном добру из става 2 овог члана.

Рокови за доношење плана управљања водама и програма мјера

Члан 169

План управљања водама на водном подручју донијеће се у року од девет година од дана
ступања на снагу овог закона.

Програм мјера из члана 32 овог закона донијеће се у року од шест мјесеци од дана
доношења плана управљања водама на водном подручју.

До доношења плана и програма из ст. 1 и 2 овог члана водна акта ће се издавати у складу
са Водопривредном основом Републике Црне Горе, донесеном на основу Закона о водама
("Службени лист РЦГ", број 16/95) и техничком и другом водопривредном документацијом,
уколико нијесу у супротности са одредбама овог закона.

Усклађивање важења водопривредне дозволе



Члан 170

Водопривредна дозвола издата до дана ступања на снагу овог закона на неодређено
вријеме или са роком дужим од рока из члана 120 овог закона, за коришћење објеката и
постројења који могу имати утицаја на водни режим, у погледу рока важења, ускладиће се
са роком важности водне дозволе из овог закона, у року од годину дана од дана ступања на
снагу овог закона.

Водопривредне дозволе из става 1 овог члана, које се у погледу рока важења не ускладе
са роком важења водне дозволе из овог закона, у року од годину дана од дана ступања на
снагу овог закона, престају да важе.

Прибављање водне дозволе за постојеће објекте и постројења

Члан 171

Власници, односно корисници постојећих објеката и постројења, који могу имати
утицаја на водни режим,  за које је истекао рок важења или није издата водопривредна
дозвола, дужни су да, у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона, прибаве
водну дозволу.

Ако власник, односно корисник не прибави водну дозволу у року из става 1 овог члана,
надлежни инспекцијски орган ће предузети мјере у складу с чланом 163 овог закона.

Започети поступци и стечена права

Члан 172

Поступци започети до дана ступања на снагу овог закона окончаће се по одредбама
Закона о водама ("Службени лист РЦГ", број 16/95).

Права коришћења вода стечена уговорима о коришћењу вода и концесионим уговорима
закљученим до дана ступања на снагу овог закона важе до истека рокова утврђених тим
уговорима.

Рок за доношење прописа

Члан 173

Ближи прописи на основу овлашћења из овог закона донијеће се у року од годину дана од
дана ступања на снагу овог закона.

До доношења прописа из става 1 овог члана примјењиваће се прописи који су донијети
на основу Закона о водама ("Службени лист РЦГ", број 16/95), уколико нијесу у
супротности са овим законом.

Прописи који престају да важе

Члан 174



Даном ступања на снагу овог закона неће се примјењивати:

1) Закон о режиму вода ("Службени лист СРЈ", број 59/98);

2) Уредба о класификацији воде међурепубличких водотока, међудржавних вода и вода
обалног мора Југославије ("Службени лист СФРЈ", број 6/78);

3) Одлука о максимално допуштеним концентрацијама радионуклида и опасних материја
у међурепубличким водотоцима, међудржавним водама и водама обалног мора Југославије
("Службени лист СФРЈ", број 8/78).

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о водама ("Службени лист
РЦГ", број 16/95), као и прописи донесени на основу члана 64 став 2 тач. 2 и 3 тога закона,
осим одредбе члана 40 став 2 и поглавља V.

Ступање на снагу

Члан 175

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
Републике Црне Горе".

 

ОСНОВНИ ТЕКСТ
На основу члана 88 тачке 2 Устава Републике Црне Горе доносим

Указ о проглашењу Закона о водама

Проглашавам Закон о водама, који је донијела Уставотворна скупштина Републике Црне
Горе на другој сједници првог редовног засиједања у 2007. години, дана 8. маја 2007.
године.

Број: 01-650/2

Подгорица, 14. маја 2007. године

Предсједник Републике Црне Горе,

Филип Вујановић, с.р.

Закон о водама



Закон је објављен у "Службеном листу РЦГ", бр. 27/2007
од 17.5.2007. године.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Садржај закона

Члан 1

Овим законом уређује се правни статус и начин интегралног управљања водама, водним
и приобалним земљиштем и водним објектима, услови и начин обављања водне
дјелатности и друга питања од значаја за управљање водама и водним добром.

Средства за финансирање послова управљања водама обезбјеђују се у складу са посебним
законом.

Примјена закона

Члан 2

Овај закон примјењује се на:

- површинске и подземне воде и заслањене воде ушћа ријека које се уливају у море;

- минералне и термалне воде;

- водно добро;

- налазишта воде за пиће у територијалном мору;

- воде приобалног мора од загађивања с копна.

Овај закон не примјењује се на коришћење минералних и термалних вода за добијање
минералне сировине или геотермалне енергије.

Влада Републике Црне Горе (у даљем тексту: Влада), на предлог министарства надлежног
за послове вода (у даљем тексту: Министарство), уз претходно мишљење министарства
надлежног за послове поморства, утврђује линију разграничења копнених вода и вода
приобалног мора.

Основни принципи управљања водама

Члан 3

Управљање водама и водним добром врши се на начин којим се:

-  спрјечава погоршавање, штити и побољшава статус водених (акватичних) екосистема,
као и копнених и мочварних екосистема који су директно зависни од водених (акватичних)
система;

- обезбјеђује добар статус вода;



- подстиче привредни и друштвени развој;

- штити и унапређује екосистем у цјелини кроз специфичне мјере прогресивног смањења
загађења првенствено приоритетно опасним супстанцама;

- промовише одрживо коришћење вода засновано на дугорочној заштити расположивих
водних ресурса;

-  обезбјеђује прогресивно смањење загађивања подземних вода и спрјечава њено даље
загађивање;

- доприноси ублажавању ефеката поплава и суша;

- доприноси обезбјеђењу одговарајуће квалитетне површинске и подземне воде за
потребе одрживог, избалансираног и правичног коришћења воде; значајном смањењу
загађивања подземних вода; заштити копнених и вода приобалног мора; реализацији
циљева утврђених одговарајућим међународним споразумима;

-  обезбјеђују услови за учешће јавности у поступку доношења одлука које се односе на
воде;

- омогућава испуњење међународних обавеза у области вода;

- избјегавају и рјешавају сукоби интереса у заштити и коришћењу вода.

Водна дјелатност

Члан 4

Водна дјелатност је дјелатност од општег интереса за Републику Црну Гору (у даљем
тексту: Република).

Водном дјелатношћу из става 1 овог члана сматра се: управљање водама, обезбјеђење и
коришћење вода, уз дугорочну заштиту квалитета вода и водо-изворишта, заштита вода од
загађивања, уређење вода и водотока и заштита од штетног дејства вода.

Значење израза

Члан 5

Поједини изрази, употријебљени у овом закону имају сљедеће значење:

1) површинске воде су све воде, осим подземних вода, транзитне, односно заслањене и
приобалне морске воде;

2) подземне воде су све воде испод површине терена;

3) копнене воде су стајаће и текуће воде на површини земље и све подземне воде на
копненој страни од линије од које се мјери ширина територијалних вода;

4) питка вода, односно вода за пиће је вода која по својим карактеристикама
задовољава прописане критеријуме из области заштите здравља;

5) вода намијењена за људску употребу је вода која испуњава стандарде квалитета
утврђене посебним прописима;

6) минерална вода је подземна вода природно обогаћена минералним супстанцама у



количини већој 1 gr/l;

7) термална вода је подземна вода природно повишене температуре, чија је температура
једнака или већа од 20°С;

8) термо - минерална вода је термална вода са особинама минералних вода;

9) ријека означава копнено водно тијело, која највећим дијелом тече по површини
земље, али која може дијелом свог тока тећи испод површине земље;

10) језеро означава цјелину копнене стајаће воде;

11) заслањене, односно бочатне воде означавају површинска водна тијела у близини
ушћа ријека у море, која су дјелимично слана усљед близине приобалним морским водама,
али се налазе под знатним утицајем дотицања слатке воде;

12) водоток је корито текуће воде заједно са обалама, односно удубљење на земљишту
које се добро примјећује са водом која њиме стално или повремено тече;

13) приобалне морске воде су површинске морске воде на страни према копну
ограничене линијом чија је свака тачка удаљена једну наутичку миљу од граничне линије
од које се мјери ширина територијалних вода, са проширењем до спољне границе
заслањених, односно транзитних вода;

14) вјештачко водно тијело је водно тијело површинских вода настало као резултат
људске активности;

15) јако модификовано водно тијело је тијело површинских вода које је, усљед
физичких промјена насталих дјеловањем човјека, значајно промијенило своје
карактеристике, у складу са прописима;

16) водно тијело површинских вода је посебно посматран и просторно одређен
елеменат површинских вода, као што је језеро, акумулација, поток, ријека или канал,
односно дио потока, ријеке или канала, заслањене или појас обалне морске воде;

17) вода за купање је водно тијело површинске воде или његов дио намијењен општој
употреби, а одговара прописима из области санитарне заштите за ту намјену;

18) аквифер (водоносни слој) је потповршински слој или слојеви стијена или других
геолошких структура довољне порозности и пропусности који омогућавају природан проток
подземних вода или захватање значајних количина подземних вода;

19) водно тијело подземних вода је одређена запремина подземне воде унутар једног
или више аквифера;

20) рјечни слив је површина земље са које се све површинске воде кроз један или више
водотока,  ријека, односно кроз језеро и подземним путем,  уливају директно у море кроз
јединствено ушће, рукавац или делту;

21) рјечни подслив је површина земље с које све површинске воде кроз низ водотока,
ријека,  односно кроз језеро и подземним путем,  теку у одређену тачку водотока (обично
језеро или ушће у другу ријеку);

22) водно подручје рјечног слива је подручје копна и мора, које чини један или више
сусједних рјечних сливова, односно подсливова, на територији Републике, са припадајућим
подземним и обалним морским водама, које је одређено као основна јединица за
управљање водама;

23) корито за малу воду (корито) је удубљење кроз коју теку мале и средње воде



водотока, односно које је стално покривено водама природних језера и других
површинских вода;

24) корито за велику воду је простор који плави, односно преко којег тече велика вода
повратног периода једном у 100 година,  односно простор између објеката изграђених за
заштиту од поплава, као и простор покривен водама језера, односно акумулација при
високим водостајима вјероватноће појаве једном у 100 година;

25) инундационо подручје је појас земљишта између корита за малу воду и граничне
(поплавне) линије корита за стогодишњу воду, на подручју на којем нијесу изграђени
објекти за заштиту од штетног дејства вода (неуређено инундационо подручје), односно
простор између корита за малу воду и спољне ножице објекта изграђеног за заштиту од
поплава, укључујући и појас земљишта потребног за његово редовно одржавање (уређено
инундационо подручје);

26) водни режим је квалитативно и квантитативно стање подземних и површинских
вода на одређеном простору у одређеном времену;

27) промјена режима вода означава све промјене у режиму вода, настале као резултат
природних или људских активности;

28) обала је појас земљишта који се протеже непосредно уз корито за велику воду
водотока, језера, акумулације и других површинских вода ширине до 20 метара за воде од
значаја за Републику, односно до 10 метара за воде од локалног значаја, зависно од
величине водотока, језера, акумулације и других површинских вода и конфигурације
терена;

29) морска обала је појас копна уз море ширине најмање шест метара рачунајући од
линије до које допиру највећи таласи, ако посебним законом, у циљу заштите морског добра
није друкчије одређено;

30) водно земљиште чине корито и обале водотока, језера, обалног мора, акумулације и
других површинских вода;

31) водни биланс је квалитативни и квантитативни однос расположивих и потребних
количина површинских и подземних вода у одређеном периоду и на одређеном простору;

32) гарантовани минимум је протицај који се низводно од водозахвата мора
обезбиједити у водотоку за опстанак и развој низводних биоценоза;

33) водни минимум је протицај низводно од бране неопходан за опстанак и развој
низводних биоценоза, чување квалитета воде водотока у складу са прописима и
задовољавање рационалних потреба низводних корисника,  који не смије бити мањи од
пројектоване вриједности;

34) земљиште угрожено од ерозије је земљиште на коме усљед дејства воде и вјетра
настају појаве спирања, браздања, подривања и клизања, као и земљиште подложно тим
утицајима;

35) мочварна или барска земљишта су подручја на којима је ниво воде повремено или
стално изнад површине терена, односно на којима подземна вода има сталан или повремен
додир са површинском водом или на којима површинска вода усљед геолошког састава тла
не може понирати;

36) статус површинских вода је генерални исказ о статусу (стању) површинског водног
тијела, одређен упоређењем његовог еколошког и хемијског статуса, којим се исказује
слабији статус;



37) добар статус површинске воде означава статус (стање) водног тијела површинске
воде када су његови и еколошки и хемијски статус најмање "добри", у складу са прописима;

38) статус подземних вода је генерални исказ о статусу (стању) тијела подземних вода,
одређеном на бази упоређења његовог квантитативног и хемијског статуса, којим се
исказује слабији статус;

39) добар статус подземних вода означава статус (стање) које је подземна вода достигла
када је њен квантитативни и хемијски статус најмање "добар", у складу са прописима;

40) квантитативни статус је израз степена угрожености водног тијела подземних вода
директном или индиректном експлоатацијом;

41) добар квантитативан статус водног тијела је статус неугрожености вода за
постизање еколошких циљева, који не утиче на погоршање статуса тих вода и не изазива
штете по екосистем зависан од тих вода;

42) опасне супстанце су супстанце или групе супстанци које су отровне,  постојане и
подложне биоакумулирању и друге супстанце или групе супстанци које еквивалентно
подижу ниво опасности утврђен прописима;

43) приоритетне супстанце су супстанце утврђене посебним прописима које
представљају значајан ризик за водену (акватичну) животну средину или ризик за друге
животне средине зависне од водене животне средине;

44) приоритетно опасне супстанце су супстанце које су утврђене посебним прописима,
у складу са међународном регулативом;

45) загађивач је свака супстанца која може да изазове загађење воде и која је утврђена
посебним прописима;

46) директно испуштање у подземну воду је испуштање загађивача у подземну воду без
филтрације кроз површинске и подземне слојеве земљишта;

47) загађивање подразумијева директно или индиректно уношење супстанци или
топлоте у воду,  ваздух или земљу,  које може штетно дјеловати на људско здравље или
квалитет екосистема директно зависних од водених екосистема, односно којима се оштећују
материјална добра или којима се умањује или утиче на уобичајено и друго легално
коришћење животне средине;

48) отпадна вода је вода која је промијенила своје физичке,  хемијске или биолошке
особине као резултат људске активности;

49) еколошки статус подразумијева квалитет структуре и функционисања воденог
екосистема непосредно зависног од површинске воде, класификованог у складу са
посебним прописима;

50) добар еколошки статус је статус водног тијела површинске воде, класификован у
складу са прописима;

51) добар еколошки потенцијал је статус јако модификованог или вјештачког водног
тијела, класификованог у складу са прописима;

52) екосистеми означавају акватичне, полуакватичне и копнене екосистеме, који су
непосредно или посредно зависни од вода;

53) добар хемијски статус површинских вода означава хемијски статус који је у складу
са параметрима утврђеним посебним прописима за површинске воде, односно достигнуто
стање површинског водног тијела у коме концентрација загађења не прелази стандарде



квалитета животне средине;

54) добар хемијски статус подземне воде је хемијски статус подземног водног тијела
који по квалитету испуњава услове утврђене прописима о квалитету воде за пиће;

55) гранична вриједност емисије је маса изражена кроз неколико специфичних
параметара (укључујући и приоритетне опасне супстанце), као и ниво емисије који не смије
бити прекорачен у било ком периоду, а који се утврђује на излазу из постројења за
пречишћавање отпадне воде,  а код индиректног испуштања у воду гранична вриједност
емисије за постројење се одређује тако да ефекат пречишћавања буде такав да гарантује
одговарајући ниво заштите животне средине, као и да не води повећању нивоа загађења;

56) контрола емисије је контрола захтијеваних специфичних ограничења емисије
(граничне вриједности емисије, друга специфична ограничења, услови у вези ефеката,
природе и других карактеристика емисије и услова који на њу утичу);

57) комбиновани приступ означава контролу испуштања и емисије у површинске воде
заснованих на "најбољој расположивој технологији", а у случају дифузних утицаја
примјењујући "најбољу праксу" за заштиту животне средине;

58) водни ресурси су све површинске и подземне воде, по количини и квалитету;

59) расположиви ресурс подземних вода представља средњи вишегодишњи просјек
свих обновљивих количина подземних вода, умањених за средњи вишегодишњи протицај
потребан за задовољавање еколошких услова за површинске воде,  у складу са посебним
прописом, ради избјегавања значајнијег слабљења еколошког статуса тих вода и
избјегавања значајније штете на приобалним екосистемима;

60) извориште је простор (извор,  дио ријеке или језера, акумулација или њен дио и
аквифер или његов дио) на коме се захвата или предвиђа захватање воде за коришћење;

61) заштићена подручја су подручја која се користе или су намијењена за захватање воде
за људску потрошњу, у просјечној количини већој од 10 m3/дан или за снабдијевање више
од 50 становника, укључујући и зоне њихове заштите; намијењена заштити економски
значајних акватичних врста;  намијењена рекреацији, укључујући и подручја одређена за
купање; подложна еутрофикацији и осјетљива на нитрате; и подручја намијењена заштити
станишта или врста гдје је одржавање или побољшање статуса вода битан услов за њихов
опстанак и репродукцију;

62) јавни водовод је систем који представља скуп узајамно повезаних техничко -
санитарних објеката и опреме, изграђен ради обезбјеђења санитарно - хигијенски исправне
воде за становнике и привреду урбаних насеља;

63) регионални водовод је водовод који снабдијева водом два или више насеља на
подручју више општина;

64) локални водовод је водовод у насељу или изван насеља који служи за снабдијевање
водом једног или групе стамбених или привредних објеката;

65) сеоски водовод је систем за снабдијевање водом за пиће сеоског насеља или његовог
дијела;

66) јавна канализација је систем за прикупљање, пречишћавање и испуштање отпадних
и атмосферских вода насеља и привреде у одговарајуће пријемнике - реципијенте;

67) пријемником (реципијентом) се сматрају природни и вјештачки водотоци, језера,
акумулације, море и земљиште, у које се испуштају отпадне и атмосферске воде;



68) истраживање подземних вода је утврђивање геолошких, хидрогеолошких,
хидродинамичких, хидролошких, физичкохемијских, биолошких и бактериолошких
својстава аквифера и посебних вода;

69) рјечни наноси (наплавине) су трајни или привремени наноси ријека и бујица
(шљунак, пијесак и сл.), који се налазе на водном земљишту;

70) материјал у водотоцима означава шљунак, пијесак, муљ, биље и друге сличне
природне или вјештачке материјале;

71) водни систем чине функционално повезани природни или вјештачки водотоци са
припадајућим водним грађевинама (објектима) на одређеном простору;

72) водни информациони систем је систем којим се обезбјеђује сакупљање,  обрада и
дистрибуција свих потребних информација у области вода и информисање јавности;

73) водне услуге означавају све услуге које се пружају домаћинствима и правним
лицима у циљу: захватања, зајажавања, складиштења, третмана и дистрибуције
површинских и подземних вода и сакупљања и третмана отпадних вода које се потом
испуштају у реципијент;

74) водно право, у смислу овог закона, је право на посебну употребу, односно
коришћење воде и водног добра или рјечних наноса.

II ВОДЕ И ВОДНО ДОБРО

Својински режим, управљање и коришћење вода

Члан 6

Воде, као природно богатство и добро од општег интереса, у државној су својини.

Воде се могу користити на начин и под условима утврђеним законом.

Подјела вода

Члан 7

Воде се дијеле на текуће и стајаће воде на површини земље и подземне воде на копну и
мору.

Текуће воде су природни водотоци, као што су бујице, потоци и ријеке, без обзира да ли
имају сталан или повремен ток и вјештачки водотоци - канали, укључујући и настале
измјештањем природног водотока или дјелимичним захватањем воде тог водотока или из
стајаће воде.

Стајаће воде су приобалне морске воде, природна језера, укључујући и она која пресушују,
рибњаци, баре, мочваре и други "сакупљачи" вода (напуштена експлоатациона поља, бочне
ретензије и сл.), који имају сталан или повремен доток или отицање текућих или подземних
вода.

Стајаћим водама сматрају се и водне акумулације, које су настале преграђивањем текућих
вода или другим захватима у простору.



Воде од значаја за Републику и локалног значаја

Члан 8

Воде на територији Републике, према значају или прекограничном утицају, дијеле се на
воде од значаја за Републику и воде од локалног значаја.

Воде од значаја за Републику утврђује Влада, на предлог Министарства.

Воде од значаја за Републику уписују се у регистар који води орган државне управе
надлежан за послове управљања водама (у даљем тексту: надлежни орган управе).

Воде мањих водотока и извора до 30 l/s у хидролошком минимуму, ако њихово
коришћење није намијењено за организовање регионалног или јавног водовода или ако за
њихово коришћење водне акте не издаје надлежни орган управе, који извиру, уливају се
или увиру на подручју општине, као и друге воде које нијесу обухваћене ставом 2  овог
члана, сматрају се водама од локалног значаја.

Воде од локалног значаја уписују се у регистар који води надлежни орган локалне управе.

Водно добро

Члан 9

Водно добро, у смислу овог закона, обухвата:

- природна и вјештачка водна тијела;

- водно земљиште.

Водно земљиште из става 1 овог члана обухвата:

- земљиште на којем је површинска вода трајно или повремено присутна, усљед чега се
обликују посебни хидролошки, геоморфолошки и биолошки односи, који одређују водне и
од воде зависне екосистеме;

-  основно корито текућих вода, укључујући острва и обале, до изразите геоморфолошке
промјене;

-  земљиште потопљено стајаћим водама, које обухвата обалу, до највишег забиљеженог
водостаја;

-  напуштена рјечна корита, које вода повремено плави,  мочваре и земљишта које вода
повремено плави због интервенција у простору;

- уређено инундационо подручје;

- земљиште испод и поред водних објеката.

Водно добро је од општег интереса и користи се на начин и под условима утврђеним
законом.

Водно добро, према значају, дијели се на водно добро од значаја за Републику и водно
добро од локалног значаја, према подјели вода извршеној у складу са чланом 8 овог закона.

Водно земљиште може бити у приватној и државној својини, у складу са законом.

Приобално земљиште



Члан 10

Приобално земљиште, у смислу овог закона, чини појас земљишта ширине 15 m за воде
од значаја за Републику и 10 m за воде од локалног значаја од границе водног земљишта,
који, по правилу, служи за одржавање заштитних објеката и корита за велику воду и друге
активности у управљању водама.

Изузетно од става 1 овог члана, Влада може утврдити и друкчију ширину појаса
приобалног земљишта, уколико је то потребно због:

1) заштите вода, водених и приобалних екосистема;

2) уређења вода;

3) заштите добара посебних вриједности и капиталних објеката;

4) обављања других послова од општег интереса у складу са овим законом;

5) омогућавања општег коришћења водног добра.

Одређивање граница водног добра

Члан 11

Границе водног добра утврђује надлежни орган управе, односно надлежни орган локалне
управе.

Ознаке и границе водног добра на предлог надлежног органа из става 1  овог члана,
уписују се у катастар непокретности.

Прописом Владе ближе се утврђује начин одређивања и границе водног земљишта.

Коришћење водног добра

Члан 12

Водно добро се користи за:

- изградњу објеката водне инфраструктуре;

- предузимање мјера које се односе на побољшање хидроморфолошких и биолошких
карактеристика површинских вода;

- предузимање мјера које се односе на заштиту природе;

- изградњу објеката за коришћење вода, сигурност пловидбе и коришћење воде за купање;

- изградњу објеката намијењених за заштиту вода од загађивања;

- изградњу објеката, намијењених за одбрану и безбједност државе, заштиту и спасавање
људи, животиња или имовине;

- друге намјене утврђене у складу са законом.

Јавно водно добро



Члан 13

Јавно водно добро може бити:

1) природно и

2) изграђено.

Природно јавно водно добро су воде и водно земљиште.

Изграђено јавно водно добро је:

1) водно земљиште настало усљед измјештања или уређења природног водотока,
преграђивања текућих вода, експлоатације минералних сировина и других захвата у
простору;

2) објекат на водном земљишту (канали, уређена обала и сл.).

Јавно водно добро је у државној својини.

Јавно водно добро није у правном промету, али под условима утврђеним овим законом
може бити предмет ограниченог коришћења (концесија, закуп и сл.).

Надлежни орган управе, односно надлежни орган локалне управе, водном добру из
члана 9 овог закона одређује статус јавног водног добра.

Природно и изграђено јавно водно добро уписује се у катастар непокретности, на
предлог надлежног органа из става 6 овог члана.

Водно земљиште које није природно водно добро

Члан 14

Природним водним добром, у смислу овог закона, не сматра се водно земљиште у
приватној својини,  ако вода на њему није повезана са другим површинским водама и
земљиште намијењено повременом задржавању високих вода (ретензије).

Употреба јавног водног добра

Члан 15

Јавно водно добро је у општој употреби и користи се под условима утврђеним овим
законом, на начин којим се не утиче штетно на воде и приобални екосистем и не
ограничавају једнака права других.

На јавном водном добру може се стећи право на посебну употребу.

Право на посебну употребу јавног водног добра стиче се у складу са законом на основу
уговора о концесији, водне дозволе или сагласности надлежног органа.

Надлежни орган управе,  односно надлежни орган локалне управе,  ради заштите вода,
људи и добара од штетног дејства вода,  одређује подручја на којима је општа употреба
јавног водног добра забрањена или ограничена, као и услове и начин коришћења јавног
водног добра на том подручју.

Корисник изграђеног јавног водног добра дужан је да изграђено јавно водно добро



редовно одржава, ради очувања његове намјене.

Престанак статуса природног јавног водног добра

Члан 16

Водном земљишту престаје статус природног јавног водног добра под сљедећим
условима:

-  ако земљиште усљед природних процеса или захвата у простору,  више не испуњава
услове за одређивање тог статуса;

-  реализацијом одлуке надлежног државног органа којом је извршена промјена његове
намјене, у складу са законом.

Рјешење о престанку статуса природног јавног водног добра из става 1 овог члана доноси
надлежни орган управе, односно надлежни орган локалне управе.

Брисање статуса природног јавног водног добра у катастру непокретности врши се на
предлог надлежног органа из става 2 овог члана, а на основу рјешења о престанку статуса
природног јавног водног добра.

Право прече куповине водног земљишта

Члан 17

Право прече куповине водног земљишта има Република, односно јединица локалне
самоуправе.

Власник водног земљишта које намјерава да прода дужан је да претходно поднесе писану
понуду Републици, односно јединици локалне самоуправе.

Понуда из става 2 овог члана подноси се надлежном органу управе, односно надлежном
органу локалне управе и мора да садржи податке о водном земљишту (катастарској
општини,  броју катастарске парцеле, површини,  култури и сл.), цијену и остале услове
продаје.

Ако орган коме је понуда учињена не изјави у року од 30 дана да прихвата понуду,
власник може водно земљиште продати другоме, али не под повољнијим условима за
купца.

III УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА И ВОДНИ ОБЈЕКТИ

1. ПОЈАМ И НАЧЕЛА

Појам управљања водама

Члан 18

Управљање водама, као добром од општег интереса, остварује се на начин и под
условима утврђеним овим законом.



Управљање водама и водним земљиштем, у смислу овог закона, обухвата дјелатности и
мјере које се предузимају ради одржавања и унапрјеђења режима вода у јединственом
водном систему на одређеном подручју у циљу: обезбјеђења потребних количина воде
прописаног квалитета за поједине намјене, заштите вода од загађивања и заштите од
штетног дејства вода.

Управљање водама и водним земљиштем,  од значаја за Републику,  у надлежности је
Републике.

Управљање водама и водним земљиштем, од локалног значаја, у надлежности је
јединице локалне самоуправе, ако овим законом није друкчије одређено.

Начела управљања водама

Члан 19

Управљање водама и водним земљиштем заснива се на сљедећим начелима:

1) незамјенљивости воде као ресурса и услова егзистенције -  вода као природно јавно
добро може се користити само на начин којим се не угрожава њена супстанца и не
искључује њена природна улога;

2) цјеловитости - процеси у природи, чија је значајна компонента вода, као и повезаност
и међузависност водених екосистема и екосистема у приобаљу, не смију се нарушавати;

3) јединства водног система, заснованог на интегралном управљању водама, у оквиру
јединственог водног подручја, у складу са развојем Републике, уз успостављање
јединственог водног информационог система и уважавање међународних споразума
нарочито у погледу одрживог управљања водама земаља из рјечног слива;

4) одрживог развоја, којим се, због задовољења потреба у садашњости, не угрожава
могућност будућих генерација да задовоље своје потребе;

5) дугорочне заштите квалитета и цјелисходног коришћења расположивих изворишта
вода;

6) права на заштиту од штетног дјеловања вода (заштите становништва и његове
имовине), уз уважавање природних процеса, заштите природних вриједности и економске
оправданости заштите;

7) економског вредновања вода, које подразумијева покривање трошкова обезбеђивања и
припреме воде за различите кориснике и трошкова заштите и уређења вода, на принципу
"корисник плаћа - загађивач плаћа";

8) континуираног управљања на свим нивоима планирања и фазама уређивања,
коришћења и заштите;

9) учешћа јавности, које омогућава одговарајуће учешће становништва и других
заинтересованих лица у усвајању планова управљања водама;

10) уважавања најбољих доступних технологија и нових научних достигнућа о
природним законитостима.

2. ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ОСНОВЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА



Јединствен водни простор

Члан 20

Територија Републике представља јединствен водни простор, на коме границе
административно-територијалних јединица не могу ограничавати интегрално управљање
водама.

Водна подручја рјечног слива

Члан 21

Ради обезбјеђења цјеловитог управљања водама, уз уважавање хидрографских
карактеристика,  јединствености и повезаности водног режима,  на територији Републике
одређују се водна подручја рјечног слива, као основне јединице за управљање водама, и то:

1) Водно подручје Црноморског слива,  које обухвата сливове: Ибра,  Лима,  Ћехотине,
Таре и Пиве, са припадајућим подземним водама;

2) Водно подручје Јадранског слива,  које обухвата сливове: Зете,  Мораче, Скадарског
језера, Бојане, Требишњице и водотоке подручја Црногорског приморја,  који се директно
уливају у Јадранско море, са припадајућим подземним и приобалним морским водама.

Мелиорационо подручје

Члан 22

Мелиорационим подручјем, у смислу овог закона, сматра се дио водног подручја за који
се системима за одводњавање омогућава брже и погодније отицање сувишне воде, са којег
дотиче вода на земљиште које се системима за одводњавање штити од сувишних вода и за
које се доводи вода за наводњавање.

Мелиорационо подручје и његове границе одређује надлежни орган управе.

3. НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ И ПЛАНОВИ УПРАВЉАЊА
ВОДАМА

Водна основа Републике

Члан 23

Дугорочни национални програм управљања водама утврђује се водном основом
Републике (у даљем тексту: водна основа).

Водна основа нарочито садржи:

1) оцјену стања водних ресурса и водног режима (распоред,  залихе и карактеристике
вода) у Републици;

2) приказ и оцјену постојећег стања водних објеката и система;



3) циљеве одрживог развоја и управљања водама, а нарочито уређење вода, постизање
доброг статуса вода, коришћење и употребу вода и рокове за њихово постизање;

4) услове у области правних и организационих рјешења у области вода;

5) потребе за водом у свим подручјима живота и рада у Републици и могућност
обезбјеђења довољних количина воде одговарајућег квалитета за различите намјене;

6) анализу и мјере за превазилажење сукоба интереса у домену коришћења, уређења и
заштите вода и водног земљишта;

7) мјере неопходне за очување природне равнотеже вода,  односно мјере неопходне за
њено поновно успостављање и унапрјеђење;

8) стратегију и услове за одржавање и унапрјеђење водног режима, у циљу подстицања
јединственог и усклађеног развоја водне дјелатности на цијелој територији Републике;

9) приоритете за постизање циљева у управљању водама и унапрјеђењу водног режима, у
складу са одрживим развојем;

10) основе за план коришћења вода;

11) основе за план заштите вода, којима се утврђује стратегија заштите вода од
загађивања;

12) основе за план заштите од штетног дејства вода;

13) водни биланс;

14) смјернице за међународну сарадњу и извршавање међународних споразума у области
управљања водама;

15) процјену и изворе потребних средстава за постизање циљева из тачке 3 овог става;

16) основне одреднице мониторинга и информационог система за управљање водама на
подручју Републике;

17) друге смјернице од значаја за управљање водама и потребе водног режима.

Водну основу доноси Влада, на предлог Министарства.

Водна основа се обавезно преиспитује по истеку десет година од дана њеног доношења,
односно преиспитивања.

Планови управљања водама и програми мјера који се доносе на основу овог закона
морају бити у складу са водном основом.

План управљања водама на водном подручју рјечног слива или на његовом
дијелу

Члан 24

Планом управљања водама одређују се елементи управљања водама на водном подручју
рјечног слива.

План управљања водама може се донијети и за рјечне сливове из члана 21 овог закона,
као дјелове водног подручја рјечног слива.

План управљања водама нарочито садржи:



1) генерални опис карактеристика простора за који се ради план, који обухвата и израду
карата са назнаком положаја, граница и услова за типове водних тијела површинских вода,
картирање еко региона и типова водних тијела површинских вода и израду карата са
назнаком положаја и граница водних тијела подземних вода;

2) приказ значајнијих утицаја људских активности на статус површинских и подземних
вода, укључујући процјену загађења од концентрисаних и расутих загађења, који обухвата и
преглед коришћења земљишта, процјену притисака на квантитативни статус воде и њено
захватање;

3) идентификацију и израду карата заштићених подручја;

4) карту осматрачке (мониторинг) мреже и картографски приказ резултата осматрања,
који укључује статус површинских (еколошки и хемијски) и подземних (хемијски и
квантитативни) вода и заштићених подручја са разлозима за могућа одступања;

5) листу приоритетних циљева заштите животне средине у погледу површинских и
подземних вода и заштићених подручја, са разлозима за могућа одступања;

6) водни биланс;

7) идентификацију водних тијела која се користе за водоснабдијевање,  са просјечним
захватањем воде већим од 10 m3/дан или која служе за водоснабдијевање више од 50
становника, односно која се планирају за такво коришћење;

8) приказ програма мјера и начин и динамику остваривања утврђених циљева у области
заштите од штетног дејства вода, заштите вода (укључујући и мјере заштите захваћене воде
намијењене употреби воде за пиће, којима се обезбјеђује мањи степен пречишћавања у
производњи воде за пиће, забрана уношења и контрола емисије загађења, забрана и
случајеви у којима је дозвољено директно испуштање загађења у подземне воде,
спрјечавање и смањење утицаја акцидентних загађења и др.) и коришћења вода
(обезбјеђење воде за пиће и друге потребе, контроле над захватањем и акумулирањем воде,
укључујући и забране коришћења вода, економске цијене коришћења воде и др.);

9) допунске мјере за достизање утврђених циљева заштите животне средине;

10) преглед посебних планова управљања водама за поједине подсливове и програма
мјера, са карактеристикама или типовима водотока;

11) економску анализу коришћења и заштите вода и заштите од штетног дејства вода,
спроведене по принципу "корисник плаћа" и "загађивач плаћа", са препоруком оптималних
рјешења;

12) приказ, динамику и начин обезбјеђења средстава за реализацију предвиђених мјера;

13) извјештај који обухвата опис активности и ставове поводом примједаба, предлога и
сугестија у поступку припреме плана управљања водама;

14) листу органа и организација у области управљања водама, са њиховом одговорношћу
и статусом;

15) начин прибављања базних докумената и информација на основу којих је израђен
план;

16) податке о контролним мјерама за концентрисане изворе загађења и обезбјеђење
статуса вода у вјештачким и јако модификованим водним тијелима;

17) преглед обавеза преузетих међународним споразумима који се односе на управљање
водама и начин њиховог остваривања;



18) сажети приказ мјера потребних за имплементацију прописа о заштити вода;

19) принципе успостављања информационог система за обезбјеђење управљања водама
на водном подручју, односно рјечном сливу.

Водно тијело површинске воде одређује се као вјештачко или јако модификовано, у
складу са прописом из члана 75 став 6 овог закона.

Прописом Владе, на предлог Министарства, утврђује се ближи садржај и начин
припреме плана из става 3 овог члана.

Припрема и доношење плана управљања водама

Члан 25

Планове управљања водама доноси Влада, на предлог Министарства.

Стручну припрему планова управљања водама за водна подручја и рјечне сливове врши
надлежни орган управе.

Планови управљања водама се обавезно преиспитују по истеку шест година од дана
њиховог доношења, односно преиспитивања.

Измјена плана управљања водама

Члан 26

Ако у току спровођења плана управљања водама дође до битне промјене услова на
којима је заснован, приступиће се његовом преиспитивању прије истека рока из члана 25
став 3 овог закона и извршити његова измјена у року од шест мјесеци од дана утврђивања
недостатака, односно измијењених услова.

План из става 1 овог члана, поред елемената из члана 24 овог закона, садржи и:

1) преглед свих измјена плана од дана почетка његовог спровођења, укључујући и
одступања одређена за поједина водна тијела;

2) оцјену степена достигнутих циљева заштите животне средине, укључујући и
картографски приказ резултата мониторинга;

3) преглед мјера које су биле планиране за претходни период, а које нијесу реализоване,
као и разлоге због којих нијесу реализоване;

4) преглед мјера које нијесу биле планиране за претходни период, а биле су реализоване
ради постизања циљева утврђених планом управљања водама.

Одступања

Члан 27

Ако се у току реализације плана управљања водама из члана 24 овог закона утврди да се,
због физичких или хемијских промјена водног тијела усљед људских активности или као
последица природних околности, односно више силе, за поједина водна тијела не могу у
планираном року и на планирани начин остварити циљеви утврђени за постизање доброг



статуса или доброг еколошког потенцијала, Влада ће наложити да:

1) се испитају могући узроци који су онемогућили остваривање планираних циљева;

2) надлежни органи преиспитају дозволе и лиценце издате у складу са овим законом;

3) се размотре планирани мониторинг и листа примарних циљева из члана 24 став 3 тач.
4 и 5 овог закона и предложе њихове измјене;

4) се припреме додатне мјере за постизање планираних циљева.

По спроведеном поступку из става 1 овог члана,  Влада може за поједина водна тијела
одредити да се:

1) продужи рок за постизање планираних циљева, без погоршања постојећег статуса;

2) одступи од планираних циљева;

3) привремено одложи остваривање доброг статуса или доброг еколошког потенцијала, у
случају: природних узрока или више силе, појаве екстремне поплаве или продужене суше
или акцидентних околности које се нијесу могле предвидјети;

4) одустане од додатних мјера, када оцијени да се планирани циљеви неће моћи
остварити због измјена физичких карактеристика површинских вода или промјене нивоа
подземних вода или нових активности у складу са одрживим управљањем водама.

Мјере из става 2 овог члана утврђују се и предузимају у складу са прописима о заштити
животне средине и њима се не смије угрозити постизање циљева који се односе на добар
статус или добар еколошки потенцијал вода у другим водним тијелима унутар истог водног
подручја или слива.

Услови за предузимање мјера из става 2 овог члана ближе се утврђују планом управљања
водама.

Посебни планови

Члан 28

Ако се спровођење водне основе не може обезбиједити плановима управљања водама из
члана 24 овог закона,  Влада, на предлог Министарства,  за поједине категорије водотока
или за поједина питања управљања водама, доноси посебан план управљања водама.

Стручну припрему посебног плана управљања водама врши надлежни орган управе.

План из става 1 овог члана мора бити у складу са планом управљања водама на рјечном
сливу, односно водном подручју рјечног слива.

Прописом Владе, на предлог Министарства, утврђује се ближи садржај и начин
припреме плана из става 1 овог члана.

Стратешка процјена утицаја на животну средину

Члан 29

За водну основу и планове управљања водама на водном подручју, односно дијелу
водног подручја, обавезна је израда стратешке процјене утицаја на животну средину.



Стратешка процјена из става 1 овог члана врши се на начин утврђен прописима о
стратешкој процјени утицаја на животну средину.

Сарадња са јавношћу у припреми планова

Члан 30

Надлежни орган управе дужан је да омогући активно учешће јавности и заинтересованих
лица у поступку припреме и доношења плана управљања водама, односно његове измјене
након спроведеног поступка преиспитивања и учини доступном сву документацију од
значаја за његову израду.

Надлежни орган управе дужан је да писаним путем обавијести Савјет за воде, а преко
јавних медија заинтересована лица и ширу јавност, о почетку припреме плана управљања
водама.

Обавјештавање из става 2 овог члана врши се најкасније три године прије почетка
периода за који се план доноси, а обухвата оквирни садржај плана, рокове и начин
припреме и усвајања плана, назив надлежног органа управе и адресу на којој се могу
добити додатне информације, односно извршити увид у документацију од значаја за његову
израду.

Надлежни орган управе,  на начин утврђен ставом 2  овог члана,  обавјештава о стању
израде плана, укључујући и прелиминарни преглед значајних елемената за управљање
водама на водном подручју за које се план доноси, најкасније двије године прије почетка
периода за који се план доноси.

Надлежни орган управе дужан је да објави нацрт плана управљања водама у најмање
једном штампаном јавном медију који се дистрибуира на читавој територији Републике,
најкасније годину дана прије почетка периода за који се план доноси. Нацрт плана се на
увид јавности излаже у просторијама надлежног органа управе, а на захтјев
заинтересованог лица се омогућава увид у документационе основе и подлоге коришћене за
израду нацрта плана.

Учешће јавности

Члан 31

Лица из члана 30 став 1  овог закона могу писане примједбе, предлоге и сугестије на
документа из члана 30 ст. 3, 4 и 5 овог закона достављати надлежном органу управе, у року
од шест мјесеци,  а на посебан план управљања водама у року од мјесец дана од дана
објављивања.

Надлежни орган управе обавезан је да у року од три мјесеца од истека рока из става 1
овог члана, сачини извјештај о ставовима поводом достављених примједаба,  предлога и
сугестија.

Програм мјера

Члан 32

Ради остваривања циљева заштите животне средине утврђених чл. 73 и 74 овог закона,



водном основом и плановима управљања водама на водним подручјима, Влада, на предлог
Министарства за свако водно подручје доноси програм мјера.

Програмом из става 1 овог члана одређују се, нарочито, мјере:

1) за заштиту вода -  утврђене законом и прописима донесеним на основу закона (из
области здравства, заштите животне средине, пољопривреде, рибарства и др.);

2) за уређење вода и водотока и заштиту од штетног дејства вода (које се односе на
очување водних количина, побољшање хидроморфолошких услова у водотоку у циљу
постизања доброг еколошког статуса и доброг еколошког потенцијала, заштиту од поплава,
ерозије и бујица,  одводњавање, одређивање потребног обима изградње водних објеката),
укључујући и приоритете њихове реализације;

3) које се односе на коришћење вода (услови коришћења, рационално и одрживо
коришћење, као и повраћај трошкова коришћења вода).

Поред мјера из става 2  овог члана,  програм мјера може да садржи и допунске мјере,
уколико су оне потребне за достизање доброг статуса вода (смањење неповољног утицаја
на воде, подстицање адекватног коришћења, едукација становништва, научно-
истраживачки рад).

Преиспитивање и, по потреби, допуну програма мјера Влада врши сваких шест година.

Стручну припрему програма мјера из ст. 1 и 2 овог члана врши надлежни орган управе.

Примјена мјера из става 1  овог члана не смије утицати на повећање загађења морске
воде.

Усаглашавање са просторним планским документима

Члан 33

У просторним планским документима, који могу бити од утицаја на заштиту, уређење и
коришћење вода,  обавезно се приказују заштићена (заштитна подручја у зони изворишта
водоснабдијевања и природних купалишта) и угрожена подручја (поплавна и ерозивна), у
складу са овим законом, објекти водне инфраструктуре предвиђени плановима управљања
водама, као и границе плављења из члана 96 став 4 овог закона.

Услови и ограничења утврђени планом управљања водама из члана 24 став 4 овог закона
основ су за планирање намјене подручја из става 1 овог члана.

4. ВОДНИ ОБЈЕКТИ И СИСТЕМИ

Водни објекти, системи и инфраструктура

Члан 34

Водним објектима и системима, у смислу овог закона, сматрају се грађевински и други
објекти или скуп објеката, са припадајућим уређајима, који чине техничку, односно
технолошку цјелину, а служе за обављање водне дјелатности.

Објекти намијењени уређењу водотока и заштити од штетног дејства вода, објекти који
служе за мониторинг вода, као и природни и вјештачки водотоци укључени у водни систем



чине водну инфраструктуру.

Ближи пропис о саставу и садржају водне инфраструктуре доноси Министарство.

Подјела водних објеката према намјени

Члан 35

Према намјени водни објекти се дијеле на:

1) водне објекте за коришћење вода;

2) водне објекте за прихватање, пречишћавање и одвођење отпадних вода и заштиту вода
од загађивања;

3) водне објекте за заштиту од штетног дејства вода;

4) водне објекте за уређење водотока;

5) водне објекте за одводњавање;

6) водне објекте за мониторинг вода (хидролошке станице).

Водни објекти за коришћење вода су:

- за водоснабдијевање правних и физичких лица - водозахвати (бунари, каптаже, захвати
из водотока, канала, језера и акумулација, црпне станице и сл.), уређаји за припрему воде за
пиће, резервоари, магистрални цјевоводи и други припадајући објекти на њима,
секундарни (дистрибутивни) цјевоводи и њима припадајући објекти и бистијерне;

- за наводњавање - захвати из водотока, канала, језера и акумулација, мале акумулације,
разводна мрежа и други припадајући објекти;

- за производњу хидроелектричне енергије и друге намјене - бране и акумулације,
доводни и одводни канали и други припадајући објекти;

- за узгој риба - рибњаци, кавези за рибе, узгајалишта шкољки и других морских плодова;

- за пловидбу - пловни путеви на природним и вјештачким водотоцима, уставе,
преводнице, луке, пристаништа и марине и други припадајући објекти;

- за спорт, рекреацију и туризам.

Водни објекти за прихватање, пречишћавање и одвођење отпадних вода и заштиту вода
од загађивања су: канали, јавна канализација, колектори, постројења за пречишћавање
отпадних вода, постројења за прераду отпадних муљева, постројења за прераду процједних
вода санитарних депонија чврстог отпада, испусти у реципијент и други припадајући
објекти и уређаји.

Водни објекти за заштиту од штетног дејства вода су: обалоутврде, главни, секундарни и
љетњи насипи са припадајућим објектима (уставе, црпне станице), лукобрани,  кејски и
одбрамбени зидови, растеретни и латерални канали, као и акумулације и ретензије са
припадајућим објектима за одбрану од поплава, објекти за заштиту од ерозије и бујица и
други објекти за заштиту од штетног дејства вода.

Саставним дијелом насипа за одбрану од поплава сматра се и заштитни појас са шумом и
заштитним зеленилом (заштитне шуме) у инундационом подручју,  у ширини 50 m поред
насипа, одводни канали паралелни насипу у брањеном подручју, на удаљености 10 m до 50
m од ножице насипа (зависно од карактеристика водотока и објекта), као и сервисни путеви



у брањеном подручју за спровођење одбране од поплава.

Водни објекти за уређење водотока су: обалоутврде, преграде, прагови, напери и други
објекти у рјечном кориту, намијењени његовој стабилизацији и побољшању режима
протока, као и вјештачка рјечна корита (просјеци или измјештена рјечна корита).

Водни објекти за одводњавање (заштиту од високих нивоа подземних вода и сувишних
површинских вода) су: мрежа главних, сабирних и детаљних канала за одводњавање,  са
припадајућим објектима и уређајима на њима (пропусти, сифони, мостови, степенице,
брзаци, уставе, црпне станице за одводњавање и сл.) и црпне станице и уставе за
евакуацију вода из система у природне и вјештачке водотоке.

Водни објекти за мониторинг вода (хидролошке станице) су инструменти, опрема и
заштитни објекти у основној и допунској мрежи хидролошких станица.

Водни објекти из става 1 овог члана могу служити истовремено за више намјена -
вишенамјенски водни објекти.

Водни објекти из става 1 овог члана се према значају разврставају у категорије.

Начин категоризације и категорије водних објеката и њихово давање на управљање и
одржавање, на предлог Министарства, врши Влада, ако законом није друкчије одређено.

Упис водних објеката у катастар непокретности

Члан 36

Водни објекти из члана 35 овог закона уписују се у катастар непокретности.

Атестирање водних објеката

Члан 37

Водни објекти из члана 35 овог закона, односно поједини њихови дјелови,  од чијег
правилног функционисања зависи безбједност људи и имовине, морају бити атестирани од
стране овлашћених институција при пуштању у погон и у прописаним роковима током
употребе, у складу са прописом који доноси Министарство.

Технички преглед водних објеката

Члан 38

Технички преглед водних објеката из члана 35 овог закона, по завршетку изградње или
реконструкције, врши се у складу са законом којим је уређена изградња објеката.

У комисији за технички преглед водних објеката из члана 35 овог закона обавезно
учествује и лице које одреди надлежни орган за издавање водних аката за објекат за који се
технички преглед врши.

5. ВОДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

5.1. Уређење и коришћење вода



Уређење вода

Члан 39

Уређење вода, у смислу овог закона, чини скуп мјера и радова на очувању и регулисању
водних количина ради обезбјеђења:

1) квантитативне,  просторне и временске расподјеле вода за снабдијевање правних и
физичких лица;

2) опстанка водених и приобалних екосистема;

3) повећане количине воде у водотоцима у маловодном периоду.

Врста и обим мјера и радова за уређење вода из става 1 овог члана саставни су дио водне
основе и плана управљања водама из чл. 23 и 24 овог закона.

Начин и услови коришћења вода

Члан 40

Коришћење вода дозвољено је под условима утврђеним овим законом.

Вода се мора користити рационално и економично.  Сваки корисник је дужан да воду
користи на начин који обезбјеђује очување природне равнотеже вода и који не угрожава
права других лица.

Коришћење вода

Члан 41

Коришћењем вода, у смислу овог закона, сматра се:

1) захватање, црпљење и употреба површинских и подземних вода за различите намјене
(за пиће, санитарне и технолошке потребе, наводњавање, флаширање минералних и
природних вода, производњу соли и др.);

2) коришћење вода за узгој риба, шкољки и ракова;

3) коришћење воде за производњу електричне енергије и друге погонске намјене;

4) коришћење вода за пловидбу;

5) коришћење вода за спорт, туризам, купање, рекреацију и балнеоклиматолошке сврхе;

6) коришћење термалне и минералне воде (осим подземних вода из којих се могу добити
корисне минералне сировине и геотермална енергија);

7) коришћење воде за еколошке и друге намјене, у складу са овим законом.

Општа употреба вода

Члан 42



Општом употребом вода, у смислу овог закона, сматра се њено коришћење, без
претходног третмана, односно без употребе посебних уређаја (пумпе, натеге и др.) или
изградње водних објеката за:

1) личне и потребе домаћинства (за пиће, санитарне потребе, појење стоке и сл.);

2) купање и рекреацију у површинским водама;

3) гашење пожара и обављање послова заштите људи и добара;

4) пловидбу.

Начин и услови опште употребе воде из става 1 тач. 1, 2 и 3 овог члана ближе се уређују
прописом надлежног органа јединице локалне самоуправе.

Вода за пловидбу користи се на начин и под условима утврђеним посебним законом.

Посебна употреба вода

Члан 43

Свако коришћење вода које прелази општу употребу представља посебну употребу,  за
коју је потребно стећи водно право, уколико овим законом није друкчије одређено.

Водно право из става 1 овог члана стиче се водном дозволом или уговором о концесији.

Услови посебне употребе вода у плану управљања водама

Члан 44

Планом управљања водама може бити искључена или ограничена посебна употреба
воде, уколико се њоме:

1) угрожава здравље и безбједност људи;

2) угрожава природна равнотежа водних и приобалних екосистема, односно заштићених
подручја;

3) знатно ограничава општа употреба вода;

4) ограничава уређење вода и заштита од поплава.

Привремено ограничење или обустављање водног права

Члан 45

Право на посебну употребу воде може се привремено ограничити или обуставити, ако је
усљед природних појава или људске активности угрожено обезбјеђивање воде у потребној
количини, њен квалитет, природна равнотежа водних и приобалних екосистема или
смањена безбједност од штетног дејства воде.

Право на посебну употребу воде може се привремено ограничити или обуставити и у
случају већег оштећења водне инфраструктуре, њене реконструкције, као и у другим
случајевима који могу проузроковати недостатак потребне количине воде или смањити
безбједност од штетног дејства вода.



Орган који је издао водну дозволу или водну сагласност одлучује о ограничењима из ст.
1 и 2 овог члана.

Статус објекта по престанку водног права

Члан 46

По престанку водног права, ималац водног права дужан је да, у року од годину дана од
дана престанка водног права, уколико водном дозволом, водном сагласношћу или уговором
о концесији није одређен краћи рок, о свом трошку, уклони објекте које је изградио ради
остваривања тог права.

Уколико ималац водног права у року из става 1 овог члана не уклони објекат,  његово
уклањање ће извршити орган надлежан за утврђивање водног права, о трошку имаоца тог
права.

Уколико се објекат из става 1  овог члана може користити за заштиту квалитета вода,
уређење и коришћење вода и заштиту од штетног дејства вода или очување екосистема,
објекат и земљиште на коме је изграђен постају саставни дио јавног водног добра.

Против одлуке из става 2 овог члана коју је донио надлежни орган локалне управе може
се изјавити жалба главном администратору, а против одлуке коју је донио надлежни орган
управе Министарству.

5.1.1. Коришћење вода за водоснабдијевање

Приоритети у водоснабдијевању

Члан 47

Коришћење вода за водоснабдијевање по сљедећем редосљеду: снабдијевање
становништва водом за пиће, одбрану земље, санитарне потребе и напајање стоке има
приоритет над коришћењем вода за остале намјене.

Коришћење воде на подручју изворишта, за потребе из става 1 овог члана, у обиму који
одговара тим потребама у периоду од пет година од дана подношења захтјева, осим ако се
те потребе не могу задовољити на економичнији и рационалнији начин, има приоритет у
односу на потребе за водом изван тог подручја, за исте намјене.

Воде које се користе или су намијењене за водоснабдијевање не могу се користити за
друге намјене на начин који би неповољно утицао на потребну количину и својства воде за
водоснабдијевање.

Јавно и индивидуално водоснабдијевање

Члан 48

Водоснабдијевање може бити јавно и индивидуално.

Јединица локалне самоуправе дужна је да организује и обезбиједи јавно
водоснабдијевање на својој територији за сва насеља већа од 200 становника или чија је
просјечна годишња потреба за водом већа од 100 m3/дан (1.16 l/s).



За водоснабдијевање двије или више јединица локалних самоуправа, односно насеља на
њиховом подручју, јавно водоснабдијевање се може обезбиједити организовањем
регионалног водовода.

Водоснабдијевање сеоских и других насеља или њихових дјелова који не испуњавају
критеријуме из става 2  овог члана, као и водоснабдијевање једног или више корисника,
врши се у складу са прописом јединице локалне самоуправе.

Прописом из става 4 овог члана утврђују се услови за приступање изградњи, коришћењу,
одржавању и управљању објектима и системима за водоснабдијевање.

Квалитет воде за људску употребу

Члан 49

Вода која служи или је намијењена за пиће или за производњу и прераду животних
намирница и санитарно-хигијенске потребе мора, у погледу квалитета, испуњавати услове
утврђене прописима.

Послови водоснабдијевања

Члан 50

Водоснабдијевањем, у смислу овог закона, сматра се:

1) захватање подземних и површинских вода за пиће и друге потребе;

2) заштита изворишта вода;

3) пречишћавање (припрема) вода за пиће и друге потребе до степена здравствене
исправности;

4) мјерење количине воде која је захваћена на водозахвату;

5) довођење воде до мјеста потрошње (закључно са резервоаром, односно прикључком на
комунални систем водоснабдијевања, односно дистрибутивну мрежу);

6) расподјела и дистрибуција воде корисницима.

Послове водоснабдијевања из става 1 овог члана,  у складу са законом,  обавља јавно
предузеће, односно привредно друштво (у даљем тексту: предузеће за водовод и
канализацију), које је регистровано за обављање послова водоснабдијевања у Централном
регистру Привредног суда и које испуњава услове у погледу техничко-технолошке
опремљености и организационе и кадровске оспособљености.

Ближе услове из става 2 овог члана прописује министарство надлежно за послове
комуналних дјелатности, у сарадњи са Министарством.

Испуњеност услова из става 2 овог члана рјешењем утврђује надлежни орган управе.

Против рјешења из става 4 овог члана може се изјавити жалба Министарству.

Обавеза контроле квантитета и квалитета воде

Члан 51



Предузеће за водовод и канализацију дужно је да:

1) постави уређаје и обезбиједи стално и систематско регистровање количина воде и
испитивање квалитета воде на водозахвату;

2) предузима мјере за обезбјеђење здравствене исправности воде за пиће;

3) предузима мјере за обезбјеђење техничке исправности уређаја.

Податке о извршеним пословима из става 1 овог члана предузеће за водовод и
канализацију доставља периодично надлежном органу управе ради вођења евиденције у
информационом систему.

Начин и поступак мјерења количина воде из става 1 тачка 1 овог члана ближе се утврђује
прописом који доноси Министарство.

Пропис о врсти, начину и обиму испитивања квалитета воде доноси министарство
надлежно за послове здравља, уз сагласност министарства надлежног за послове заштите
животне средине.

Контрола квалитета воде

Члан 52

Испитивање квалитета воде за водоснабдијевање и купање врши се на водозахватима,
односно купалиштима, према годишњем програму који доноси Министарство, уз претходно
мишљење министарства надлежног за послове здравља и заштите животне средине.

Програм из става 1 овог члана доноси се до 31. децембра текуће године за наредну
годину.

Систематско испитивање из става 1 овог члана врши овлашћено акредитовано правно
лице које је уписано у Централни регистар Привредног суда за обављање тих послова.

Висина накнаде за систематско испитивање квалитета воде утврђује се уговором о
повјеравању послова, који са овлашћеним правним лицем закључује власник, односно
корисник објекта за водоснабдијевање или рекреацију.

Изворишта намијењена за регионално и јавно водоснабдијевање

Члан 53

Изворишта намијењена за регионално и јавно водоснабдијевање (јавним водоводом) од
посебног су значаја за Републику.

Изворишта из става 1 овог члана и његове границе утврђује Влада.

Изворишта из става 1 овог члана уписују се у катастар непокретности, по предлогу
надлежног органа управе.

Обезбјеђење гарантованог минимума

Члан 54



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

Министарство доноси пропис којим се ближе утврђује начин одређивања гарантованог
минимума, узимајући у обзир потребе обезбјеђивања доброг статуса вода.

Истражни радови на изворишту

Члан 55

Коришћење воде из изворишта површинских и подземних вода,  осим опште употребе
вода у смислу овог закона, може се дозволити само ако су претходно обављени истражни
радови, на основу којих је доказана могућност њиховог рационалног коришћења, у складу са
законом.

Истражним радовима из става 1 овог члана сматрају се истраживања која обухватају
утврђивање резерви, издашности и квалитета воде на одређеном изворишту и његову
повезаност и утицај на друга изворишта.

Обим и врсту истражних радова за изворишта површинских вода одређује орган
надлежан за издавање водних аката.

Обим и врсту истражних радова за изворишта подземних вода одређује орган надлежан
за издавање водних аката,  уз претходно мишљење министарства надлежног за геолошке
послове.

Заштита изворишта

Члан 56

Подручја на којима се налазе изворишта површинске и подземне воде која се користе или
су просторним планским документима предвиђена за јавно водоснабдијевање морају бити
заштићена од намјерног или случајног загађивања и других утицаја који могу неповољно
дјеловати на издашност изворишта и на здравствену исправност воде (зоне санитарне
заштите).

Заштита изворишта површинске и подземне воде врши се на начин утврђен рјешењем о
заштити изворишта, коме су претходили истражни радови.

Рјешење из става 2 овог члана доноси орган надлежан за издавање водних аката уз
претходно мишљење министарства надлежног за послове здравља.

Зоне санитарне заштите

Члан 57

За санитарну заштиту изворишта за јавно водоснабдијевање одређују се три зоне заштите,
и то: шира зона заштите, ужа зона заштите и зона непосредне заштите.

За потенцијална регионална изворишта за водоснабдијевање зоне санитарне заштите
одређују се водном основом.

Зоне санитарне заштите изворишта одређују се у складу са хидролошким,



хидрогеолошким и другим својствима земљишта и сливних подручја и предвиђеним
начином њиховог коришћења.

Зоне санитарне заштите изворишта утврђене рјешењем о заштити изворишта, као и
простор предвиђен за зоне санитарне заштите,  уносе се у планове управљања водама и
просторне планове посебне намјене.

Пропис о одређивању и одржавању зона и појасева санитарне заштите изворишта и
ограничењима у зонама заштите доноси Министарство, уз сагласност министарства
надлежног за послове здравља и министарства надлежног за заштиту животне средине, а за
изворишта подземних вода и министарства надлежног за геолошке послове.

Праћење карактеристика воде

Члан 58

Ради коришћења и заштите површинских и подземних вода обавезно се прате
квалитативни и квантитативни параметри вода.

Параметре из става 1 овог члана прати орган државне управе надлежан за
хидрометеоролошке послове.

Праћење параметара из става 1  овог члана врши се према годишњем програму који
доноси Влада до 31. децембра текуће године за наредну годину, на предлог Министарства.

Подаци из става 1 овог члана су јавни.

Обавезе извођача истражних и других радова

Члан 59

Ако се приликом истражних геолошких, рударских и других радова наиђе на водоносни
слој, извођач радова је дужан да одмах о томе обавијести надлежни орган управе,
министарство надлежно за геолошке послове и министарство надлежно за послове заштите
животне средине и да предузме мјере ради спрјечавања загађивања подземних вода.

Ако се 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 воде и заштиту вода од загађивања.

5.1.2. Коришћење воде за наводњавање

Остваривање права на наводњавање

Члан 60

Захватање и коришћење површинских и подземних вода, за наводњавање
пољопривредног или другог земљишта остварује се под условима одређеним водном
дозволом.

Власници,  односно корисници објеката и система за наводњавање дужни су да сносе



сразмјерне трошкове њиховог управљања и одржавања.

Квалитет воде за наводњавање

Члан 61

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

Министарство надлежно за послове пољопривреде, уз претходно мишљење
министарства надлежног за послове здравља, ближе утврђује параметре квалитета воде која
се користи за наводњавање пољопривредног земљишта.

5.1.3. Коришћење водних снага

Начин остваривања права на коришћење водних снага

Члан 62

Коришћење водних снага за производњу електричне енергије или за погон уређаја снагом
воде остварује се на основу водне дозволе и уговора о концесији.

Право на коришћење водних снага за погон једноставнијих уређаја и постројења за
потребе једног или више домаћинстава и за обављање дјелатности мањег обима од значаја
за живот људи у руралном подручју (захватање воде за водоснабдијевање; покретање
млинова, пилана, ковачница и сл.) може се стећи на основу водне дозволе.

Додјела права коришћења водних снага врши се према значају за остваривање јавног
интереса (побољшања општег стандарда људи, степена заштите животне средине, заштите
здравља и рационалнијег коришћења водне снаге и др.).

Услови за изградњу објеката

Члан 63

Објекти и уређаји за коришћење водних снага морају се пројектовати и градити на начин
који:

1) омогућава враћање воде истог квалитета послије искоришћене енергије у водоток или
друге површинске воде;

2) не умањује постојећи обим и не спрјечава коришћење воде за водоснабдијевање,
наводњавање и друге намјене, у складу са овим законом;

3) не умањује степен заштите и не отежава спровођење мјера заштите од штетног дејства
вода;

4) не погоршава услове санитарне заштите и не утиче негативно на еколошки статус вода
и стање животне средине;

5) неће довести до губитка установљене посебне међународне заштите водотока, односно
других површинских вода.



При пројектовању и изградњи брана и акумулација за коришћење водних снага треба у
највећем могућем степену, обезбиједити њихово вишенамјенско коришћење (заштита од
поплава, водоснабдијевање, наводњавање, повећање протицаја у циљу поправке квалитета
воде у маловодним периодима и друге намјене).

Управљање и коришћење објеката

Члан 64

Објекти за коришћење водних снага из члана 35 став 2  алинеја 3 овог закона су од
интереса за Републику.

Водним објектима из става 1 овог члана, који су у државној својини, управља привредно
друштво односно друго правно лице коме је Влада дала те објекте на управљање.

Правна и физичка лица која изграде водне објекте за коришћење водних снага за
сопствене потребе стичу право управљања и коришћења тих објеката, у складу са законом.

5.1.4. Коришћење воде за пловидбу

Члан 65

Вода за пловидбу користи се на начин и под условима утврђеним законом.

Изградња водних објеката у функцији пловидбе мора се вршити у складу са овим
законом.

Водни објекти из става 2 овог члана су од интереса за Републику.

Пројекти експлоатације рјечних наноса морају бити у сагласности са функцијама
пловидбе.

5.1.5. Коришћење воде за узгој рибе, шкољки и ракова

Члан 66

Хладноводни рибњаци, на водама највишег квалитета, могу се градити уколико се њима
не угрожавају функције тих вода као изворишта за снабдијевање насеља.

Топловодни рибњаци се могу градити на свим мјестима у подручју алувијалне равни,
осим на мјестима на којима се користе или налазе изворишта подземних вода или на
којима се планира изградња водних грађевина за заштиту од поплава и заштиту вода.

Правна лица која управљају акумулацијама, каналима и другим акваторијумима имају под
једнаким условима, првенство приликом додјеле риболовних подручја на тим
акумулацијама, каналима и другим акваторијумима.

Порибљавање, узгој и излов рибе, шкољки и ракова смије се вршити у складу са
основном намјеном акумулације, канала или другог акваторија.

5.1.6. Коришћење вода за спорт, туризам, купање и рекреацију

Члан 67



Намјене, односно услови за коришћење акумулација и других акваторија за спорт,
купање, рекреацију на водама и туризам одређују се просторним планом Републике,
просторним планом подручја посебне намјене и другим планским документима, у складу са
овим законом.

Планским документима из става 1 овог члана, у складу са намјеном и режимом заштите
акумулације или другог акваторија,  одређују се садржаји који се могу реализовати у зони
тих акваторија, укључујући и садржаје који превазилазе општу употребу вода
(паркиралишта, приступне стазе до воде и око акваторија,  плаже и санитарни уређаји на
њима, дозвољене активности на води, као: сплаварење, рафтинг, кајакаштво, једрење и др.
и у простору водног добра и друго што је у вези са намјенама акумулација, односно
акваторија и режимом њихове заштите).

5.1.7. Експлоатација рјечних наноса (шљунка и пијеска)

Услови експлоатације шљунка и пијеска

Члан 68

Рјечни наноси из обновљивих и необновљивих лежишта могу се експлоатисати на
локалитетима на којима се експлоатацијом доприноси очувању или побољшању водног
режима, у обиму којим се не нарушава водни режим, стабилност обала и природна
равнотежа водних и приобалних екосистема.

Експлоатација рјечних наноса из обновљивих и необновљивих лежишта врши се на
основу водне сагласности и уговора о концесији, у складу са овим законом.

Уз захтјев за издавање водне сагласности подноси се:

1) пројекат експлоатације рјечних наноса, урађен у складу са пројектом регулације који
израђује надлежни орган управе;

2) сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде, када се експлоатација
рјечних наноса врши на пољопривредном земљишту;

3) сагласност министарства надлежног за послове заштите животне средине када се
експлоатација наноса и тресета врши у националним парковима;

4) копија плана парцеле, а по потреби и доказ о праву својине, односно праву коришћења
одговарајуће непокретности.

Услови за експлоатацију рјечних наноса и евиденција о експлоатацији

Члан 69

Експлоатацију рјечних наноса може вршити привредно друштво које је регистровано за
обављање експлоатације рјечних наноса у Централном регистру Привредног суда, има
најмање једно запослено лице одговарајуће струке, посједује одговарајућу механизацију и
које је прибавило водну сагласност.

Привредно друштво које врши експлоатацију рјечних наноса дужно је да:

1) води уредну евиденцију о врсти и количини извађеног рјечног наноса;



2) податке о врсти и количини извађеног материјала доставља надлежном органу управе,
односно надлежном органу локалне управе.

Ближи услови које мора испуњавати привредно друштво за експлоатацију рјечних
наноса у погледу запослених и механизације, садржаја и начина вођења евиденције из
става 2 овог члана, начина и рокова достављања података о количини извађеног материјала
и услова за паушално одређивање података о количини извађеног материјала утврђују се
прописом Министарства.

Накнада штете

Члан 70

Привредно друштво које приликом експлоатације рјечних наноса причини штету дужно
је да штету надокнади, у складу са општим прописима о накнади штете.

Наплаћени износ накнаде штете користи се за санирање причињене штете.

Обустава експлоатације рјечних наноса

Члан 71

Експлоатација рјечних наноса обуставиће се када је експлоатацијом наноса изазван
поремећај водног режима, а може се обуставити када се утврди да би се даљом
експлоатацијом наноса могао изазвати поремећај водног режима или негативан утицај на
водне екосистеме.

Рјешење о обустави експлоатације из става 1 овог члана доноси орган надлежан за
издавање водне сагласности.

5.2. Заштита вода од загађивања

Разлози за заштиту вода

Члан 72

Заштита вода од загађивања, у смислу овог закона, је скуп мјера и поступака којима се
одржава квалитет вода, односно унапређује до нивоа прописаног за коришћење по
појединим намјенама.

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

Заштита вода од загађивања спроводи се забраном, ограничавањем и спрјечавањем
уношења у воде опасних и штетних материја, прописивањем, налагањем и предузимањем
других мјера за очување и побољшање квалитета вода.

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

Циљеви заштите вода у области заштите животне средине



Члан 73

Циљеви заштите вода у области заштите животне средине су:

1) за површинске воде:

- спрјечавање погоршања статуса свих површинских вода;

- заштита, унапрјеђење и обнављање свих површинских вода;

- остваривање доброг статуса вода за вјештачка и јако измијењена водна тијела;

-  заштита и унапрјеђивање свих вјештачких и јако измијењених водних тијела, у циљу
остваривања доброг еколошког потенцијала и доброг хемијског статуса површинских вода;

-  убрзана редукција (смањење) загађења приоритетним супстанцама, као и прекид или
постепено укидање испуштања, емисије и губитака приоритетно опасних супстанци;

2) за подземне воде:

- превенција или ограничење уношења загађења у подземне воде и спрјечавање
погоршања статуса свих водних тијела подземних вода;

-  заштита, унапрјеђење и обнављање свих подземних вода и остваривање равнотеже
захватања и надокнађивања подземних вода (заштита од прекомјерне експлоатације), у
циљу осигурања доброг статуса подземних вода;

- смањење значајнијег повећања концентрације загађења које је резултат утицаја
активности човјека ради прогресивног умањивања загађивања подземне воде;

3) за заштићена подручја:

- усаглашавање са утврђеним стандардима и циљевима за поједина заштићена подручја.

Када је општим актом утврђено више циљева из става 1 овог члана, примјењиваће се
мјере одређене за остваривање највишег постављеног циља.

Мјере за остваривање заштите вода од загађивања

Члан 74

Заштита вода од загађивања остварује се:

- организацијом контроле квалитета воде и извора загађења, забраном и ограничавањем
уношења у воде опасних и штетних супстанци -  материја,  забраном стављања у промет
супстанци опасних за воде за које постоји супституција еколошки погоднијих производа и
др.;

- економским мјерама плаћањем накнаде за загађивање воде, која није нижа од трошкова
њеног пречишћавања;

- пречишћавањем отпадних вода на мјесту настајања, примјеном техничко-технолошких
мјера и увођењем савремених технологија у производњу;

- водним мјерама, којима се побољшава режим и квалитет малих вода намјенским
испуштањем чисте воде из акумулација, а посебно ради отклањања посљедица хаваријских
загађења.



Класификација и категоризација површинских вода

Члан 75

Ради заштите и унапрјеђења квалитета површинских вода врши се класификација вода и
категоризација водних тијела површинских вода.

Класификацијом вода врши се општа подјела вода у класе и одређују основни показатељи
и границе њихових дозвољених вриједности за поједине намјене.

Класификација вода из става 2 овог члана врши се у односу на њихов еколошки и
хемијски статус и еколошки потенцијал.

Категоризацијом водних тијела површинских вода врши се њихово разврставање, према
квалитету који треба да се одржи или обезбиједи за постизање доброг статуса вода.

Категорије водних тијела површинских вода, утврђене у складу са ставом 4 овог члана,
исказују се у плановима управљања водама.

Класификација вода и категоризација водних тијела површинских вода, на предлог
Министарства, уз претходно мишљење министарства надлежног за послове здравља и
министарства надлежног за послове заштите животне средине, утврђује се прописом
Владе.

Класификација и категоризација подземних вода

Члан 76

Ради заштите и унапрјеђења квалитета подземних вода врши се класификација и
категоризација водних тијела подземних вода у односу на њихов квантитативни и хемијски
статус.

Класификација вода и категоризација подземних вода, на предлог Министарства, уз
претходно мишљење министарства надлежног за послове здравља, министарства
надлежног за послове заштите животне средине и министарства надлежног за геолошке
послове, утврђује се прописом Владе.

Категорије подземних вода,  утврђене у складу са ставом 2 овог члана, исказују се у
плановима управљања водама.

План заштите вода од загађивања

Члан 77

Заштита вода од загађивања спроводи се у складу са планом заштите вода од загађивања.

План заштите вода од загађивања израђује се на основу извршене класификације и
категоризације вода из чл. 75 и 76 овог закона и стратегије заштите вода од загађивања
утврђене водном основом.

План заштите вода од загађивања, нарочито, садржи: мјере за спрјечавање или
ограничавање уношења у воде опасних и штетних супстанци - материја, мјере за
спрјечавање и одлагање отпадних и других материја на подручјима на којима могу утицати
на погоршање квалитета вода, мјере за пречишћавање загађених вода, мјере за спрјечавање



утицаја расутих загађивача,  мјере заштите водених екосистема и других екосистема који
непосредно зависе од водених екосистема, начин спровођења интервентних мјера у
одређеним случајевима загађивања, органе, привредна друштва, друга правна лица,
установе и предузетнике који су дужни да спроводе поједине мјере и радове,  рокове за
смањење загађивања воде, одговорности и овлашћења у вези са спровођењем заштите вода,
план изградње објеката за пречишћавање отпадних вода, са пратећим уређајима, за најмање
2000 еквивалентних становника, мјере контроле квалитета загађивања воде комбинованим
приступом за тачкасте и дифузне изворе загађивања и друге мјере потребне за заштиту и
унапрјеђење квалитета вода.

План заштите вода од загађивања доноси Влада, на предлог Министарства, за период од
шест година.

Оперативни план заштите вода од хаваријских загађења

Члан 78

Заштита вода у случају хаваријских загађења спроводи се у складу са оперативним
планом заштите од хаваријских загађења.

Оперативни план заштите од хаваријских загађења, нарочито, садржи:

- основне податке о одговорним лицима, органима, привредним друштвима, другим
правним лицима, установама и предузетницима за спровођење заштите,

-  поступке у циљу ублажавања или отклањања могућих негативних ефеката на режим
вода, водене екосистеме, системе зависне од водених екосистема и животну околину.

Оперативни план заштите вода од хаваријских загађења за воде од значаја за Републику
припрема и спроводи надлежни орган управе, а доноси Министарство, уз сагласност
министарства надлежног за послове заштите животне средине, на период од двије године.

Оперативни план заштите вода од хаваријских загађења за воде од локалног значаја, уз
сагласност надлежног органа управе, доносе и спроводе јединице локалне самоуправе, на
период од двије године.

Оперативни план из става 4 овог члана мора бити усклађен са планом из става 3 овог
члана.

Забране у циљу заштите квалитета вода

Члан 79

Ради заштите квалитета вода забрањено је:

1) уношење у површинске и подземне воде опасних и штетних супстанци - материја које
могу довести до погоршања тренутног стања, односно прекорачења прописаних
вриједности квалитета воде;

2) уношење супстанци које могу загадити воду или могу изазвати замуљивање и
заслањивање воде и таложење наноса;

3) коришћење ђубрива или средстава за заштиту биља у обалном појасу, која могу довести
до прекорачења прописаних вриједности квалитета копнене воде;



4) испуштање у јавну канализацију отпадних вода које садрже опасне и штетне супстанце
- материје:

- изнад прописаних вриједности,

- које могу штетно дјеловати на могућност пречишћавања вода из канализације,

- које могу оштетити канализациони систем и постројење за пречишћавање вода,

- које могу негативно утицати на здравље запослених који одржавају канализациони
систем;

5) одлагање комуналног или другог отпада на водном земљишту, високим обалама
ријека,  странама клисура и кањона,  природним јамама, вртачама и осталим локацијама
одакле могу доспјети у површинске или подземне воде или довести до погоршања
квалитета вода;

6) остављање у кориту за велику воду природних и вјештачких водотока и језера, као и на
другом земљишту, материјала који могу загадити воде;

7) прање возила, машина, опреме и уређаја у површинским водама и на водном
земљишту.

Ближи пропис о квалитету и санитарно-техничким условима за испуштање отпадних
вода у реципијент (пријемник) и у јавну канализацију доноси Министарство, уз претходно
мишљење министарства надлежног за послове заштите животне средине и министарства
надлежног за послове здравља.

Обавеза пречишћавања отпадних вода

Члан 80

Привредно друштво, друго правно лице, односно предузетник који испушта или одлаже
материје које могу загадити воду дужан је да те материје, прије испуштања у систем јавне
канализације или други пријемник, дјелимично или потпуно одстрани у складу са законом.

Привредно друштво, друго правно лице, односно предузетник који испушта отпадну воду
непосредно у пријемник дужан је да обезбиједи пречишћавање отпадних вода до нивоа
који одговара прописима о ефлуентима (емисији).

Ради обезбјеђења пречишћавања отпадних вода до степена утврђеног прописом из члана
79 став 2 овог закона, привредно друштво, друго правно лице, односно предузетник који
испушта отпадну воду у јавну канализацију дужан је да изгради и одржава уређаје за
пречишћавање отпадних вода.

Ради обезбјеђења пречишћавања отпадних вода до степена утврђеног прописом из члана
79 став 2 овог закона, јединица локалне самоуправе дужна је да годишње улаже средства у
изградњу, реконструкцију и одржавање објеката за пречишћавања отпадних вода, са
пратећим уређајима,  до нивоа предвиђеног планом изградње објеката за пречишћавање
отпадних вода за најмање 2000 еквивалентних становника.

Обавеза загађивача

Члан 81



Ако дође до непосредне опасности од загађења или до загађења површинских и
подземних вода, привредно друштво, друго правно лице, односно предузетник који је
проузроковао опасност, односно загађење дужан је да одмах предузме мјере потребне за
спрјечавање, смањење и санацију загађења вода, да планира средства и рокове за њихово
извршење, као и да надокнади причињену штету.

Министарство ближе утврђује елементе за процјену директне и индиректне штете и
мјере потребне за њихово отклањање.

Ако привредно друштво, друго правно лице, односно предузетник не поступи у смислу
става 1 овог члана спровођење тих мјера, о његовом трошку, обезбиједиће надлежни орган,
у складу са законом.

Управљање објектима за заштиту вода од загађивања

Члан 82

На водним објектима из члана 35 став 3 овог закона, који служе за прихватање,
пречишћавање, одвођење и испуштање отпадних вода насеља, као објектима од јавног
интереса у државној својини, својинска права и овлашћења врши јединица локалне
самоуправе, ако посебним законом није друкчије одређено.

Јединица локалне самоуправе право управљања на објектима из става 1 овог члана
преноси на привредно друштво, односно јавно предузеће које испуњава услове у погледу
техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености, које је
уписано у Централном регистру Привредног суда за обављање дјелатности заштите вода од
загађивања.

Ближи пропис о условима из става 2 овог члана доноси Министарство.

Испуњеност услова из става 2 овог члана рјешењем утврђује надлежни орган управе.

Против рјешења из става 4 овог члана може се изјавити жалба Министарству.

Привредна друштва,  друга правна лица,  предузетници и физичка лица дужна су да,  у
складу са овим законом, водне објекте за заштиту вода од загађивања које су изградила за
своје потребе одржавају у функционалном стању.

Систематско праћење квалитета воде

Члан 83

Ради праћења стања квалитета вода у односу на извршену класификацију и
категоризацију из чл. 75 и 76 овог закона, врши се систематско испитивање квалитета и
квантитета вода на профилима површинских и подземних вода и заштићених подручја
утврђеним годишњим програмом систематског испитивања квалитета воде.

Систематско испитивање из става 1 овог члана врши орган државне управе надлежан за
хидрометеоролошке послове.

Орган државне управе надлежан за хидрометеоролошке послове дужан је да омогући
коришћење резултата из става 1  овог члана свим заинтересованим правним и физичким
лицима, без накнаде.

Орган државне управе надлежан за хидрометеоролошке послове саставља годишњи



извјештај о стању и промјенама квалитета вода и доставља га најкасније до 1. марта текуће
године за претходну годину Министарству, надлежном органу управе, министарству
надлежном за послове здравља, министарству надлежном за послове заштите животне
средине и министарству надлежном за геолошке послове.

Систематско испитивање квалитета вода врши се према годишњем програму који доноси
Министарство.

Програм из става 5 овог члана, нарочито садржи:

1) број и положај мјерних профила;

2) начин и поступак испитивања квалитета вода;

3) број, обим и услове у којима се врши испитивање;

4) садржину извјештаја о утврђеном квалитету вода.

Мјерење количина и испитивање квалитета отпадних вода

Члан 84

Привредно друштво,  друго правно лице и предузетник који испушта отпадне воде у
пријемник или јавну канализацију дужан је да постави уређај за мјерење, да мјери количине
и испитује квалитет отпадних вода, као и њихов утицај на пријемник и да податке
доставља надлежном органу управе.

Привредно друштво, друго правно лице и предузетник који има уређаје за пречишћавање
отпадних вода и мјерни уређај, дужан је да их одржава у исправном стању, да обезбиједи
њихово редовно функционисање и да води дневник рада уређаја за пречишћавање
отпадних вода.

Пропис о начину и поступку испитивања квалитета отпадних вода, минималном броју
испитивања и садржају извјештаја о утврђеном квалитету отпадних вода доноси
Министарство, уз претходно мишљење министарства надлежног за послове заштите
животне средине и министарства надлежног за послове здравља.

Пропис о начину и условима мјерења количина отпадних вода које се испуштају у
пријемник доноси Министарство.

Правна лица за испитивање квалитета воде

Члан 85

Правна лица могу да врше одређену врсту (физичко-хемијских, хидролошких,
микробиолошких, хидробиолошких и радиолошких) испитивања квалитета површинских и
подземних вода, као и испитивање квалитета отпадних вода, ако испуњавају услове у
погледу кадра, опреме, просторија и друге прописане услове, имају акредитацију за ту врсту
послова и ако су уписана у одговарајући регистар.

Министарство, уз претходно мишљење министарства надлежног за послове заштите
животне средине и министарства надлежног за послове здравља,  ближе утврђује услове
које морају да испуњавају правна лица из става 1 овог члана.

Правна лица из става 1 овог члана дужна су да Министарству, надлежном органу управе,



министарству надлежном за послове заштите животне средине и органу државне управе
надлежном за хидрометеоролошке послове, доставе једном мјесечно резултате испитивања,
а обавјештење о хаваријском загађењу воде у току истог дана.

Обавезе органа државне управе надлежног за хидрометеоролошке послове

Члан 86

Орган државне управе надлежан за хидрометеоролошке послове дужан је да, одмах по
сазнању о хаваријском загађивању вода, о наступању загађења обавијести Министарство,
надлежни орган управе, министарство надлежно за послове заштите животне средине и
јединицу локалне самоуправе на подручју појаве загађења.

Орган државне управе надлежан за хидрометеоролошке послове дужан је да непрекидно
прати кретање таласа, односно појаве хаваријског загађења воде дуж водотока, језера или
приобалног мора све до тренутка престанка хаваријског загађења и о томе обавјештава
органе из става 1 овог члана.

Заштита вода од загађивања минералним уљима

Члан 87

Ради заштите вода од утицаја загађења, забрањено је са обалног појаса или у зони
изворишта испуштати: минерална уља која директно или индиректно доспијевају у воде и
минерална уља која потичу од било ког уређаја за пребацивање на пловни објекат или са
њега, као и друге материје које директно потичу или су везане за истраживање,
искоришћавање и прераду на обалном појасу, а које директно или индиректно могу
доспјети у воде.

Ако, у изузетним околностима (виша сила и сл.), дође до загађивања водотока, језера или
приобалног мора минералним уљима, надлежни инспекцијски орган ће сваки случај
посебно испитати, ради утврђивања да ли су предузете све мјере да до загађивања не дође.

Под минералним уљем, у смислу овог закона, подразумјевају се: сирова нафта, петролеј,
бензин, дизел гориво, уље за ложење, мазивна уља и мазут.

Уређаји за преузимање отпадних уља, вода и других материја

Члан 88

Пристаништа и луке дужне су да поставе потребне уређаје за преузимање отпадних
минералних уља,  уљних смјеша,  отпадних вода и других отпадних материја са пловних
објеката, у складу са законом.

Услови за изградњу објеката и уређаја за прихватање, прераду и чување
минералних уља

Члан 89

Нафтоводи, спојнице бродова са уређајима на обали, као и уређаји за прихватање,



прераду и чување минералних уља, морају бити тако изграђени, обезбијеђени и одржавани
да онемогућавају отицање и цурење уља у воде.

Вођење књиге уља на пловним објектима

Члан 90

Власници, односно корисници пловних објеката дужни су да на пловним објектима воде
књигу уља у складу са међународним и домаћим прописима.

Обавеза пријаве загађења вода

Члан 91

Грађанин, власник, односно корисник дијела обале, заповједник пловног објекта и друго
одговорно лице на пловном објекту дужно је да одмах пријави министарству надлежном за
послове поморства, надлежним инспекцијским органима или органу државне управе
надлежном за послове полиције,  ако примјети да је дошло до загађења вода у водотоку,
језеру или приобалном мору.

5.3. Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода

5.3.1 Уређење водотока и других вода

Појам уређења водотока и других вода

Члан 92

Уређењем водотока и других вода, у смислу овог закона, сматрају се радови на изградњи
и одржавању регулационих објеката у кориту водотока и на водном добру, одржавање
стабилности обала и корита водотока и други радови којима се омогућава контролисани и
нешкодљиви ток воде, леда и наноса, њихово намјенско коришћење и грађење и одржавање
водних објеката и система различитих намјена.

Одржавање водотока, водног добра и водних објеката и система

Члан 93

Под одржавањем водотока, водног добра и водних објеката и система сматрају се,
посебно:

1) радови на одржавању природних и вјештачких водотока: чишћењем, уклањањем
наноса и дјелимичним продубљавањем дна корита, ублажавањем кривина без значајније
промјене трасе корита и сл.;

2) земљани и слични радови на уређењу и одржавању обала, земљани радови у
инундационом појасу,  крчење и кошење растиња,  обнављање и одржавање пропуста и
прелаза;

3) одржавање регулационих и заштитних водних објеката: поправка, појачавање и



обнављање насипа, крчење, кошење и радови на вегетационој заштити објеката и замјена
оштећених дјелова објеката;

4) одржавање водних објеката за мелиорационо одвођење: чишћење, техничко и
вегетационо одржавање објеката и појаса уз објекте, земљани радови на мањим допунама
каналске мреже, ублажавање завоја и нагиба, дренажни радови, израда типских пропуста и
сличних објеката који су саставни дио каналске мреже, њихово обнављање и замјена.

5.3.2. Заштита од штетног дејства вода

Радови и мјере на заштити од штетног дејства вода

Члан 94

Заштита од штетног дејства вода обухвата радове и мјере на заштити од поплава, заштити
од рјечне ерозије, заштити од ерозије водом, вјетром и бујицама и одводњавање и
отклањање посљедица од тих дјеловања вода.

Угрожена подручја

Члан 95

За обезбјеђење заштите од штетног дејства вода утврђује се подручје које је угрожено
усљед:

1) поплава (у даљем тексту: поплавно подручје);

2) ерозије водом и вјетром (у даљем тексту: ерозивно подручје).

Поплавна и ерозивна подручја се воде у катастру непокретности.

Забиљежба подручја из става 2 овог члана врши се на предлог надлежног органа управе,
односно надлежног органа локалне управе.

Поплавна подручја

Члан 96

Поплавна подручја, у смислу овог закона, су водна земљишта и друга земљишта на која се
вода понекад прелива изван водног земљишта, усљед посебних услова.

Поплавна подручја на водама од значаја за Републику утврђује Министарство, а на
водама од локалног значаја надлежни орган локалне управе, уз претходно мишљење
надлежног органа управе.

Поплавна подручја из става 1 овог члана утврђују се у зависности од степена
вјероватноће да дође до штетног дјеловања вода, броја потенцијално угрожених становника
и размјера могуће штете на објектима, земљишту и имовини.

Границе поплавних подручја се уцртавају на одговарајућим топографским подлогама и у
плановима просторног уређења, а катастарске парцеле у тим зонама се воде у
информационом систему и посебно означавају у катастру непокретности.



Разврставање водних подручја у класе

Члан 97

Земљишта на поплавном подручју разврставају се у класе у односу на степен
угрожености (зоне ризика).

Основ за разврставање представљају карте плавних зона, са утврђеним границама
плављења за велике воде различитог повратног периода.

Министарство, у сарадњи са министарством надлежним за послове просторног
планирања,  прописује методологију и критеријуме за одређивање угрожених подручја и
методологију за начин разврставања у класе према степену угрожености (зоне ризика).

Земљиште угрожено ерозијом и бујични токови

Члан 98

Земљиште угрожено ерозијом је земљиште на коме, усљед дејства воде и вјетра настају
појаве спирања, јаружања, браздања, подривања и клизања, као и земљиште подложно тим
утицајима.

Земљиштем угроженим ерозијом, поред земљишта из става 1  овог члана,  сматра се и
земљиште рудничких и индустријских јаловишта.

Бујични токови,  у смислу овог закона,  су повремени и стални токови у којима,  усљед
атмосферских падавина,  долази до нагле измјене водног режима и могућег угрожавања
живота и здравља људи и њихове имовине, као и амбијентних вриједности.

Проглашавање ерозивног подручја

Члан 99

Земљиште угрожено ерозијом проглашава се ерозивним подручјем.

Ерозивно подручје, услове за његово коришћење и противерозивне мјере утврђује
надлежни орган локалне самоуправе.

Методологију за проглашавање ерозивних подручја прописује Министарство.

Планови заштите од штетног дејства вода

Члан 100

Заштита од штетног дејства вода организује се и спроводи у складу са општим и
оперативним плановима заштите од штетног дејства вода, који се доносе за воде од значаја
за Републику и воде од локалног значаја.

Општи план заштите од штетног дејства вода,  за период од шест година,  за воде од
значаја за Републику, на предлог Министарства, доноси Влада, а за воде од локалног
значаја надлежни орган локалне самуправе, уз претходно мишљење Министарства.

Општи план заштите од штетног дејства вода, нарочито, садржи: радове и мјере које се



предузимају превентивно и у периоду наиласка великих вода за заштиту од поплава,
заштиту од ерозије и бујица и отклањање посљедица од тог дејства вода; начин
институционалног организовања одбране од штетног дејства вода; дужности, одговорности
и овлашћења руководиоца заштите од штетног дејства вода, институција и других лица
надлежних за заштиту од штетног дејства вода; начин осматрања и евидентирања података;
најаву појава и обавјештавања.

Оперативни план заштите од штетног дејства вода за период од једне године, за воде од
значаја за Републику, доноси Министарство, а припрема надлежни орган управе, а за воде
од локалног значаја надлежни орган локалне управе, уз сагласност надлежног органа
управе.

Оперативни план заштите од штетног дејства вода, нарочито,  садржи: податке и мјере
потребне за ефикасно спровођење заштите од штетног дејства вода, укључујући и
мјеродавне водостаје, критеријуме за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава,
имена руководилаца заштите од штетног дејства вода, штабове за заштиту од штетног
дејства вода, назив органа односно привредног друштва и другог правног лица које
спроводи заштиту од штетног дејства вода и средства за оперативно спровођење заштите.

Оперативни план заштите од штетног дејства вода, за воде од значаја за Републику,
доноси се најкасније до 30. новембра, а за воде од локалног значаја до 15. децембра текуће
године, за наредну годину.

Обавезе правних лица која користе акумулационе и ретензионе просторе

Члан 101

Привредна друштва и друга правна лица која управљају акумулационим и ретензионим
басенима дужна су да их одржавају и користе на начин којим се обезбјеђује прихватање
поплавних таласа.

За управљање акумулацијама намијењеним заштити од поплава, а посебно
вишенамјенским акумулацијама,  правна лица из става 1  овог члана дужна су да израде
оперативна упутства.

Садржај оперативних упутстава утврђује се прописом Министарства.

Правна лица из става 1 овог члана дужна су да достављају органу државне управе
надлежном за хидрометеоролошке послове и главном руководиоцу заштите од штетног
дејства вода податке о стању и степену напуњености акумулационих басена једанпут
недјељно, а у периоду редовне и ванредне одбране од поплава свакодневно.

Заштита од ерозије и бујица

Члан 102

Ради спрјечавања и отклањања штетног дејства ерозије и бујица спроводе се: посебне
превентивне мјере, граде се и одржавају заштитни објекти и изводе заштитни радови.

Заштитним радовима сматрају се: изградња и одржавање заштитних водних објеката
(преграде, уставе, биотехнички објекти и сл.) и извођење заштитних радова (пошумљавање,
затрављивање, терасирање, чишћење корита и други слични радови).

Грађење заштитних водних објеката и извођење заштитних радова врши се у складу са



планом управљања водама.

Спровођење заштите од ерозије и бујица

Члан 103

Заштиту од ерозија и бујица спроводи јединица локалне самоуправе.

Заштита од ерозије и бујица представља обавезу и власника и корисника земљишта на
ерозивним подручјима.

Надлежни орган локалне управе одређује превентивне мјере и неопходне радове из
члана 102 став 1 овог закона, које су дужни да предузму власници и корисници земљишта
на ерозивним подручјима.

Изградња и одржавање водних објеката и извођење радова на заштити од
ерозије и бујица

Члан 104

Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који су власници и корисници
земљишта и објеката на ерозивним подручјима дужна су да граде и одржавају заштитне
објекте и изводе заштитне радове у складу са законом.

Физичка лица која су власници и корисници земљишта и објеката на ерозивним
подручјима дужна су да на заштитним објектима изводе мање заштитне радове, у складу са
законом.

Ближи пропис о изградњи и одржавању водних објеката и извођењу радова на заштити
од ерозије и бујица доноси Министарство.

Обавеза извођења противерозивних радова и мјера

Члан 105

Извођење противерозивних радова и мјера предвиђених техничком документацијом
врши се прије или истовремено са изградњом акумулација, мелиорационих система,
саобраћајница, индустријских и других значајнијих објеката, као и уређења водотока, ако су
у гравитирајућим сливовима развијени ерозивни процеси.

5.3.3. Обавезе Републике и јединице локалне самоуправе у области заштите од
штетног дејства вода

Мјере и обим заштите

Члан 106

Ради заштите од штетног дејства вода, Република и јединица локалне самоуправе
обезбјеђују на угроженом подручју планирање, изградњу, одржавање и управљање водним
објектима.



Мјере и радови из става 1 овог члана могу се реализовати и изван угроженог подручја,
ако се тиме смањује штетно дејство вода.

Радовима и мјерама из ст. 1 и 2 овог члана не смију се погоршавати услови заштите од
штетног дејства вода, низводно.

Обим и степен заштите и потребне мјере и радови из ст. 1 и 2 овог члана утврђују се и
плановима управљања водама.

Заштиту од штетног дејства вода која није обухваћена ставом 4 овог члана може да
организује и јединица локалне самоуправе, сама или у сарадњи са заинтересованим
правним и физичким лицем, под условима прописаним овим законом.

Право својине на водним објектима за заштиту од штетног дејства вода

Члан 107

Водни објекти за заштиту од штетног дејства вода у државној су својини.

Изузетно од става 1 овог члана, водни објекти за заштиту од штетног дејства вода, који су
изграђени или се граде на земљишту које је у својини и средствима правног, односно
физичког лица и служе искључиво заштити његове имовине, у својини су тог лица.

Управљање водним објектима за заштиту од штетног дејства вода

Члан 108

Водним објектима за заштиту од штетног дејства вода од значаја за Републику управља
надлежни орган управе.

Водним објектима за заштиту од штетног дејства вода од локалног значаја управља
јединица локалне самоуправе.

Водним објектима из члана 107 став 2 овог закона управљају њихови власници, односно
корисници.

Власници,  односно корисници дужни су да водне објекте из ст.  1, 2 и 3 овог члана
одржавају у функционалном стању.

Мониторинг

Члан 109

Надлежни орган управе дужан је да обезбиједи праћење, осматрања и мјерења
(мониторинг) природних и других појава (поплаве, бујице, ерозије и др.) ради обезбјеђења
података за заштиту од штетног дејства вода.

Подаци из става 1 овог члана су јавни.

Санација посљедица штетног дејства вода

Члан 110



Санација посљедица штетног дејства вода на водном земљишту, водном тијелу и водним
објектима врши се на основу програма санације којим се утврђују врсте и обим потребних
радова.

Правно, односно физичко лице које је проузроковало штету на водном објекту у државној
својини дужно је да изврши санацију или надокнади трошкове санације.

Уколико лице из става 2 овог члана не изврши санацију, санацију извршава надлежни
орган управе, односно надлежни орган локалне управе, на терет тог лица.

Програм санације припрема надлежни орган управе, односно надлежни орган локалне
управе у складу са плановима управљања водама, ако законом није друкчије одређено.

Заштита од атмосферских вода

Члан 111

Заштита од штетног дејства атмосферских вода у уређеним насељима у надлежности је
јединице локалне самоуправе.

6. ВОДНА АКТА И ДРУГА ВОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Водна акта

Члан 112

Водним актима се, ради обезбјеђења јединственог водног режима, интегралног
управљања и правичног приступа водама, утврђују услови и начин остваривања права на
воду.

Водна акта су:

1) водни услови;

2) водна сагласност;

3) водна дозвола;

4) водни налог.

Водна акта морају бити у складу са водном основом,  плановима управљања водама и
одговарајућом техничком документацијом.

Поступак издавања водних аката спроводи се примјеном закона којим је уређен општи
управни поступак, уколико овим законом није друкчије одређено.

По жалби против водних аката које издаје надлежни орган локалне управе одлучује
главни администратор, а по жалби против водних аката које издаје надлежни орган управе
Министарство.

Садржај захтјева и документацију која се прилаже уз захтјев за издавање водних аката и
начин и услове за обавезно оглашавање у поступку утврђивања водних услова,  осим за
концесије, прописује Министарство.



Општи садржај водног акта

Члан 113

Водни акт, по правилу, садржи:

1) податке о имаоцу водног права;

2) опис мјеста, врсте, обима и намјене водног права,  начин и услове за испуштање
отпадних вода, односно вршење друге дјелатности;

3) вријеме важења водног права;

4) начин коришћења и мјере које мора извршавати ималац водног права (за спрјечавање
или ублажавање негативних утицаја);

5) одређење о накнади за водно право;

6) услове које је дужан да изврши ималац водног права, по његовом престанку;

7) друге обавезе које је дужан да испуњава ималац водног права у складу са овим
законом.

Ближи садржај водних аката по врстама прописује Министарство.

6.1. Водни услови

Прибављање водних услова

Члан 114

Инвеститор је дужан да, ради израде техничке документације за изградњу нових или
реконструкцију постојећих објеката и извођење геолошких истраживања и других радова
који могу трајно, повремено или привремено утицати на промјене у водном режиму,
прибави водне услове.

Прибављање водних услова није потребно за:

- коришћење воде које не прелази обим опште употребе вода;

- нови или реконструисани стамбени или мањи пословни и други објекат (који се гради у
складу са одговарајућим просторним планским документима) који се прикључује на јавни
водовод и канализацију,  а вода за потребе објекта користи се само за пиће и санитарне
потребе;

- изградњу бунара за снабдијевање водом за пиће једног домаћинства, на земљишту
једног од чланова домаћинства, ако се тиме не угрожава приоритетније право другог у
коришћењу воде, у складу са законом;

- коришћење воде за гашење пожара;

- коришћење воде за одбрану земље;

- коришћење поплавног и инундационог подручја за пашњаке, ливаде или оранице.

Водни услови престају да важе по истеку једне године од дана њиховог издавања, ако у
том року није поднијет уредан захтијев за издавање водне сагласности. Уговором о
концесији, а у хитним случајевима и рјешењем о водним условима, може се утврдити краћи



рок важења водних услова.

Објекти и радови за које су водни услови потребни

Члан 115

Објекти и радови из члана 114 став 1  овог закона, за које се морају прибавити водни
услови, су:

1) бране и акумулације;

2) регионални и јавни водоводи, објекти за флаширање, односно паковање воде, објекти
за танковање иностраних пловних објеката и одвођење или допремање воде у
комерцијалне сврхе, ако се не ради о објектима из тачке 26 овог става;

3) постројења за третман воде намијењене за људску употребу, укључујући и постројења
за реверзибилну осмозу;

4) регионални вишенамјенски хидросистеми;

5) хидроелектране, термоелектране и рудници;

6) захват и довођење воде за објекте из члана 116 став 1 овог закона из површинских и
подземних вода;

7) објекти из члана 116 став 1 овог закона чије се отпадне воде испуштају у површинске
воде или јавну канализацију;

8) регионална и јавна канализација;

9) аутопутеви, магистрални и регионални путеви са припадајућим објектима,
жељезничка инфраструктура, мостови преко 15 m, аеродроми, преводнице, пловни путеви,
луке, марине и пристаништа;

10) депоније за опасни отпад и депоније за двије или више јединица локалне
самоуправе;

11) уређење водотока и изградња заштитних водних објеката на водама од значаја за
Републику;

12) магистрални далеководи, телефонско-телеграфски и оптички каблови;

13) системи за одвођење атмосферских вода насеља;

14) магистрални нафтоводи и гасоводи и подземна и надземна складишта за нафту и
њене деривате и друге опасне материје, укључујући станице и постројења за складиштење и
претакање горива моторних возила;

15) рударски, геолошки и хидрогеолошки истражни и експлоатациони радови и објекти;

16) складиштење на обалама материја које могу загадити воду;

17) испирање акумулационих језера или чишћење наталоженог наноса из акумулационих
језера, лука и марина;

18) израда државних просторних планских докумената;

19) израда планских докумената за газдовање шумама;

20) експлоатација и депоновање на водном земљишту рјечних наноса, шљунка, пијеска,



камена и другог материјала из корита водотока,  спрудова,  рјечних алувиона и са обала
природних водотока, природних и вјештачких акумулација, мора и на подручјима
угроженим од ерозије,  као и експлаотација глине за индустријску производњу опеке и
цријепа, тресета за хортикултуру и отварање каменолома за грађевинарство, укључујући и
рекултивацију експлоатационог поља и непосредне околине по завршеној експлоатацији;

21) вјештачко обогаћивање подземних издани;

22) изградња или затрпавање бушених бунара, као и других бушотина за потребе
рударских, геолошких и других радова;

23) рибњаци, кавези за узгој рибе и узгајалишта шкољки, ракова и других морских
плодова;

24) системи за одводњавање, односно наводњавање;

25) уређење водотока и изградња заштитних водних објеката на водама од локалног
значаја;

26) сеоски и локални водоводи;

27) захват и довођење воде за објекте из члана 116 став 2 овог закона из површинских и
подземних вода;

28) објекти из члана 116 став 2 овог закона чије се отпадне воде испуштају у површинске
и подземне воде;

29) септичке јаме и други објекти и системи за прикупљање, пречишћавање, одвођење и
испуштање отпадних вода;

30) депоније за неопасни отпад;

31) локални,  некатегорисани и шумски путеви са припадајућим објектима и мостови
распона до 15 m;

32) подземне комуналне и локалне електропреносне и телефонско-телеграфске мреже;

33) израда локалних просторних планских докумената;

34) сађење дрвећа и жбунастог биља и њихова сјеча у кориту за велику воду и на обали;

35) промјена катастарске културе земљишта на ерозивном подручју;

36) воденице и објекти на води;

37) други објекти и радови који могу привремено, повремено или трајно да проузрокују
промјене у водном режиму или на које може утицати водни режим.

Објекти који могу значајније утицати на загађење воде

Члан 116

Објектима из члана 115 став 1 тач. 6 и 7 овог закона сматрају се:

1) објекти за производњу и употребу нуклеарне енергије;

2) објекти базне и хемијске индустрије и црне и обојене металургије;

3) објекти за производњу и прераду нафте и гаса;

4) објекти за производњу топлоте и енергије;



5) објекти за производњу, прераду и оплемењивање руда;

6) објекти за прераду дрвета и производњу целулозе и папира;

7) објекти за производњу и прераду грађевинских материјала, стакла и камена;

8) објекти за прераду текстила, коже и крзна;

9) објекти за производњу минералних и синтетичких уља;

10) бродоградилишта;

11) објекти за прераду прехрамбених производа, укључујући солане;

12) мљекаре, фарме и кланице;

13) објекти у којима су смјештене штампарије;

14) ауто-сервиси и сервиси транспортних предузећа;

15) погони за галванизацију и формулацију хемијских средстава;

16) лабораторије;

17) лијечилишни центри;

18) радионице за прераду пластике;

19) аутобуске и жељезничке станице;

20) бетонске и асфалтне базе;

21) локалне котларнице са топловодима.

Објектима из члана 115 став 1 тач. 27 и 28 овог закона сматрају се:

1) занатске радионице, осим погона за галванизацију и формулацију хемијских средстава;

2) сервиси за оправку и прање возила, осим сервиса ауто-завода и транспортних
предузећа;

3) трговински и угоститељски објекти, укључујући угоститељске објекте на пловним
објектима;

4) рекреациони центри;

5) други објекти од утицаја на водни режим.

Надлежности за издавање водних услова

Члан 117

Водне услове за објекте и радове из члана 115 став 1 тач. 1 до 22 овог закона; рибњаке,
кавезе за узгој рибе и узгајалишта шкољки и других морских плодова површине преко 1 ha и
системе за одводњавање и наводњавање површине преко 20 хектара издаје надлежни орган
управе.

Водне услове за објекте и радове из члана 115 став 1 тач. 25 до 36 овог закона; рибњаке,
кавезе за узгој рибе и узгајалишта шкољки и других морских плодова површине до 1 ha и
системе за одводњавање и наводњавање површине до 20 хектара издаје надлежни орган
локалне управе.



Водне услове за објекте и радове из члана 115 став 1 тачка 37 овог закона издаје
надлежни орган локалне управе,  односно надлежни орган управе за објекте чији утицај
прелази границе територије јединице локалне самоуправе.

Прије издавања водних услова надлежни орган управе, односно локалне управе дужан је
да прибави мишљење:

- органа државне управе надлежног за хидрометеоролошке послове, за објекте и радове
из ст. 1 и 3 овог члана чији утицај прелази границе територије јединице локалне
самоуправе;

-  министарства надлежног за послове здравља, за објекте и радове из члана 115 став 1
тач. 1 (за акумулације за водоснабдијевање), 2, 3, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 26 и 29
овог закона;

-  министарства надлежног за геолошке послове, за објекте и радове који се односе на
подземне воде из члана 115 став 1 тач. 6, 15 и 21 овог закона;

-  министарства надлежног за послове заштите животне средине, за објекте и радове из
члана 115 став 1 тач. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 23 овог закона;

- јавног предузећа за морско добро, за објекте и радове из члана 115 став 1 овог закона, на
подручју морског добра.

Прије издавања водних услова, надлежни орган управе може захтијевати да инвеститор
прибави мишљење од надлежног органа локалне управе, специјализоване стручне установе
или другог надлежног органа.

Прије издавања водних услова,  надлежни орган локалне управе може захтијевати да
инвеститор прибави мишљење од надлежног органа управе, органа државне управе
надлежног за хидрометеоролошке послове, специјализоване стручне установе, другог
надлежног органа или мјесне заједнице, ако прописом није друкчије одређено.

Трошкове настале у прибављању мишљења из става 4 овог члана дужан је да надокнади
инвеститор.

6.2. Водна сагласност

Прибављање водне сагласности

Члан 118

Инвеститор је дужан да прије почетка изградње нових и реконструкције постојећих
објеката и постројења и извођења других радова за које су потребни водни услови прибави
водну сагласност.

Водном сагласношћу се утврђује да је техничка документација за објекте и радове из
члана 115 овог закона урађена у складу са утврђеним водним условима.

Водну сагласност из става 1 овог члана издаје орган који је утврдио водне услове.

Преношење водне сагласности и рок њене важности

Члан 119



Право стечено на основу водне сагласности не може се,  без сагласности надлежног
органа који је водну сагласност издао, пренијети на друго лице.

У водној сагласности одређује се рок њене важности, у зависности од природе,
сложености и обима изградње или реконструкције објеката и постројења, односно других
радова за које је потребна водна сагласност, рока важења грађевинске дозволе, када је њено
прибављање потребно, као и уговорених услова.

Рок важења водне сагласности не може бити дужи од двије године од дана њеног
издавања, односно од рока важења грађевинске дозволе.

Изузетно од става 3 овог члана,  рок важења водне сагласности се може продужити за
изградњу или реконструкцију објеката и постројења,  односно других радова за које није
потребно прибављање грађевинске дозволе, најдуже на период до двије године, ако
инвеститор прије истека важности водне сагласности пружи доказе да је извршио најмање
једну трећину радова.

6.3. Водна дозвола

Прибављање водне дозволе

Члан 120

Инвеститор је дужан да, прије коришћења објеката и постројења за које је потребна водна
сагласност, прибави водну дозволу којом се утврђује да су објекти и постројења изграђени у
складу са водном сагласношћу.

Водном дозволом се утврђују начин, услови и обим коришћења вода и испуштања
отпадних вода, начин и услови складиштења и испуштања опасних и других материја које
могу загадити воду, као и услови за друге дјелатности, односно радове којима се утиче на
водни режим.

Водну дозволу издаје орган који је издао водну сагласност, на основу извјештаја стручног
лица, комисије или научне или стручне организације, које зависно од сложености случаја
одреди тај орган.

Водна дозвола се издаје на одређено вријеме, а најдуже на период до 10 година.

Изузетно од става 4 овог члана, водна дозвола за коришћење хидроакумулација за
производњу електричне енергије издаје се на период до 30 година.

Преношење права стеченог водном дозволом
и услови и рок за продужење важности водне дозволе

Члан 121

Право стечено на основу водне дозволе не може се пренијети на другог корисника без
сагласности органа који је издао водну дозволу.

Захтијев за продужење важности водне дозволе подноси се најкасније два мјесеца прије
истека рока важења водне дозволе.

Водна дозвола се може издати,  односно њено важење продужити само привредним
друштвима, другим правним лицима и предузетницима који имају постављене мјерне



уређаје, односно који их уредно користе.

Радови за које водна дозвола није потребна

Члан 122

Водна дозвола није потребна за:

- коришћење воде из дистрибутивног система јавног водоснабдијевања;

- одржавање природних и вјештачких водотока којим се значајније не мијења траса
корита и инундационих подручја за обезбјеђење пропусне способности,  регулационих и
заштитних објеката;

- испуштање отпадних вода домаћинстава и правних лица која воде коришћене за пиће и
санитарне потребе испуштају у систем јавне канализације.

Власник, односно корисник земљишта може,  без водне дозволе,  ако тиме не угрожава
приоритетније право другог, да за потребе сопственог домаћинства користи:

- атмосферску воду која се сакупља на његовом земљишту;

- воде које извиру на том земљишту, али не отичу изван његове границе;

- подземне воде на том земљишту.

Период важења водне дозволе за коришћење воде на основу концесије

Члан 123

За коришћење вода на основу уговора о концесији, закљученог на период до 10 година,
водна дозвола из члана 120 овог закона важи за вријеме на које је концесија издата.

Уколико је вријеме важења концесионог уговора дуже од 10 година, инвеститор је дужан
да, прије истека периода из става 1 овог члана, прибави рјешење о продужењу важности
водне дозволе.

Престанак важења водне дозволе

Члан 124

Право стечено на основу издате водне дозволе престаје:

1) истеком рока на који је водна дозвола издата;

2) ако се ималац водне дозволе одрекне права из водне дозволе;

3) ако се право из водне дозволе не врши без оправданих разлога дуже од једне године,
односно краће вријеме у складу са уговором о концесији, водном дозволом или прописом;

4) због престанка обављања дјелатности за коју је водна дозвола издата;

5) уколико корисник не поштује услове одређене водном дозволом;

6) брисањем имаоца водне дозволе из Централног регистра Привредног суда.

Рјешење о утврђивању престанка права из става 1 тач. 3, 4, 5 и 6 овог члана доноси орган



који је издао водну дозволу.

Против рјешења из става 2  овог члана може се изјавити жалба надлежном органу из
члана 112 став 5 овог закона.

Употребна дозвола

Члан 125

Употребна дозвола за коришћење објеката и постројења не може се издати без претходно
прибављене водне дозволе.

Изузетно од става 1 овог члана, за: регулацију водотока, изградњу насипа, далековода,
аутопутева,  магистралних и регионалних путева са припадајућим објектима,  жељезничке
инфраструктуре, магистралних нафтовода и гасовода, телефонско-телеграфских и оптичких
каблова, мостова, сађење дрвећа и жбунастог биља у кориту за велику воду и на обалама,
може се издати одобрење за употребу, по претходно прибављеној потврди о испуњености
услова утврђених водном сагласношћу.

Потврду из става 2 овог члана издаје орган који је издао водну сагласност.

6.4. Водни налог

Издавање водног налога

Члан 126

Ради отклањања опасности од пријетећег или већ насталог поремећаја у водном режиму,
као и ради успостављања стања у складу са условима одређеним водном дозволом, водним
налогом се утврђује обавеза имаоца дозволе да у одређеном року изврши,  односно да се
уздржи од одређене дјелатности или радова.

Водни налог издаје орган који је издао водну дозволу.

Жалба на водни налог не одлаже извршење водног налога.

6.5. Водна документација

Садржај и вођење водне документације

Члан 127

Водну документацију чине: водна књига, регистар и збирка техничких правила о
функционисању и о режиму експлоатације водних система, водни катастри и евиденција
уговора о концесијама на водном добру, водним објектима и системима.

Водну документацију води надлежни орган управе, као јединствен регистар података.

Надлежни орган локалне управе дужан је да надлежном органу управе доставља податке
до којих дође у вршењу послова из своје надлежности ради обједињеног вођења регистра из
става 2 овог члана.



Водна књига

Члан 128

У водној књизи региструју се издата водна акта.

Надлежни орган за издавање водних аката дужан је да сва издата водна акта из члана 112
овог закона у водној књизи региструје на прописани начин.

Ближи пропис о обрасцу, садржају и начину вођења водне књиге доноси Министарство.

Техничка правила о функционисању и о режиму експлоатације водних
система

Члан 129

Техничка правила о функционисању и о режиму експлоатације водних система израђују
се за водне системе.

Техничка правила из става 1 овог члана евидентирају се у посебном регистру и чувају у
збирци код надлежног органа.

Измјена и допуна техничких правила може се вршити у току погона и експлоатације
водног система, уколико се:

1) утврди да се основним правилима не обезбјеђује рационалан погон и режим
експлоатације;

2) побољшавају услови погона и експлоатације.  Измјена и допуна техничких правила
уписује се у регистар и улаже у збирку из става 2 овог члана.

Сагласност на измјену и допуну техничких правила даје надлежни орган који је издао
водну дозволу.

Водни катастри

Члан 130

Водни катастри се воде ради обезбјеђења података потребних за управљање водама,
односно коришћење вода, заштиту вода од загађивања и заштиту од штетног дејства вода.

Водни катастри су:

1) катастар водног добра;

2) катастар угрожених подручја;

3) катастар водних објеката и система;

4) катастар коришћења вода;

5) катастар загађивача;

6) катастар техничке документације.

Водни катастри из става 2 овог члана воде се по областима водних дјелатности.



Привредна друштва, друга правна лица и предузетници дужни су да за водне објекте из
члана 35 овог закона чији су власници,  односно корисници,  надлежном органу управе
достављају податке који се воде у катастрима из става 1 овог члана.

Катастри из става 2 овог члана саставни су дио водног информационог система из члана
159 овог закона.

Садржај и начин вођења катастара

Члан 131

Катастар водног добра садржи податке о површинским и подземним водама,  водном
земљишту и експлоатацији рјечних наноса из корита водотока и са приобалног земљишта.

Катастар угрожених подручја садржи податке о поплавним зонама,  са зонама ризика,
ерозивним подручјима и штете на угроженим подручјима.

Катастар водних објеката и система садржи податке за поједине врсте објеката и система,
по њиховој намјени.

Катастар коришћења вода садржи податке о извориштима, корисницима вода, количини
и квалитету воде за поједине намјене.

Катастар загађивача вода садржи податке о изворима загађења вода, њиховој врсти,
количини и пријемнику.

Катастар техничке документације садржи податке о документацији, као што су: ниво
документације,  пројектант, година израде,  инвеститор, вриједност објекта, мјесто гдје се
документација чува и друге податке.

Ближи садржај и начин вођења катастара из овог члана утврђује се прописом
Министарства.

Подаци из свих катастара су јавни.

Евиденција уговора о концесијама

Члан 132

У евиденцију уговора о концесијама на водном добру, водним објектима и системима
уписују се подаци о издатим концесијама, престанку концесија и други подаци из уговора о
концесији од значаја за управљање водама.

Евиденција уговора из става 1 овог члана води се у информационом систему из члана
159 овог закона.

Подаци из евиденције уговора о концесијама су јавни.

IV КОНЦЕСИЈЕ У ОБЛАСТИ ВОДА И ВОДНОГ ДОБРА

Сврха давања концесија

Члан 133



Ради унапрјеђивања водних система, обезбјеђења одрживог коришћења вода заснованог
на дугорочној заштити расположивих водних ресурса, правилног, економичног и ефикасног
коришћења јавног водног добра и обезбјеђења финансијских средстава за унапрјеђење вода,
на јавном водном добру могу се дати концесије.

Концесија на јавном водном добру стиче се на начин и по поступку утврђеним законом
којим је уређена концесија на природним богатствима, уколико овим законом није друкчије
одређено.

Предмет концесија на јавном водном добру

Члан 134

Предмет концесије на јавном водном добру може бити:

1) коришћење воде за потребе јавног водоснабдијевања насеља већих од 200 становника;

2) коришћење воде за производњу напитака;

3) флаширање, односно паковање воде, танковање иностраних пловних објеката и
довођење или допремање воде у комерцијалне сврхе;

4) коришћење водних снага за производњу електричне енергије и погон постројења;

5) коришћење вода за технолошке и сличне потребе правних лица у количини већој од 86
m3 на дан;

6) црпљење подземних вода у количини већој од 86 m3 на дан;

7) захватање вода за наводњавање пољопривредног земљишта у количини већој од 175
m3 на дан;

8) узгој рибе, шкољки и ракова у привредне и друге сврхе;

9) експлоатација рјечних наноса, ако је процијењена количина наноса на лежишту већа
од 100 m3.

Објекти и радови за које концесија није потребна

Члан 135

Изузетно од чл. 133 и 134 овог закона,  за извршење радова и изградњу и коришћење
објеката у складу са плановима надлежних органа који управљају јавним водним добром на
одређеном подручју, концесија није потребна уколико су инвеститори или извршиоци јавна
предузећа и ако се вода користи за обављање јавне функције за коју је јавно предузеће
основано.

Одлука о додјели и престанку концесије

Члан 136

Влада, на предлог надлежног органа управе, уз претходно мишљење Министарства,
одлучује о додјели и престанку концесије за изградњу,  одржавање и коришћење водних
објеката за које водне услове издаје надлежни орган управе и коришћење јавног водног



добра у складу са законом.

Предлог за додјелу концесије за коришћење водних снага за производњу електричне
енергије подноси орган државне управе надлежан за послове енергетике,  у сарадњи са
надлежним органом управе и уз претходно мишљење Министарства.

Одлуку о додјели и престанку концесије за изградњу, одржавање и коришћење водних
објеката за које водне акте издаје надлежни орган локалне управе, односно за коришћење
јавног водног добра од локалног значаја, ако законом није друкчије одређено, доноси
надлежни орган општине.

Права и обавезе концесионара

Члан 137

Поред елемената утврђених законом којим је уређена концесија на природним
богатствима, уговор о концесији садржи права и обавезе концесионара, нарочито:

1) према другим корисницима вода и простора;

2) у одржавању водног режима у водотоку и на приобалном земљишту;

3) у очувању водених и приобалних екосистема;

4) у погледу рјешавања друштвених потреба које проузрокује извођење радова или
изградња водних објеката који су предмет концесије;

5) у смањењу неповољних ефеката извођења радова или изградње водних објеката на
окружење.

Престанак концесије

Члан 138

Концесија на јавном водном добру престаје:

1) престанком обављања дјелатности за чије обављање је концесија додијељена;

2) ако је правоснажном одлуком надлежног државног органа концесионару забрањено
обављање концесионе дјелатности;

3) брисањем из Централног регистра Привредног суда;

4) ако се концесионом дјелатношћу у континуитету знатније угрожава живот и здравље
људи и животна средина, који утичу на поремећај већих размјера, а мјере предвиђене
посебним прописима нијесу довољне да то спријече;

5) истицањем периода на који је уговор о концесији закључен;

6) одузимањем концесије и раскидом концесионог уговора;

7) наступањем разлога утврђеног уговором о концесији;

8) споразумно.

У случају престанка концесије концесионар нема право на накнаду штете.



Одузимање концесије

Члан 139

Концесија ће се одузети, ако концесионар:

1) не плати концесиону накнаду два мјесеца узастопно или три мјесеца са прекидима у
току календарске године;

2) више од два пута прекрши прописе којима је уређено коришћење које је предмет
концесије, осим за прекршаје за које је прописана мандатна казна;

3) не отклони недостатке у року одређеном рјешењем надлежног инспектора којим је
било наложено отклањање утврђених недостатака;

4) не прилагоди обим и начин коришћења вода промјенама у водном режиму у складу са
водним налогом.

Концесија ће се одузети ако је концесионар у вези са обављањем концесионе дјелатности
правоснажно осуђен за кривично дјело против животне средине.

Раскид концесионог уговора

Члан 140

Концесиони уговор може бити раскинут прије истека периода на који је уговор закључен
у случајевима утврђеним уговором о концесији.

V ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА И ОБАВЕЗА ВЛАСНИКА И
КОРИСНИКА ЗЕМЉИШТА И ВОДНИХ ОБЈЕКАТА

Забрањене радње на водним објектима и водном добру

Члан 141

Ради очувања и одржавања природних и вјештачких водних тијела и заштитних и других
водних објеката, спрјечавања погоршања водног режима, обезбјеђења пролаза великих вода
и спровођења заштите од штетног дејства вода, као и заштите животне средине, забрањено
је:

1) на насипима и другим водним објектима копати и одлагати материјал, напасати
крупну стоку, вршити вучу посјеченог дрвећа, прелазити и возити моторним возилом, осим
на мјестима на којима је то дозвољено и обављати друге радње којима се може угрозити
стабилност тих објеката;

2) на водном земљишту:

а) градити сталне и привремене објекте којима се смањује пропусна моћ корита,

б) одлагати чврсти отпад и опасан и штетан материјал,

в) складиштити дрво и други чврсти материјал на начин којим се ремете услови проласка
великих вода,



г) вршити експлоатацију рјечних наноса без прописане сагласности,

д) вршити друге радње, осим у случају:

- изградње објеката јавне инфраструктуре у складу са овим или посебним законом;

- спровођења мјера очувања природних вриједности;

- изградње објеката, у складу са овим законом, за коришћење вода, регулацију водотока,
обезбјеђење безбједне пловидбе и заштитних мјера на природним купалиштима;

- изградње објеката за заштиту вода од загађења и изградње објеката намијењених
одбрани државе;

- формирања привремених депонија шљунка и пијеска на начин којим се не ремети
пролазак великих вода, на удаљености од најмање 30 m од небрањене ножице насипа;

- предузимања радњи ради заштите људи, животиња и имовине;

3) у поплавном подручју градити објекте на начин којим се омета протицање воде или
супротно условима за изградњу у поплавном подручју;

4) садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундационом појасу ширине 10 m од
небрањене ножице насипа ка водотоку и у брањеној зони до удаљености од 50 m од
унутрашње ножице насипа;

5) копати бунаре, ровове и канале поред насипа у појасу ширине најмање 10 m од
небрањене ножице насипа према водотоку, односно до 50 m према брањеном подручју,
осим уколико је њихова функција заштита од штетног дејства вода, односно ако не
угрожавају стабилност насипа;

6) мијењати или пресијецати токове подземних вода, односно искоришћавати те воде у
обиму којим се угрожава снабдијевање питком или технолошком водом или угрожавају
минерална и термална изворишта, стабилност тла и објеката;

7) без водопривредне сагласности мијењати правац и јачину тока површинске воде која
природно протиче или отиче са водног земљишта које је у својини приватног лица;

8) градити објекте, садити дрвеће, орати и копати земљу и обављати друге радове којима
се ремети функција или угрожава стабилност мелиорационих канала за одводњавање и у
обостраном појасу ширине од најмање 5 m од тих канала, потребном за њихово редовно
одржавање;

9) уносити чврсти отпад и друге материјале у водотоке, акумулације, ретензије,
мелиорационе и друге канале, испуштати загађене воде или друге материје и вршити
радове, укључујући и вађење материјала, којима се може оштетити корито и обала
природног и вјештачког водотока, утицати на промјену његове трасе, ниво воде, количину
и квалитет воде, угрозити стабилност заштитних и других објеката или отежати одржавање
водног система;

10) вршити, без одговарајућих водних аката, интервенције у кориту за малу воду
(осигурање обала, преграђивање корита, проширивање и продубљивање корита и др.);

11) изводити радове који би могли угрозити стабилност бране или њену намјену, као и
мијењати природне услове у околини акумулационих и ретензионих басена на начин којим
би се проузроковало клизање терена, појаве ерозије или настајање вододерина и бујица;

12) изводити друге радове који би могли да угрозе стабилност и отежају одржавање
регулационих, заштитних и других објеката.



Забрана вршења радова из става 1 овог члана може се проширити и изван граница
водног земљишта, уколико би се тим радовима угрозио водни режим или водни објекти.
+ Судска пракса

Забрањени радови на ерозивном подручју

Члан 142

На ерозивном подручју забрањено је:

1) пустошење, крчење и недозвољена сјеча шума;

2) огољавање површина;

3) неконтролисано копање и преоравање ливада, пашњака и необрађених површина ради
узгоја једногодишњих култура, супротно члану 148 овог закона;

4) затрпавање извора и неконтролисано сакупљање и одвођење тих вода;

5) складиштење дрвета и другог материјала;

6) изградња објеката без одговарајуће планске и пројектне документације;

7) експлоатација рјечних наноса са дна или падина, осим за потребе обезбјеђења
пропусне способности корита бујица;

8) изградња објеката који би могли да угрозе стабилност земљишта (воденице,  бране,
канали, рибњаци и сл.);

9) предузимање других радњи којима се поспјешује ерозија и стварање бујица.

Ограничења права

Члан 143

Власник, односно корисник водног, приобалног или другог земљишта, дужан је да:

1) дозволи општу употребу јавног водног добра;

2) допусти пролаз преко земљишта лицима која су овлашћена да истражују, премјеравају,
снимају, пројектују и обиљежавају водно земљиште лицима која врше инспекцијски надзор,
као и лицима која изводе радове на изградњи, реконструкцији и одржавању водних објекта
и система или врше њихово искоришћавање;

3) допусти коришћење корита за велику воду и обале ријеке у ширини од 5 m лицима која
су овлашћена да врше преглед стања и одржавање рјечних корита и обала;

4) омогући коришћење одговарајућег материјала са свог земљишта и пролаз лица и
механизације ради заштите од штетног дејства вода;

5) омогући слободно отицање воде која долази са узводних земљишта без промјене
правца и брзине воде;

6) газдује или омогући газдовање шумама на инундационом подручју другом лицу на
начин којим се не омета природно отицање воде;

7) омогући привремено депоновање материјала извађеног из водотока или језера ради
извршења радова и његово транспортовање преко тог земљишта;



8) дозволи постављање и рад мјерних инструмената неопходних за истраживања,
ископавања или бушења, експериментална пумпања, узимање узорака и друге послове
везане за истраживања вода за потребе водоснабдијевања или других истраживачких
дјелатности, као и за потребе мониторинга вода, у складу са законом.

Власник, односно корисник земљишта има право на накнаду стварне штете у случајевима
из става 1  тач. 1, 2, 3, 4 и 7  овог члана,  као и на накнаду за коришћење материјала са
његовог земљишта.

Инвеститор и власник, односно корисник земљишта, међусобна права и обавезе у вези са
извођењем радова из става 1 тач. 2, 3, 4 и 7 овог члана споразумно уређују.

Ако заинтересоване стране не постигну споразум из става 3 овог члана, одлуку доноси
суд.

Обавезе

Члан 144

Власник, односно корисник водног земљишта или водног објекта на обали дужан је да:

1) учествује, по стручном упутству надлежног органа за управљање водама, у складу са
овим законом, у извођењу мањих радова (сјеча шибља, жбуња, ниског растиња, чишћење
обала од камена и земље, стабилизовање обала, сађење дрвећа и жбунастог биља и сличних
радова);

2) учествује у одржавању корита за велику воду и обала, осим корита за малу воду, ради
спрјечавања ерозије, одроњавања обала или смањења пропусне моћи корита за воду због
штетне вегетације или других препрека;

3) учествује, по стручном упутству надлежног органа за управљање водама, у складу са
овим законом, у уклањању из корита водотока или са свог земљишта предмета који могу
нарушити водни режим;

4) уклони из корита водотока предмете који могу нарушити водни режим, ако потичу са
његовог земљишта.

Обавезу власника, односно корисника земљишта да предузме радове из става 1 тач. 1, 2 и
3 овог члана утврђује надлежни орган за управљање водама, у складу са овим законом.

Власник, односно корисник водног земљишта има право на накнаду вриједности
коришћеног материјала за радове из става 2 овог члана, која се утврђује споразумом између
власника, односно корисника и надлежног органа.

Ако власник, односно корисник не изврши сам или не учествује у извршењу радова из
става 1  овог члана,  радове ће извести надлежни орган из става 2  овог члана,  о трошку
власника, односно корисника земљишта.

Уколико је власник, односно корисник непознат или ако је до потребе извршења радова
дошло усљед више силе, радове ће, о свом трошку, извршити надлежни орган из става 2
овог члана.

Објекти којима се трајно повећава ниво воде

Члан 145



Власник, односно корисник објекта на водном земљишту чијом изградњом се трајно
повећава ниво воде природног водотока и повећавају трошкови заштите од штетног дејства
вода дужан је да:

1) изгради додатни систем заштите или накнади повећане трошкове надлежног органа
који предузима додатне мјере заштите од штетног дејства вода;

2) учествује у одржавању заштитних објеката;

3) учествује у спровођењу одбране од поплава.

Одвођење, односно довођење воде

Члан 146

Власник, односно корисник земљишта дужан је да дозволи да преко његовог земљишта
други власник, односно корисник изводи радове одвођења, односно довођења воде до свог
земљишта, уколико не постоји цјелисходније техничко или економско рјешење.

Ако заинтересоване стране из става 1  овог члана не постигну споразум о утврђивању
права службености и о висини одговарајуће накнаде, одлуку о томе доноси суд.

Одузимање, односно ограничавање својинских права

Члан 147

Ради обезбјеђења општег коришћења водног добра, као и ради остваривања права
утврђеног водном сагласношћу, одузимање или ограничавање својинских права на водном,
приобалном или другом земљишту спроводи се под условима и на начин прописан
законом којим се уређује експропријација.

Коришћење земљишта на ерозивном подручју

Члан 148

Власник, односно корисник обрадивог пољопривредног земљишта на ерозивном
подручју дужан је да:

1) у брдско-планинским подручјима начин обраде и коришћења тог земљишта прилагоди
захтјевима антиерозивног уређења земљишта;

2) на парцелама на којима је развој ерозивних процеса у почетном стадијуму предузме
одговарајуће противерозивне мјере (противерозивна агротехника и простији
мелиорациони технички радови, као што су: орање дуж изохипси, контурно орање, орање
без превртања, ђубрење земљишта, терасирање, затрављивање, противерозивни плодореди
и слични радови);

3) изврши промјену ратарских једногодишњих пољопривредних култура у травне или
шумске културе, уз извођење одговарајућих техничких мелиорационих радова на парцелама
на којима су ерозивни процеси врло интензивни.

Прикључак на изграђени објекат за водоснабдијевање



Члан 149

На изграђени објекат за водоснабдијевање могу се прикључити правна и физичка лица
која нијесу учествовала у изградњи тог објекта, под сљедећим условима:

1) ако објекат, с обзиром на количину воде, може да задовољи и њихове потребе;

2) ако се њихово снабдијевање водом не може на економичнији и технички
рационалнији начин ријешити другачије.

Одобрење за прикључак издаје орган надлежан за издавање водних аката за изграђени
објекат за водоснабдијевање из члана 117 ст. 1, 2 и 3, члана 118 став 3 и члана 120 став 3
овог закона, односно правно лице коме је објекат дат на управљање.

Правна и физичка лица која су се прикључила на изграђени објекат за водоснабдијевање
дужна су да:

1) надокнаде сразмјерни дио трошкова изградње;

2) од часа прикључења сносе припадајући дио трошкова одржавања и коришћења објекта
за водоснабдијевање;

3) сносе све трошкове прикључка.

Отклањање штета

Члан 150

Правно или физичко лице које проузрокује штету водном објекту, водном земљишту,
водном режиму или погорша стање ерозије на ерозивном подручју, дужно је да, у року који
одреди надлежни инспекцијски орган предузме радње ради успостављања стања које је
било прије него што је штета настала.

Ако лице из става 1 овог члана не предузме радње у одређеном року, радње ће предузети
надлежни орган управе,  односно надлежни орган локалне управе о трошку лица које је
проузроковало штету.

Власници, односно корисници саобраћајница или прелаза преко водног добра дужни су
да своје објекте одржавају у стању којим се неће угрозити водно земљиште и водни објекти.

VI ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЉАЊА ВОДАМА

Министарство и други надлежни органи

Члан 151

Послове државне управе у области вода врше Министарство, надлежни орган управе,
надлежни орган локалне самоуправе и надлежни орган локалне управе, у складу са
законом.

Надлежни орган управе у извршавању послова утврђених овим законом припрема и
стручне основе за одређивање вода од значаја за Републику, начин категоризације и
категорије водних објеката и за прописе, планове и програме које на основу овлашћења



утврђених овим законом доносе Влада и Министарство.

Обављање стручних послова у планирању и управљању водама надлежни орган управе
може уступити специјализованим организацијама, у складу са законом.

Услови које морају испуњавати овлашћена правна лица из става 3 овог члана утврђују се
прописом Министарства.

Савјет за воде

Члан 152

Ради давања предлога за одлучивање о стручним питањима и за стручну помоћ у
поступку доношења одлука и припреме прописа из области вода оснива се Савјет за воде.

Савјет за воде нарочито:

1) даје мишљења на предлоге закона и других прописа којима се уређују питања
управљања водама;

2) даје мишљење на стратешка рјешења у националном програму и плановима
управљања водама;

3) учествује у јавној расправи у фази припреме плана управљања водама;

4) прати реализацију националног програма и планова управљања водама;

5) даје предлоге за побољшање учешћа јавности у процесу планирања, доношења одлука
и контроле њиховог спровођења;

6) даје предлоге за едукацију јавности о значају воде као природног јавног добра, о
потреби рационализације потрошње воде и заштите воде и улози водних објеката у
обезбјеђењу услуга;

7) даје предлоге од значаја за унапрјеђење стања у области вода.

У вршењу послова из става 2 овог члана Савјет остварује сарадњу са Министарством и
надлежним органом управе.

Састав и начин рада Савјета

Члан 153

Савјет за воде оснива Влада.

Савјет за воде има предсједника и 10 чланова које, на предлог Министарства, именује
Влада.

Чланови Савјета за воде именују се на период од четири године.

Чланови Савјета за воде именују се из реда истакнутих јавних, научних и стручних
радника из области вода, привреде и финансија; јединица локалне самоуправе; власника,
односно корисника водног права; корисника услуга; невладиних организација из области
вода и заштите животне средине,  као и научних и стручних институција од значаја за
одрживо управљање водним ресурсима, у складу са актом о именовању Савјета.

Рад Савјета за воде је јаван.



Организација Савјета за воде ближе се уређује пословником Савјета.

Савјет за воде доноси пословник о свом раду.

Стручне и административно-техничке послове за потребе Савјета обавља
Министарство.

Савјет подноси Влади извјештај о свом раду, најмање једанпут годишње.

Средства за рад Савјета обезбјеђују се у буџету Републике.

Обављање послова из водне дјелатности

Члан 154

Послове водне дјелатности, као дјелатности од општег интереса,  оперативно спроводе
привредна друштва, друга правна лица и предузетници, у складу са законом.

Када је оснивач привредног друштва или другог правног лица (јавног предузећа) из става
1 овог члана Република или јединица локалне самоуправе о њиховом оснивању одлучује
Влада, односно надлежни орган локалне самоуправе.

У предузећима из става 1 овог члана обезбјеђује се остваривање јавног интереса у складу
са овим законом, националним програмом и плановима управљања водама.

Јавно водоснабдијевање и јавна канализација

Члан 155

Обављање дјелатности јавног водоснабдијевања и јавне канализације обезбјеђује и
уређује јединица локалне самоуправе.

Ради обављања и развоја дјелатности из става 1 овог члана јединица локалне самоуправе
доноси дугорочне, средњорочне и краткорочне планове.

Дугорочни и средњорочни планови из става 2 овог члана морају бити у складу са планом
управљања водама из члана 24 овог закона.

Двије или више јединица локалне самоуправе, ради обезбјеђења регионалног
водоснабдијевања, могу основати привредно друштво или друго правно лице.

Ради обезбјеђења регионалног водоснабдијевања Влада може основати или бити један
од оснивача привредног друштва или другог правног лица.

Удружења у области вода

Члан 156

Ради обезбјеђења и усклађивања заједничких интереса у коришћењу вода за
наводњавање,  водоснабдијевање, узгој риба и др.  или заштити од штетног дејства вода,
заинтересована лица могу се удруживати и вршити послове од заједничког интереса,  у
складу са законом.

Међународна сарадња



Члан 157

Потребе и интереси Републике у области управљања прекограничним водним ресурсима
на сливовима утврђеним овим законом остварују се одговарајућом међународном
сарадњом.

Међународна сарадња реализује се у складу са дугорочним, односно краткорочним
стратешким опредјељењима које утврђује Влада, на предлог Министарства.

Комуникација са јавношћу

Члан 158

Органи државне управе и органи локалне самоуправе дужни су да у вршењу послова
обезбиједе комуникацију са јавношћу, у складу са законом.

Водни информациони системи

Члан 159

Ради класификовања вода,  праћења и унапрјеђења водног режима,  планирања развоја
водне инфраструктуре и управљања водама у Републици се успоставља водни
информациони систем.

Водни информациони систем из става 1 овог члана обезбјеђује формирање, одржавање,
презентацију и дистрибуцију података о: стању квалитета вода, категоријама и класама
водних тијела површинских и подземних вода, водној документацији, законодавним,
организационим, стратешким и планским мјерама у области управљања водама, научно-
техничке и друге информације од значаја за управљање водама и размјену информација са
другим информационим системима на националном и међународном нивоу.

Водни информациони систем из става 1 овог члана успоставља и води надлежни орган
управе.

Влада ближе прописује садржај и начин вођења информационог система из става 1 овог
члана, методологију, структуру, категорије и нивое сакупљања података, као и садржај
података о којима се обавјештава јавност.

Подаци водног информационог система су јавни.

Доступност информација од јавног интереса

Члан 160

Надлежни органи,  привредна друштва и друга правна лица која обављају послове од
јавног интереса дужна су да, у оквиру информационог система, учине доступним све
информације из области вода које су резултат њихових редовних послова.

VII НАДЗОР



Члан 161

Надзор над спровођењем одредаба овог закона и прописа донијетих на основу овог
закона, у оквиру утврђених надлежности, врше Министарство, министарства надлежна за
послове здравља, заштите животне средине и геолошке послове и надлежни орган локалне
управе.

Послове инспекцијског надзора,  из става 1  овог члана,  у оквиру своје надлежности,  у
области управљања водама и водног добра, врши Министарство преко инспектора за воде,
у складу са законом.

Члан 162

Инспектор за воде врши, нарочито, надзор:

1) над изградњом објеката и извођењем других радова који могу да проузрокују
квалитативне или квантитативне промјене у природном или вјештачки успостављеном
водном режиму;

2) водних аката, документације за одбрану од поплава, катастара вода, загађивача вода,
бујичних токова и водних објеката, аката у рационализацији потрошње воде (документи из
области комуналне дјелатности), пословних књига и осталих докумената;

3) испуњености услова из водних аката, као и контролу да ли је начин искоришћавања
водних објеката и постројења у складу са издатим водним сагласностима, односно водним
дозволама и потврдама;

4) функционисања уређаја на водним објектима од јавног интереса, као и на другим
објектима и постројењима чијим неодговарајућим радом може бити угрожен режим вода;

5) режима и квалитета вода у водотоцима, језерима,  приобалном мору и подземним
водама, на основу података органа државне управе надлежног за хидрометеоролошке
послове и других овлашћених правних лица из члана 85 овог закона;

6) функционисања, исправности и ефикасности уређаја за пречишћавање отпадних вода;

7) нафтовода,  спојница бродова са уређајима на обали, као и уређаја за прихватање,
прераду и чување минералних уља;

8) поштовања прописаног водног режима у погледу обезбјеђења гарантованог
минималног протицаја низводно од захвата воде.

Члан 163

Када утврди да је повријеђен закон или други пропис или да се не поштују стандарди и
нормативи, инспектор за воде је обавезан да, поред управних мјера и радњи прописаних
законом којим се уређује инспекцијски надзор, предузме и сљедеће управне мјере и радње:

1) забрани,  односно обустави рад или радове који се изводе супротно издатој водној
сагласности, односно водној дозволи или без водне сагласности, односно водне дозволе;

2) забрани или ограничи коришћење вода, испуштање вода, експлоатацију материјала из
водотока, односно коришћење објеката и постројења у случајевима утврђеним овим
законом;

3) нареди уклањање дрвећа и жбунастог биља који су изграђени, односно засађени без



водне сагласности;

4) нареди отклањање узрока загађења на водном објекту, водном земљишту или водном
режиму и довођење у првобитно стање;

5) забрани рад, односно обављање дјелатности правним лицима или предузетницима,
када утврди да отпадне воде које испуштају садрже опасне и штетне материје у количинама
већим од дозвољених, док се количине тих материја не смање испод дозвољених граница;

6) нареди сађење дрвећа и жбунастог биља у случајевима утврђеним овим законом;

7) нареди рушење објеката и постројења и уклањање одређених предмета, материјала и
другог што може нарушавати утврђени режим вода.

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 164

Новчаном казном од педесетоструког до двјестапедесетоструког износа минималне
зараде у Републици казниће се за прекршај правно лице, предузетник или надлежни орган,
ако:

1) водне објекте из члана 35 овог закона, односно поједине њихове дјелове од чијег
правилног функционисања зависи безбједност људи и имовине не атестира од стране
овлашћених институција при њиховом пуштању у погон и у прописаним роковима током
употребе (члан 37);

2) не врши испитивање квалитета воде за водоснабдијевање према годишњем програму
Министарства (члан 51 став 1 тачка 1 у вези са чланом 52 став 1);

3) приликом захватања површинских вода низводно од захвата не обезбиједи
гарантовани минимум у складу са прописом из члана 54 став 2 овог закона (члан 54 став 1);

4) приликом испуштања или одлагања материја које могу загадити површинске или
подземне воде не предузме потребне мјере за спрјечавање, смањење и санацију загађења
вода или не улаже средства за њихово остваривање (члан 80 ст. 1 до 4);

5) врши одређену врсту (физичко-хемијских, хидролошких, микробиолошких,
хидробиолошких и радиолошких) испитивања квалитета површинских и подземних вода,
као и испитивање квалитета отпадних вода, а да за то не испуњава прописане услове (члан
85 ст. 1 и 2);

6) Министарству, надлежном органу управе, министарству надлежном за послове
заштите животне средине и органу државне управе надлежном за хидрометеоролошке
послове не достави једном мјесечно резултате испитивања, а обавјештење о хаваријском
загађењу воде у току истог дана (члан 85 став 4);

7) одмах по сазнању о хаваријском загађивању вода о наступању загађења не обавјести
Министарство, надлежни орган управе, министарство надлежно за послове заштите
животне средине и јединицу локалне самоуправе на подручју појаве загађења или
непрекидно не прати кретање таласа односно појаве хаваријског загађења воде дуж
водотока, језера или приобалног мора све до тренутка престанка хаваријског загађења и о
томе не обавијести те органе (члан 86 ст. 1 и 2);

8) са обалног појаса или у зони изворишта испушта: минерална уља која директно или
индиректно доспијевају у воде; минерална уља која потичу од било ког уређаја за



пребацивање на пловни објекат или са њега или друге материје које директно потичу или
су везане за истраживање, искоришћавање и прераду на обалном појасу, а које могу
директно или индиректно доспјети у воде (члан 87 став 1);

9) за пристаништа и луке не постави потребне уређаје за преузимање отпадних
минералних уља,  уљних смјеша,  отпадних вода и других отпадних материја са пловних
објеката, у складу са законом (члан 88 став 1);

10) нафтоводе,  спојнице бродова са уређајима на обали,  као и уређаје за прихватање,
прераду и чување минералних уља не изгради, обезбиједи или одржава тако да онемогући
отицање и цурење уља у воде (члан 89);

11) акумулационе и ретензионе басене не одржавају и користе на начин којим се
обезбјеђује прихватање поплавних таласа; за управљање акумулацијама намијењеним
заштити од поплава, а посебно вишенамјенским акумулацијама, не израде оперативна
упутства или у периоду ванредне одбране од поплава не достављају органу државне управе
надлежном за хидрометеоролошке послове и главном руководиоцу за заштиту од штетног
дејства вода, податке о стању и степену напуњености акумулационих басена свакодневно
(члан 101 ст. 1, 2 и 4);

12) врши изградњу нових или реконструкцију постојећих објеката и постројења, као и
извођење других радова за које су потребни водни услови без водне сагласности или
супротно водној сагласности (члан 118 став 1);

13) право стечено на основу водне сагласности, без сагласности надлежног органа који је
издао водну сагласност, пренесе на друго лице (члан 119 став 1);

14) користи објекте и постројења, за које је потребна водна сагласност, без водне дозволе
или супротно водној дозволи (члан 120 став 1);

15) право стечено на основу водне дозволе пренесе на другог корисника без сагласности
органа који је водну дозволу издао (члан 121 став 1);

16) одобрење за употребу објеката, постројења или радова из члана 125 став 2 овог
закона изда, односно прибави без претходно прибављене потврде о испуњености услова
утврђених водном сагласношћу (члан 125 ст. 2 и 3);

17) ради отклањања опасности од пријетећег или већ насталог поремећаја у водном
режиму, као и ради успостављања стања у складу са условима из водне дозволе не поступи
у складу са водним налогом (члан 126);

18) врши коришћење јавног водног добра за привредне и друге активности на водама и
водном земљишту за неку од намјена из члана 134 овог закона без одлуке о додјели
концесије (члан 136).

Новчаном казном од петоструког до двадесетоструког износа минималне зараде у
Републици казниће се за прекршај из става 1 тач. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 и 18 овог члана одговорно лице у правном лицу или надлежном органу, а физичко лице
за прекршај из става 1 тач. 1, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15 и 17 овог члана.

За прекршај из става 1  тач. 12 и 18 овог члана,  поред новчане казне,  учиниоцу ће се
изрећи и заштитна мјера одузимања предмета који су употријебљени или били намијењени
за извршење прекршаја.

Члан 165

Новчаном казном од двадесетоструког до двјестаструког износа минималне зараде у



Републици казниће се за прекршај правно лице, предузетник или надлежни орган, ако:

1) прода водно земљиште, а претходно не понуди надлежном органу управе,  односно
надлежном органу локалне управе (члан 17 став 2);

2) не обезбиједи активно учешће јавности и заинтересованих лица у поступку припрема
и доношења плана управљања водама, односно његове измјене након спроведеног
поступка преиспитивања и учини доступном сву документацију од значаја за израду тог
плана у складу са чланом 30 овог закона;

3) не омогући заинтересованим лицима давање писаних примједби, предлога и сугестија
на сваки објављени документ или не сачини извјештај о ставовима поводом достављених
примједаба, предлога и сугестија у складу са чланом 31 ст. 1 и 2 овог закона;

4) у комисију за технички преглед водних објеката не обезбиједи учешће лица које одреди
надлежни орган за издавање водних аката за објекат за који се технички преглед тражи
(члан 38 став 2);

5) обавља послове водоснабдијевања без прибављеног рјешења о испуњености услова у
погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске
оспособљености (члан 50 ст. 2 и 4);

6) не постави уређаје и не обезбиједи стално и систематско регистровање количина воде;
не предузима мјере за обезбјеђење техничке исправности уређаја за стално и систематско
регистровање и испитивање квантитета и квалитета воде или податке о томе не доставља
периодично надлежном органу управе ради вођења евиденције у информационом систему
(члан 51 ст. 1 и 2);

7) врши систематско испитивање квалитета воде за водоснабдијевање и купање, а није
уписано у Централни регистар Привредног суда или нема одговарајуће овлашћење, односно
акредитацију за обављање тих послова (члан 52 став 3);

8) не прати квантитативне и квалитативне параметре површинских и подземних вода
или праћење тих параметара не врши према годишњем програму који доноси Влада (члан
58 ст. 2 и 3);

9) квалитативне и квантитативне параметре вода који се односе на коришћење и заштиту
површинских и подземних вода не учини доступним јавности (члан 58 став 4);

10) користи воду за наводњавање пољопривредних култура која није прописаног
квалитета (члан 61 став 1);

11) врши експлоатацију рјечних наноса, а није регистровано за обављање те дјелатности
у Централном регистру Привредног суда, нема најмање једно запослено лице одговарајуће
струке или не посједује одговарајућу механизацију (члан 69 став 1);

12) врши експлоатацију рјечних наноса, а не води уредну евиденцију о врсти и количини
извађеног рјечног наноса или податке о врсти и количини извађеног материјала не
доставља надлежном органу управе, односно надлежном органу локалне управе (члан 69
став 2);

13) приликом испуштања или одлагања материје доведе до непосредне опасности од
загађења површинске или подземне воде, а не предузме мјере потребне за спрјечавање,
смањење и санацију загађења вода, не планира средства и рокове за њихово остваривање
или не надокнади причињену штету (члан 81 став 1);

14) водне објекте за заштиту вода које је за своје потребе изградило, у складу са овим
законом, не одржава у функционалном стању (члан 82 став 6);



15) не омогући коришћење резултата систематског испитивања квалитета и квантитета
вода свим заинтересованим правним и физичким лицима, без накнаде (члан 83 став 3);

16) не састави годишњи извјештај о стању и промјенама квалитета вода или не достави
га, најкасније до 1. марта текуће године за претходну годину, Министарству,  надлежном
органу управе, министарству надлежном за послове здравља, министарству надлежном за
послове заштите животне средине и министарству надлежном за геолошке послове (члан
83 став 4);

17) на пловном објекту не води књигу уља у складу са међународним и домаћим
прописима (члан 90);

18) одмах не пријави министарству надлежном за поморство, надлежним инспекцијским
органима или органу државне управе надлежном за послове полиције, ако примјети да је
дошло до загађења вода у водотоку, језеру или приобалном мору (члан 91);

19) не доставља органу државне управе надлежном за хидрометеоролошке послове и
главном руководиоцу за заштиту од штетног дејства вода податке о стању и степену
напуњености акумулационог басена једанпут недељно,  а у периоду редовне одбране од
поплава свакодневно (члан 101 став 4);

20) грађење заштитних водних објеката и извођење заштитних радова не врши у складу са
планом управљања водама (члан 102 став 3);

21) на ерозивном подручју не извршава мјере и неопходне радове које му у вези са
заштитом од ерозија и бујица одреди надлежни орган локалне управе (члан 103 ст. 2 и 3);

22) на ерозивном подручју не гради и одржава заштитне објекте или не изводи заштитне
радове у складу са законом (члан 104 став 1);

23) израђује техничку документацију за изградњу нових или реконструкцију постојећих
објеката, извођење геолошких истраживања и других радова који могу трајно, повремено
или привремено утицати на промјене у водном режиму, без прибављених водних услова
(члан 114 став 1);

24) за водне објекте из члана 35 овог закона, које је изградило сопственим средствима,
податке за катастре не доставља надлежном органу управе (члан 130 став 4);

25) у евиденцију уговора о концесијама на водном добру и водним објектима и
системима не уписује податке из уговора о концесији од значаја за управљање водама (члан
132 став 1);

26) изврши неку од забрањених радњи на водним објектима или водном добру из члана
141 овог закона;

27) изврши неки од забрањених радова на ерозивном подручју из члана 142 овог закона;

28) не поступи у складу са неким од ограничених права из члана 143 овог закона;

29) не изврши неку од обавеза из члана 144 овог закона;

30) не изгради додатни систем заштите или накнади повећане трошкове правном лицу
које предузима додатне мјере заштите од штетног дејства вода; не учествује у одржавању
заштитних објеката или не учествује у спровођењу одбране од поплава (члан 145);

31) не дозволи да преко његовог земљишта други власник,  односно корисник изводи
радове одвођења, односно довођења воде до свог земљишта, уколико не постоји
цјелисходније техничко или економско рјешење (члан 146);



32) на ерозивном подручју, на свом обрадивом пољопривредном земљишту не поступи у
складу са неком од обавеза из члана 148 овог закона;

33) се на изграђени објекат за водоснабдијевање прикључи без прибављеног одобрења
(члан 149 став 2);

Новчаном казном од троструког до петнаестоструког износа минималне зараде у
Републици казниће се за прекршај из става 1 тач. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 33 овог члана одговорно лице у правном лицу или
надлежном органу, а физичко лице за прекршај из става 1 тач. 1, 10, 14, 17, 18, 20, 21, 23,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33 овог члана.

За прекршаје из става 1  тач. 7, 17, 24, 25, 31 и 32 овог члана овлашћено лице може
наплатити новчану казну на лицу мјеста у двоструком износу минималне зараде у
Републици.

Члан 166

Новчаном казном од троструког до петнаестоструког износа минималне зараде у
Републици казниће се за прекршај физичко лице, ако на ерозивном подручју на заштитним
објектима не изводи мање заштитне радове у складу са законом (члан 104 став 2).

За прекршај из става 1  овог члана овлашћено лице физичком лицу може наплатити
новчану казну на лицу мјеста у двоструком износу минималне зараде у Републици.

Члан 167

Привремено одузимање предмета из члана 164 овог закона, у оквиру својих овлашћења,
врши надлежни инспекцијски орган и службеници полиције, у складу са законом.

О привремено одузетим предметима, лица из става 1 овог члана дужна су издати
потврду са тачним назначењем тих предмета и налог за њихово чување.

О извршеном привременом одузимању предмета, лица из става 1 овог члана дужна су да
одмах обавијесте орган надлежан за покретање поступка због учињеног прекршаја.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Упис јавног водног добра

Члан 168

Водно добро из члана 9 овог закона које је до дана ступања на снагу овог закона уписано
у катастру непокретности као државна својина постаје јавно водно добро.

Водно добро из члана 9 овог закона које до дана ступања на снагу овог закона није било
уписано у катастру непокретности, односно које је било уписано у катастру непокретности,
али нико није наведен као његов власник, постаје јавно водно добро, уколико
заинтересовано лице не докаже да је прије ступања на снагу овог закона имало право
својине или трајно право коришћења.

Надлежни орган ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона поднијети
захтјев органу управе надлежном за послове катастра, ради уписа државне својине на



водном добру из става 2 овог члана.

Рокови за доношење плана управљања водама и програма мјера

Члан 169

План управљања водама на водном подручју донијеће се у року од девет година од дана
ступања на снагу овог закона.

Програм мјера из члана 32 овог закона донијеће се у року од шест мјесеци од дана
доношења плана управљања водама на водном подручју.

До доношења плана и програма из ст. 1 и 2 овог члана водна акта ће се издавати у складу
са Водопривредном основом Републике Црне Горе, донесеном на основу Закона о водама
("Службени лист РЦГ", број 16/95) и техничком и другом водопривредном документацијом,
уколико нијесу у супротности са одредбама овог закона.

Усклађивање важења водопривредне дозволе

Члан 170

Водопривредна дозвола издата до дана ступања на снагу овог закона на неодређено
вријеме или са роком дужим од рока из члана 120 овог закона, за коришћење објеката и
постројења који могу имати утицаја на водни режим, у погледу рока важења, ускладиће се
са роком важности водне дозволе из овог закона, у року од годину дана од дана ступања на
снагу овог закона.

Водопривредне дозволе из става 1 овог члана, које се у погледу рока важења не ускладе
са роком важења водне дозволе из овог закона, у року од годину дана од дана ступања на
снагу овог закона, престају да важе.

Прибављање водне дозволе за постојеће објекте и постројења

Члан 171

Власници, односно корисници постојећих објеката и постројења, који могу имати
утицаја на водни режим,  за које је истекао рок важења или није издата водопривредна
дозвола, дужни су да, у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона, прибаве
водну дозволу.

Ако власник, односно корисник не прибави водну дозволу у року из става 1 овог члана,
надлежни инспекцијски орган ће предузети мјере у складу с чланом 163 овог закона.

Започети поступци и стечена права

Члан 172

Поступци започети до дана ступања на снагу овог закона окончаће се по одредбама
Закона о водама ("Службени лист РЦГ", број 16/95).

Права коришћења вода стечена уговорима о коришћењу вода и концесионим уговорима



закљученим до дана ступања на снагу овог закона важе до истека рокова утврђених тим
уговорима.

Рок за доношење прописа

Члан 173

Ближи прописи на основу овлашћења из овог закона донијеће се у року од годину дана од
дана ступања на снагу овог закона.

До доношења прописа из става 1 овог члана примјењиваће се прописи који су донијети
на основу Закона о водама ("Службени лист РЦГ", број 16/95), уколико нијесу у
супротности са овим законом.

Прописи који престају да важе

Члан 174

Даном ступања на снагу овог закона неће се примјењивати:

1) Закон о режиму вода ("Службени лист СРЈ", број 59/98);

2) Уредба о класификацији воде међурепубличких водотока, међудржавних вода и вода
обалног мора Југославије ("Службени лист СФРЈ", број 6/78);

3) Одлука о максимално допуштеним концентрацијама радионуклида и опасних материја
у међурепубличким водотоцима, међудржавним водама и водама обалног мора Југославије
("Службени лист СФРЈ", број 8/78).

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о водама ("Службени лист
РЦГ", број 16/95), као и прописи донесени на основу члана 64 став 2 тач. 2 и 3 тога закона,
осим одредбе члана 40 став 2 и поглавља V.

Ступање на снагу

Члан 175

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
Републике Црне Горе".

СУ-СК Број 01-672/17-06

Подгорица, 8. маја 2007. године

Уставотворна скупштина Републике Црне Горе

Предсједник,

Ранко Кривокапић, с.р.

 

ИЗМЕНЕ
 



На основу члана 95 тачка 3 Устава Црне Горе доносим

Указ о проглашењу Закона о измјенама и
допунама Закона о водама

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о водама, који је донијела Скупштина
Црне Горе 24. сазива, на седмој сједници првог редовног (прољећњег) засиједања у 2011.
години, дана 22. јуна 2011. године.

Број: 01- 803/2

Подгорица, 27.06.2011. године

Предсједник Црне Горе,

Филип Вујановић, с.р.

На основу члана 82 став 1 тачка 2 и члана 91 став 2 Устава Црне Горе, Скупштина Црне
Горе 24. сазива, на седмој сједници првог редовног (прољећњег) засиједања у 2011. години,
дана 22. јуна 2011. године, донијела је

Закон о измјенама и допунама Закона о
водама

Закон је објављен у "Службеном листу ЦГ", бр. 32/2011 од
1.7.2011. године и 47/2011.

Члан 1

У Закону о водама ("Службени лист РЦГ", бр. 27/07) у члану 114 став 3 друга реченица
мијења се и гласи: "Уговором о концесији,  а у оправданим случајевима и рјешењем о
водним условима, може се утврдити дужи или краћи рок важења водних услова."

Члан 2

У члану 115 став 1 тачка 7 ријечи: "или јавну канализацију" бришу се.

У тачки 9 послије ријечи: "мостови" додају се ријечи: "на водама од значаја за Црну Гору".

Тачка 18 брише се.



У тачки 31 ријечи: "распона до 15 m" замјењују се ријечима: "на водама од локалног
значаја".

Тачка 33 брише се.

У тачки 37 послије ријечи: "други објекти и радови" додају се ријечи: "на водном добру".

Досадашње тач. 19 до 37 постају тач. 18 до 35.

Послије става 1 додаје се нови став који гласи:

"Ако се у поступку издавања водних услова утврди да објекти и радови из става 1 овог
члана не могу проузроковати промјене у водном режиму или да на њих не може утицати
водни режим, орган надлежан за издавање водних услова обавјештава инвеститора да
водни услови нијесу потребни, у року од 15 дана од дана подношења захтјева."

Члан 3

У члану 117 став 1 ријечи: "до 22" замјењују се ријечима: "до 21".

У ставу 2 ријечи: "тач. 25 до 36" замјењују се ријечима: "тач. 24 до 34".

Послије става 2 додаје се нови став који гласи:

"Изузетно од става 2 овог члана, водне услове за објекте и радове из члана 115 став 1 тач.
24 до 34 овог закона, рибњаке, кавезе за узгој рибе и узгајалишта шкољки и других морских
плодова површине до 1 ha и системе за одводњавање и наводњавање површине до 20 ha,
на водном добру од значаја за Црну Гору за чију је изградњу или реконструкцију потребна
концесија или стицање имовинског права у складу са законом којим је уређена државна
имовина, издаје надлежни орган управе."

Став 3 мијења се и гласи:

"Водне услове за објекте и радове из члана 115 став 1 тачка 35 овог закона издаје
надлежни орган управе за објекте на водном добру од значаја за Црну Гору за чију изградњу
је потребна концесија или стицање имовинског права у складу са законом којим је уређена
државна имовина.

Став 4 мијења се и гласи:

"Уколико је за издавање водних услова потребно, надлежни орган управе, односно
надлежни орган локалне управе дужан је да, прије њиховог издавања, прибави мишљење
надлежних органа и институција."

Ст. 5 и 6 бришу се

У ставу 7 ријечи: "става 4" замјењују се ријечима: "става 5".

Досадашњи ст. 3, 4 и 7 постају ст. 4, 5 и 6.
+ Види:
Исправку - 47/2011-220.

Члан 4

У члану 122 став 1 алинеја 3 мијења се и гласи:

"- испуштање отпадних вода у систем јавне канализације".



Члан 5

У члану 125 став 2 мијења се и гласи:

"Изузетно од става 1  овог члана,  за изградњу: далековода,  аутопутева, магистралних и
регионалних путева са припадајућим објектима, жељезничке инфраструктуре, магистралних
нафтовода и гасовода,  телефонско-телеграфских и оптичких каблова и мостова,  може се
издати одобрење за употребу, по претходно прибављеној потврди о испуњености услова
утврђених водном сагласношћу."

Члан 6

У члану 135 ријечи: "ако се вода користи за обављање јавне функције за коју је јавно
предузеће основано" замјењују се ријечима: "привредна друштва која је држава или
јединица локалне самоуправе за ту намјену основала, односно којима је повјерила
обављање одређене јавне функције за коју се јавно водно добро користи".

Члан 7

У члану 164 став 1 у уводној реченици ријечи: "од педесетоструког до двјеста-
педесетоструког износа минималне зараде у Црној Гори казниће се за прекршај правно
лице, предузетник или надлежни орган" замјењују се ријечима: "од 2.500 еура до 15.000 еура
казниће се за прекршај правно лице".

У ставу 2 ријечи: "од петоструког до двадесетоструког износа минималне зараде у Црној
Гори" замјењују се ријечима: "од 300 еура до 1.500 еура", а ријечи: "или надлежном органу"
бришу се.

Послије става 2 додаје се нови став који гласи:

"За прекршај из става 1 овог члана казниће се и предузетник новчаном казном од 800 еура
до 5.000 еура."

Досадашњи став 3 постаје став 4.

Члан 8

У члану 165 став 1  у уводној реченици ријечи: "од двадесетоструког до двјестаструког
износа минималне зараде у Црној Гори казниће се за прекршај правно лице, предузетник
или надлежни орган" замјењују се ријечима: "од 1.200 еура до 10.000 еура казниће се за
прекршај правно лице".

Послије тачке 12 додаје се нова тачка која гласи:

"12а) изврши неку од забрањених радњи из члана 79 став 1 овог закона;"

Послије тачке 16 додају се двије нове тачке које гласе:

"16а) не постави уређај за мјерење, не мјери количине и не испитује квалитет отпадних
вода, као и њихов утицај на пријемник и податке не доставља надлежном органу управе
(члан 84 став 1);

16б) не одржава уређаје за пречишћавање отпадних вода и мјерни уређај у исправном
стању, не обезбиједи њихово редовно функционисање и не води дневник рада уређаја за
пречишћавање отпадних вода (члан 84 став 2)".



Став 2 мијења се и гласи:

"Новчаном казном од 200 еура до 800 еура казниће се за прекршај из става 1 тач. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а), 16б), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 и 33 овог
члана одговорно лице у правном лицу, а физичко лице за прекршај из става 1 тач. 1, 10,
12а), 14, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33 овог члана".

Послије става 2 додаје се нови став који гласи:

"За прекршај из става 1 овог члана казниће се и предузетник новчаном казном од 600 еура
до 4.000 еура."

Став 3 мијења се и гласи:

"За прекршај из става 1 тач. 7, 17, 24, 25, 31 и 32 овог члана може се наплатити новчана
казна на лицу мјеста у износу од 500 еура за правно лице, а за предузетника у износу од 250
еура".

Послије става 3 додаје се нови став који гласи:

"За прекршај из става 1 тач. 17, 31 и 32 овог члана може се наплатити новчана казна на
лицу мјеста у износу од 100 еура за физичко лице".

Досадашњи став 3 постаје став 4.

Члан 9

У члану 166 став 1 ријечи: "од троструког до петнаестоструког износа минималне зараде
у Црној Гори" замјењују се ријечима: "од 150 еура до 600 еура".

У ставу 2  ријечи: "у двоструком износу минималне зараде у Црној Гори" замјењују се
ријечима: "у износу од 100 еура".

Члан 10

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Црне
Горе".

Број 27-4/11-1/4

ЕПА 549 XXIV

Подгорица, 22. јуна 2011. године

Скупштина Црне Горе 24. сазива

Предсједник,

Ранко Кривокапић, с.р.

 

По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено је да се у тексту Закона о
измјенама и допунама Закона о водама, објављеном у "Службеном листу Црне Горе", број
32/11, поткрала техничка грешка, па се даје



Исправка Закона о измјенама и допунама
Закона о водама

Исправка је објављена у "Службеном листу ЦГ", бр.
47/2011 од 23.9.2011. године.

У члану 3 став 6, умјесто објављеног, треба да гласи: "Ст. 5 и 6 бришу се".

Из Службе Скупштине Црне Горе


