
Главни циљ ЕУ је да достигне добар статус по-
вршинских вода до 2027. године за преко 111 000 
површинских вода (нпр. река, језера, обалних во-
да) и преко 13 000 подземних вода на својој тери-
торији. Постизање „доброг статуса“ значи обезбе-
ђивање доброг еколошког и хемијског статуса 
површинских вода, доброг квантитативног и хе-
мијског стања подземних вода и главних извора 
захватања воде за пиће. Достизање ЕУ стандарда 
је подржано са неколико директива, између оста-
лих Оквирна директива о водама (WFD) која 
успоставља стратешки оквир за заштиту свих вод-
них тела нпр. река, језера, обалних вода, као и 
подземних. Она је високо интегрисана са компле-
ментарним директивама о заштити подземних во-
да од загађења и пропадања (GWD) и са директи-
вом о стандардима квалитета вода у животној 
средини (EQS) којима се успостављају стандарди 
за хемијски статус за Оквирну директиву о водама. 
Планови управљања речним сливом су главни 
механизам за планирање и спровођење ових 
директива.

Други правни прописи се односе на Директиву о 
третману отпадних вода која прописује да се 
отпадне воде прикупљају из агломерација и 
добијају одговарајући третман пре отпуштања у 
природну средину. Остале директиве су Нитратна 
директива која се бави везом између пољопри-
вреде и квалитета вода и Директива о поплавама 
која захтева од земаља чланица да анализирају 
ризике од поплава и успоставе планове управља-
ња истима, како би се смањио ризик од поплава 
за људско здравље, економске делатности, при-
родну средину и културно наслеђе. Затим Дире-
ктиве о води за пиће и води за купање захтевају 
од земаља чланица да достигну стандарде квали-
тета са циљем обезбеђивања безбедне воде за 
пиће и чисте воде за купање, као и мониторинг 
стандарда и благовремено обавештавање кори-
сника и јавности о стању вода које користе.

Србија усклађује законодавни и институционални оквир са ЕУ прописима, и већ спроводи неке од захтева. 
С обзиром на постојећу инфраструктуру у сектору управљања водама, за потпуну имплементацију је можда 
потребан дужи период (20-25 година).*
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У Србији се око 67% залиха воде за пиће до-
бија из подземних извора (бунара и карст-
них извора, док се 33% добија из површин-
ских вода (река и резервоара). 

Појединим општинама није до-
ступна вода за пиће доброг ква-
литета. Параметри као што су ар-
сен, нитрати и нитрити су нај-
чешћи разлог неусклађености са 
стандардима квалитета.

Приближно 3.9 милиона становника је пове-
зано на системе прикупљања отпадних вода 
(55% од укупне популације).

Само око 7.3% отпадних вода има био-
лошки третман и 1.3% строжији третман. 

Према подацима мониторинга из периода 2012– 
2018. г., 51% језерских водних тела је окаракте-
рисано као лошег еколошког статуса, док је само 
4% водних тела потока и река окарактерисано 
као доброг статуса.
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*Датуми активности и циљева рефлектују планове описане у нацртима ових стратешких докумената. То се још може променити током 
процеса одобрења или као резултат преговора. 



Како би се припремила за преговоре у Поглављу 27, Србија је израдила четири Специфична плана 
имплементације директива – за Оквирну директиву о водама, за третман отпадних вода, за воду за пиће и 
нитратну директиву. Ове документе је Влада Републике Србије усвојила као анексе са Преговарачком 
позицијом за Поглавље 27. 
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Побољшање система праћења подземних и површинских вода. Да би се достигли захтеви из ди-
ректива WFD, UWWТ, нитратне и других, потребно је успоставити још око 1300 мониторинг станица, 
од којих око 230 мониторинг станица за надзор, око 1000 за оперативни мониторинг и око 70 за 
истраживачки мониторинг. Усвајање новог програма мониторинга и прикупљање података о праће-
њу према ЕУ захтевима је потребно успоставити од 2021. године;

Потребно је израдити 5 планова управљања речним сливовима – највећи, који се односи на слив 
Дунава (обухвата 92% вода у Србији) је тренутно у изради и биће усвојен до краја 2021;

Спровођење 140 пројеката како би се осигурало усклађивање са захтевима Директиве о води за 
пиће, који се пре свега односе на параметре о квалитету воде који утичу на здравље људи (присуство 
арсена, нитрата и нитрита), прихватљивост (замућеност, боја, итд.), као и решавање недостатка воде 
(инвестирање од 1,551 милиона евра);

Израда Плана управљања ризицима од поплава за територију Србије – до кра-ја 2021. г., као и први 
циклус за водна подручја; 

Изградња 359 постројења за третман 
отпадних вода у 398 агломерација (ин-
вестиција од 1,266 милиона евра);

Изградња око 10,370 km додатне мреже за прикупљање отпадних вода и замена или рехабилитација 
1,050 km постојеће мреже (инвестиција вредна 2,552 милиона евра);

Реформа водоводног сектора, који треба да нађе баланс и побољша квалитет услуга, као и да допри-
несе ефикаснијем управљању у јавном водоснабдевању и системима за прикупљање и третман 
отпадних вода у делу услуга. То ће ставити акценат на побољшање рада и ефикасности система 
водоснабдевања и спровођење реформских мера за накнаде које су прописане у Закону о водама.

Стандарди квалитета вода у животној средини су неопходни како би се унапредио квалитет живота 
становника Србије. Значајна улагања у људске и финансијске капацитете су предвиђена током процеса 
спровођења ових стандарда у целом сектору. Велике инвестиције допринеће изградњи или модерни-
зацији система за прикупљање и третман отпадних вода, као и побољшању и проширењу мреже сна-
бдевања водом, како би се омогућила чиста и безбедна вода за пиће за свакога. Већ су уложени 
значајни напори у унапређење постојеће ситуације у систему снабдевања и третману отпадних вода, 
уз пуно разумевање да ће трошкови уложени за достизање стандарда бити високи, али ће донети зна-
чајну корист овим и будућим генерацијама.
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18%50.000-150.000 ЕС¹

19%15.000 - 50.000 ЕС¹

4%10.000 - 15.000 ЕС¹

17%2.000 - 10.000 ЕС¹

>1%ИСПОД 2.000 ЕС¹

¹ЕС - 1 еквивалентни становник
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