
НАЦРТ  

ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОДАМА 

 

 

Члан 1. 

 У Закону о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16), у члану 10а 

после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

„Изузетно од става 2. овог члана решење о давању у закуп и уговор о закупу водног 

земљишта у јавној својини на територији града Београда за постављање плутајућих објеката 

доноси, односно закључује надлежни орган града Београда.” 

 Досадашњи став 3. који постаје став 4. мења се и гласи: 

„Против решења из ст. 2. и 3. овог члана о давању у закуп водног земљишта може 

се изјавити жалба министарству, надлежном органу аутономне покрајине за закуп на територији 

аутономне покрајине, односно надлежном органу града Београда за закуп на територији града 

Београда за постављање плутајућих објеката, у року од 15 дана од дана обавештавања странке 

о решењу.” 

 

Члан 2. 

 У члану 115. став 1. после речи: „изградњу нових” додаје се запета, а речи: „и 

доградњу и реконструкцију постојећих објеката” замењују се речима: „реконструкцију 

постојећих објеката (осим за државни пут I и II реда, пропуста и мостова на њима, категорије 

железничких пруга, пропуста и мостова на њима) и за доградњу постојећих објеката”. 

 

Члан 3. 

 У члану 117. став 1. мења се и гласи: 

 „Водни услови се издају за изградњу нових објеката, реконструкцију постојећих 

објеката, (осим за реконструкцију државног пута I и II реда, пропуста и мостова на њима, 

категорије железничких пруга, пропуста и мостова на њима), доградњу постојећих објеката, 

извођење других радова, израду планских докумената, и то за:” 

 У ставу 1. тачка 7) речи: „категорије железнице” замењују се речима: „категорије 

железничких пруга, пропусте”. 

 

 Члан 4. 

 У члану 119. став 1. речи: „из члана 117. тач. 15), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 34) и 37) 

овог закона” замењују се речима: „из члана 117. тач. 15), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 34), 37) и 38) 

овог закона”. 

 

Члан 5. 

 У члану 195. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

 „O управној ствари утврђивања обавеза плаћања накнада за воде из члана 153. тач. 

1) до 6) овог закона надлежни орган, односно јавно водопривредно предузеће непосредно 

одлучује.” 

 Досадашњи став 2. који постаје став 3. мења се и гласи: 

                  „У погледу камате, застарелости и контроле плаћања накнада за воде из члана 153. 

тач. 1) до 6) овог закона примењују се одредбе закона којим се уређује порески поступак и 

пореска администрација, а у погледу принудне наплате одредбе закона којим се уређује 

извршење и обезбеђење.” 



Члан 6. 

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе” дужно је да своје пословање и општа 

акта усклади са одредбама овог закона у року од 60 дана од дана његовог ступања на снагу. 

 

Члан 7. 

 Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне 

покрајине, одредиће границе водног земљишта до 31. децембра 2019. године. 

  

Члан 8. 

  Поступци обједињене процедуре покренути до дана ступања на снагу овог закона у 

којима имаоци јавних овлашћења нису по захтеву надлежних органа издали водне услове за 

реконструкцију државних путева I и II реда, категорије железнице и мостове на њима наставиће 

се по одредбама овог закона. 

 

Члан 9. 

 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 
 


