
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

  

 Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. став 1. тачка 

9) Устава Републике Србије, којом је утврђено да Република Србија уређује и обезбеђује систем 

заштите и унапређења животне средине, а овај закон управо уређује воду, као један од 

најважнијих елемената животне средине, односно водно земљиште, као добро од општег 

интереса. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

1. Проблеми које закон треба да реши 

 

 Законом о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16), системским 

законом у области управљања водама, уређује се правни статус вода, интегрално управљање 

водама, управљање водним објектима и водним земљиштем, извори и начин финансирања 

водне делатности, надзор над спровођењем тог закона, као и друга питања значајна за 

управљање водама. 

Доношењем Закона о изменама и допунама Закона о водама („Службени гласник РС”, 

број 101/16) извршено је усаглашавање Закона о водама са  позитивним прописима који су 

донети после ступања на снагу тог закона, отклоњени су недостаци уочени у току примене тог 

закона, извршена је јасна подела надлежности између органа надлежних за спровођење тог 

закона, а такође је, с обзиром да тај закон није усаглашен са прописима ЕУ у области вода, 

настављено његово даље усаглашавање са директивама ЕУ у области вода. 

Од доношења Закона о изменама и допунама Закона о водама („Службени гласник 

РС”, број 101/16) протекло је више од годину дана што је довољан период времена да се кроз 

примену решења из тог закона сагледа да ли треба, у циљу унапређења, поједина решења 

предвиђена тим законом изменити или предвидети нова решења. 

Након анализе одредаба Закона о изменама и допунама Закона о водама у погледу 

којих је било захтева за давање мишљења, односно поднетих иницијатива за измену истих, 

уочено је да је потребно да се отклоне недостаци уочени у досадашњој примени тог закона 

прецизирањем појединих одредаба које стварају тешкоће у примени закона и побољшањем 

постојећих законских решења у делу који се односи на давање у закуп водног земљишта на 

територији града Београда, као и да се, када је у питању прибављање водних услова  за извођење 

радова на државним путевима I и II реда, категоријама железничких пруга и мостовима на њима, 

јасно одреде врсте радова за које је потребно у поступку обједињене процедуре прибавити 

водне услове од стране органа надлежног за издавање истих за наведене објекте. 

Наиме, Законом о изменама и допунама Закона о водама, прописано је да решење о 

давању у закуп и уговор о закупу водног земљишта у јавној својини доноси, односно закључује 

јавно водопривредно предузеће. Дакле, тим законом, ради ефикаснијег и рационалнијег 

остваривања права и обавеза грађана и задовољавања њихових потреба, поверена су јавним 

водопривредним предузећима јавна овлашћења давања у закуп водног земљишта у јавној 

својини за намене прописане тим законом. Тим законом је, такође, прописано да су приходи од 

давања у закуп водног земљишта за постављање плутајућих објеката остварени на територији 

града Београда приход буџета града Београда (члан 10в став 8. Закона). Наведени став је 

изузетак од правила утврђеног у ставу 6. истог члана који прописује да су приходи од давања у 



закуп водног земљишта (осим за постављање плутајућих објеката) и приходи од давања у закуп 

водног земљишта за постављање плутајућих објеката остварени на територији Републике 

Србије приход буџета Републике Србије и користе се преко Буџетског фонда за воде Републике 

Србије. 

У складу са Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени 

гласник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15- др. закон и 92/16), делове обале и водног простора 

на којима се могу постављати плутајући објекти одређује надлежни орган локалне самоуправе 

у складу са законом којим се уређује локална самоуправа. Такође, у складу са Законом о 

главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон), град 

Београд, поред надлежности општине и града утврђене Уставом и законом, на својој територији, 

у складу са законом, поред осталог, уређује и обезбеђује услове и начин коришћења места за 

постављање пловних објеката на делу обале и воденог простора, укључујући и издавање 

одобрења за постављање пловних објеката, а врши и надзор над коришћењем места за 

постављање пловних објеката. 
 Како је давање у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије на 

територији града Београда за постављање плутајућих објеката у вези са правима града Београда 

која проистичу из Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама и Закона о главном граду, 

а имајући у виду да се у складу са Уставом Републике Србије поједина јавна овлашћења, 

односно обављање одређених послова из надлежности Републике Србије, могу само законом 

поверити, овим законом се поверава граду Београду јавно овлашћење давања у закуп водног 

земљишта у јавној својини Републике Србије за постављање плутајућих објеката на територији 

града Београда. 

Чланом 117. став 1. тачка 7) Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 

93/12 и 101/16) предвиђено је издавање водних услова за доградњу, односно реконструкцију 

објеката, извођење радова, израду планских докумената за државни пут I и II реда, категорије 

железнице и мостове на њима, метро, аеродроме. 

Ради усклађивања Закона о водама са Законом о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 

- УС, 132/14 и 145/14) потребно је изменити члан 117. тачку 7) Закона о водама. Уредбом о 

локацијским условима („Службени гласник РС”, бр. 35/15, 114/15 и 117/17), којом се ближе 

разрађују одредбе Закона о планирању и изградњи, прописано је да, у случајевима када је  

ималац јавних овлашћења и инвеститор радова на реконструкцији, санацији и адаптацији 

постојеће инфраструцтуре, нема обавезу да прибави локацијске услове. С тим у вези, потребно 

је изменити члан 117. тачку 7) Закона о водама тако да се обавеза прибављања водних услова 

не односи на извођење радова на реконструкцији државног пута I и II реда, пропуста и мостова 

на њима, категорије железничких пруга и пропуста и мостова на њима, с обзиром да су 

управљачи путева I и II реда и управљачи железничке инфраструцтуре имаоци јавних 

овлашћења и у обавези да осигурају безбедно одвијање саобраћаја у свим условима. 

Пруга (пут) која се реконструише, и у условима пре реализације пројекта је у 

функцији и по истој се одвија саобраћај, а управљач инфраструктуре је у обавези да осигура 

безбедно одвијање саобраћаја у свим условима. Реконструкцијом пруге (пута), би се могли само 

побољшати постојећи услови експлоатације, при чему се, уколико се и не може побољшати 

стање, могу одржати исти услови под којима се тренутно врши експлоатација постојеће 

саобраћајне инфраструктуре. 

Водни услови који би се применили на реконструкцију железничке и путне 

инфраструктуре која је у експлоатацији, у већини случајева би за последицу имало промену 

нагиба нивелете пруге (пута), а решавање проблема одвођења воде до реципијента би захтевало, 

у појединим случајевима опсежна хидротехничка истраживања, измену урбанистичке 



документације, а често је неопходно извршити експропријацију непокретности ради решавања 

овог проблема, што изазива значајно повећање инвестиционих трошкова и додатно време за 

спровођење ових активности. 

Из предње наведених разлога потребно је изменити Закон о водама на тај начин да 

се за радове на реконструкцији државног пута I и II реда, железничких пруга, пропуста и 

мостова на њима не прибављају водни услови.      

  Такође, Законом о изменама и допунама Закона о водама прописано је да се у 

погледу камате, застарелости, принудне наплате и контроле плаћања накнада за воду из члана 

153. тог закона примењују одредбе закона којим се уређује извршни поступак. 

 Како Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 106/15 и 106/16-

аутентично тумачење) уређује поступак у коме судови и јавни извршитељ принудно намирују 

потраживања извршних поверилаца заснована на извршним и веродостојним исправама 

(извршни поступак), поступак обезбеђења потраживања и положај јавних извршитеља, а не 

уређује питања камате на доспели дуг, застарелости потраживања и контроле плаћања накнада, 

то је у циљу  отклањања нејасноћа у практичној примени одредбе члана 195. став 2. Закона о 

водама, а имајући у виду да приходи од накнада за воде представљају јавни приход, тј. приход 

буџета Републике Србије и буџета АП Војводине, ту одредбу Закона о водама потребно 

изменити на тај начин да се пропише да се на питање камате, застарелости и контроле плаћања 

накнада за воде примењују одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији 

(„Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-

др. закон, 62/06-др. закон, 63/06-исправка др. закона, 61/07, 20/09, 72/09-др. закон, 53/10, 101/11, 

2/12-исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-аутентично тумачење, 112/15, 15/16 и 

108/16), закона којим се уређује поступак утврђивања, наплате и контроле јавних прихода. Ово 

и стога што се у случају обрачуна и задужења обвезника плаћања накнада за воде из члана 153. 

Закона о водама, као јавног прихода, ради дакле о административном, а не о уговорном односу, 

па је то разлог да се у погледу камате која се плаћа на износ мање плаћене накнаде за воде, рока 

застарелости и контроле плаћања тих накнада примењују одредбе специјалног прописа којим 

се уређује поступак утврђивања, наплате и контроле јавних прихода, а не других закона (Закона 

о облигационим односима и Закона о затезној камати) по правилу да специјални закон дерогира 

општи закон.  

 Управни поступци треба да осигурају решавање у управним стварима без 

одуговлачења, на брз и једноставан начин и уз што је могуће мање трошкове за странку, уз 

уважавање начела истине и других начела управног поступка. Законом о општем управном 

поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) је предвиђено да орган, поред осталог, може 

непосредно одлучити ако је то посебним законом предвиђено. Дакле, за непосредно одлучивање 

у овој ситуацији је потребно да је посебним законом прдвиђено непосредно одлучивање. С тим 

у вези, да би се поступак обрачуна и задужења обвезника плаћања накнада за воде из члана 153. 

Закона о водама учинио ефикаснијим и економичнијим овим законом се предвиђа да органи 

надлежни за утврђивање обавеза плаћања накнада за воде из члана 153. тач. 1) до 6) Закона о 

водама о тој управној ствари непосредно одлучују. Ово и стога што се материјална истина може 

утврдити на основу података које достављају органима надлежним за обрачун и задужење 

обвезници плаћања накнада за воде, односно података које у поступку надзора утврде надлежни 

водни инспектори и које достављају надлежним органима и јавним водопривредним 

предузећима. 

 

 

 

 

2. Циљеви који се законом постижу 



 

Циљеви овог закона су: да се, у складу са Уставом Републике Србије, ради 

ефикаснијег остваривања права и обавеза грађана и задовољавања њихових потреба јавна 

овлашћења давања у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије на територији 

града Београда за постављање плутајућих објеката повере надлежним органима града Београда; 

да се прецизније за државни пут I и II реда, категорије железничких пруга и пропусте и мостове 

на њима, пропише за које је радове на тим објектима потребно у поступку издавања локацијских 

услова прибавити водне услове, а за које радове то није потребно, да се отклоне нејасноће 

уочене у току примене Закона о водама, а које се односе на примену закона у погледу камате, 

застарелости и контроле плаћања накнада за воду из члана 153. тог закона, као и да се обезбеди 

ефикаснији и економичнији поступак утврђивања обавезе плаћања накнада за воде. 

 

3. Разматране могућности да се проблем реши и без доношења закона 

 

 Законом о водама уређује се правни статус вода, интегрално управљање водама, 

управљање водним земљиштем и водним објектима, извори и начин финансирања водне 

делатности, надзор над спровођењем тог закона, као и друга питања од значаја управљање 

водама. 

Имајући у виду овако дефинисану садржину Закона о водама, изради Нацрта 

закона се приступило пошто се дошло до закључка да решавање проблема (отклањање 

недостатака уочених у досадашњој примени Закона о водама кроз прецизирање појединих 

одредаба и побољшање постојећих законских решења, као и уређивање питања прибављања 

водних услова  за извођење одређених врста радова на државним путевима I и II реда, 

категоријама железничких пруга и пропустима и мостовима на њима и спровођење поступка 

давања у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије на територији града 

Београда за постављање плутајућих објеката), односно постизање жељених циљева није могуће 

постићи доношењем подзаконских аката, односно предузимањем других мера у обављању 

послова државне управе, већ искључиво доношењем измена и допуна Закона о водама, јер се 

ради о питањима који су предмет уређивања закона. Дакле, како се решавање наведених 

проблема врши кроз доношење закона нису разматране друге могућности за решење проблема.  

 

4. Зашто је доношење закона најбољи начин за решавање проблема 

  

Да би се успоставио правни оквир за спровођење потребних активности у 

области вода доношење овог закона је најбоље решење, јер омогућује да се, у циљу унапређења 

законских решења, кроз измене Закона о водама, надлежним органима града Београда повере 

јавна овлашћење за спровођење поступака давања у закуп водног земљишта у јавној својини 

Републике Србије на територији града Београда за постављање плутајућих објеката; да се јасно 

пропише за које је радове на државним путевима I и II реда, категоријама железничких пруга и 

пропустима и мостовима на њима потребно у поступку издавања локацијских услова прибавити 

водне услове, а за које радове то није потребно, као и да се отклоне нејасноће уочене у току 

примене Закона о водама, а које се односе на примену закона у погледу камате, застарелости и 

контроле плаћања накнада за воду из члана 153. тог закона и обезбеди ефикаснији и 

економичнији поступак утврђивања обавезе плаћања накнада за воде. 

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 



Чланом 1. Нацрта закона, у члану 10а Закона о водама којим су, поред осталог, 

одређена правна лица надлежна за спровођење поступка давања у закуп водног земљишта, врши 

се допуна и измена одредби тог члана на тај начин да се прописује да 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, 

односно да се против решења о давању у закуп водног земљишта на територији града Београда 

за постављање плутајућих објеката може изјавити жалба надлежном органу града Београда, у 

року од 15 дана од дана обавештавања странке о решењу.  

Чланом 2. Нацрта закона, у члану 115. став 1. Закона о водама врши се измена, па се 

поред објеката, радова и планских докумената за које се у поступку припреме техничке 

документације издају водни услови, прописује и да се водни услови не издају у поступку 

припреме техничке документације за реконструкцију државног пута I и II реда, пропуста и 

мостова на њима, категорије железничких пруга и пропуста и мостова на њима. 

 Ради презизирања за које објекте, односно радове се издају водни услови, чланом 3. 

Нацрта закона мења се став 1. у члану 117. Закона о водама, па се прописује да се водни услови 

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 и 

израду планских докумената наведених у том ставу члана 117. Закона о водама. Како се у складу 

са Законом о железници („Службени гласник РС”, бр. 45/13, 91/15 и 113/12 - др. закон) и 

Уредбом о категоризацији железничких пруга („Службени гласник РС”, број 115/13) 

категоришу железничке пруге, а не железнице, то су у тачки 7) члана 117. Закона о водама речи: 

„категорије железнице” замењене речима: „категорије железничких пруга, пропусте”. 

 Како се у складу са одредбом члана 117. став 3. Закона о водама водни услови за 

објекте, радове и планска документа из става 1. тач. тач. 15), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 34), 37) 

и 38) тог закона издају ван поступка обједињене процедуре, те како у члану 119. став 1. Закона 

о водама није наведено да се водна сагласност ван обједињене процедуре прибавља и за 

плутајуће објекте, то се чланом 4. Нацрта закона врши измена прописивањем да се ван 

обједињене процедуре прибавља водна сагласност и за плутајуће објекте. 

Чланом 5. овог закона, у члану 195. Закона о водама додаје се нови став којим се, 

ради обезбеђења ефикаснијег и економичнијег поступка утврђивања обавезе плаћања накнада 

за воде, прописује да о управној ствари утврђивања обавеза плаћања накнада за воде из члана 

153. тач. 1) до 6) Закона о водама надлежни орган, односно јавно водопривредно предузеће 

непосредно одлучује, а такође се прописује да се у погледу камате, застарелости и контроле 

плаћања накнада за воде из члана 153. тач. 1) до 6) Закона о водама примењују одредбе закона 

којим се уређује порески поступак и пореска администрација, а у погледу принудне наплате 

одредбе закона којим се уређује извршење и обезбеђење. 

После члана 5. овог закона додати су чл. 6. до 9. који представљају прелазне и 

завршне одредбе овог закона. Одредбама тих чланова је прописано: да је Јавно водопривредно 

предузеће „Србијаводе” дужно да своје пословање и општа акта усклади са одредбама овог 

закона у року од 60 дана од дана његовог ступања на снагу; да ће Министарство, а на територији 

аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине, одредити границе водног 

земљишта до 31. децембра 2019. године; да 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 ће се наставити по одредбама овог закона; да овај закон ступа на 

снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 



IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦРТА 

ЗАКОНА 

 

Средства за спровођење Нацрта закона о изменама и допунама Закона о водама 

су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, 

број 113/17), Раздео 24 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде: 

1) Глава 24.4. Републичка дирекција за воде,  програм 0401 - Интегрално 

управљање водама, функција 630 - Водоснабдевање, Програмска активност 0006 - Управљање 

у области вода у износу од 348.199.000 динара, Програмска активност 0007 - Инспекцијски 

надзор у области вода у износу од 30.323.000 динара, Пројекат 4006 - Регионални систем 

водоснабдевања Морава и Пројекат 4007 - Регионални систем водоснабдевања за Расински 

округ; 

2) Глава 24.5 Буџетски фонд за воде Републике Србије, Функција 630 - 

Водоснабдевање, Програм 0401 - Интегрално управљање водама, Програмска активност 0002 - 

Уређење и коришћење вода у износу од 130.000.000 динара, Програмска активност 0003 - 

Заштита вода од загађивања у износу од 50.500.000 динара, Програмска активност 0004 - 

Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода у износу од 2.319.493.000 динара, 

Програмска активност 0005 - Планирање и међународна сарадња у области вода у износу од 

174.500.000 динара, Пројекат 5002 - Брана са акумулацијом „Стубо-Ровни”, Ваљево у износу од 

140.000.000 динара, Пројекат 5003 - Брана са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково”, 

Ариље у износу од 400.000.000 динара и  Пројекат 5007 - Изградња линије муља на постројењу 

за пречишћавање отпадних вода града Шапца у износу од 90.000.000 динара. 

У наредним годинама средства потребна за спровођење Нацрта закона о 

изменама и допунама Закона о водама биће обезбеђена у оквиру лимита опредељених за 2019. 

и 2020. годину на Разделу 24 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 

24.4 Републичка дирекција за воде и Глава 24.5 Буџетски фонд за воде Републике Србије. 

За само спровођење Нацрта закона о изменама и допунама Закона о водама није 

потребно обезбедити додатна средства из буџета Републике Србије у 2018. години. 

 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

 

Доношење овог закона по хитном поступку предлаже се у складу са чланом 167. 

Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12 - пречишћени текст) како 

би се у најкраћем року обезбедило да се за извођење радова на реконструкцији државног пута I 

и II реда, пропуста и мостова на њима, категорија железничких пруга и пропуста и мостова на 

њима не прибављају водни услови, и на тај начин избегло значајно повећање инвестиционих 

трошкова и додатно време за спровођење радова на реконструкцији тих значајних објеката који 

су и пре реализације радова на реконструкцији у функцији и по којима се одвија саобраћај, а 

реконструкцијом истих се побољшавају постојећи услови под којима се тренутно врши 

експлоатација постојеће саобраћајне инфраструктуре. 
 


