
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
  

1) Уставни основ за доношења Закона 
 
Уставни основ за доношење овог Закона је члан 97. тачка 1. Устава Републике  

Србије, према коме Република Србија уређује и обезбеђује њен међународни положај и 
односе са другим државама и међународним организацијама. 

 
2) Разлози за доношење Закона 
 
Оквирни споразум о сливу реке Саве (Framework Agreement on the Sava River 

Basin), потписан од стране савских држава 3. децембра 2002. године, обезбеђује принципе 
и механизме за регионалну сарадњу у сливу реке Саве. Оквирни споразум о сливу реке 
Саве – у даљем тексту: ФАСРБ) је ступио на снагу 29. децембра 2004. године и наша 
земља је 2004. године постала држава Страна Оквирног споразума за слив реке Саве и 
Протокола о режиму пловидбе доношењем Закона о потврђивању Оквирног споразума за 
слив реке Саве и Протокола о режиму пловидбе („Службени лист СЦГ - Међународни 
уговори”, број 12/04). Централно место у функционисању ФАСРБ заузима рад новог 
међународног тела, Међународне комисије за слив реке Саве, задуженог за његову 
имплементацију.  

ФАСРБ као први међународни споразум у сливу реке Саве представља израз 
сагласности држава чланица Споразума (Босна и Херцеговина, Република Хрватска, 
Република Словенија и Република Србија) о сарадњи држава на успостављању 
међународног режима пловидбе, одрживог управљања водама, заштите од штетног 
утицаја вода, водног режима и водених екосистема.   

На првом састанку Страна ФАСРБ, одржаном 1. јуна 2007. године, усвојена је 
Декларација којом је посебно указано на потребу сарадње држава ради спречавања и 
контроле загађивања вода, као и последица могућих прекограничних утицаја и промена 
које проузрокује или може проузроковати загађивање у сливу реке Саве. У том циљу 
подвучен је значај израде протокола и интензивирања активности на њиховој припреми. 
Полазећи од основних принципа и захтева који произилазе из међународно-правних 
инструмената и прописа Европске уније у овој области доношење протокола има за циљ 
усаглашавање режима управљања водама у сливу реке Саве, узимајући у обзир 
специфичности и посебности на регионалном, односно националном нивоу. 

Заштита од поплава у Републици Србији је уређена Законом о водама („Службени 
гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12) и одговарајућим подзаконским актима: Уредба о 
утврђивању Општег плана за одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. године, 
(„Службени гласник РС“, број 23/12) и Наредба о утврђивању Оперативног плана одбране 
од поплава за 2014. годину, („Службени гласник РС“, бр. 4/14). 

У складу са чланом 30. ФАСРБ пратиће протоколи којима ће се уредити посебна 
питања која се односе на слив реке Саве, и то: прекограничне утицаје у сливу реке Саве; 
ванредне ситуације, заштиту од поплава; спречавање загађења вода проузрокованог 
пловидбом. 

 
 
 



Циљ протокола  
 

Протокол о заштити од поплава уређује питања одрживе заштите од поплава у 
сливу реке Саве, насталих услед:  

• природних појава као што су велике воде река и бујица и баријере 
формиране нагомилавањем ледених санти и 

• вештачких утицаја као што су испуштање воде из акумулација и ретензија, 
проузрковано рушењем брана или неодговарајућим управљањем, промене у сливу, речним 
коритима и инундацијама и др.   

са циљем спречавања или ограничавања опасности и смањивања или отклањања 
негативних последица од поплава. 

Предмет протокола је детаљније уређивање питања, на основним принципима 
ФАСРБ, која се односе пре свега на утврђивање заједничких циљева, критеријума и мера 
заштите од поплава у сливу реке Саве (превенција, обавештавање, мере одговора, 
остваривање сарадње, размена информација и др). 

За разумевање питања о којима говоримо посебно важним се чини питање односа 
међународно-правних инструмената који имају утицаја на ову област, с једне стране и 
савремених тенденција у овој области, с друге стране. Међу њима најзначајније место 
имају следећи међународни документи на које се, у уређивању питања на регионалном 
нивоу, наслања овај протокол, и то:  

• Директива 2007/60/ЕЗ о процени и управљању ризицима од поплава  
• Акциони програм за одрживу заштиту од поплава на сливу реке Дунав. 
 

Значај протокола на регионалном и националном нивоу 
 
Значај протокола уз ФАСРБ је што доприноси унапређењу заштите од штетног 

дејства вода на регионалном и националном плану. Протоколом се ствара основ за 
управљање ризиком од поплава који се мора обезбедити на нивоу слива реке Саве, што је 
у сагласности са модерним принципима и легислативом ЕУ. 

Овај протокол је у тесној вези са поменутим европским документима, чији циљ и 
предмет упућују државе, међу којима и чланице ФАСРБ, да уреде питање одрживе 
одбране од поплава. Хармонизована регулатива је основ за јединствено и правовремено 
деловање на регионалном нивоу у сливу реке Саве, у области одрживе заштите од 
поплава. 

Обавезе из протокола утицаће на обавезе страна да предузимају мере на 
националном плану које се односе на развој законске регулативе, успостављање 
административних, финансијских и техничких мера за одрживу одбрану од поплава, као и 
спремност на реаговање при ванредним ситуацијама одбране од поплава. Ово се пре свега 
односи на обавезе органа власти и носиоца активности, у циљу успостављања 
превентивних мера, мера приправности и одговора у случају поплава.  

Протоколом се уређују питања, а пре свега: 
• Предузимање мера неопходних за ефикасно спречавање, контролу и 

смањење поплава, као и утврђивање и спровођење неопходних мера за адекватан одговор 
на поплаве, при чему ће се нарочито примењивати принцип „одрживе заштите“ 



• Ситуације ванредне одбране од поплава и међудржавну сарадњу која 
обухвата мере успостављања и одржавања спремности у оквиру слива реке Саве. 
Предузимање мера усаглашених у плану Упраљања ризицима од поплава.  

• Обавештавање страна на којима се могу појавити ситуације ванредне 
одбране од поплава о мониторингу водостаја све док постоје ситуације хитне одбране. 

• Мере међудржавне сарадње у зависности од величине, облика  и начина 
потребне помоћи у одрживој одбрани од поплава,  договарајући се о детаљима акција и 
активности у оквиру Плана Управљања ризицима од поплава. 

• Сарадњу по питању имплементације Протокола где ће државе чланице 
путем јавних информација, које се односе на прелиминарне процене штете од ризика, 
мапирање плавних зона и управљањем ризицима од поплава, вршити информисање 
јавности. 

• Именовањем једног или више органа који ће бити одговорни за 
имплементацију Протокола, и путем именовања контакт особе за званичну комуникацију, 
а ради ефикасности, стране ће такође именовати и надлежне органе одговорне за 
припремање и имплементацију било које активности започете под Протоколом. 

• Протокол треба да омогући размену информација у најширем смислу. Овим 
путем биће доступне разне врсте података и информација кроз: 

• размена хидролошких и метеоролошких информација могућа је путем 
хидрометеоролошког сервиса и институција одговорних за заштиту од поплава 

• успостављање система за прогнозу, упозоравања и узбуњивање на опасност 
од поплава у сливу реке Саве 

• друге одговарајуће начине у оквиру договорених процедура о размени 
информација од значаја за одрживу заштиту од поплава. 

Стране ће се информисати о међусобним регулацијама и плановима који се односе 
на заштиту од поплава на сливу реке Саве.  

 
3) Објашњење основних правних института и појединачних решења 
 
Чланом 1. Закона предвиђа се потврђивање Протокола о заштити од поплава уз 

Оквирни споразум о сливу реке Саве, сачињен 1. јуна 2010. године у Градишки, Босна и 
Херцеговина, у оригиналу на енглеском језику. 

Члан 2. Закона садржи текст Протокола о заштити од поплава уз Оквирни споразум 
о сливу реке Саве, у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик. 

Чланом 3. Закона одређује се да ће се о спровођењу Протокола о заштити од 
поплава уз Оквирни споразум о сливу реке Саве, старати министарства надлежна за 
послове водопривреде и ванредних ситуација и посебна организација за 
хидрометеоролошке послове. 

Члан 4. Закона садржи одредбу о ступању на снагу Закона, и то тако да Закон ступа 
на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – 
Међународни уговори”. 

 
 
 
 
 



4) Финансијска средства потребна за спровођење Закона 
 
Имплементација Протокола о заштити од поплава уз Оквирни споразум о сливу 

реке Саве започеће након званичног ступања на снагу тј. тридесет дана након депоновања 
четвртог инструмента потврђивања, прихватања или одобравања Протокола. 

За реализацију овог закључка није потребно обезбеђивање средстава у буџету 
Републике Србије. 

Финансијска средства потребна за реализацију овог протокола у наредним 
годинама планираће се у оквиру лимита Министарства пољопривреде и заштите животне 
средине утврђеног фискалном стратегијом. 
 


