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ЗАГАЂЕЊЕ ВОДА

Загађивање- директно или индиректно уношење,
као резултат људске активности,супстанци или
топлоте у ваздух, воду или земљу, а које може бити
штетно по људско здравље или квалитет
акватичних екосистема или сувоземних
екосистема директно зависних од акватичних
екосистема (приобални екосистеми), које
проузрокује штету на материјалним добрима или
умањује или омета обичајна и друга легитимна
коришћења животне средине



ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР

ЗАКОН О ВОДАМА ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010 и 93/2012)
Интегрално управљање водама- Подела надлежности:
Министарство пољопривреде и заштите животне средине- Дирекција за воде-водопривреда, коришћење 
вода, заштита од вода, водна акта
Министарство пољопривреде и заштите животне средине- Сектор за заштиту животне средине- заштита 
вода од загађивања
Министарство здравља- здравствена исправност воде, зоне санитарне заштите изворишта
Аутономна покрајина 
Град Београд
Локалне самоуправе
Јавна водопривредна предузећа



ЕУ ПРОПИСИ

• Директива 2008/105/EК о стандардима квалитета животне средине у области политике вода - усклађивање са
развојем нових методологија за мерење тражених приоритетних супстанци;

• Директива 2013/39/EУ Европског парламента и Савета о изменама и допунама Директива 2000/60/EЗ и 2008/105/EК
која се тичу приоритетних супстанци у области политике вода;

• Директива о нитратима - Директива 91/676/ЕЕЦ о заштити вода од загађења узрокованог нитратима из
пољопривредних извора;

• Директива о подземним водама - Директива 2006/118/ЕЦ о заштити подземних вода од загађења и погоршања
квалитета;

• Директива о опасним супстанцама - Директива 2006/11/ЕЦ
• Директива о пречишћавање урбаних отпадних вода 91/271/ЕЕЦ од 21. маја 1991. која се односи на пречишћавање

урбаних отпадних вода)
• Директива о индустријским емисијама 2010/75/ЕУ

 Закон о потврђивању Конвенције о сарадњи за заштиту и одрживо коришћење реке Дунав („Службени лист СЦГ -
Међународни уговори”, бр.2/2003);

 Закон о потврђивању Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера и
амандмана на чл. 25. и 26. Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера
(„Службени гласник РС - Међународни уговори”, бр. 1/2010



ЗАКОН О ВОДАМА ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010 и 93/2012)

Одредбе Закона од значаја за активност интензивног узгоја живине и свиња:
Прибављање водне дозволе
Водном дозволом се утврђују начин, услови и обим коришћења вода, начин, услови и обим испуштања отпадних вода, 
складиштења и испуштања хазардних и других супстанци које могу загадити воду, као и услови за друге радове којима се 
утиче на водни режим.
Водна дозвола за коришћење подземних вода не може се издати без решења министарства надлежног за послове геолошких 
истраживања о утврђеним и разврстаним резервама подземних вода.
Употребна дозвола не може се издати без претходно издате водне дозволе.
Забрањено је:
• уношење у површинске и подземне воде отпадних вода које садрже хазардне и загађујуће супстанце изнад прописаних 

граничних вредности емисије које могу довести до погоршања тренутног стања;
• испуштање отпадне воде у стајаће воде, ако је та вода у контакту са подземном водом, која може проузроковати угрожавање 

доброг еколошког или хемијског статусастајаће воде; испуштање прекомерно термички загађене воде;
• коришћење ђубрива или средстава за заштиту биља у обалном појасу до 5 м;
• испуштање у јавну канализацију отпадних вода које садрже хазардне супстанце
• коришћење напуштених бунара као септичких јама 



ЗАКОН О ВОДАМА ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010 и 93/2012)

Граничне вредности емисије за одређене групе или категорије загађујућих супстанци, се прописују за:
1) технолошке отпадне воде пре њиховог испуштања у јавну канализацију;
2) технолошке и друге отпадне воде које се непосредно испуштају у реципијент;
3) воде које се после пречишћавања испуштају из система јавне канализације у реципијент;
4) отпадне воде које се испуштају у реципијент из септичке и сабирне јаме.
Обавеза пречишћавања отпадних вода
Правно лице, предузетник, односно физичко лице које испушта или одлаже материје које могу загадити воду 
дужно је да те материје, пре испуштања у систем јавне канализације или реципијент, делимично или потпуно 
одстрани, у складу са овим законом и посебним законима који уређују област заштите животне средине, 
односно прописа донетих на основу тих закона.
Правно лице, предузетник, односно физичко лице које испушта отпадну воду непосредно у реципијент дужно 
је да обезбеди пречишћавање отпадних вода до нивоа који одговара
граничним вредностима емисије, односно до нивоа којим се не нарушавају стандарди квалитета животне 
средине реципијента (комбиновани приступ), узимајући строжији критеријум од
ова два.
Акт о испуштању отпадних вода у јавну канализацију доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе.



ЗАКОН О ВОДАМА ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010 и 93/2012)

Обавеза мерења количине и испитивања квалитета отпадних вода

Правно лице, односно предузетник који испушта отпадне воде у пријемник и јавну канализацију, дужно је да постави
уређаје за мерење, да континуирано мери количине отпадних вода и испитује биохемијске и механичке параметре
квалитета отпадних вода и да извештај о извршеним мерењима квартално доставља јавном водопривредном
предузећу, министарству надлежном за послове заштите животне средине и Агенцији за животну средину.

Правно лице, односно предузетник који има уређаје за пречишћавање отпадних вода, дужно је да мери количине и
испитује квалитет отпадних вода пре и после пречишћавања, да обезбеди редовно функционисање уређаја за
пречишћавање отпадних вода и да води дневник њиховог рада.

Мерења количина и испитивање квалитета отпадних вода врши овлашћено правно лице

Обавеза контроле исправности објеката

Правно лице које врши сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода дужно је да врши
контролу исправности објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, пре свега у погледу
водонепропусности, сваких пет година, а у случају уређаја за мерење количина отпадних вода једанпут годишње.



ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

• Уредба о изменама и допунама уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у воде и 
роковима за њихово достизање ( Сл. Гласник РС бр. 1/16)

• Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују 
површинске воде и роковима за њихово достизање ( Сл. Гласник РС бр. 24/14)

• Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и 
седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 50/2012)

• Правилник о опасним материјама у водама ( Сл. Гласник РС бр. 31/82)



ОТПАДНЕ ВОДЕ СА ФАРМИ

Отпадне воде са фарми пилића
• Атмосферске воде- чисте воде
• Отпадне воде из дезобаријера- септичка 

јама/ канализација
• Санитарне отпадне воде- септичка јама/ 

канализација
• Техничке воде од прања платоа/ паркинга-

зауљене воде/ сепаратор

Отпадне воде са фарми свиња
• Атмосферске воде- чисте воде
• Отпадне воде из дезобаријера- септичка 

јама/ канализација
• Санитарне отпадне воде- септичка јама/ 

канализација
• Техничке воде од прања платоа/ паркинга-

зауљене воде/ сепаратор
Течни стајњак је споредни производ 
животињког порекла. Лагуне нису водни 
објекти- складишта стајњака.



Уредба о изменама и допунама уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја 
у воде и роковима за њихово достизање ( Сл. Гласник РС бр. 1/16)

Граничне вредности су прописане за:
• технолошке отпадне воде пре њиховог испуштања у јавну канализацију
• технолошке и друге отпадне воде које се непосредно испуштају у реципијент
• воде које се после пречишћавања испуштају из система јавне канализације у реципијент 
• отпадне воде које се из септичке и сабирне јаме испуштају у реципијент
Прилогом 2. утврђене су граничне вредности емисије загађујућих материја за технолошке и 
друге отпадне воде које се непосредно испуштају у реципијент за поједина индустријска 
постројења а за објекте за узгој стоке - Глава III. Друге отпадне воде, Одељак 1. Граничне 
вредности емисије отпадних вода из објеката за узгој стоке
У случају да се користе застарели системи, отпадна вода се може испуштати у површинске 
воде под условима наведеним у Табели 1.1.
Граничне вредности за испуштање отпадних вода која садрже минерална уља, тј. Испуштање 
отпадних вода након сепаратора у површинске воде је прописано:
• Глава II. Друге отпадне воде, Одељак 4. Граничне вредности емисије отпадних вода која 

садрже минерална уља



ВОДНА ДОЗВОЛА
ESSENTICO

• IZVEŠTAJ VOJVODINA VODE 31. AVGUST 2015. 
• REŠENJE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA 25. SEPTEMBAR 2015.

??? 
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