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ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ВОДА 

Информациони систем квалитета вода (ИСКВ) чини уређени скуп метода, 
процеса и операција за прикупљање, чување, обраду, претраживање, преношење 
и дистрибуцију података и информација о квалитету ПОВРШИНСКИХ и 
ПОДЗЕМНИХ вода Републике Србије, који се спроводе као редовне активности у 
оквиру Агенције за заштиту животне средине, Сектора за контролу животне 
средине - Одељење за контролу квалитета вода, седимента и земљишта и 
Одељења за Националну лабораторију, уз коришћење информационих 
технологија, а у складу са захтевима SRPS ISO 17025:2006. 

Национална 
лабораторија 

Одељење за 
контролу квалитета 

вода, седимента и 
земљишта 



Законски основ: 

•Закон о водама 
•Уредба о утврђивању годишњег програма мониторинга статуса вода  

МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВОДА 

Развој мониторинга: 

•Формирање и опремање Регионалних центара (РГЦ) на нивоу сливова 
•Повезивање РГЦ у Информациони системом квалитета вода 



ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА О СТАЊУ КВАЛИТЕТА 
ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА 

У складу са националним прописима 

 

- Основна обавеза извештавања о квалитету површинских и подземних вода  Србије 
произилази из Закона о водама (Сл. Гласник РС бр. 30/2010) 

У складу са међународним обавезама 

 

- Споразум о водопривредним и хидротехничким питањима (1955.г), потпиани са 
Мађарском и Румунијом 

- Конвенција о заштити реке Дунав (ратификован 2003г.) 

- Сарадња Агенције за заштиту животне средине као представника Републике Србије 
према ЕЕА,  од 2003.г 



• Информациони систем квалитета вода је део информационог система Агенције за 
заштиту животне средине и подлеже одредбама:  „Уредба о садржини и начину 
вођења информационог система заштите животне средине, методологији, 
структури, заједничким основама, категоријама и нивоима сакупљања 
података, као и садржини информација о којима се редовно и обавезно 
обавештава јавност (Сл.гласник РС бр. 112/2009)“ 

• Информациони систем квалитета вода користи информационе технологије, чини 
га скуп људи и техничких средстава који достављају податаке и информације у 
складу са националним прописима и међународним обавезама. 

 

• Информациони систем 
квалитета вода (ИСКВ) 
обезбеђује формирање и 
одржавање интегралне базе 
података о квалитету 
површинских и подземних вода 
на територији Републике 
Србије.  

 

 

 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ВОДА 



• Информациони систем  квалитета вода је 
целина састављена из више подсистема, 
формиран је на основу прихваћених решења 
у организацији, прикупљању, обради и 
преносу података. 
 

База  

података 

Софтвер 

Хардвер 

Људски 

ресурси 

Процедуре 

Мрежна 

компонента 

Информациони систем квалитета 
вода (ИСКВ), заснован је на 
коришћењу информационих  
технологија, чине га следеће 
компоненте: хардвер, софтвер, база 
података, мрежна компонента, 
људски ресурси и процедуре.  

 
 



Постојеће: 
 
 Централни сервер– Оперативна база 

квалитета вода 
 Сервер дневних извештајних станица– 

(база дневних података и web 
апликација) 

 Извештајни сервер– (генерисање 
извештаја) 

 5 радних станица у Новом Саду са VPN 
конекцијом 

 16 радних станица у Београду  на 
локацији Кошутњак са VPN 
конекцијом 
 

Планирано: 
 
 12 радних станица на дневним 

извештајним станицама са VPN 
конекцијом 

 Lap top радне станице за унос 
података у базу квалитета вода на 
терену са VPN конекцијом 

 
 

 



 Operativni sistem MS Windows 
 Oracle XE 11g Database Sever 
 Oracle Applicaiton Express 4.2 
 Microsoft SQL Server 2012 Express with 

Advanced Services 
 Microsoft SQL Server 2012 Reporting 

Services 
 Microsoft SQL Server Management Studio 
 Microsoft Report Builder 
 Microsoft Visual Studio 2010 Integration 

Services 
 

 Poslovne Aplikacije za upravljanje 
podacima 

 
 



Резултати оперативног спровођења мониторинга квалитета 
површинских и подземних вода на територији Републике 
Србије,  похрањују се у базу података квалитета вода, у којој 
се спроводи логичка и критичка контрола, тј. валидација 
података пре њиховог коришћења у систему извештавања. 

 

 

Анализа 
узорка 

Измерена 
вредност 

Примењена  
аналитичка 

метода 

Мерна 
несигурност, 

граница 
квантифика

ције LOQ 

Оаговорни 
аналитичар  

Датум и 
време 

извршене 
анализе 

Метаподаци 
о узорку 

Подаци  о 
локацији и 

микролокацији 
у профилу, 

дубина 
узорковања 

Датум и 
време 

узорковања 

Врста узорака 

Одговорно 
лице -

Узоркивач  

Хидрометеорол
ошки услови у 
време када је 

вршено 
узорковање 

Подаци о 
процедури 

која је 
кориштена 
приликом 

узорковања 



• Повезивање рачунарских система и 
пренос информација базира на 
Internet окружењу и VPN вези. 

 

• VPN –Виртуелна приватна мрежа 
омогућава корисницима да размењују 
податке везом која је емулирана као  
директна веза (point-to-point link - 
PPP) између клијента и сервера, 
односно да преко јавне мреже 
одржавају заштићену комуникацију. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Virtual_Private_Network_overview.svg
http://sr.wikipedia.org/wiki/PPP


 
• Развојни и менаџери операција 
• Анализатори и дизајнери система 

 
 
 

• Програмер софтвера 
 
 
 

• Администратор система 
• Корисници информационог система 

Интерни 
експерти 

Екстерни 
експерти 

Интерни 
администратор 
Корисници 

Људске ресурсе чини стручно- техничко особље које учествује у раду са 
информационим технологијама, обрадом података и припремом 
информација , било као професионални информатичари, било као интерни 
корисници;  У развоју ИС квалитета вода и његовом одржавању и развоју 
учествују интерни и екстерни експерти. 



Алгоритамски модел ИС квалитета вода 

• Оперативне процедуре 
• Процедуре за креирање 

резервних копија и опоравак 
система (backup and recovery 

• Безбедносне процедуре 
• Развојне процедуре 

Оперативне процедуре се односе на сам процес извршавања апликација и 
дефинишу на који начин се неки систем апликација користи, ко је све и у којој 
мери овлашћен да приступа систему, колико често одређене апликације треба 
да буду употребљиване, куда и коме одлазе излазни резултати. 



АПЛИКАЦИЈЕ 

ПРИЈЕМ 
УЗОРКА 

АЖУРИРАЊЕ 
УЗОРКА 

СТАТУС 
УЗОРКА 

УНОС 
РЕЗУЛТАТА 
АНАЛИЗА 

  

КОНТРОЛА 
ПОДАТАКА 

ВЕРИФИКА-
ЦИЈА 

ПОДАТАКА 



ИНТЕРАКТИВНО 
ПРЕТРАЖИВАЊЕ 

ПОДАТАКА 

(Интерни корисници) 

ПРЕГЛЕД 
ЛАБОРАТОРИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА СА 
РЕЗУЛТАТИМА 
ИЗВРШЕНИХ 
АНАЛИЗА ПО 

УЗОРКУ 

ПРЕГЛЕД 
ВРЕМЕНСКИХ 

СЕРИЈА ЗА 
ИЗАБРАНУ 

СТАНИЦУ, ПЕРИОД 
И ПАРАМЕТАР 

ПРЕГЛЕД 
СТАТИСТИКА ЗА 

ИЗАБРАНУ 
СТАНИЦУ, ПЕРИОД 

И ПАРАМЕТАР 
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Извештај о испитивању узорка – хаваријска 
загађења вода  

Извештај –ICPDR TNMN 

Извештај –EEA WISE 

Информациони систем квалитета вода омогућава припрему 
извештаја са подацима и информацијама у складу са 
националним прописима и међународним обавезама 





Закона о водама (Сл. Гласник РС бр. 30/2010)  
Члан 106. Праћење хаваријског загађења 

 
(http://www.sepa.gov.rs) 



ФОРМАТ ИЗВЕШТАЈА - EEA  
(WISE SoE – Water Quality (WISE-4) dataset) 



Агенција за заштиту животне средине почев од од оснивања 2003. године у својству представника Републике Србије као земље 

сараднице  (cooperating country) редовно годишње доставља Европској агенцији за животну средину (EEA) податке о квалитету 

воде путем  WISE-EIONET (Water Information System for Europe). Саставни део ове мреже је “централно складиште података” где 

су сви достављени подаци за воде доступни широј јавности путем интернета (http://cdr.eionet.europa.eu/rs/eea/wise_soe). 

http://cdr.eionet.europa.eu/rs/eea/wise_soe




У оквиру активности ICPDR, резултати мониторинга квалитета вода (Trans National Monitoring Network) припремају се у посебним 
обрасцима и достављају за објављивање у годишњем извештају Water Quality in the Danube River Basin (TNMN Yearbook). Агенција за 
заштиту животне средине преко свог представника редовно доставља податке о квалитету вода са 17 профила који су део 
националне мониторинг мреже површинских вода Србије. (https://www.icpdr.org/main/publications/tnmn-yearbooks) 
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Резултати испитивања квалитета површинских и подземних 
вода 

Резултати испитивања квалитета воде реке Дунав и реке Саве 
на ширем подручју града Београда 

Статус површинских вода  Србије  







WEB ПРИКАЗ  
ПОДАТАКА О 

КВАЛИТЕТУ ВОДА 
ВОДОТОКА  

www.sepa.gov.rs 

Табеларни 
приказ 

података за 
текући дан 

Приказ стања 
квалитета вода 

обојењем 
вредности 

показатеља 
према класи 

којој припада 

Графички 
приказ 

просторне 
расподеле 
вредности 

појединачних 
параметара 
квалитета 

Табеларни 
приказ 

података за 
изабрани датум 

Графички 
приказ 

временских 
серија за 
изабрану 
станицу, 

параметар и 
период 

Преузимање 
података u csv 

формату 



ПОДАЦИ О КВАЛИТЕТУ ВОДЕ 
ВОДОТОКА ЗА ТЕКУЋИ ДАН 

www.sepa.gov.rs 



• Проширење модела података (статус вода) 
• Интеграција GIS алата 
• Постављање аутоматизованих 

репликационих сервиса са одвајањем 
података за екстерно коришћење 
(интерактивни преглед података од стране 
екстерних корисника) 

• Постављање XML сервиса за размену 
података са државним институцијама и 
организацијама 

 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 


