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Мониторинг статуса вода је основа/средиште управљања водама 
 

Главни циљ ОДВ како је дефинисано у члану 4. је да се постигне „добар статус 
вода“ у еколошком и хемијском смислу. Да би се постигао добар статус вода 
неопходно је учинити оперативним програме мера утврђене у плановима 
управљања речним сливом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спровођење мера 

Процена резултата 

Коришћење информација Процена стања 

Програм мера 

Извештавање 

Статистичка анализа података Лабораторијске анализе 

Управљање базом података 

Циклус управљања водама је 

блиско повезан са мерама 

Спровођење програма мониторинга 

У току је припремни 
рад на плановима 
управљањa речним 
сливом. 

РАДНИ ДОКУМЕНТ КОМИСИЈЕ, 
Република Србија, Извештај о 
напретку 2016. 
Брисел, 9 новембар 2016 (стр. 89)  

Мониторинг 
површинских и 
подземних вода 
је побољшан али 
га треба додатно 
појачати.  



Резултати мониторинга статуса површинских вода представљају 
средиште оквира који пружа информације о односу између људских 
активности и водних ресурса. Ови односи су представљени оквиром DPSIR 
(Покретач – Притисак – Стање – Утицај – Реакција) 



ЗАКОНСКИ ОСНОВ: 

•Закон о водама 
•Уредба о утврђивању годишњег Програма мониторинга статуса вода - 

 
• Агенција за заштиту животне средине израђује нацрт предлога Програма 
• Извештај о спроведеном мониторингу статуса. 

 

МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВОДА 

Развој мониторинга: 

•Формирање и опремање Регионалних 
центара (РГЦ) на нивоу сливова 

•Повезивање РГЦ у Информациони системом 
квалитета вода 
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Анализе и елементи за пројектовање мониторинга 

ISBN 978-86-87159-14-3 

Ko radi ocenu ekološkog i hemijskog statusa?! 



Sprovođenje i institucionalne nadležnosti * 
  

Jačanje kapaciteta institucija u sektoru voda je preduslov za uspešno 

prenošenje i sprovođenje direktiva i većina aktivnosti za projekte pomoći 

koncentrisana je na ovo pitanje. 

  

Kapaciteti organa državne uprave (MPZŽS, odnosno Republička direkcija za 

vode i Agencija za zaštitu životne sredine) nadležnih za Okvirnu direktivu o 

vodama nisu dovoljni. Takođe, ni kapaciteti javnih vodoprivrednih preduzeća 

i drugih institucija odgovornih za prenošenje i sprovođenje direktive. 

  

U Agenciji za zaštitu životne sredine neophodno je dodatno 

zapošljavanje 9 izvršilaca visoke stručne spreme i 14 izvršilaca srednje 

stručne spreme tehničkog obrazovanja za poslove u Nacionalnoj 

laboratoriji i operativnom sprovođenju monitoringa statusa 

površinskih i podzemnih voda prema zahtevima ODV. 
  

* NPAA, 3.27. ŽIVOTNA SREDINA, 3.27.1. Stanje, str. 1208. Napomena: Vlada Srbije je na sednici održanoj 

17.11.2016. godine usvojila drugi revidirani Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske 

unije (NPAA) i zadužila Kancelariju za evropske integracije da tromesečno izveštava Vladu o njegovom 

sprovođenju. 







Razvoj programa monitoringa voda u Srbiji je uslovljen ograničenim raspoloživim 
sredstvima u budžetu Vlade Republike Srbije koji je iz godine u godinu sve manji. 

Raspoloživa sredstava su korišćena delotvorno i programi monitoringa za period 2012-
2017. godina su ažurirani jednom godišnje (jednogodišnji planovi monitoringa) na osnovu:            
(1) raspoloživog budžeta, (2) rezultata prethodnih monitoringa, i (2) usklađivanja s WFD.   



Razvoj programa monitoringa površinskih voda, na godišnjem nivou,  za 
period 2018 – 2021. godina i dalje, zasnivati na: 

 
  Minimalnom (54) odnosno maksimalnom broju (73) profila nadzornog 
monitoringa koje su tako pozicionirane, osim poštovanja elemenata kvaliteta 
prema WFD (ODV), da pokrivaju relevantne uzvodne podslivove; 

 
  Preporuci da se svake godine u program površinskih voda uključe najmanje 
dva novo razvijena profila nadzornog monitoringa, na vodotokovima ili 
akumulacijama namenjenih vodosnabdevanju; 

 
  Pristupu da se uz novo razvijenе profilе nadzornog monitoringa pridružuje i 
rotacija profila operativnog monitoringa tako da pokrivaju uzvodne delove 
slivova novouključenih nadzornih profila; 

 
  Preporuci da se operativni monitoring, sa minimalnim (22) odnosno 
maksimalnim brojem (48) novouvedenih profila, realizuje svake godine za 
vodnа tela za koje je utvrđeno da su pod rizikom i da se prvo vrši monitoring u 
nizvodnim delovima podslivova (od nizvodnih ka uzvodnim vodnim telima).  



 Rezultati prethodnog monitoringa (2012 – 2014 i 2015– 2016 [preliminarni] ) 
pokazuju da je udeo vodnih tela u dobrom statusu veći u uzvodnim 
delovima slivova. Zato je opravdana pretpostavka da operativni 
monitoring neće biti potrebno sprovoditi u većini uzvodnih i vršnih 
vodnih tela. Primenom pristupa grupisanja uzvodnih vodnih tela može se 
značajno smanjiti broj vodnih tela na kojima se mora vršiti operativni 
monitoring prema izboru elemenata kvaliteta WFD (ODV). 
 

 Ovakav konceptualni pristup, od nadzornog prema operativnom 
monitoringu i obrnuto, ne treba razumeti kao smanjivanje obima kako 
zahteva ODV (WFD) već kao  potrebu dobijanja potpune i pouzdane 
procena statusa optimalnog broja vodnih tela u slivu u odnosu na 
planirane mere na kraju planskog ciklusa.  





AN IMPROVED SYSTEM FOR ASSESSMENT OF WATER POLLUTION FROM DIFFUSE SOURCES 
IN SERBIA – CASE STUDY FOR KOLUBARA RIVER BASIN (2013) 

Побољшање сист ема за процену дифузног загађења вода у Србији  
- Ст удија случаја за слив Колубаре (2013) Република Србија 

Минист арст во енергет ике, 
развоја и зашт ит е ж ивот не 
средине - 
Агенција за зашт ит у ж ивот не  
редине 

Република Србија 
Минист арст во пољопривреде,  
шумарст ва и водопривреде - 
Републичка дирекција за воде 

Јавно водопривредно 
предузеће “СРБИЈА ВОДЕ” 

SWEDISH 
AGENCYENVIRONMENTAL 
PROTECTION 
 

Iz uticaja svih zagađivača na 
najnizvodniju tačku u slivu 
Kolubare (ušće reke Kolubare u 
reku Savu), uočava se da oko 
79,8% zagađenja ukupnim 
azotom potiče sa obradivih 
površina (Arable) i svega 7% 
potiče od šuma  kao difuznog 
izvora zagađenja. Dok svega 

8,6% potiče od velikih tačkastih 
zagađivača.  

Iz uticaja svih zagađivača na 
najnizvodniju tačku u slivu 
Kolubare (ušće reke Kolubare 
u reku Savu), uočava se da oko 
50,5% zagađenja ukupnim 
fosforom  potiče od velikih 
tačkastih zagađivača (Major 
point sources),  dok svega 7% 
potiče od šuma i 13,5% sa 
obradivih površina kao 
difuznog izvora zagađenja  



У основним јединицама за управљање водама у оквиру водних подручја 
приказан је еколошки статус/потенцијал водних тела површинских вода за 
водна подручја Сава, Дунав и Морава (2012.-2014.).  
 
Највећи проценат мониторингом статуса обухваћених водних тела је на 
простору ВП Дунав (47 %), затим ВП Морава (27%) и ВП Сава (14%).  



Sliv Južne Morave     

Vrsta monitoringa Oznaka 
Broj 

profila 

Nadzorni 

 

6 

Nadzorni-akumulacije 

 

6 

Nadzorni - granični profili 

 

6 

 

Delineacija sliva Južne Morave 
izvršena je korišćenjem Gis alata 
ArcGis 10 (Hydrology) i DEM (STRM 1 
Arc-Second) u odnosu na tačke 
nadzornog monitoringa određene 
kriterijumima ODV: 
   površ. sliva >2500km2,  
   akumulacije,  
   granični profili, 
   mesta sa protokom koji je 
značajan za vodno područje.  



Sliv Južne Morave     

Vrsta monitoringa Oznaka 
Broj 

profila 

Operativni (realizovan do 2017.g.) 

 

41 

Operativni (planirani za period 2018.-
2021.) 

 

9 

 

Ekološki status 
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Obrađena vodna tela u periodu 2015-2017 
za koja je ocena status/potencijal u toku 

            

            

 

, na godišnjem nivou. 



Vrsta monitoringa Oznaka 
Broj 

profila 

Nadzorni 

 

29 

Nadzorni-akumulacije 

 

12 

Nadzorni - granični profili 

 

32 

     
 



Srbija     

Vrsta monitoringa Oznaka 
Broj 

profila 

Operativni (realizovan do 2017.g.) 

 

191 

Operativni (planirani za period 2018.-
2021.) 

 

48 

 
, na godišnjem nivou. 

• Ukupan broj VT površinskih 
voda 498  

(Pravilnik o utvrđivanju vodnih 
tela površinskih i podzemnih 
voda, Sl. Glasnik RS, br. 
96/2010) 
 

 





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 мониторинг квалитета воде и седимента и Одељења за 
Националну лабораторију, уз коришћење информационих технологија, а у 
складу са захтевима SRPS ISO 17025:2006. 

Национална 
лабораторија 

Мониторинг 
квалитета воде и 

седимента 



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 
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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 (https://www.eionet.europa.eu/countries/serbia). 

https://www.eionet.europa.eu/countries/serbia




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 репликационих сервиса са 

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

 




