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ДА ЛИ ЈЕ СРБИЈА БОГАТА ВОДОМ? 

Да ли је чаша до пола пуна или до пола празна? 

Сопственa 

специфичнa 

расположивост 

површинских 

вода 

У Србији она износи око 1500 m3 

по становнику годишње 

Каква је здравствена 

испаравност воде за пиће? 





5) Недостатак воде за пиће (квалитативан и квантитативан):  
  

– Квалитативан –  
 да ли корисници обезбеђују информације о ризицима од 

негативних утицаја воде за пиће на људско здравље;  
 да ли се врши систематска контрола квалитета воде од стране 

надлежних санитарних органа;  
  

– Квантитативан –  
 расположивост водом за пиће одговарајућег броја корисника. 
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Korelacija indikatora kvaliteta i indikatora snabdevenosti i uzajamna povezanost sa nivoima  i 

prihvatljivošću rizika  (Tabela 7. Nivoi i prihvatljivost rizika, („Službeni glasnik RS“ br.  37/2011)) 
 



СЦЕНАРИО I - НАЈВЕРОВАТНИЈИ НЕЖЕЉЕНИ ДОГАЂАЈ  
 
Систем водоснабдевања града Пожаревца се заснива на захватању подземних вода из 
цевних бунара у приобаљу Велике Мораве на око 1km од изворишта и транспорту до 
инфилтрационих базена (6 базена, дим. 100x20m на локацији изворишта. Вода за 
вештачку инфилтрацију је са нижим садржајима нитрата (15-35 mg/l) и директно 
зависи од хидролошких услова, односно водостаја реке Велике Мораве, режима 
експлатације и дотицаја подземних вода из залеђа. Почетком октобра 2015. године 
лабораторијским анализама је констатовано погоршање квалитета воде за пиће на 
параметар нитрати изнад МДК и тај тренд се наставио све док решењем Републичке 
санитарне инспекције од 13. октобра 2015. није забрањена употреба воде за пиће и 
припрему хране. Проглашено је ванредно стање и снабдевање око 50.000 становника, 
привредних субјеката и установа се одвијало достављањем воде аутоцистернама и 
стационарним резервоарима.  

Највероватнији нежељени догађај је догађај за који се поуздано зна да се често јавља 
или се јавио, затим да услови у којима настаје погодују његовој појави и да је реално 
очекивати да може на одређеном простору угрозити здравље људи и проузроковати 
материјалне штете. С обзиром на хидро-динамичке услове прихрањивања изворишта 
и да загађење нитратима доминантно потиче од коминално неуређених насеља 
Лучица, Пругово, Пољана и Љубичево и у мањем обиму спирањем са обрадивих 
пољопривредних површина, може се очекивати сличан „сценарио“ нежељеног 
догађаја. 



СЦЕНАРИО II – НЕЖЕЉЕНИ ДОГАЂАЈ СА НАЈТЕЖИМ 
МОГУЋИМ ПОСЛЕДИЦАМА  
 
Регионални водосистем "Рзав" за водоснабдевање града Чачка и општина Ариље, 
Пожега, Лучани и Горњи Милановац. Од пуштања у рад (1993) до данас 
водосистем функционише са привременим водозахватом "Шевељ". Вода се 
захвата на бујичарској прегради и пумпама пребацује до постројења за 
пречишћавање. Водозахват је ограниченог капацитета (640 l/s) и у летњем периоду 
не обезбеђује довољне количине воде, због смањеног протицаја и водостаја реке 
Рзав. Ово има за последицу да у летњем периоду имамо рестрикције у испоруци 
воде корисницима у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани, Горњи 
Милановац. 
 
Нежељени догађај са најтежим могућим последицама је догађај који се ретко 
појављује на одређеном простору, а у случају његовог настанка има такав 
интензитет чије последице су катастрофалне за све штићене вредности. Узимајући 
у обзир дефиницију нежељеног догађаја са најтежим могућим последицама и 
честа хаваријска искључења потрошача у целом регионалном систему „Рзав“, 
може се поћи од премисе да је вероватно да размере хаварије у систему 
(водозахват, цевовод сирове или питке воде), као последица суше (кванитет) или 
екстремних бујица, буде таквих размера да доведе до више месечног прекида у 
водоснабдевању становништва и индустрије у насељима ових општина. 



Matrica ukupnog rizika – vodovodni sistem grada Požarevca 



Matrica ukupnog rizika - Regionalni vodovodni sistem „Rzav“ 



IV. PREPORUKE I ZAKLJUČAK 
  
U fazi priprema i prikupljanja podataka i podloga za 
odabir Scenarija, podgrupa je odlučila da kreira 
UPITNIK i dostavi ga svim javnim komunalnim 
preduzećima čija je delatnost vodosnabdevanje. 
Upitnik sadrži pedeset pitanja iz oblasti koje se 
odnose na:  
 postojeće stanje vodosnabdevanja,  
 sistematsku kontrolu higijenske ispravnosti vode 

za piće;  
 održavanje sistema i prekide u vodosnabdevanju;  
 postojeća, planirana i alternativna izvorišta; i  
 planove za obezbeđenje snabdevanja vodom u 

slučaju havarije.  
 
Upitnici su u elektronskoj formi (excel) poslati, a 
obim odziva dostavljenih popunjenih upitnika 
ukazuje da će njihova odgovarajuća analiza biti 
dragocen izvor podataka za naredne poslove procene 
i izrade Scenarija na pokrajinskom i nivou jedinica 
lokalne samouprave. 











GDB 







Scenario - najverovatniji neželjeni događaj  
matrice - rizik po život i zdravlje ljudi 
vodovodnog sistema grada Požarevca 



Dobijeni nivo rizika po život i zdravlje ljudi 



Scenario - najverovatniji neželjeni događaj  
matrice - rizik po eknomiju/ekologiju 
vodovodnog sistema grada Požarevca 



Dobijeni nivo rizika po ekonomiju/ekologiju 





(...) 



NORMALIZACIJA VODOSNABDEVANJA 

Paraćin - Od 04.04.2018. godine, voda iz vodovoda Paraćin je higijenski ispravna i može se koristiti za 
piće i pripremu namernica. Zabrana zbog neispravne vode za piće bila je na snazi od 14.03.2018. 
godine. 

Bela Palanka - Uzorkovanjem vode iz vodovoda u Beloj Palanci, dana 03.04.2018. godine, od strane 
Zavoda za javno zdravlje u Pirotu, ustanovljeno je da se voda može koristiti za piće, koja je bila 
neispravna od 24.02.2018. godine.  

PROBLEMI U VODOSNABDEVANJU 

Na teritoriji Republike Srbije, problema u vodosnabdevanju ima u: Nišu (GO Niška Banja i GO Palilula), 
Alibunaru, Somboru, Inđiji, Valjevu, Preševu, Loznici, Bogatiću, Malom Zvorniku, Pirotu, Babušnici, 
Ćićevcu i Boru.  

VANREDNE SITUACIJE: 

1. Opština Vladimirci, deo teritorije, MZ Provo (Orlača),proglašena  03.04.2018. 
godine, zbog visokog vodostaja reke Save i mogućnosti probijanja nasipa; 

2. Grad Niš, deo teritorije - GO Palilula- proglašena 26.03.2018. godine, zbog 
neispravnosti vode za piće; 

3. Grad Niš, deo teritorije - GO Niška Banja - proglašena 23.03.2018. godine, zbog 
neispravnosti vode za piće u 8 seoskih vodovoda; 

4. Opština Trstenik, deo teritorije - mesto Počekovin, proglašena  23.03.2018. godine, 
zbog opasnosti od pucanja cevi magistralnog   gasovoda usled urušavanja desne obale 
Zapadne Morave; 

5. Opština Babušnica - proglašena 20.03.2018. godine, zbog zamućenosti vode za piće, 
preko dozvoljene granice, nastale naglim otapanjem snega i obilnih padavina. 



Ministarstvo 
vodoprivrede/Republička 
direkcija za vode 

Agencija za zaštitu životne 
sredine 

Ministarstvo 
zdravlja/Sektor za 
inspekcijske poslove 

Instituti/Zavodi za javno zdravlje 

Vodovodna preduzeća  

MUP/Sektor za vanredne 
situacije 

Lokalna samouprava/ osnivač 
vodovodnih preduzeća  

Nivo NACIONALNI  
 
Državna uprava 

Institucije za 
javno zdravlje 

Nivo LOKALNE 
SAMOUPRAVE                  
/Opštine, gradovi i naselja 

Nivo OPERATIVNI 
Operateri: 
Vodovod, Javna preduzeća 
(Vodna područja) 

Nivo FIZIČKI SISTEM     
Zahvatanje vode, 
Prečišćavanje vode,    
Distribucija vode. 

 Ojačati upravljanje rizikom na svim nivoima od lokalnog do nacionalnog 
 Investirati u smanjenje opasnosti od nedostatka vode za piće i razvoj kapaciteta 





Градски завод за јавно здравље у 
Београду свакодневно спроводи 
контролу здравствене исправности 
воде за пиће из београдског 
водоводног система (БВС). 


