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Na Generalnoj skupština UN 28. jula 2010. 
godine, kada je usvojena rezolucija kojom je 
pravo na vodu za piće proglašeno jednim od 
osnovnih ljudskih prava, predstavnica 
predlagača „Blue Planet Project“ naglasila je: 
“U poređenju sa prethodnim vremenima, 
nedostatak pristupa bezbednoj vodi za piće u 
21. veku je najveća povreda ljudskih prava”. 



“Generalna skupština UN poziva države i međunarodne 
organizacije da pruže finansijsku podršku izgradnji kapaciteta i 
prenosa tehnologija kroz međunarodnu saradnju i pomoć, 
posebno zemljama u razvoju, kako bi se povećali napori da se za 
sve ljude obezbedi zdravstveno ispravna, čista, dostupna i 
pristupačna voda za piće, kao i kanalizacija”. 
 

The human right to water and sanitation,                                                                                                                              
Resolution adopted by the General Assembly on 28 July 2010 (Sixty-fourth session).  



Ključni elementi normativnog sadržaja ljudskog prava na vodu 
obuhvataju:  
 
(1) pravo na dovoljnu količinu vode za podmirenje osnovnih potreba  (princip 

namene korišćenja vode),  
(2) dostupnost i pristupačnost neophodne količine vode odgovarajućeg 

kvaliteta, i  
(3) obaveze države i druga prava pojedinaca koja proizlaze iz ovog osnovnog 

ljudskog prava. 
 
Namena korišćenja vode odnosi se na količinu koja je neophodna da se 
obezbedi voda za piće, pripremu hrane, ličnu i higijenu domaćinstva, kao i da 
se spreči dehidracija organizma kao smrtna opasnost. Prema standardima 
Svetske zdravstvene organizacije (WHO) bezbednom vodom za piće smatra se 
voda koja ne predstavlja opasnost po zdravlje pri konzumiranju tokom života, 
jer ne sadrži ni mikrobiološke patogene organizme, ni hemijske, ni radiološke 
agense. Ljudsko pravo na vodu ne odnosi se na količine potrebne za privredne 
delatnosti, poljoprivrednu i industrijsku proizvodnju, proizvodnju energije, itd. 



Dostupnost podrazumeva kontinuirano snabdevanje vodom za piće, koje 
obezbeđuje  dovoljne količine prema kriterijumu namene korišćenja. Sa druge 
strane, dostupnost ima i dimenziju sagledavanja diskriminacije, jer 
podrazumeva fizičku i finansijsku pristupačnost vode za piće.  
 
o Fizička pristupačnost se odnosi na siguran i prihvatljiv pristup za sve, koji se 

mora obezbediti pored svakog stambenog objekta, školske ustanove i 
mesta rada, ili u njihovoj neposrednoj blizini, tako da se za sve grupe 
stanovnika osiguraju neophodne količine vode u razumnom vremenskom 
okviru, uključujući osobe sa posebnim potrebama, decu, starije osobe i 
žene, na način koji ne ugrožava fizičku bezbednost osoba tokom pristupanja 
vodi za piće.  

o Finansijska pristupačnost vode se odnosi na troškove priključenja i 
potrošnje tako da ne predstavljaju prepreku pristupu vodi za piće. 
Finansijska pristupačnost ne pretpostavlja besplatne usluge, već pravo i 
obavezu da potrošač zbog nemogućnosti plaćanja ne bude isključen sa 
sistema javnog snabdevanja vodom – što se odnosi samo na posebne i 
socijalno opravdane slučajeve, pa se ne može smatrati pravilom. 



“Voda je kao i 

svaki drugi 

prehrambeni 

proizvod”. 

“Lično verujem da je vodi bolje dati vrednost da bi postali svesni 

te vrednosti. Čovečanstvo nikada nije toliko dugo živelo, nikada 

nismo imali tolike količine novca, nikada nismo bili zdraviji, imamo 

sve što smo ikada želeli, a i dalje samo kukamo”.  

 

Peter Brabeck, predsednik Nestlé Group 











Evropska komisija se oglasila 1. februara 2018. zakonskim predlogom 
kojim nastoji da se potrošači osnaže. Isporučioci vode za piće, prema 
ovom predlogu, treba da daju jasnije informacije o kvalitetu i ceni po 
litru vode, kako bi cena vode iz javnih vodovoda mogla da se uporedi 
sa cenom flaširane vode. 
 
Važnu promenu predstavlja i predlog internetskog  pristupa 
informacijama o kvalitetu vode za piće i deficitu u snabdevanju, čime 
će se povećati poverenje korisnika. Cilj revizije Direktive je da se 
smanji potrošnja flaširane vode, što može doprineti da domaćinstva 
u EU uštede više od 600 miliona evra godišnje. Polazi se od 
pretpostavke da će zahvaljujući većem poverenju u vodu iz javnih 
vodovoda građani moći da smanje plastični otpad od ambalaže 
flaširane vode.  
 
Ažuriranjem Direktive o vodi za piće, Evropska komisija preduzima 
važan zakonodavni korak i prema sprovođenju “Evropske strategije za 
plastiku” od 16. januara 2018. Sve su to preduslovi za dostizanje 
ciljeva održivog razvoja za 2030. (6. cilj) i ciljeva Pariskog sporazuma 
o klimatskim promenama.  





Област 4.1 

Јавна политика у циљу осигурања финансијске приступачности воде и канализације 

 

Образложење. Трошкови пружања услуга водоводног система и канализације, било мрежама или самоснабдевањем, укључујући и 
трошкове прераде отпадних вода, могу представљати велики финансијски терет, посебно за најсиромашнија домаћинства. 
Финансијска приступачност је све чешће узрок велике забринутости. Упркос томе, у многим случајевима, национална политика се не 
бави овим питањем на локалном нивоу. 

 

 
Да 

У великој 
мери 

У ограни-
ченом обиму 

Не 

4.1.2   Један од циљева политике 
управљања системом водовода и 
канализације јесте и финансијски 
повољан приступ 

   

 

Образложење резултата: 
(укратко објаснити и / или дати 
примере који образлажу 
одговор )  

Коришћена средства за 
верификацију: (нпр.  званични 
документи, консултације са 
више заинтересованих страна, 
вештачење)  

поузданост одговора: 
(висока, средња или ниска) 

СТРАТЕГИЈA УПРАВЉАЊА ВОДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Влада Републике 
Србије, 2016. 
 
Пораст цене воде и прихода од накнада 
Цена воде и услуга је најважнији извор финансирања комуналног сектора. Достизање 
економске цене (односно, услуга снабдевања водом и каналисања насеља) мора бити 
прилагођено економској моћи становништва и привреде. Просечна пројектована економска цена воде за 
двадесетогодишњи период износи 1,3 €/m3, без пореза на додату вредност .__(стр. 36) 
  
Напомена: Стратегија управљања водама на територији Републике Србије је документ на основу којег 
ће се спроводити реформе сектора вода, како би се достигли потребни стандарди у управљању водама, 
укључујући и организационо прилагођавање и системско јачање стручних и институционалних 
капацитета на националном, регионалном и локалном нивоу. Овај стратешки документ не узима у 
обзир политику управљања системом водовода и канализације кроз финансијски повољан 
приступ. 

 



Primenom ove metodologije u zadatoj bodovnoj kartici se prikupljaju i vrednuju 
kvanititativne informacije o finansijskoj pristupačnosti u okviru tri oblasti: (1) javna 
politika u cilju osiguranja finansijske pristupačnosti vode i kanalizacije; (2) tarifne 
mere i (3) mere socijalne zaštite. Mere socijalne zaštite obuhvataju tri grupe pitanja: 
(a) državni organi su analizirali uticaj različitih alternativa u kontekstu rešavanja 
problema finansijske pristupačnosti kroz mere socijalne zaštite; (b) mere socijalne 
zaštite su uključene u strategiju za rešavanje problema finansijske pristupačnosti; (c) 
mere socijalne zaštite za rešavanje problema finansijske pristupačnosti su 
sprovedene. Za sve oblasti i grupe pitanja obrazloženja rezultata data su kroz primere 
(korišćena sredstva za verifikaciju i zvanični dokumenti) i pouzdanost odgovora 
(visoka, srednja, niska).  
 
Ukupan skor u bodovnoj kartici se dobija sabiranjem bodova (da=3, u velikoj meri=2, 
u ograničenom obimu=1, ne=0). Ukupan skor u ovom istraživanju, od maksimalna tri 
boda, je skromnih 0,9 bodova.  
 

Nedovoljna obuhvaćenost finansijske pristupačnosti kako javnom 
politikom, tako i tarifnim merama i merama socijalne zaštite dovoljno 
govori o nivou nacionalne politike u oblasti upravljanja 
snabdevanjem vodom i kanalisanjem. 







Област 4.3 

Мере социјалне заштите 

 

Образложење. Мере социјалне заштите нуде неколико опција за решавање проблема финансијске приступачности без мењања 
постојећег тарифног система за услуге из области водовода и канализације. Оне могу бити усмерене на кориснике који не плаћају 
рачуне за воду редовно (превентивне мере) или на плаћање дугова по рачуну (куративне мере). Ове мере се углавном финансирају 
из општих (локалних, регионалних или националних) пореских средстава. 

 

 

Да 
У 

великој 
мери 

У 
ограни-
ченом 
обиму 

Не 

4.3.2   Мере социјалне заштите су укључене у 
стратегију за решавање проблема финансијске 
приступачности 

  

 

 

Образложење резултата: 
(укратко објаснити и / или дати 
примере који образлажу 
одговор )  

Коришћена средства за 
верификацију: (нпр.  званични 
документи, консултације са 
више заинтересованих страна, 
вештачење)  

поузданост одговора: 
(висока, средња или ниска) 

 

 
 
„Линија сиромаштва у 2016. години износи 11.694 
динара месечно по потрошачкој јединици, а 
потрошњу нижу од тог износа имало је 7,3% 
становника Републике Србије. Сиромаштво остаје 
значајно у целокупном посматраном периоду и не 
бележи се тренд значајног смањивања. Око пола 
милиона становника није у стању да задовољи 
минималне егзистенцијалне потребе. Иако у 
апсолутном изразу долази до благог смањивања 
броја лица која су сиромашна, овакво кретање 
примарно је последица смањивања броја 
становника Србије, а мањим делом смањивања 
учесталости сиромаштва.“ (СИРОМАШТВО У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2006 – 2016. године, 
Ревидирани и нови подаци, август 2017) 

  
 



Почевши од 2005. године када је уведена додатна индиректна 
контрола цена комуналних услуга на републичком нивоу, цене 
ових услуга су углавном повећаване само за пројектовани 
номинални раст цена на мало. Последице оваквог приступа су: 
• Приходи реално опадају, а трошкови и номинално и реално 
расту. 
• Акумулирани губици се покривају смањењем вредности 
комуналних предузећа (на рачун капитала). 
• Топи се обртна имовина и расте задуженост. 
 

[ВОДОВОДИ У СРБИЈИ 2015. ГОДИНЕ: ПОКАЗАТЕЉИ УСПЕШНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА КОЈА СЕ БАВЕ СНАБДЕВАЊЕМ 
ВОДОМ И КАНАЛИСАЊЕМ НАСЕЉА, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике 

Србије, Привредна комора Србије, Удружење за комуналне делатности, Удружење за технологију воде и 
санитарно инжењерство, 2016] 

 

Буџети великог броја градова и општина су неодрживи, а 
пословање већине локалних јавних предузећа и других 
установа у надлежности локала јесте неуспешно. Заједно са 
својим предузећима, градови и општине имају дуг од готово 
милијарду евра, а уз то, касне у плаћању доспелих обавеза 
према добављачима у износу од преко 300 млн. евра. 
 

[ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ: ПРОБЛЕМИ, РИЗИЦИ И ПРЕПОРУКЕ, Република Србија, Фискални савет, јун 2017] 

ZAKLJUČAK 
Odgovor na pitanje da li 
je voda javno dobro ili 
roba zavisi od gledišta 
zainteresovane strane.  
 
o Za zagovornike 

očuvanja prirodnih 
resursa voda za piće 
je javno dobro;  

o Za proizvođače 
(preduzeća 
vodovoda) je roba;  

o Za potrošače je javno 
dobro koje treba da 
bude pristupačno/ 
jeftino.  



Koliko dugo će čovek lutati unaokolo, 
pre nego pronađe put? 
Odgovor, moj prijatelju, lebdi na vetru. (*) 

(*) „Prohujalo s vetrom“ (Blowin' in the Wind – Bob Dylan, 1963) 


