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Каква је здравствена безбедност 

воде за пиће?



https://staklenozvono.org/2017/10/kakvo-je-upravljanje-vodama-u-srbiji/
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Извештај о стању животне средине у 

Републици Србији за 2021. годину (Агенција 

за заштиту животне средине, 2022) 

Велика Морава код Ћуприје - изронили дрвени стубови 

моста из времена под Османлијама, август 2019.





Наслов овог погледа је дводелни спој, први део је узор на давнашњу јеврејску фразу 
„догодине у Јерусалиму“, а други је део наслова скорашње књиге аутора Сета Сигла „Нека 
буде вода – Израелско решење за свет који оскудева у води“ (2015).
(...)
Тридесетих година прошлог века британски економисти су проценили да цела Палестина, 
укључујући данашњи Израел и појас Газе са Западном обалом, има воде за живот свега два 
милиона људи. Данас у том региону живи 12 милиона становника јер је Израел водио мудру 
политику у управљању својим водним ресурсима. О томе пише Сет Сигл у својој књизи 
детаљно описујући политичко-економске и техничко-технолошке мере које објашњавају како 
је Израел стигао тамо где је сада. 
(...)
Осим воде за пиће коју данас испоручује палестинским насељима и суседном Јордану, Израел 
је постао и светски лидер у технологији водног сектора са извозом од 2,2, милијарде долара у 
2013. години. Шимон Перес бивши председник Израела је написао: „Нека буде вода је сјајна 
прича о Израелу, приказ тога како се усамљена пустиња трансформисала у процветали дом. 
Ова књига ће дуго бити читана од људи који се суочавају са несташицом воде и другим 
непремостивим изазовима“.

(...)
У чему су сличности и разлике између Израела и Србије? Сличности су мале, а разлике су 
велике! Упркос сталном ратном окружењу са арапским суседима Израел је на територији која 
је више од половине пустиња мудром политиком обезбедио воду за своје потребе, а вишак 
испоручује суседима. 





Коришћење воде у домаћинству по областима (2020. година)Проценат становника прикључених на јавни водовод по областима (2020. година)



Matrica otpornosti – ranjivost i 
prilagodljivost objekata i sistema 
vodovoda i kanalizacije u sušnim 
uslovima 
Izvor: Veljković et al, Procena otpornosti na 
klimatske promene –Snabdevanje naselja 
vodom i kanalisanje (2016)

Značajno je shvatiti, a to se vidi iz ilustrativnog prikaza matrice otpornosti, da je tip organizovanja 
snabdevanja vodom i kanalisanja važniji od samog tipa objekta. INDIVIDUALNO VODOSNABDEVANJE, 
NAJČEŠĆE NA RURALNOM PODRUČJU, JE VEOMA RANJIVO NA KLIMATSKE PROMENE. SNABDEVANJE 
STANOVIŠTVA VODOM ZA PIĆE IZ OVIH SISTEMA KARAKTERIŠE NEADEKVATNO FUNKCIONISANJE I 
ODRŽAVANJE SUPROTNO NAČELIMA SANITARNE TEHNIKE, ŠTO POVEĆAVA RIZIK OD ZAGAĐENJA 
VODE. Sa druge strane, javni urbani vodovodni sistemi poseduju ljudski kapital u vidu stručnog kadra i 
finansijski kapital za ulaganje u tehnologiju i modernizaciju infrastrukture, što ih čini potencijalno veoma 
otpornim na klimatske promene. 



Шести Извештај међувладиног панела за климатске промене (IPCC) 

објављен je 9. августа 2021. године и вероватно je до сада најтачнија и најсвеобухватнија

научна прогноза о климатским променама, а сачињен је на основу 14.000 рецензираних

научних радова. Аутори овог документа, обима 3949 страна, закључују да је „недвосмислено“

да људска активност доприноси загревању планете, узрокујући „широко распрострањене и

брзе“ промене на океанима, леду и површини Земље. Они упозоравају да је садашње стање

многих делова климатског система „без преседана током много векова до много хиљада

година“.

  
Климатске промене 2022:  Утицаји, 

адаптација и рањивост 

(9. август 2021) 

Климатске промене 2022: Ублажавање 

климатских промена 

(4. април 2022) 

 



Од претходног Петог извештаја IPCC из 2013-14. године, када је дата процена о

вези између загревања изазваног људским активностима и све озбиљнијих

екстремних временских услова, сада је у Шестом извештају о томе наглашено

као „утврђеној научној чињеници“. За сваки континент су дате предикције и

оцена поузданости сумарних климатских промена, тако се за Европу износи:

o да ће учесталост и интензитет екстремних врућина, укључујући морске 

топлотне таласе који су порасли последњих деценија, наставити да се 

повећавају без обзира на сценарио емисије гасова стаклене баште;

o да ће предвиђања прагова релевантних за екосистеме и људе због глобалног 

загревања бити прекорачени од 2°C и више;

o да ће учесталост хладних периода и мразних дана бити мањи према свим 

сценаријима емисије гасова стаклене баште (у овом извештају) и свим 

временским зонама, слично прошлим запажањима;

o да ће предвиђено смањење падавина током лета на Медитерану и ширење ка 

северним регионима, истовремено са повећањем екстремних падавина,

изазивати поплаве у урбаним срединама.



(...) тако се за 
Европу 
износи:

да ће 
предвиђено 
смањење 
падавина 
током лета на 
Медитерану и 
ширење ка 
северним 
регионима, 
истовремено 
са повећањем
екстремних
падавина,
изазивати 
поплаве у 
урбаним 
срединама.



Предикције и оцена поузданости сумарних европских климатских промена су 
се током лета 2022. године већ оствариле. Републички хидрометеоролошки 
завод (РХМЗ) је за Србију прогнозирао веома топло и сушно лето са 
температурама изнад вишегодишњег просека и нижом количином падавина са 
топлотним таласима током јула и августа.

У Србији је 23. јула 2022. 
године у више места 
измерено 40°C, а у делу 
Тимочке Крајине чак 41°C. 
Веома топло је и у 
планинским пределима: у 
Сјеници на 1040m
надморске висине 
температура је достигла 
33°C, а на Златибору на 
сличној надморској висини 
је 32°C. У Београду је 
максимална температура 
истог дана поподне 
износила мало изнад 39°C
(на Врачару 39.4°C, на 
основу података РХМЗ).



У извештају Опсерваторије за глобалну сушу Европске комисије (European Commission's Global 
Drought Observatory ) детаљно се описује како је скоро половина континента погођена сушом.

... «суша је вероватно најгора коју је континент видео у најмање 500 година –
прекретница којој су допринеле климатске промене.»



Dugotrajna suša dodatno je pogoršala hidrološku situaciju na teritoriji 
opštine Topola. Sedam sela i varoš duže od mesec dana imaju velike probleme sa 
vodosnabdevanjem, a svakodnevno se suočavaju sa oštrim restrikcijama.
- Šesti je dan kako nemamo vodu, ovo je prava katastrofa. Ne možemo normalmo da se 
okupamo, da operemo veš i skuvamo ručak, a vrućine su ogromne. Teško je i za napajanje stoke, 
plašimo se da nam ne ugine od žeđi. Reka Kamenica koja pritiče kroz naše selo samo što nije 
presušila. Voćari iz viših delova navodnjavaju voćnjake, pa do nas voda skoro i ne dolazi - rekao je 
za RINU meštanin sela Mitrovčić.
Bunari koje imaju u svojim dvorištima takođe su došli do minimuma, a restrikcije postaju 
sve duže i teže. Jako nezavidna situacija je i u selu Žabari gde se distrubicija vode uspostavlja na 
svaka 24 sata.
- Danima nemamo vodu i onda kada stigne na 24 časa mi je opet nemamo. Obilazimo sve izvore 
što imamo po selu, točimo vodu da nam stoka ne bi bila žedna i da bi domaćinstva opstala. Jako 
nam je teško i tako je svakog leta godinama unazad. Svi smo svesni da je suša i da padavina nema, 
ali ovo zaista postaje neizdržljivo - pričaju meštani sela Žabari.

https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/3537835-zbog-suse-presusile-i-sumadijske-
slavine-bunari-na-izmaku-ljudi-kazu-da-situacija-postaje-neizdrziva

Zbog suše presušile i šumadijske slavine, bunari na izmaku, ljudi kažu da 
situacija postaje neizdrživa
Zbog smanjenog dotoka vode i loše hidrološke situacije restrikcije u varoši 
Topola bile su od 22 do 6 a onda su produžene do 7 odnosno 8 časova

07/08/2022.

https://www.telegraf.rs/teme/susa
https://www.telegraf.rs/teme/topola
https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/3537835-zbog-suse-presusile-i-sumadijske-slavine-bunari-na-izmaku-ljudi-kazu-da-situacija-postaje-neizdrziva










„Британска процена о расположивости воде је 
урађена у склопу тадашње кампање одвраћања 
насељавања Палестине. Јевреји нису чекали да се 
предвиђања остваре, већ су мењали услове. 
Разлике су велике јер Срби углавном чекају да се 
сва предвиђања остваре на њихову штету не 
чинећи ништа да их оповргну.“ 

Догодине у Србији нека буде вода, Небојша Вељковић/ 

ПОЛИТИКА (Погледи, 12. март 2020)

Уместо закључка


