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ЗАКОН О ВОДАМА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Обим примјене Закона 

Члан 1. 

(1)   Овим законом, уређује се начин интегралног управљања водама унутар 

територије Републике Српске. 

(2)   Управљање водама обухвата интегралан приступ, и то: заштиту вода, 

коришћење вода, заштиту од штетног дјеловања вода, уређење водотока и 

других водних тијела и јавног добра. 

(3)  Овим законом, уређује се и финансирање обављања дјелатности, органи 

управе, јавне службе и институције у сектору вода, водни објекти и постројења, 

и друга проблематика везана за интегрално управљање водама у Републици 

Српској.   

Сврха Закона 

Члан 2. 

 Сврха овог закона је осигурање интегралног управљања водама, а 

нарочито:   

а) постизања доброг стања вода и спречавање њене деградације, 

б) постизања одрживог коришћења вода, 

в) осигурања правичног приступа водама, 

г) подстицање друштвеног и привредног развоја, 

д) пружања заштите акватичних, полуакватичних и копнених 

екосистемима који су зависни од вода, 

ђ) организовање одбране од поплава и од других негативних утицаја које 

може да проузрокује вода, 

е) осигурања учешћа јавности у доношењу одлука које се односе на воде, 

укључујући и приступ јавности, потпуним, тачним и правовременим 

информацијама о стању вода, о активностима које су предузеле особе 

које користе или загађују воде и о активностима које су предузели 
надлежни органи  и институције, 

ж) спрјечавање и рјешавање сукоба везаних за заштиту и кориштење вода,  

и 

з) испуњавања обавеза из међународних уговора који су обавезујући за 

Босну и Херцеговину. 
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Општа начела 

Члан 3. 

  (1) Управљање водама мора бити засновано на слиједећим општим начелима: 

а) вода није комерцијални производ као други производи, већ наслијеђе 

које се мора чувати, бранити и третирати као такво, 

б) коришћење вода и управљање њима се врши на рационалан и одржив 

начин, тако да се спријечи непотребно коришћење вода и да 

коришћење вода не превазилази природно обнављање ресурса, 

в) воде морају бити коришћене на начин који осигурава функционалност 

природних процеса  акватичних екосистема и копнених екосистема, и 

мочварних подручја, која директно зависе од вода, а који простори су 

одређени на начин предвиђен овим законом,  

г) осигурати поврат трошкова од водних услуга, укључујући и трошкове 

за заштиту животне средине и ресурса, сходно економској анализи 

проведеној према Анексу 3 Оквирне директиве о водама ЕУ и, 

нарочито, према начелу ,,загађивач плаћа,.  

д) за искоришћену количуну воде, мора се обазбиједити адекватна 

економска накнада од онога који користи тај ресурс, по принципу 

,,корисник плаћа,.  

Дефиниције 

Члан 4. 

 (1)  У сврху овог закона, поједини изрази имају значење:  

1. Воде - означава  сву воду у унутрашњости Републике Српске, која је стајаћа 

или текућа по површини земље и свака подземна вода ближе земљи дуж 

базне линије границе територије, 

2. Површинске воде- означава све воде на површини територије Републике 

Српске, изузев подземних вода, 

3. Подземне воде- означава све воде испод површине земље у зони сатурације 

(засићеној зони) које су у директном контакту са површином земље или 

подслојем, 

4. Ријека- означава водно тијело у унутрашњости Републике Српске, која 

највећим дијелом тече по површини земље, али које једним дијелом свог 

тока може да протиче подземно, 

5. Језеро- означава водно тијело стајаће површинске воде у унутрашњости 

Републике Српске, 
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6. Водно земљиште- означава скуп земљишних честица које чине корита 

ријека, језера и акумулација, као и њихове обале до нивоа стогодишњих 

вода, односно до нивоа највише коте за акумулације, 

7.  Водоток- означава простор корита који чини  скуп земљишних честица 

преко којих стално или повремено тече вода, са водом водотока вјероватноће 

појаве водостаја једанпут у 50 година, 

8. Обала- означава земљишне честице или њихове дијелове које су у простору 

између линије малих вода и линије вода водотока до вјероватноће појаве 

једанпут у 50 година, а за акумулације, до највише коте вода, 

9. Режим вода- означава скуп хидролошких, хидроморфолошких, 

хидрауличких, хемијских и биолошких својстава површинских и подземних 

вода на одређеном подручју и у одређеном времену, 

10. Промјена режима вода- означава све промјене у режиму вода, насталих као 

резултат природних сила или људских активности,   

11. Биланс вода- означава однос расположивих и потребних количина воде 

одређеног квалитета,  на одређеном подручју и  у одређеном временском 

периоду, 

12.  Екосистем (биогеоценоза) (акватични, полуакватични) - означава сложену, 

међусобно условљену цјелину различитих типова средине, (баре, мочваре, 

ритове), као станишта различитих  животних услова и живог насеља 

организама, које су у цјелости или у већини зависне о водама, 

13.  Ријечни слив- означава површину земље преко које отичу сви површински 

токови путем потока, ријека и евентуално језера, у море, преко једног 

ријечног ушћа, рукавца или делте, 

14. Подслив- означава површину земље преко које отичу сви површински токови 

путем  потока, ријека и могуће је језера, до одређене тачке у воденом току, 

гдје се улијева у ријеку или језеро, 

15. Обласни ријечни слив (дистрикт)- означава површину земље коју сачињавају 

један или више сусједних ријечних сливова заједно са својим придруженим 

подземним водама, који су идентификовани посебном одлуком надлежног 

органа Републике, сходно члану 3.(1) Директиве 2000/60/ЕЗ, од 23. октобра 

2000. године, („Службени гласник ЕЗ“, број Л 327, од 22.12.2000. године), а 

који представљају главну  јединицу за управљање ријечним сливовима, 

16. Прекограничне воде- означавају било које површинске или подземне воде 

које означавају или су лоциране на границама између двије или више 

држава, 

17. Водно тијело површинских вода- означава одвојен, посебно посматран дио 

површинске воде, као што је језеро, поток, ријека или канал, дио потока, 

ријеке или канала, 
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18. Аквифер- означава водоносни слој испод површине земље или слојева 

стијена или неког другог геолошког статуса довољне порозности и 

пропустљивости, који омогућавају или значајан проток подземне воде или 

сепарацију значајних количина подземне воде, 

19. Водно тијело подземних вода- означава одвојена, посебно посматрана 

количина подземне воде у оквиру једног или више аквифера, 

20. Вода намијењена људској употреби- означава воду намијењену за људску 

употребу која одговара прописима из подручја исправности животних 

намирница, као и значења према Директиви 80/778/ЕЕЗ, допуњено 

Директивом 98/83/ЕЗ, 

21. Минералне воде- означава подземне воде које садрже више од 1гр/л, 

растопљених минералних соли, 

22. Термалне воде- означава подземне воде чија је температура једнака или већа 

од  20
0
Ц, 

23. Термо-минералне воде- означава воде које по свом садржају истовремено 

испуњавају утврђене критерије термалних и минералних вода, 

24. Еутрофично подручје- означава подручје унутар којег је могуће одредити 

или очекивати засићење воде нутриентима, посебно азотом и  фосфором, те 

њиховим једињењима, који посебно убрзавају раст алги и виших врста 

водних биљака, те тако проузрокују нежељени поремећај равнотеже 

организама који су присутни у води и доводе до промјена квалитата воде, 

25. Директно испуштање у подземне воде- означава испуштање отпадних вода у 

подземље или  подземне воде, без пречишћавања, кроз земљиште или доњи 

слој земљишта,  

26. Материјал у водотоцима- означава затећен и нанесен вучним наносом 

материјал у водотоцима и на водном земљишту, као што су: шљунак, 

пијесак, муљ, дрво, растиње и други сличан природан или вјештачки 

материјал, који може да се  дислоцира при уређењу водотока и водног 

земљишта са циљем спречавања нежељеног наноса, заштите од вода, 

заштите вода, спречавања повећања или смањења протицајних профила 

водотока, стварање успора и слично, 

27. Опасне материје- означавају материје или групу материја које су токсичне 

или истрајне односно перзистентне или подложне да се биоакумулишу,  

28. Загађење- означава директно или индиректно увођење материја или топлоте 

у воду земљу или ваздух, узроковано људском активношћу, које може бити 

штетно по људско здравље или по квалитет акватичних или полуакватичних 

екосистема, од чега су  главне материје побројане у Анексу 8. Директиве 

2000/60/ЕЗ, од 23. октобра 2000. године, 

29. Отпадна вода- означава воду која је промијенила своје изворне физичке, 

хемијске или биолошке особине резултатом људских активности, 
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30.  Лице- означава физичко или правно лице, 

31. Оператор- означава лице које руководи радом или контролише погон, 

постројење, објекат или активност или коме је додијељена одлучујућа 

економска власт над функционисањем постројења, објекта и слично, 

32. Активност- означава било коју активност која има или може имати утицаја 

на квалитет или квантитет вода, на акватичне или полуакватичне екосистеме, 

на морфологију водотока или његово кориштење, 

33.  Заинтересована страна- означава лице чије лично право, интерес или 

обавеза може да буде угрожено одређеном  активношћу и њеним  утицајима, 

34. Несавјесно управљање- означава такво понашање надлежног органа, правног 

или одговорног лица којим се, и поред сазнања о одређеном проблему који 

се односи на управљање јавним водним добром, не предузимају радње и 

мјере упозорења и информисања јавности, и заинтересоване јавности и 

појединаца о том проблему и посљедицама које могу наступити, с циљем 

избјегавања настанка повреда права другог или веће имовинске штете, за 

случај да се не располаже средствима за отклањање могућих посљедица,  

35. Водоправни акти- јесу акти којима се у општем или посебном управном 

поступку утврђује неко право, обавеза или правни интерес за треће физичко 

или правно лице, државни-републички или орган локалне самоуправе, 

36. Агенција за воде- је републичка управна организација која се оснива 

посебним законом, за подручје обласног ријечног слива и која спроводи 

одредбе овог и посебних закона, 

37. Оквирна директива о водама- означава Директиву 2000/60/ЕЦ од 23. октобра 

2000. године, („Службени гласник ЕЗ“, број Л 327, од 22.12.2000. године), 

Европског парламента и Савјета о успостављању оквира за дјеловање Уније 

у области политике вода, 

38. Министарство- означава Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде. 

(2) За термине који нису дефинисани у овом члану, а потребни су за примјену 

овог закона и прописа који иду уз њега, примјењиваће се дефиниције које су 

усвојене у Оквирној директиви о водама ЕУ. 

II - КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ВОДА, ВОДНО ДОБРО И ВОДНИ ОБЈЕКТИ 

 

Карактеризација типова водних структура и тијела, и њихов статус 

Члан 5. 

(1) У сврху управљања водама, извршиће се идентификација локација и границе 

структура и тијела површинских вода, као и њихова почетна карактеризација по 

методологији која је дата у  Оквирној директиви о водама. 
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(2) Структура и тијело површинске воде унутар обласног ријечног слива биће 

идентификована тако да потпада под једну од слиједећих категорија 

површинске воде –ријеке, језера, или као вјештачка структура и тијело 

површинске воде, или драстично модификована структура и тијело површинске 

воде.  

 

(3) За сваку категорију површинске воде, релевантна структура и тијело 

површинске воде биће разврстани према типу система „Б“, како је наведено у 

Оквирној директиви о водама. 

 

(4) Упоредо са реализацијом активности из ставова 1-3 овог члана, 

Министарство је одговорно за израду мапе или мапа у формату географског 

информационог система (ГИС), географске локације типова који су 

конзистентни степену диференцијације која се тражи по систему „Б“ у 

документу наведеном у ставу  1. и 3.  овог члана. 

 

Карактеризација структура и тијела подземних вода 

 

Члан 6. 

 

(1) У сврху управљања водама, израдиће се карактеризација свих структура и 

тијела подземне воде ради процјене њиховог кориштења и степена у коме су 

под ризиком да неће испунити стандарде за сваку структуру и тијело подземне 

воде. 

 

(2) Даља карактеризација, као и она наведена у ставу 1. овог члана, вршиће се 

према затјевима Оквирне директиве о водама. 

 

(3) Министарство је одговорно за организовање реализације активности из 

члана 5. и члана 6. овог закона. У року  од девет година након године у којој 

ступи на снагу овај закон,  извршиће се потпуно усклађивање активности из 

овог поглавља са Оквирном директивом о водама, по динамици која буде 

дефинисана посебним одлукама Министарства  у складу са одредбама овог 

закона. 

 

Спречавање дерогација статуса површинских и подземних вода 

 

Члан 7. 

 

(1) Министарство је одговорно за организовање праћења и спровођења 

неопходних мјера како би се спријечила дерогација статуса површинских и 

подземних вода, све у складу са  овим законом  и  Оквирном директивом о 

водама. 

 

(2) У циљу реализације активности из става 1. овог члана, Министарство ће, 

најкасније у року од 18 мјесеци од дана ступања на снагу овог закона, донијети 
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подзаконски пропис којим регулише начин  и рокове реализације активности из 

става 1. овог члана. 

 

 

Статус вода 

 

Члан 8. 

(1) Воде су опште добро. 

(2) Воде су под посебном заштитом Републике Српске, као саставног дијела 

Босне и Херцеговине. 

Водно добро 

Члан 9. 

(1) Водно добро у смислу овог закона је  водно земљиште,  воде и водни 

објекти, који због свог нарочитог заначаја јесу добра од општег интереса и под 

посебном су заштитом. 

(2) Водним добром, као добром од општег интереса, управља се на начин како је 

прописано одредбама овог закона и на основу њега другим подзаконским 

прописима или одлукама надлежних органа. 

(3) Рјешењем Министарства утврђује се  припадност  водном добру у складу са 

овим законом и наводи његова власничка припадност.   

Јавно водно добро 

Члан 10. 

(1) Јавно водно добро чине сви сегменти водног добра, као што су: земљишне 

честице, водни или  хидритехички објекти, ријеке и потоци са дефинисаним 

морфолошким, геолошким и хидролошким садржајем, који су до дана ступања 

на снагу овог закона били уписани у земљишним књигама, односно катастру 

непокретности као јавно водно добро од општег интереса или су дефинисани у 

другим документима јавног карактера, односно који су на основу закона 

постали државно власништво. 

(2) Јавно водно добро дефинисано у ставу 1. овог члана јесте добро од општег 

интереса и  у власништву је Републике Српске. 

(3) Овлашћења управљања јавном водним добром у власништву Републике 

Српске, врши орган управе, управне организације или надлежни субјекти са 

јавним овлаштењима, у оном обиму и на начин како им  је то овим или другим 

законом или другим актима надлежног органа пренесено у надлежност. 
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Припадност водног добра јавном водном добру 

Члан 11. 

(1) Рјешењем из члана 9. став 3. овог закона, утврђује се припадност водног 

добра јавном водном добру и сви детаљи везани за некретнину у складу са 

важећим прописима, посебно власничка права. 

(2) Јавно водно добро не може бити предмет промета, али може под посебним 

условим одређеним овим законом или на закону заснованом подзаконском 

пропису, бити предмет ограниченог права кориштења закупом, а у одређеним 

случајевима и концесијом. 

(3) Детаљнија правила о реализацији става 2. овог члана, поштујући начела 

одрживог развоја, а у погледу врста јавног водног добра, процедура, временског 

важења, накнада и других неопходних елемената за реализацију права његовог 

ограниченог кориштења, као и неопходних елемената за реализацију става 3. 

члана 9. и става 3. члана 10, прописаће, у року од двије године од ступања на 

снагу овог закона, Министарство. 

Престанак припадности водног добра јавном водном добру 

Члан 12. 

(1) Јавно водно добро чија је припадност утврђена по правилима става 1. 

претходног члана, престаје бити дијелом јавног водног добра под слиједећим 

условима: 

а)   уколико се рјешењем Министарства из члана 9. став 3. овог закона, а на 

писмени приједлог субјекта из члана 10. став 3. овог закона, утврди да је 

то водно добро постало трајно непотребним за интегрално управљање 

водама, за шта се, по правилу, ради посебна техничка документација,  и 

б) одлуком Владе или Народне скупштине  Републике Српске, којом је на 

други начин  за посебне опште потребе и намјене, дефинисана употреба 

одређеног јавног водног добра. 

(2) Статус јавног водног добра престаје датумом уписа у земљишне књиге 

рјешења из става 3. члана 9. овог закона, којим је то стање дефинисано. 

Захвати на водном добру 

 

Члан 13. 

(1) На водном добру није дозвољено изводити захвате, осим за: 

а)   градњу објеката јавне инфраструктуре; 

б)   градњу водних објеката, према одредбама овог закона; 

в) мјере, које се односе на побољшање хидроморфолошких и биолошких 

карактеристика површинских вода; 
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г)   мјере, које се односе на заштиту природе,  

д) градњу објеката, потребних за кориштење вода, обезбјеђење 

сигурности пловидбе и обезбјеђење заштите од утапања на 
природним купалиштима; 

ђ)   изградњу објеката намијењених заштити вода од загађења; 

е) изградњу објеката, намијењених одбрани, заштити и спашавању људи, 

животиња или имовине, те провођењу задатака органа унутрашњих 
послова, 

ж) изградњу рекреационих, спортских и туристичких објеката по посебно 

спроведеној просторно- планској процедури. 

(2)  Дозвољени захвати из става 1. овог члана, могу се предизимати под 

условима прописаним овим законом и  прописима о грађењу. 

Водни објекти и системи 

Члан 14. 

          Водни објекти и системи, заједно са припадајућом опремом који чине 

техничку односно технолошку цјелину, служе за уређење водотока и других 

вода, заштиту од штетног дјеловања вода, захватања вода ради њиховог 

намјенског кориштења, за праћење стања вода и за заштиту вода од 

загађивања и одржавање акватичних екосистема. 

 

Намјена водних објеката 

Члан 15. 

(1) Водни објекти с обзиром на њихову намјену су: 

а) заштитни водни објекти у које спадају: насипи, обалоутврде, 

уређена корита- водотоци, одводни канали, ободни (латерални) 

канали за заштиту од вањских вода, одводни тунели, бране са 

акумулацијама, уставе, ретензије, црпне станице за одбрану од 

поплава и други припадајући објекти, 

 

б)  објекти за заштиту од ерозија и бујица, 

 

в) водни објекти за одводњавање у које спадају: основна и детаљна 

одводна каналска мрежа, црпне станице за одводњавање, и други 

припадајући објекти, 

 

г)  водни објекти за кориштење и искориштавање вода: 

 

1)  основни објекти за водоснабдјевање становништва и 

индустрије, 
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2)  за наводњавање-акумулације, доводни канали и тунели, 

водозахватне     

      грађевине, црпне станице, уставе, доводна и разводна мрежа, и 

други  

      припадајући објекти, 

 

3)  за кориштење водних снага-акумулације, доводни и одводни 

тунели и  

     постројења, и други припадајући објекти и опрема, 

 

      4)  за пловидбу-пловни путеви, преводнице и уставе, и други 

припадајући  

            објекти и опрема, 

 

5)  вјештачки рибњаци, рекреациони базени и језера, као и објекти 

за  

     кавезни узгој риба. 

 

д) водни објекти за заштиту вода од загађивања у које спадају: колектори 

за пријем и транспорт отпадних вода, уређаји за пречишћавање 

отпадних вода, одлагалишта за отпадне материје и испусти у 

пријемник, и други припадајући објекти и опрема. 

 

(2) Водни објекти из става 1. овог члана могу служити истовремено и за више 

намјена-вишенамјенски водни објекти. 

Власништво над објектима 

Члан 16. 

(1) Водни објекти из члана 15. овог закона су добра од интереса за Републику 

Српску и детаљни подаци о њима, као и радње које се спроводе, а односе се на 

њих, због значаја самих објеката, морају бити пропраћене посебним мјерама 

безбједности у складу са овим законом и на основу њега донесеним 

подзаконским прописима. Овлаштени органи управљања и контролни органи, 

дужни су се односити према подацима којима располажу о објектима, адекватно 

карактеру података.    

(2) Заштитни водни објекти из члана 15. став 1. тачка а) овог закона су у 

власништву Републике Српске, а остали уколико се то посебном одлуком 

Министарства утврди. 

(3) Изузетно од одредбе става 2. овог  члана, водни објекти из члана 15. став 1, 

тач. б), в), г) и д) могу бити и у власништву јединице локалне самоуправе, 

односно у власништву физичких и правних лица, који имају власништво над 

земљиштем на коме је изграђен водни објекат, што се утврђује посебним актима 

јединице локалне самоуправе, власника  и Министарства. У зависности од врсте 
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и карактера објекта, могу се прописати посебне мјере безбједности уколико су 

објекти и у власништву општине. 

(4) Заштитним водним објектима из става 2. овог члана управљају  републичке 

агенције за воде  и јавна предузећа у складу са овим законом и посебним 

законом, подзаконским прописима Министарства, као и својим плановима у 

складу са критеријима о одржавању водних објеката, те се брину о њиховом 

чувању, одржавању и намјенском кориштењу у складу са посебним мјерама 

безбједности. 

(5) Заштитним објектима из става 2. овог члана, који су у власништву јединица 

локалне самоуправе, управљају од њих основана јавна предузећа у складу са 

својим планом и критеријима за одржавање водних објеката, спроводе њихово 

одржавање, чување и намјенско кориштење у складу са посебним мјерама 

безбједности.  

(6) Овлаштења и обавезе јединице локалне самоуправе према хидротехничким 

објектима у њиховом власништву врше јавна предузећа, на чијој територији се 

ти објекти налазе. 

(7) Одредбе ст. 1. до 5. овог члана, односе се и на водне објекте изграђене до 

ступања на снагу овог закона. 

(8) Правилник којим се утврђују елементи плана и критерији  за одржавање 

водних објеката, доноси Министарство, у року од двије године од дана ступања 

на снагу овог закона. 

Управљање водним објектима 

 

Члан 17. 

(1) У случајевима предвиђеним у члану 15. став 1, тач. в), г) и д), појединим 

водним објектима могу да управљају, поред Републичке агенције за воде, 

јединице локалне самоуправе и јавних предузећа, односно физичко лице као 

власник објекта или по посебном закону основано и регистровано правно лице. 

Министарство и јединица локалне самоуправе могу прописати посебне мјере 

безбједности за такве објекте. 

(2) Одржавање водних објеката из чл. 11. и 12. овог закона, врши се у складу са 

правилником из става 8. члана 16. овог закона, а по програму који доноси  

субјект који управља тим објектом. 

(3) На програм одржавања водних објеката из става 2. овог члана, сагласност 

даје Министарство, уколико програм одржавања доноси Агенција за воде и 

Републичко јавно предузеће; Агенција за воде, уколико програм одржавања 

доноси јединица локалне самоуправе,  и јединица локалне самоуправе, уколико 

програм одржавања  доноси јавно предузеће које је она основала, односно 

физичко лице као власник објекта или по посебном закону основано и 

регистровано правно лице. 
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 (4) Одредбе ст. 1. до 3. овог члана односе се и на хидротехничке објекте 

изграђене до дана ступања на снагу овога закона. 

Заштита локалних изворишта воде за пиће 

Члан 18. 

(1) Локална изворишта вода за пиће каптирана и некаптирана, која би усљед 

изградње нових водних објеката за водоснабдијевање могла остати изван 

употребе, морају се заштитити од уништавања или пропадања и редовно 

одржавати у најнужнијем обиму због осигурања њихове погонске спремности за 

случајеве поновног кориштења у  ванредним околностима. 

(2) За активности  из става 1. овога члана, одговорна је јединица локалне 

самоуправе и лице која управља новим водним објектом за водоснабдијевање и 

локалним извориштем из става 1. овог члана. 

Пренос права управљања на водним објектима 

Члан 19. 

 Пренесено право управљања на водним објектима из чл. 15. и 16. овог 

закона, на јавна предузећа или правна лица регистрована за управљање 

мелиорационим системима или системима за заштиту од бујица, обављање 

комуналне дјелатности водоснабдијевања, или правна лица регистрована за 

обављање комуналне дјелатности за одвод и прочишћавање отпадних вода, или 

друга правна лица, не искључује одговорност законског корисника, односно 

власника тих објеката да се ти објекти одржавају у функционалном стању и 

користе само у складу с њиховом природом и намјеном, издатим водоправним 

актима и другим општим актима донесеним на основу овог закона. 

Одржавање хидротехничких објеката 

Члан 20. 

(1) Власник односно корисник хидротехничког објекта из чл. 15. и 16. овог 

закона, дужан је објекат одржавати у функционалном стању и користити га у 

складу са његовом пројектованом и намјенском функцијом. 

(2) Власник односно корисник хидротехничког објекта из става 1. овога члана, 

дужан је у случају престанка употребе тог објекта поступити у складу са 

водоправним актом, односно објекат довести у одређено стање и одржавати тај 

објекат у таквом стању да не проузрокује штете водном режиму и трећим 

лицима. 

(3) Ако власник односно корисник не одржава водни објект у функционалном 

стању и не користи га на начин одређен у ст. 1. и 2. овог члана, надлежна 

инспекција рјешењем ће наложити спровођење потребних мјера.        
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(4) Власник односно корисник хидротехничког објекта, дужан је тај објект 

одржавати и користити у складу са општим актом о одржавању, кориштењу и 

осматрању хидротехничког објекта и поступати у складу са прибављеним 

стручним мишљењем за објекат у случају квара или хаварије за објекат на који 

се то односи и у поступку  издавања водоправног акта. 

(5) Власник односно корисник хидротехничког објекта, дужан је бринути се о 

њему и чувати га, као и поједине објекте и уређаје на њему, од случајног или 

намјерног оштећења или уништења.   

 (6) Агенције за воде и јавна предузећа нису одговорне за штете трећим лицима 

настале због неизграђености или недовољне оспособљености водопривредног 

објекта за намјене за које је изграђен и за које није опремљен одговарајућим 

средствима и опремом тог објекта, али су одговорне за несавјесно управљање 

јавним водним добром и водним објектима. 

 

III - УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА 

 

Члан 21. 

 Република Српска управља  водама на начин утврђен овим законом и 

извршава обавезе које  Босна и Херцеговина има као међународно- правни 

субјект.  

 

Циљеви интегралног управљања водама  

 

Члан 22. 

 

(1) Свеобухватни  циљеви управљања водама на обласном ријечном сливу 

су спровођење принципа интегралног управљања, заштите, унапређења и 

обнове површинске и подземне воде, како би се постигао најмање добар статус 

површинских и подземних вода и спријечило погоршање њиховог стања. 

 

(2) Елементи става 1. овог члана обухватају, али се не ограничавају на 

обезбјеђење довољне количине воде за пиће, као основном приоритету при 

управљању водама, заштити вода, унапређењу и обнови површинске и 

подземне воде, примјеном Оквирне директиве о водама, Директиве ЕУ 

80/778/ЕЕЦ, од 15. јула 1980. године, која се односи на воду намјењену за 

људску употребу и директивама којима је допуњена, Директиве ЕУ 98/83ЕЦ, 

од 03. новембра 1998. године, која се односи на квалитет воде намијењен 

људској употреби, и прописа Републике Српске у погледу квалитета који мора 

испуњавати вода као људска намирница.   

 

(3) Радње и поступке спровођења прописа наведених у ставу 2. овог члана и 

утврђивања зона заштите изворишта, обезбјеђује Министарство, које такође 

доноси подзаконски пропис у сарадњи са министарством надлежним за здравље, 

у року од двије године  од дана ступања на снагу овог закона.  

 



Закон о водама Републике Српске 

2006. година 

14 

(4) Израда планова управљања, који ће, поред потребних елемената 

наведених у   Оквирној директиви о водама, обухватити и  информације које се 

односе на списак мјера које треба обухватити програмом мјера, као могуће 

допунске мјере.   

 

(5) У поступку израде планова, морају бити предузете посебне мјере 

безбједности због карактера и скупа детаљних информација које се збирно 

налазе у једном документу, а односе се на: хумане, природне, привредне, 

друштвене, економске, хидролошке, технолошке и друге податке и показатеље 

стања у друштву, правних и привредних субјеката на одређеном подручју.  

 

(6) Подацима из става 5. овог члана, управља се на начин предвиђен овим 

законом и прописима који регулишу обавјештавање јавности и управљање 

информацијама уз поштовање  прописа и директива  о слободи приступа 

информацијама. 

 

 1. Територијална основа управљања водама 

 

Обласни ријечни слив (дистрикт) 

Члан 23. 

(1) Основна јединица за управљање водама је обласни ријечни слив (дистрикт). 

(2) У сврху управљања водама на подручју Републике, утврђују се слиједећи 

обласни ријечни сливови:  

 а) обласни ријечни слив ријеке Саве, 

 б) обласни ријечни слив ријеке Требишњице. 

 

(3) Обласни ријечни слив ријеке Саве обухвата дио слива ријеке Саве са 

подсливовима: Уном, Врбасом, Укрином, Босном, Дрином, и сливовима осталих 

директних притока ријеке Саве. 

(4) Обласни ријечни слив ријеке Требишњице обухвата слив ријеке Требишњице 

са подсливовима ријеке Мушнице, Сушице, претежни дио подслива  Дубровачке 

ријеке (Омбла), са придруженим   подземним токовима са више од стотину 

изворишта, која се налазе у рејонима од Дубоке Љуте до Метковића и од 

Метковића до Свитанско-Деранског блата, као и припадајући дио слива ријеке 

Неретве. 

(5) Границе обласних ријечних сливова и сливова утврђује Влада, на приједлог 

Министарства. 
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Организација управљања обласним ријечним сливом 

Члан 24. 

 За провођење задатака у управљању водама на обласним ријечним 

сливовима ријеке Саве и ријеке Требишњице, а у складу са овим законом, 

задужене су агенције за воде за обласне ријечне сливове ријеке Саве и ријеке 

Требишњице.  

 

 

2. Стратегија и планови управања водама  

 

Стратегија интегралног управљања водама 

 

Члан 25. 

 

(1) Стратегијом управљања водама, дефинише се оквирна политика интегралног 

управљања водама. 

 

(2)  Стратегија управљања водама садржи нарочито: 
 

а) специфичне мјере против загађења воде у погледу одређених или 

група загађивача, када то представља битан ризик утврђен од 

Министарстава по критеријима које оно доноси у складу са овим 

законом, 

б)  специфичне мјере за превенцију и контролу загађења подземне воде 

са циљем постизање доброг статуса, када то предложи 

Министарство,  у складу са критеријима које доноси у складу са овим 

законом, 

в)   општи опис стања у подручју управљања водама, 

г)  оквирне циљеве и правце  кориштења и  зашите вода,  зашите од 

штетног дејства вода и одрживог кориштења вода, 

д)   опше приоритете за постизање циљева управљања  водама, 

ђ)  генералну пројекцију потребних средстава за реализацију програма и 

планова, 

е)  генералне активности потребне за спровођење утврђене стратегије. 

 

(3) Министарство  припрема Стратегију из става 2. овог члана и доставља 

Влади. 

 

(4) Стратегију  интегралног управљања водама за подручје Републике Српске 

усваја Народна скупштина Републике Српске, на приједлог Владе. 

 

План управљања ријечним сливовима 

 

Члан 26. 

 (1) План управљања ријечним сливовима, израђује се за сваки обласни ријечни 

слив, у складу са овим законом и  Оквирном директивом о водама.  
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 (2)  План управљања ријечним сливом  обухвата  слиједеће елементе: 

    а)   општи опис карактеристика обласног ријечног слива, 

    б) резиме сигнификантних - значајних притисака и утицаја човјекове    

активности на статус површинске и подземне воде,  

    в)   идентификацију и израду мапа заштићених подручја, 

 г)   мапе мрежног посматрања, као и презентовање резултата програма 

праћења у форми мапе који су урађени у  складу са предметним 

одредбама за статус: 

  1) површинске воде (еколошки и хемијски), 

  2) подземне воде (хемијски и квантитативни), и 

  3) заштићена подручја. 

 д)  списак циљева заштите животне средине, за површинске воде, 

подземне воде и заштићена подручја, укључујући посебну 

идентификацију, као и пратеће информације које се траже, 

 ђ)    резиме економских анализа кориштења воде, 

 е)  резиме једног или више програма мјера, укључујући начине на који 

ће циљеви   бити остварени, 

 ж)  регистровање  свих новоизрађених програма и планова  управљања  

обласним ријечним сливом који се односе на посебне подсливове,  

секторе, типове вода или проблеме, заједно са резимеом њихових 
садржаја, 

 з)  резиме јавног информисања и предузетих консултативних мјера, 

њихове резултате и промјене у плану које су услиједиле као 

њихова посљедица, 

 и)   списак надлежних тијела, 

 ј) надлежна мјеста и процедуре ради прибављања основне 

документације и информације, а посебно детаљан приказ 

контролних мјера које су усвојене, као и  прикупљени подаци на 
основу посматрања. 

(3) Прво ажурирање Плана управљања ријечним сливом и све наредне ревизије 

обухватиће све потребне  елементе  Оквирне директиве о водама током периода 

од  6 година, након реализације активности из става 3. члана 6. овог закона, у 

ком периоду ће се припремати и бити донесен први план управљања. 

 (4) Надлежни органи управе и други субјекти ће, у складу са важећим 

прописима, обезбиједити републичкој Агенцији за воде податке потребне за 

израду плана управљања ријечним сливом.  

Програм мјера  

Члан 27. 

 (1) Ради постизања циљева за заштиту животне средине у складу са Оквирном 

директивом о водама и овим законом, успоставиће се програм мјера за сваки 
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обласни ријечни слив, узимајући у обзир резултате економских анализа на које 

упућује наведена директива. Ако је то примјерено, програм може донијети мјере 

примјењиве на оба обласна ријечна слива у Републици Српској. Програм мјера 

се утврђује плановима управљања ријечним сливовима.  

(2) Програм мјера мора да садржи: 

a)  основне мјере које захтјевају директиве наведене Оквирној директиви о 

водама и њеном  Анексу 6 - Дио А, 

б)   допунске мјере за које може да обухвати програм мјера, након протека 

периода другог ажурирања плана управљања, а које су наведене у члану 

11. Оквирне директиве о водама и њеном Анексу 6 - Дио Б, односно 
које у том периоду буду на снази. 

(3) У перелазном периоду наведеном у ставу 3. члана 6. овог закона, вршиће се 

припрема израде Плана и Програма наведених у чл. 26. и 27. овог закона, у 

складу са посебним програмима који доноси  Министарство, за сваку годину. 

Припрема планирања за управљање ријечним сливовима 

Члан 28. 

У складу са ставом 3. члана 27. и другим одредбама овог закона, Агенција 

за воде  ће припремити и објавити: 

 

а)   временски распоред и програм рада на изради плана и програма, 

укључујући и попис консултација које треба обавити, најмање три 
године прије почетка периода на које се план и програм односе; 

б)   привремени преглед значајних питања у области управљања водама 

уочених у сливу, најмање двије године прије почетка периода на које се 

план и програм односе; 

в)   копије нацрта плана и програма управљања ријечним сливом, најмање 

годину дана прије почетка периода на које се план и програм  односе. 

  

Консултовање јавности 

Члан 29. 

 (1) Агенција за воде даће на увид јавности, најмање шест мјесеци ради давања 

примједби у писаној форми за сваки општи акт за који је мјесно надлежна, у 

складу са овим законом, посебним прописом  и важећим прописима о учешћу 

јавности. Јавности се такође мора омогућити увид у документа и информације 

који су употребљени за израду Нацрта плана за управљање ријечним сливовима, 

а који се објављује у "Службеном гласнику Републике Српске". Приступ 

оваквим информацијама за јавност мора бити подвргнут правилима о 

повјерљивости у складу са  овим прописом и  посебним  законима. 

 (2) Агенција за воде ће објавити у јавним гласилима оглас, везано за 

објављивање докумената из овог закона и важећих прописа о учешћу јавности, 

чиме омогућава давање примједби на њихов садржај. Документи ће бити 
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доступни у централно смјештеним подручним или канцеларијама локлне 

самоуправе, до нивоа који се односи на територију коју оглашени документ 

обрађује. Документи могу такође бити објављени у електронској форми. 

 (3) Агенција за воде ће, када то  сматра потребним, организовати прикупљање 

информација од јавности у форми округлих столова и слично, ради усвајања 

информација која се односе на планирање у области управљања ријечним 

сливовима. 

 (4) При утврђивању елемената за склапање међународних споразума, прије 

њиховог потписивања и прије него што постану обавезујући за Босну и 

Херцеговину, о основним  и виталним  елементима таквог споразума, 

обавијестиће се заинтересована јавност на начин дефинисан ст. 1. и 2. овог 

члана. 

 

Посебне дужности Агенције за воде у управљању водама 

 

Члан 30.  

 

(1)  Агенција за воде ће на подручју обласног ријечног слива за који је надлежна да: 

 

а)  припрема анализу карактеристика обласног ријечног слива, 

б) припрема преглед утицаја људских активности на стање површинских 

и подземних вода, 

в)  припрема економску анализу кориштења вода, 

г) успоставља регистар заштићених подручја који су одређени законом 

или републичким прописом за тражење посебне заштите површинских 

или подземних вода или посебне заштите за очување станишта и врста 

директно зависних о води, 

д) успоставља рагистра водних тијела која се користе за захватање воде 

намијењене људској употреби и оних намјењених за таква кориштења 

у будућности, 

ђ)  припрема карактеризацију и класификацију еколошког статуса вода, 

е) припрема план и програм праћења стања вода и организују њихово 

спровођење. 

 

(2) Остале организационе јединице Агенције за воде на ријечном сливу или 

подсливу, вршиће активности у складу са овим законом, програмом и другим 

актима из става 1. овог  члана. 

 

Координација планова за управљање ријечним сливовима  

Члан 31. 

(1) У току припремних радњи за планирање у области управљања ријечим 

сливовима за које је надлежа, Агенција за воде ће вршити редовне консултације 

са одговарајућом Агенцијом у  Федерацији Босне и Херцеговине, у циљу  

координирања планова за управљање ријечним сливовима у два ентитета. 
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(2) Поступци и други захтјеви, везано за координацију планова управљања 

ријечним сливовима са одговарајућим плановима припремљеним у Федерацији 

Босне и Херцеговине, могу бити успостављени међусобним меморандумима или 

усаглашеним подзаконским прописима ресорних министарстава.  

(3) Координација планова управљања ријечним сливовима у међународним 

водним подручјима могу додатно бити регулисани међународним споразумима 

обавезујућим за Босну и Херцеговину.  

Приједлози за планове управљања ријечним сливовима 

Члан 32. 

(1) Агенција за воде ће да припреми приједлог координираног плана за 

управљање ријечним сливовима и исти ће поднијети Министарству у 

временским оквирима који су одређени овим законом.  

(2) Министарство ће се ангажовати на консултацијама са надлежним  

Министарством у Федерацији Босне и Херцеговине, како би се осигурала 

координација предложених планова управљања ријечним сливовима. 

Одобравање и доношење плaнова за управљање ријечним сливовима  

Члан 33. 

 (1) Планове   управљања обласним ријечним сливовима израђују  агенције за 

воде  и подносе на  одобрење Министарству.  

(2) Након датог одобрења Министарства, предвиђеног претходним ставом овог 

члана,  Влада  доноси План управљања обласним ријечним сливом. 

(3) Влада, донесене планове може доставити Савјету министара Босне и 

Херцеговине, у складу са својим овлаштењима.  

(4) Министарство је надлежно за објављивање основних елемената Плана 

управљања обласним и ријечним сливом у "Службеном гласнику Републике 

Српске". 

 (5) Поред надлежне Агенције за воде, Министарство чува донесене планове из 

става 3. овог члана у писаној и електронској форми, са припадајућим одлукама 

насталим у процесу њиховог доношења и објављивања. 

(6) Поступак за објављивање одобрења планова за управљање ријечним 

сливовима  у међународним водним подручјима, може се додатно регулисати 

међународним споразумима обавезујућим за Босну и Херцеговину.  
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Прво доношење и ажурирање планова за управљање ријечним сливовима  

Члан 34. 

  Планови за управљање ријечним сливовима, донијеће се и ажурирати на 

начин како је предвиђено овим законом, а у роковима дефинисаним у ставу 3. 

члана 26. овог закона. 

  

Циљеви заштите животне средине у плановима управљања ријечним 

сливовима 

Члан 35. 

 (1) Циљеви планова за управљање ријечним сливовима и програма мјера, 

усмјериће се тако да се:  

а)   стање водних тијела површинских и подземних вода не погорша, и да 

се   мора  постићи, у најмањој могућој мјери, добар статус, 

б) вјештачка или јако промијењена водна тијела у складу са Оквирном 

директивом о водама постићи ће добар еколошки потенцијал и добро 
хемијско стање површинских вода, 

в)  водна тијела површинских вода   заштите, унаприједе и обнове  у циљу 

постизања стања из тач. а) и б) овог става, најкасније за период 15 

година од дана ступања на снагу овог закона, 

г)  водна тијела подземних вода  буду заштићена, унапријеђена и 

обновљена у циљу  постизања стања из оредаба овог закона, 
најкасније за период наведен у тачки в) овог става,  

д)  било који значајан и одржив виши тренд концентрације загађивача, а 

који је резултат утицаја активности човјека, промијени ради 

прогресивног смањења загађења подземних вода, 

ђ) стање вода у заштићеним зонама  доведе у сагласност са стандардима 

за такву заштиту, најкасније за период наведен у тачки в) овог става.  

(2) Привремено погоршање стања водних тијела, неће се сматрати кршењем 

циљева заштите животне средине, ако су резултат околности насталих из 

природних узрока или због више силе, и уколико су од одговорних појединаца и 

институција предузети практични кораци ради спречавања даљег погоршања 

стања, а да се њима не доведе у питање постизање циљева. 

Вјештачка или јако модификована водна тијела 

Члан 36. 

(1) Водно тијело површинских вода може бити одређено у Плану за управљање 

ријечним сливом као вјештачко или јако модификовано, у случају када би 

промјене хидроморфолошких карактеристика тог тијела, које су иначе 
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неопходне за постизање доброг еколошког стања, имале значајне негативне 

посљедице на: 

а)   шири простор животне средине, 

б)   пловидбу, укључујући лучка постројења, или рекреацију, 

в) дјелатности за које се вода акумулира, као што су водоснабдијевање,  

енергетика или наводњавање, 

г)   регулацију вода, заштиту од поплава, одводњавање, 

д)   остале једнако важне одрживе људске развојне дјелатности. 

(2) Поред захтјева из става 1. овог члана, неопходно је доказати да се корисни 

циљеви којима служе вјештачке или промијењене и модификоване 

карактеристике водног тијела не могу, из техничких разлога или несразмјерних 

трошкова, постићи другим средствима, која би била значајно блажа по утицају 

на животну средину. 

(3) Циљеви заштите животне средине за водно тијело из ст. 1. и 2. овог  члана ће  

се одвојено успоставити у плану за управљање ријечним сливом.  

Изузеци у односу на циљеве заштите животне средине 

Члан 37. 

 (1) Изузетак од циљева  заштите животне средине који су наведени у члану 35. 

и другим одредбама овог закона, може се предвидјети у Плану за управљање 

ријечним сливом, у случају да је такав изузетак неопходан из разлога нових 

модификација физичких карактеристика водног тијела површинских вода или 

промјена у нивоу водних тијела подземних вода, и ако: 

а) су предузети сви практични кораци за ублажавање негативног утицаја 

на стање водног тијела, 

б) су разлози за модификацију или промјене изричито наведени и 

објашњени у плану управљања ријечним сливом, 

 в) су разлози за модификацију или промјене од највећег јавног интереса, 

или од користи за животну средину и друштво у постизању циљева   

заштите животне средине или су  значајније користи нових 

модификација или промјена за људско здравље, одржавање 

сигурности или одрживог развоја, и  

г) ако се корисни циљеви којима служе те модификације или промјене 

водног тијела не могу, из разлога техничке изводљивости или 

несразмјерних трошкова, постићи другим средствима, која 

представљају битно бољу варијанту за заштиту животне средине. 

 

(2) Под захтјевима постављеним у ставу 1. овог члана стање водног тијела 

површинских вода ће се посматрати као сагласно са циљевима заштите животне 

средине, па и ако би се стање погоршало са високог на добро или доброг на 
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умјерен статус, ако је ово резултат нових одрживих људских развојних 

дјелатности. 

 

Модификација циљева животне средине 

Члан 38. 

 Мање захтјевни циљеви заштите животне средине него они који су 

наведени у  члану 35.  овог закона  и његовим осталим одредбама,  успоставиће 

се за посебна водна тијела, ако се покаже да су ова водна тијела тако изложена 

посљедицама људске дјелатности или је њихово природно стање такво да би 

постизање тих циљева било непрактично или несразмјерно скупо, и ако су 

задовољени слиједећи услови: 

а) да се потребе заштите животне средине и друге друштвено-економске 

потребе, којима та дјелатност служи, не могу задовољити другим 

средствима, која су знатно боља опција по животну средину, која не 

повлачи несразмјерне трошкове, 

б)  да је постигнуто најмање умјерен статус за површинске воде, уз 

утицаје који се нису могли разумно избјећи због карактера људске 
дјелатности или загађења, 

в)  да се осигурају најмање могуће промјене доброг статуса подземних 

вода, уз утицаје који се нису могли разумно избјећи због карактера 

људске дјелатности или загађења, 

г)  да не долази до даљег погоршања  стања одређеног водног тијела,  и 

д) да су разлози за успостављање мање захтјевни циљева заштите 

животне средине,   изричито наведени у плану управљања ријечним 

сливом. 

Постепено постизање циљева заштите животне средине 

Члан 39. 

(1) Рокови предвиђени у члану 35. став 1. тачка в) овог закона, могу се 

продужити у плану управљања ријечним сливом за сврхе постепеног постизања 

циљева заштите животне средине, ако би:  

а) постизање побољшања у одређено вријеме било технички неизводљиво 

или несразмјерно скупо, 

б)  природни услови онемогућили  благовремено побољшање стања 

водног тијела,  

в) било извјесно да се неће догађати даља погоршања стања одређеног 

водног тијела, и 

г)  разлози за такве активности били изричито наведени и објашњени у 

плану управљања ријечним сливом. 
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(2) Продужења из става 1. овог члана морају бити ограничена највише  на 

период једног даљег ажурирања плана управљања  ријечним сливом, изузев у 

случајевима када су природни услови такви да се не могу постићи циљеви 

унутар овог периода. 

Одређивање карактеристика водних структура и тијела 

Члан 40. 

  У сврхе управљања ријечним сливовима, врши се одређивање 

карактеристика водних тијела површинских и подземних вода, што се спроводи 

у складу са методологијом успостављеном у складу са  чл. 5. и  6. овог закона. 

Класификација стања вода  

Члан 41. 

(1) Водна тијела површинских и подземних вода ће се класификовати на основу 

јачине промјена узрокованих људским-антропогеним утицајима и промјенама у 

вриједностима елемената физичко-хемијског, биолошког и хидроморфолошког 

квалитета и квантитета типа структуре и тијела воде  у односу на тип под 

непоремећеним условима.  

(2) Класификација вриједности елемената квалитета еколошког статуса сваке 

категорије површинске воде, врши се као висок статус, добар статус, умјерен 

статус, недовољан статус и лош статус, у складу са Оквирном директивом о 

водама и подзаконским прописом који доноси Министарство, у складу са  

ставом 2. члана 7. овог закона. 

(3) Класификација статуса подземне воде, врши се праћењем параметара за 

класификацију квантитативног статуса подземне воде и хемијског статуса 

подземне воде, у складу са  ставом 2. овог члана. 

(4) Министарство,  у року од 18. мјесеци од дана ступања на снагу овог закона, 

доноси пропис из става 2. овог члана, а такође је одговорно за предлагање Влади 

Републике Српске сваке шесте године доношење подзаконског прописа којима 

се успоставља, мијења или потврђује утврђена класификација површинских и 

подземних вода. 

Континуитет планова за управљање ријечним сливом 

 

Члан 42. 

 

Републички  и органи локалне самоуправе ће у својим активностима, 

спроводити и примјењивати планове за управљање ријечним сливовима који су 

одобрени у складу са одредбама овог закона и на основу њега донесених  

подзаконских  прописа, и који,  као такви, представљају обавезујуће документе 

који се  континуирано  дограђују.  
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Повезаност планова упраљања водама са просторним и секторским 

Члан 43. 

(1) У просторним и секторским плановима, који би могли утицати на заштиту 

вода, њихово уређење и кориштење, приказују се угрожена и заштићена 

подручја према одредбама овог закона. 

(2) Предлагач просторних и секторских планова и аката ће код њиховог 

припремања примијенити прописе који су на снази, а односе се на захвате у 

простору на подручјима из   става 1. овог члана. 

(3) Предлагач просторних планова и секторских аката ће у поступку њихове 

припреме, предложити начин кориштења који је у складу са могућим начинима 

кориштења и узети у обзир ограничења или услове из тачке  б) и в) става 2. 

члана 26. овог закона. 

(4) Предлагач просторног плана ће у поступку њихове примјене одредити 

захвате у простору који се односе на изградњу  водне инфраструктуре и који су 

предвиђени у плановима управљања водама. 

(5) За нацрт просторног плана, његов предлагач мора добити сагласност 

Министарства, као доказ да су рјешења у просторном плану у складу са 

одредбама овог члана. У противном, Министарство неће издати наведену 

сагласност и обавезно је да покрене иницијативу за  услађивање просторног 

плана са одредбама овог закона. 

(6)  До доношења аката у складу са овим законом, који дефинишу случајеве из 

става 1. и 3. овог члана, примјењиваће се постојећи акти или прописи ако нису у 

супротности са одредбама овог закона. 

 (7)  Списак прописа и аката из става 6. овог члана јавно објављује 

Министарство, у року од 6 мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.   

 

Праћење стања вода 

Члан 44. 

(1) Праћење стања - статуса, површинских и подземних вода је засновано на 

програму праћења који ће осигурати јасан и свеобухватни преглед стања вода у 

сваком обласном ријечном сливу. 

(2) Програм праћења стања вода узима у обзир заштиту акватичних и копнених 

екосистема и врста које директно зависе од вода.  

(3) За реализацију програма праћења стања вода, одговорна је Агенција за воде, 

а спровођење свих радњи праћења стања вода ( мониторинга) или само неких од 

њих могу да обављају само специјализоване институције за сектор вода и 

животне средине, које испуњавају прописане стручне критерије. 

(4)  Министарство у сарадњи са министарством недлежним за екологију,  

донијеће у року од осамнаест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона 

подзаконски пропис за реализацију овог члана са елементима који обухватају 
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опис радњи које се односе на праћење стања вода (мониторинг), и услове које 

морају испуњавати специјализоване институције из става 3. овог члана. 

 

Циљеви праћења стања вода    

Члан 45. 

              Праћење стања вода, организује се на начин да благовремено и 

вјеродостојно обезбјеђује слиједеће податке: 

 

 а) за површинске воде, ниво или обим протока, 

 б) статус и квалитет  површинских вода, 

 в) статус и квантитет подземних вода, 

 г) статус акватичног и полуакватичног екосистема, 

 д) остале елементе утврђене одредбама овог закона. 

 

Програм праћења стања вода 

Члан 46. 

     Праћење стања вода, заснива се на Програму праћења стања-статуса  вода 

који доноси Министарство. 

 

Обавеза оператора да спроводи праћење стања вода и извјештавање 

Члан 47. 

(1) Оператор је обавезан да, о свом трошку, за властите или објекте којима 

управља, врши праћење стања вода у односу на количине, утицаје на воде 

изазваних постројењима или активностима и да подноси извјештаје о подацима 

праћење стања вода  како је одређено у водоправном акту или програму из 

члана 46. овог закона. 

(2) Уколико оператор не изврши радње из става 1. овог члана, нити у оквиру 

накнадно  остављеног рока са којим га је писмено упознало Министарство, 

спровођење неопходних активности организоваће овлаштене институције о 

трошку оператора.    

 

IV - КОРИШТЕЊЕ ВОДА 

 

Члан 48. 

 

Под кориштењем вода, у складу са одредбама овог закона, сматра се: 

 

а)  захватање, црпљење и употреба површинских и подземних вода за 

различите намјене (снабдијевање водом за пиће, санитарне и 

технолошке потребе, наводњавање и друго), 
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б)  кориштење водних снага за производњу електричне енергије и друге 

погонске потребе, 

в)   кориштење воде за узгој рибе, 

г)   кориштење воде за пловидбу, 

д)   кориштење воде за спорт, купање, рекреацију и друге сличне 

намјене. 

Рационално и економично кориштење вода 

 

Члан 49. 

(1) Свакоме је дозвољено кориштење вода под условима одређеним овим 

законом. 

(2)  Вода се мора користити рационално и економично. Сваки корисник воде, 

дужан је да користи воду на начин и у обиму којима се вода чува од расипања и 

штетних промјена њених својстава, и не омета  другима законско право 

кориштења воде.   

Општа употреба вода 

Члан 50. 

(1) Свакоме је дозвољено, у складу с прописима, користити воде обичним 

начином који не захтијева посебне направе и не искључује друге од једнаког 

кориштења (општа употреба вода).  

(2) Општа употреба вода обухвата нарочито:  

а) захватање воде, без посебних направа, из водотока и језера за личне и  

потребе домаћинства,  

б)  захватање подземне воде или воде са извора, која се користи из 

бунара или извора на властитом земљишту, за личне и потребе 

домаћинства, 

в) прикупљање и кориштење вода од падавина за личне и потребе 

домаћинства које се сакупљају на властитом земљишту, 

г) кориштење вода из ријека, језера и других површинских извора за 

купање и рекреацију. 

(3) Личним и потребама домаћинства из става 2. овога члана, сматра се 

кориштење воде за пиће, одржавање чистоће и сличне потребе у домаћинству. 

Таквим кориштењем, не сматра се кориштење воде за наводњавање и у 

технолошком процесу, уколико се те радње обављају као привредна дјелатност.  
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Водна сагласност или дозвола за кориштење воде 

Члан 51. 

(1) За свако кориштење вода које превазилази обим опште употребе из члана 50. 

овог закона, потребна је водна сагласност или дозвола у складу са одредбама 

овог закона.  

(2) Кориштење вода за снабдијевање становништва водом за пиће, санитарне 

потребе и потребе противпожарне заштите има првенство у односу на 

кориштење вода за остале намјене.  

(3) Планом управљања водама може се, због одређених специфичних услова и 

потреба, одредити право првенства кориштења вода за остале намјене, уз 

обавезно давање предности за намјене наведене у  ставу  2. овог члана.Квалитет 

воде намијењен за људску употребу. 

Члан 52. 

(1) Квалитет воде која је намијењена за људску употребу, одговараће условима 

утврђеним у члану 22. овог закона и пропису о води за пиће који доноси 

министарство надлежно за  област здравства.   

(2) Правна и друга  лица који обављају  дјелатност везану за кориштење воде 

која је намијењене људској употреби, дужни су осигурати стални и системски 

преглед воде и предузимати мјере за осигурање здравствене исправности воде 

за пиће и техничке исправности уређаја у складу са прописима из става 1. овог 

члана и прописима који се односе на зоне санитарне заштите. 

(3) Контролу воде која је намијењена за људску употребу, могу вршити само 

овлаштене лабораторије.  

(4) Услове које ће испуњавати овлаштене лабораторије, садржај и начин 

добивања овлашћења прописује министарство надлежно за област здравства. 

Кориштење вода из извора и подземних вода 

Члан 53. 

(1) Кориштење вода из извора и подземних вода, осим опште употребе вода, 

може се одобрити само ако су претходно обављени водоистражни радови.  

(2) Водоистражним радовима сматрају се радови и испитивања хидрогеолошка 

и друга, којима се  утврђује постојање, распрострањеност, количине, хемијске и 

друге карактеристике прописане овим законом, као и квалитет и покретљивости 

подземних вода на одређеном подручју. 

(3) Орган који издаје водоправни акт, обавезан је цијенити елементе из става 2. 

овог члана и у погледу обновљивости ресурса. 

(4) Подзаконским прописом, Министарство ће, у сарадњи са осталим 

министарствима, у року од двије године по ступању на снагу овог закона, 
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донијети подзаконски пропис о врстама подземних вода, њиховом 

карактерисању, испитивању, евиденцији, и другим неопходним подацима за 

нормално праћење и управљање.   

Обавезе вођења евиденције 

Члан 54. 

(1) Лица која захватају и црпе воде, осим у оквиру опште употребе вода, дужна 

су водити евиденцију о количинама такве воде, уградити неопходну опрему за 

мјерење и о количинама достављати податке надлежним институцијама за 

управљање водама.  

(2) Пропис о садржају и начину вођења евиденције и достављању података из 

става 1. овога члана доноси Министарство.  

Мелиорациони системи 

Члан 55. 

(1) За простор једне или више катастарских општина, оснива се од стране  

јединица локалне самоуправе  јавно предузеће за управљање мелиорационим  

системима и објектима. 

2) У сврху грађења  или кориштења мелиорационог система за наводњавање  

или одводњу, од интереса за више власника или корисника земљишта, могу се 

оснивати и друга посебна правна лица (задруге, удружења и сл.), у складу са 

посебним законима. 

(3) Правна лица из става 2. овог члана могу остарити право на кориштење вода 

(концесија, водна дозвола). 

(4) Правна лица и оснивачи из ст. 1. и 2. овог члана, дужна су осигурати 

финансијска средства за одржавање и рад мелиорационог система. 

(5) Правна лица из става 2. овог члана, којима је пренесено право на управљање 

и кориштење водних објеката који су у служби мелиорационих система, и који 

су дефинисани овим законом, дужна су осигурати финансијска средства за 

одржавање и рад мелиорационог система. 

(6) Правна лица из става 1. овог члана могу послове техничког одржавања 

повјерити институцијама и јавним предузеђима регистрованим за вршење 

таквих дјелатности у области заштите од вода, што их не ослобађа одговорности 

по одредбама овог закона, као ни субјекта на које је овлаштење пренесено. 

Рударски радови, ископи тунела, други ископи и бушења тла 

Члан 56. 

(1) Правна и физичка лица која извођењем рударских радова, ископа тунела, 

других ископа и бушења тла наиђу на подземне воде (изворишта вода, текуће и 

стајаће воде) дужна су то одмах, а најкасније у року од 48 сати, пријавити 
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водном инспектору, односно надлежној институцији за управљање водама или 

органу за праћење инцидентних појава. Лице институције или службе које 

прими обавјештење дужно је по томе одмах предузети одговарајуће мјере или 

обавијестити надлежну институцију за управљање водама.  

(2) Правна и физичка лица која извиоде радове из става 1. овога члана, дужна су 

водном инспектору и овлаштеној особи надлежне институције за управљање 

водама, доставити податке и допустити узимање података и обављање 

потребних испитивања ради утврђивања извора, количине и квалитета воде, те 

предузети потребне мјере осигурања које јој наложи водни инспектор или 

овлаштена особа.  

V -  ЗАШТИТА ВОДА 

 1. Забране и ограничења 

Општа заштита вода 

Члан 57. 

(1) Испуштање искориштених вода у површинске воде, дозвољено је само на 

начин и под условима, које одређује овај закон и подзаконски акти  донесени на 

основу овог закона. 

(2) Забрањено је испуштање отпадних вода у природна језера, рибњаке, мочваре 

и друге природне водне акумулације, које имају сталан или повремен доток или 

истицање површинских или подземних вода, као и у водне акумулације које су 

настале због вађења или искориштавања минералних сировина или других 

сличних захвата.  

(3) У природним језерима, рибњацима, мочварама и другим природним водним 

акумулацијама, које имају сталан или повремен доток или истицање 

површинских или подземних вода, забрањено је кориштење вода на начин који 

би могао проузроковати угрожавање њиховог еколошког или хемијског стања. 

(4) Испуштање отпадне воде директно у подземне воде  је забрањено.  

(5) Индиректно испуштање отпадних вода у подземне воде дозвољено је само на 

начин и под условима, које одређује овај закон и подзаконски прописи донесени 

на основу овог закона. 

Општа обавеза третмана отпадних вода 

Члан 58. 

(1) У случају да домаћинство није прикључено на јавну канализацију, отпадне 

воде из домаћинства ће бити прикупљене и третиране тако да не узрокују ризик 

од загађења који је већи од прописаног. 

 (2) Локална заједница на одређеном простору обавезна је за обезбјеђење и 

оргнизовање третмана отпадних вода непосредно и уз помоћ намјенски 

формираних служби и субјеката. 



Закон о водама Републике Српске 

2006. година 

30 

(3) Оператор система за одвођење и третман отпадних вода на одређеном 

простору   одговоран је са локалном заједницом за спровођење третмана 

отпадних вода и  обавезан  да сагледа стање, води евиденцију и доставља 

податке   органу из члана 176. овог закона и  органу локалне заједнице о 

подацима наведеним у реализацији активности из става 1. и 2. овог члана.   

Општа забрана ђубрења и употребе средстава за заштиту биља 

Члан 59. 

(1) Министарство, у сарадњи са министарством надлежним за екологију, 

посебним подзаконским прописом утврђује правила добре пољопривредне 

праксе која ће се примјењивати у подручјима гдје су воде загађене нитратима и 

средставима за заштиту биљака или у подручјима у којима постоји ризик од 

таквог загађења.  

(2) Министарство, у сарадњи са министарством надлежним екологију, 

подзаконским прописима утврђује методологију за дефинисање подручја из 

става 1. овог члана.  

(3) Министарство може својим актом ограничити или забранити кориштење 

вјештачких ђубрива, гнојива или средстава за заштиту биљака у подручјима из 

става 1. овог члана. 

(4) Забрањена је употреба ђубрива или употреба средстава за заштиту биља на 

водном добру.   

Ограничења пловидбе 

Члан 60. 

(1) Влада одређује појединачне површинске воде или дијелове површинских 

вода на којима је забрањена пловидба бродовима, који за погон користе нафтне 

деривате.  

(2) Забрана из става 1. овог члана, не односи се на пловне објекте који су у 

функцији спашавања људи, имовине и добара, затим која су у функцији 

провођења  задатака органа унутрашњих послова или одбране. 

(3) Забрањено је испуштање отпадних вода из пловних објеката, осим 

незагађене воде за хлађење или балансирање терета. 

Забрана прања возила 

Члан 61. 

 Забрањено је прати возила и друге машине и уређаје у површинским 

водама и на земљишту које припада водном добру. 
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Одлагање и депоновање материја или предмета 

Члан 62. 

(1) Забрањено је производити, руковати, чувати и одлагати опасне материје и 

отпад, на водама и водном добру.  

(2) Под отпадом, у смислу овог закона, подразумијевају се материје и супстанце 

дефинисане овим законом и на основу њега донесеним подзаконским 

прописима, као и материје и супстанце дефинисане Законом о  отпаду. 

(3) Изузетно од става 1 овог члана, производња, руковање и чување опасних 

материја и отпада може бити дозвољено, под условима прописаним на основу 

овог закона и прописа за заштиту животне средине за дјелатности лука  и у 

сличне сврхе.  

Превоз опасних материја 

Члан 63. 

 Превоз и претовар опасних материја и супстанци на површинским водама 

се уређује у складу са прописима из области превоза опасних роба и из области 

ријечног и друмског саобраћаја, како би се могућност неконтролисаног испуста 

искључила или свела на најмању могућу мјеру. 

Инциденти 

Члан 64. 

(1) Ако је усљед изненадног случаја, квара или из других разлога настала 

опасност загађења вода, лице или оператор у вези са чијим је дјеловањем или 

пропустом таква опасност настала, одмах ће подузети све потребне мјере да 

спријечи или ублажи утицаје проузроковане инцидентом, те да спријечи 

поновни настанак инцидента, а затим, без одлагања, о томе обавијести најближу 

полицијску станицу, водну инспекцију или Агенцију за воде.  

(2) Свако лице које примијети да је дошло до ситуације из става 1. овог члана, 

дужно је о томе обавијестити најближу полицијску станицу, водну инспекцију 

или Агенцију за воде. 

(3) Полицијска станица ће, по сазнању о насталом загађењу, односно опасности 

од загађења вода, обавијестити најближег водног инспектора, односно мјесно 

надлежну Агенцију за воде.  

(4) Агенција, или друго лице одређено планом заштите вода дужна је, 

непосредно по сазнању о загађењу вода или настанку опасности од загађења, 

предузети мјере за њихово отклањање или спречавање, односно предузети све 

мјере како би се посљедице штетне по животну средину свеле на најмању 

могућу мјеру. 

(5) Агенција може, у циљу извршења радова из претходног става, ангажовати 

најближу специјализовану овлаштену институцију, односно предузеће. 
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(6) Министарство посебним актом прописује услове које ће задовољити 

специјализовану институцију, односно предузеће (кадрови, опрема), из 

претходног става, и начин издавања овлаштења. 

(7) Одобрење, односно цертификат за обављање дјелатности из претходног 

става овог члана специјалиованој овлаштеној институцији, односно предузећу, 

издаје Министарство. 

(8) Трошкове предузетих мјера за отклањање посљедица сноси лице или 

оператер, због чијег је дјеловања или пропуста дошло до загађења, односно 

опасности од загађивања.  

(9) Министарство ће прописати поступке и мјере које се предузимају у случају 

инцидента. 

Еколошки прихватљив проток  

Члан 65. 

 (1) Еколошки прихватљиви проток се утврђује на основу спроведених 

истражних радова и у складу са методама за његово одређивање дефинисаних у 

подзаконском акту из става 3.овог члана, узимајући у обзир специфичности 

локалног екосистема и сезонске варијације протока. 

(2) До доношења подзаконског акта, еколошки прихватљиви проток ће се 

утврђивати на основу хидролошких особина водног тијела за карактеристичне 

сезоне, као минимални средњи мјесечни проток  деведесетпетпостотне 

обезбјеђености. 

(3) Министарство, у сарадњи са министарством надлежним за екологију, 

прописује методологију за одређивање еколошки прихватљивог протока. Поред 

методологије, посебним подзаконским актом ће бити дефинисана минимално 

потребна претходна истраживања, надлежне институције и процедуре 

доношења одлука. 

(4) Трошкове потребних истраживања сноси инвеститор, односно корисник. 

Дислокација и вађење материјала  

Члан 66. 

(1) Дислокација и вађење материјала у коритима и водном земљишту, 

дозвољено је само у обиму и на начин којим се уређује корито и водно 

земљиште или ако то служи спровођењу мјера заштите, а у складу посебним 

елаборатима и пројектима и на основу њих издатим водоправним актима, на 

начин који битно не мијења природне процесе, не ремети природну равнотежу 

екосистема или не поспјешује штетно дјеловање вода. 

(2) У циљу реализације става 1. овог члана, доноси се правилник о условима и 

начину реализације активности из става један овог члана, адекватно 
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примјењујући правила кориштења и за водно земљиште, којим се обрађују 

хидролошки, бујични и ерозиони елеменати, а нарочито они који се односе на: 

а)   заштиту од поплава,  

б)   спрeчавања стварања успора,  

в)   спречавања неконтролисаног и штетног смањења или повећања   

протицајних профила различитог од оптимално потребног,    

г)   уклањање или смањење могућности од меандрирања ријеке, 

д)  спречавање неконтролисаног мијењања тока ријеке и наношења штете 

за обале и околни простор, 

ђ) спречавања ерозија створених водом, нежељеног таложења наноса на 

појединим дионицама ријеке, 

е)  сигурније одвођење вода у реципијент и друго. 

(3)  Правилник из става 2. овог члана, доноси Министарство, најкасније у року 

од двије године од дана ступања на снагу овог закона. 

(4)  Дјеловање супротно одредаба овог члана од стране правних или физичких 

лица вршењем радњи у кориту или на водном земљишту супротно пропису и 

документацији насталој на основи њега,  као и омогућавање вршења таквих 

радњи, казниће се у складу са одредбама овог и других закона.  

 

Граничне вриједности за испуштање отпадних вода  

Члан 67. 

(1) Министарство, у складу са одредбама овог закона, доноси правилнике о 

граничним вриједностима загађујућих материја у отпадним водама и другим 

захтјевима када је у питању испуштање отпадних вода у површинске воде, 

земљиште, јавни канализациони систем, као и за остале опасне материје чије је 

испуштање у воду, земљиште које припада водном добру, шумско  и 

пољопривредно земљиште  забрањено.   

(2) Прописе из става 1. овог члана, Министарство доноси у року од двије године 

од дана ступања на снагу овог закона. 

 (3) Прије доношења прописа из става 1. овог члана, Министарство ће осигурати 

његову усаглашеност са истим прописом другог ентитета, кроз консултације при 

њиховим доношењима. 

(4) Јединица локалне самоуправе  може донијети строжи  пропис  из става 1.овог 

члана за воде које су у њеној надлежности. 

 

 



Закон о водама Републике Српске 

2006. година 

34 

Одлука о одвођењу отпадних вода 

Члан 68. 

(1) Сва лица су дужна отпадне воде испуштати у јавни канализациони систем 

или у друге системе на начин који је у складу са прописима из члана 67. овог 

закона, што се утврђује посебним  одлукама о одвођењу отпадних вода.  

(2) Одлуке из става 1. овог члана  ће, поред елемената из прописа наведених у 

члану 67. овог закона, обавезно садржавати и: одредбе о начину одвођења 

отпадних вода, обавезу прикључења на јавни канализациони систем, услове и 

начин испуштања отпадних вода на подручјима на којима није изграђен такав 

систем, обавезу посебног одлагања и одстрањивања опасних и других материја, 

те обавезу одржавања јавних канализационих система.  

(3) Одлуке о одвођењу отпадних вода на подручјима јединица локалне 

самоуправе доноси скупштина, те јединице локалне самоуправе. У случају да се 

истим системом  јавног одвођења отпадних вода одводи вода с подручја више 

јединица локалне самоуправе, одлуку доносе скупштине свих јединица локалне 

самоуправе с чијег простора се отпадне воде одводе, а уколико се таква одлука 

не донесе из било ког разлога, одлуку доноси Министарство на приједлог једне 

или више јединица локалне самоуправе.  

Референтна и овлаштена лабораторија 

Члан 69. 

(1) За потребе праћења стања вода, верификације резултата рада овлаштених 

лабораторија и за извршавање надлежности Министарства и агенција за воде, 

овим законом утврђује се основ за формирање и функционисање референтне 

лабораторије. 

(2) Подзаконским прописом, утврђују се услови и критерији за одређивање или 

успостављање референтне лабораторије и овлаштених лабораторија, 

надлежности, начин финансирања, форма и садржај овлаштења, као и форма и 

садржај документа које лабораторије издају. Подзаконски пропис из овог члана 

доноси Министарство, у року од  једне године од дана ступања на снагу овог 

закона. 

(3) Контролу квалитета отпадних вода и ефлуената са постројења за 

пречишћавање отпадних вода, вршиће овлаштене лабораторије. 

(4) Код надзора спровођења одредби о заштити вода из овог закона, 

предузимање мјера и изрицање казни због њихове повреде, могу се вршити само 

на основу резултата анализа референтне и овлаштених  лабораторија. 

(5) Појединачна овлаштења за лабораторије, на основу прописа из става 2. овог 

члана уколико су испуњени прописани услови, издаје министар. 
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2. Заштићена подручја 

Врсте заштићених подручја 

Члан 70. 

(1) Заштићена подручја су она која захтијевају посебну заштиту у складу са 

овим и посебним прописима. 

(2) Заштићена подручја могу бити: 

а)  подручја намијењена за захватање воде за пиће, 

б)  подручја водних тијела намијењених заштити привреди важних 

водених врста,  

в)  воде намијењене рекреацији, укључујући и подручја одређена за 

купање, 

г)  подручја подложна еутрофикацији и подручја осјетљива на нитрате, 

д)  подручја намијењена заштити станишта или врста гдје је одржавање 

или побољшање стања вода битан услов за њихов опстанак и 

репродукцију. 

Заштићена подручја резерве вода 

Члан 71. 

(1) Изузетно од заштићених подручја наведених у претходном члану  овог 

закона Агенција за воде може у складу са прописом из члана 73. став 3. овог 

закона утврдити и заштићена подручја резерве вода, без обзира на њихову 

будућу намјену.  

(2) Подручја из става 1. овог члана одређују се на основу утврђених резерви 

вода које се с обзиром на своје хемијске, физичко-хемијске или микробиолошке 

карактеристике класификују у највиши статус. 

(3) Агенција за воде даје приједлог ограничења или забране оптерећења 

простора и активности које могу угрозити физичко-хемијско или квантитативно 

стање вода у подручјима из става 2. овог члана. 

Привремена заштита 

Члан 72. 

(1) За извориште воде од значаја за будућу људску употребу, или кориштење 

извора минералне, термалне или термоминералне, или друге подземне воде, 

Агенција за воде предложиће доношење одлуке о привременој заштити 

подручја на којем се извориште налази.  

(2) Одлуком о привременој заштити из става 1. овог члана, поред елемената из 

прописа наведеног у члану 73. став 3.  овог закона,  утврђују се и:   



Закон о водама Републике Српске 

2006. година 

36 

а) границе заштићеног подручја,  

б) привремени режим заштите вода у заштићеном подручју и 

појединачним заштићеним појасевима,  

в) методе финансирања заштите и одржавања подручја и   

г) надзор над провођењем прописаног режима.  

(3) Одлука из става 2. овог члана примјењује се до ступања на снагу акта о 

заштити из  члана 75. овог закона.  

(4) Надлежни орган управе, на приједлог Агенције за воде, спроводи мјере 

заштите подручја из претходних ставова овог члана у складу са одредбама овог 

закона. 

Подручја заштите изворишта воде за пиће и људску употребу 

Члан 73. 

(1) Подручја на којима се налазе изворишта воде за пиће и људску употребу, а 

која се по количини и квалитети могу користити или се користе на јаван начин, 

биће  заштићена од загађивања и од других чинилаца који могу неповољно 

утицати на здравствену исправност воде или на издашност изворишта. 

(2) На подручјима из става 1. овог члана, спроводи се заштита изворишта, те 

спровођење  заштитних мјера, утврђивањем и успостављањем зона санитарне 

заштите, чија се величина, границе, санитарни режим, мјере заштите  и други 

услови одређују према методологији из подзаконског акта из става 3. овог 

члана.  

(3) Министарство, у сарадњи са министарством за област здравства Републике 

Српске, доноси подзаконски акт о мјерама заштите, начину одређивања, 

одржавања, обиљежавања зона санитарне заштите, и израду одлука за  

привремену или трајну заштиту изворишта вода за људску употребу. 

(4) Заштита из става 1. овога члана, спроводи се у складу са прописом из 

претходног става, одлуком о заштити изворишта којом се, на основу претходних 

истражних радова, одређује величина и границе зона санитарне заштите, 

санитарни и други услови одржавања и друге заштитне мјере, извори и начин 

њихова финансирања, те казне за повреду одредаба те одлуке.  
 

Зоне санитарне заштите у плановима управљања водама 

Члан 74. 

 Зоне санитарне заштите утврђене одлуком о заштити изворишта, као и 

простор резервисан за зоне санитарне заштите за које није донесена одлука, 

приказују се у плану управљања водама.  
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Одлука о заштити изворишта 

Члан 75. 

(1) Зоне санитарне заштите и заштитне мјере утврђује у складу са прописом из 

члана  73. став 3. овог закона орган локалне самоуправе на чијем подручју се 

налазе зоне заштите изворишта или корисник тог изворишта. 

(2) Одлуку о заштити изворишта чије се зоне санитарне заштите простиру на 

подручју једне  јединице локалне самоуправе, доноси надлежна  скупштина.  

(3) Одлуку о заштити изворишта чије се зоне санитарне заштите простиру на 

подручју више јединица локалне самоуправе доносе њихове скупштине 

појединачно, а уколико то не учине из било ког разлога, одлуку доноси 

Министарство, самоиницијативно или на приједлог једне или више јединица 

локалне самоуправе, о њиховом трошку.  

(4) Одлуку о заштити изворишта, чије се зоне санитарне заштите налазе на 

подручју два ентитета, доносе споразумно надлежна ентитетска министарства.  

(5) Одлука о заштити изворишта чије се зоне санитарне заштите протежу на 

подручју БиХ и сусједних држава, доносе се у складу са ставом 4. овог члана, уз 

поштовање међународних уговора чији је потписник БиХ.   

Подручја намијењена за заштиту природних врста 

Члан 76. 

(1) Заштита подручја водних тијела намијењених заштити за природу важних 

водних врста, вршиће се у складу са подзаконским актом  Министарства за 

просторно уређење, грађевинарство и екологију, којим се регулише ова област.  

(2) Приједлог одлуке припрема корисник који врши дјелатност узгоја привреди 

важних врста. 

(3) У зависности од територијалног распростирања заштитног подручја за ову 

намјену одлуку о утврђивању заштитног подручја доноси скупштина јединице 

локалне самоуправе, односно Агенција за воде, у складу са ставом 1. члана 71. 

овог  закона. 

Подручје вода за купање-купалишта 

Члан 77. 

(1) Купалишта су подручја намијењена за организовано купање и подручја на 

којима није забрањено купање, и традиционално се практикује.  

(2) Купалишта проглашава јединица локалне самоуправе, ако су испуњени 

критерији   акта из става 5. овог члана. 

(3) На подручјима купалишта није дозвољено постављање сталних или 

привремених објеката или других препрека, које би спречавале слободан ток 
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воде, те слободан пролаз преко водног земљишта, односно спречавале слободан 

прилаз обалама и коритима водотока, природних језера и акумулација.  

(4) Подручја из става 1. овог члана ће бити заштићена од загађења и  осталих 

облика кориштења или појава које би могле утицати на квалитет воде за купање. 

У циљу заштите од загађења, активности које би могле угрозити здравље или 

животе купача ће бити ограничене или забрањене на овим подручјима. 

(5) Купалишта се приказују и дефинишу у плану управљања водама, те у 

документима просторног планирања. 

(6) Министарство, уз срадњу са министарством надлежним за област здравства, 

прописује детаљније критерије за подручја намијењена за купање.  

 

3. Осјетљива подручја 

 

Подручја подложна еутрофикацији и осјетљива на нитрате 

 

Члан 78. 

(1) У циљу заштите водних ресурса, подручја подложна еутрофикацији и 

подручја осјетљива на нитрате, могу се разврстати као осјетљива и мање 

осјетљива. 

(2) Министарство, у сарадњи са министарством надлежним за екологију, 

прописује методе за утврђивање осјетљивих и мање осјетљивих подручја. 

Проглашавање осјетљивих подручја 

 

Члан 79. 

(1) Министарство својим актом проглашава осјетљива и мање осјетљива 

подручја на територији Републике Српске. 

(2) За осјетљива подручја која се простиру на територији оба ентитета, акт о 

проглашењу подручја заштићеним координирано доносе министарства 

ентитета, на приједлог ентитетских агенција.  

(3) За осјетљива подручја која се простиру на територији БиХ и једне или више 

сусједних држава акт о проглашењу подручја заштићеним доносе владе 

ентитета, на координиран приједлог ресорних министарстава.  

(4) Одлука из става 3. овог члана за подручја која се простиру на подручју БиХ и 

сусједних држава, биће усклађена са међународним уговором чији је потписник 

БиХ.  
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Подручја намијењена заштити станишта или врста 

Члан 80. 

 Подручја намијењена заштити станишта или врста гдје је одржавање или 

побољшање стања вода битан услов за њихов опстанак или репродукцију, 

утврђују се у складу са одредбама прописа о заштити животне средине и 

заштити природе. 

Обавезе и ограничења активности у осјетљивим подручјима 

Члан 81. 

(1) У осјетљивом подручју, могу се ограничити или забранити активности које 

могу угрозити квантитативно или квалитативно стање  вода. 

(2) Власници  или  посједници  земље у заштићеном подручју су  обавезни 

спроводити мјере за заштиту квантитета и квалитета вода.  

 (3) Ограничења и забране, периодично ће се преиспитивати и редефинисати у 

зависности од резултата праћења стања вода. 

(4) Примјена добре пољопривредне праксе, обавезна је у осјетљивим 

подручјима.  

Праћење стања вода у осјетљивим подручјима 

Члан 82. 

(1) Појачано  праћење стања вода у осјетљивим подручјима је обавезно. 

 

(2) Министарство, прописује начин праћења стања вода у осјетљивим 

подручјима. Праћење стања вода укључује активности на водама и активности 

на осјетљивом подручју. 

Ренатурализација површинских вода 

Члан 83. 

(1) У циљу побољшања нарушене природне равнотеже екосистема 

површинских вода Министарство, у договору са Министарством за просторно 

уређења, грађевинарство и  екологију, даје иницијативу за спровођење њихове 

ренатурализације.  

(2) Мјере и методе ренатурализације, дефинишу се плановима управљања 

водама, а реализују се у сарадњи са министарством надлежним  за екологију. 

(3) Ренатурализација може бити окарактерисана као хитна, потребна или 

препоручљива ренатурализација. Критерије класификације ренатурализације 

дефинише Министарство посебним актом, у складу са овим законом. 
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Ограничење у сврху заштите акватичних и семиакватичних организама 

Члан 84. 

(1) У циљу заштите акватичних и семиакватичних организама и њихових 

станишта при оптерећивању воде или водног земљишта,  водиће се рачуна о:

  

а) одржавању услова за репродукцију акватичних и семиакватичних     

организама, 

б)  одржавању одговарајућих услова у зимским склоништима акватичних 

и семиакватичних организама, 

в)  одржавању осталих услова везаних за одржање и развој акватичних и     

семиакватичних организама, укључујући њихову замјену и 
обогаћивање, 

г)    очување постигнутих циљева квалитета утврђених у члану 35. овог    

закона. 

(2) Обавезе из става 1. овог члана, утврђују се у водној сагласности. 

(3) Министарство надлежно за екологије може, у складу са правилима о 

очувању природе, прописати детаљније методе и услове заштите за појединачне 

случајеве оптерећења вода, обале или водног земљишта. 

(4) Пропис из става 3. овог члана може, у појединачним случајевима оптерећења 

површинских вода, садржавати обавезе за осигурање пролаза за акватичне и 

семиакватичне организме. 

 

VI - УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА И ДРУГИХ ВОДА И ЗАШТИТА ОД 

ШТЕТНОГ ДЈЕЛОВАЊА ВОДА  

Уређење водотока и других вода 

Члан 85. 

(1) Уређење водотока и других вода, активности су и радње у чијем спровођењу, 

постоји обавеза поштовања  посебних мјера безбједности у складу са овим 

законом, као и у погледу активности на објектима наведеним у  чл. 16. и 17. 

овог закона. 

 

(2) Активности и радње из става 1. овог члана, врше се у складу са правилима 

струке  за одржавање водотока, водног добра и објеката, те реализују други 

радови којима се омогућава контролисан  и нешкодљиви проток вода и њено 

намјенско кориштење, као и грађење и одржавање водних објеката и система 

различитих намјена.  

 

(3) Активности и радње из ст. 1. и 2. овог члана, спроводе се по посебним 

елаборатима и пројектима за цио водоток или водну површину, или поједину 

њихову дионицу или дио, прецизно дефинисану стационажом или локацијом, на 

начин како је то прописано посебним подзаконским актом Министарства. 
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(4) Акт из става 3. овог члана доноси Министарство у року од двије године од 

дана ступања на снагу овог закона. 

Одржавање водотока, водног добра и водних објеката и система 

 

Члан 86. 

 

(1) Под активностима и радњама одржавања водотока, водног добра и водних 

објеката и система, поред осталог, сматрају се нарочито:  

 

а)  активности и радње наведене у члану 85. овог закона које спроводе 

органи  управе и субјекти са  јавним овлаштењима, 

б)  радови на одржавању природних и вјештачких водотока облагањем 

корита и обала, чишћењем, уклањањем и дислоцирањем наноса, 

дјеломичним продубљивањем дна  корита, ублажавањем кривина без 

значајније промјене трасе корита, и слично, 

в)  земљани и слични радови на уређењу и одржавању обала, земљани 

радови у појасу високих вода и на водном земљишту, крчење и 

кошење растиња, обнављање и одржавање пропуста и прелаза, 

г)  одржавање регулационих и заштитних водних објеката: поправке, 

ојачања и обнављања насипа, крчење, кошење и радови на 

вегетативној заштити објеката, замјене оштећених дијелова 

грађевина,  

д)  одржавање  водних  објеката за  мелиорационо одводњавање: 

чишћење, техничко и вегетативно одржавање објеката и појаса уз 

објекте, земљани радови на мањим допунама каналске мреже, 

ублажавању кривина и нагиба, дренажни радови, израда типских 

пропуста и сличних објеката који су саставни дио каналске мреже, 

њихово обнављање и замјена. 

 

(2) Изузетно од наведеног у тач. од б) до д) став 1. овог члана, једноставније 

захвате могу да спроводе и  реализују  трећа правна и физичка лица, ако су ти 

послови дати од стране субјеката из тачке а), став 1. овог члана, у складу са 

процедуром прописаном посебним законом. 

Побољшање хидроморфолошког стања површинских вода  

Члан 87. 

(1) Ради побољшања нарушене природне равнотеже водних и приобалних 

екосистема, или због слабог стања вода, прије свега на вјештачким и драстично 

модификованим структурама водних тијела, спроводе се мјере за побољшање 

динамике природних процеса вода. 

(2) Мјере за побољшање хидроморфолошког стања обухваћају обнову и 

поновно успостављање структуре и облика водног тијела, које утичу на 

властито побољшање његовог хемијског стања и стања животне средине. 

(3) Водно тијело, на којем треба спровести мјере из става 1 овог члана, одређује 

се програмом мјера из члана 27. овог закона.  
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Уређење вода и заштита водних и приобалних екосистема 

Члан 88. 

 

  Захвати ради уређења вода ће бити планирани и изведени тако да  битно 

не погоршају карактеристике режима вода, и битно не поремете природну 

равнотежу водних и приобалних екосистема. 

Задаци Републике Српске, јединица локалне самоуправе и осталих, у вези 

са уређењем водотока и других вода 

Члан 89. 

(1) Република Српска и јединице локалне самоуправе обезбјеђују, у складу са 

овим законом, уређење водотока и других вода, на начин  како је дефинисано у 

члану 5. овог закона. 

(2) Република Српска и јединице локалне самоуправе, надлежни органи и лица 

обезбјеђују, према подјели надлежности и власништву над објектима из чл. 16. 

до 19. овог закона, њихово одржавање на начин прописан овим законом, 

узимајући у обзир посебно одредбе чл. 5. до 16. овог закона. 

(3)  Република Српска и јединице локалне самоуправе, у оквирима својих 

надлежности,  управљају водним добром, као добром од општег интереса и 

штите га од оштећења, уништења или несавјесног и незаконитог кориштења, у 

складу са овим и посебним законима. 

  

Заштита од штетног дјеловања вода 

 

Члан 90. 

(1) Под заштитом од штетног дјеловања вода, подразумијева се спровођење 

активности и мјера у циљу смањења или спречавања угрожености људи и 

материјалних добара од штетног дјеловања вода, и отклањање посљедица 

њиховог дјеловања. 

(2) Заштита од штетног дјеловања вода односи се на одбрану од поплава и леда 

на водотоцима, и заштиту од ерозије и бујица. 

(3) Поред заштите из претходног става овог члана, заштита од штетног 

дјеловања вода обухвата и мјере заштите и отклањања посљедица 

проузрокованих инцидентним загађењем вода.  

 

Угрожена подручја 

 

Члан 91. 

 (1) Ради смањења степена угрожености људи и материјалних добара, и 

спровођења мјера и активности заштите од штетног дјеловања вода, одређује се 

подручје које је угрожено због: 
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 а) поплава (водоплавно подручје), 

 б) ерозије површинских вода  (ерозивно подручје). 

(2) Подручја из претходног става, (угрожено подручје), одређује Влада, на 

приједлог Министарства, узимајући у обзир природне могућности настанка 

штетног дјеловања вода, број потенцијално угрожених становника и величину 

могуће штете на земљишту, објектима и имовини. 

(3) Ради заштите од штетног дјеловања вода, земљиште на угроженом подручју 

се може подијелити на категорије, с обзиром на степен угрожености. 

(4) Министарство детаљније прописује методологију за одређивање угрожених 

подручја и начин разврставања земљишта у категорије угрожености.  

Водоплавно подручје 

 

Члан 92. 

     Водоплавно подручје је подручје уз водотоке које може бити поплављено за 

вријеме поплавног догађаја уколико се излије вода из  водотока преко водног 

земљишта на шире подручје, независно од тога да ли је заштићено 

водозаштитним објектима.  

Ерозивно подручје 

 

Члан 93. 

(1) Ерозивно подручје, у складу са овим законом, јесте земљишни простор на 

коме настају промјене на површинском слоју земљишног рељефа, ерозијом или 

денудацијом, односно огољавањем, као посљедица дјеловања кише, текуће воде, 

леда или снијежних лавина. У зависности од узрока појаве на ерозивном 

подручју могуће је више врста ерозионих процеса,  као што су: 

а) флувијална ерозија-ерозија текућом водом, 

б) плувијална ерозија-ерозија кишом, 

в) глацијална ерозија-ерозија ледом и снијежним лавинама, 

г) абразиона ерозија-ерозија комбинована радом воде и вјетра. 

(2)  Министарство спроводи мјере и радње на изради документације којом се 

утврђују ерозивна подручја, са врстама ерозије, интензитетом и другим 

карактеристикама, у складу са чл. 85. и 94. овог закона.  
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Задаци Републике Српске, јединица локалне самоуправе и становништва у 

вези са заштитом од штетног дјеловања вода  

 

Члан 94. 

(1) Ради заштите од штетног дјеловања вода, Република Српска и јединице 

локалне самоуправе дужне су на угроженом подручју осигурати планирање 

мјера заштите, градњу и управљање водном инфраструктуром, нарочито 

насипима, бранама, преградама, објекатима за стабилизацију дна и обала, и 

објекатима за одвођење унутрашњих вода у складу са надлежностима 

повјереним им овим законом. У циљу реализације наведене активности 

оператора који управљају системима, доноси  посебне програме,  у складу са 

овим законом, а које одобрава Министарство. 

(2) Мјере и активности из претходног става се спроводе и изван угроженог 

подручја, на нивоу цијелог ријечног слива, ако се с њима повећава степен 

заштите, а сматрају се активностима и радњама које се спроводе у складу са чл. 

10, 16. и 85. овог закона. 

(3) Циљеви заштите од штетног дјеловања вода ће бити садржани и у другим 

секторским плановима, у складу са чланом 43. овог закона.  

(4) Мјере и активности заштите од поплава се дијеле на фазу планирања, 

припремну фазу, фазу активне одбране од поплава и постпоплавну фазу. 

Планирање и спровођење заштите 

 

Члан 95. 

 

(1) У циљу заштите од штетног дјеловања вода и поплава, спроводи се  

планирање активности, мјера и радова који су потребни да би се спријечиле или 

ублажиле посљедице штетног дјеловања вода. 

(2)  Активности из става 1. овог члана, односе се, али се не ограничавају на: 

а)    одржавање, реконструкцију и изградњу заштитних објеката и  

постројења, 

б)  одржавање главне каналске мреже, секундарне каналске мреже 

терцијалне каналске мреже, која служи одвођењу и путева свих 

категорија који припадају систему, 

в)    одржавање стабилности одбрамбених насипа, 

г)  одржавања и спречавања нарушавања стабилности обала корита 

водотока, акумулација, ретензија, брана и слично, 

д)   мере које ће се  предузети прије и за случај опасности од поплава или 

штетног дјеловања вода, 

ђ) податке о опреми и материјалу који ће се припремити за спровођење 

активности, 

е)  распоред дужности и именовање одговорних лица и надлежних 

правних лица  утврђених овим законом, 

ж)  одговорност и овлаштења у погледу предузимања одређених радњи и 

начин комуницирања и повезивања са другим секторским 

учесницима, 
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з)   ознаку обласног ријечног слива, слива, водотока, сектора и дионице  

на коме се предузимају радње заштите од штетног дјеловања вода, 

и)   мјере које ће се  предузети за вријеме и прије одбране од поплава, 

ј)   водостање или висину коте водостања на појединим секторима и 

дионицама, на којој почиње  припрема и спровођење мјера  одбране 

од поплава, 

к)   начин обавјештавања надлежних органа, 

л)   начин одржавање веза, и слично.  
   

План заштите од штетног дејства вода 

 

Члан 96. 

 

 (1) Податке из члана 95. овог закона припремају овлаштене организација које 

врше дио пренесених  овлаштења и послова од општег интереса у области 

заштите од штетног дјеловања вода и, до 1. јула текуће године, достављају 

Министарству и Агенцији на обласном ријечном сливу коме припадају. 

 

(2) Податке из става 1. овог члана надлежна Агенција за воде, по потреби 

допуњава и доставља у року од 30 дана од дана достављања Министарству, које 

у наредних 60  дана доноси радни приједлог плана заштите од штетног 

дјеловања вода за  простор Републике Српске. 

 

(3) План заштите од штетног дјеловања вода из претходног става овог члана 

усваја  Влада. 

 

Ванредне мјере за заштиту од штетног дејства вода 

 

Члан 97. 

 

 (1) Уколико мјере и активности које су предвиђене планом  из чл. 95. и 96.  овог 

закона, као редовне мјере, нису довољне за отклањање опасности од штетног 

дјеловања вода и поплава, орган који је одређен планом може предузети и 

друге, ванредне мјере неопходне за отклањање опасности и спречавање веће 

штете која пријети. 

 

(2) Ванредне активности и мјере из става 1. овог члана могу се састојати у 

превентивном пражњењу акумулација и ретензија,  ради прихватања и 

ублажавања поплавног таласа, пробијање насипа у циљу смањења поплавног 

таласа, рушење препрека које стварају успор и слично. 

 

(3) Жалба на акте којима се уводе мјере и активности из ст. 1. и 2. овог члана 

немају карактер управног акта, већ прописа против кога није допуштена  жалба. 
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Спровођење планова заштите од штетног дјеловања вода 

 

Члан 98. 

 

 Планове заштите од штетног дјеловања вода  спроводе надлежни органи 

предзећа и појединци наведени у плановима и актима из чл. 96. и 97. овог 

закона, на простору на коме су одређени да поступају. 

 

Обим заштите од штетног дјеловања вода 

 

Члан 99. 

(1) Обим заштите од штетног дјеловања вода и потребне мјере одређују се 

плановима управљања водама и посебним плановима заштите од поплава и 

леда, плановима заштите од ерозије и бујица, и плановима заштите од ванредног 

загађења вода. 

(2) Код одређивања обима заштите из претходног става, посебно се узимају у 

обзир: 

а) значај угроженог подручја, величина насеља, вриједност 

инфраструктуре или земљишта, 

б)   природне и социјалне прилике на подручју, којег треба заштити, 

в) потребне мјере за заштиту од штетног дјеловања вода, укључујући и 

оцјену њихове изводљивости, висину трошкова, те посљедице за 

природну равнотежу, 

г)  осјетљивост  водоплавног таласа због могућности изненадног загађења. 

(3) Министар доноси  подзаконске прописе о садржају докумената који су 

наведени у чл. 94. - 108. овог закона. 

(4) Годишњи план заштите од штетног дјеловања вода и поплава у коме су 

наведене основне мјере и активности заштите, у складу са чл. 94. - 108. овог 

закона, на приједлог Министарства, доноси Влада. 

  

Осматрање, прогноза и рано упозорење 

 

Члан 100. 

(1) Република Српска обезбјеђује,  у складу са законом, заштиту од природних и 

других несрећа, природних и других појава, обављање дјелатности праћења 

стања вода, и друге радње које су у вези са заштитом од штетног дјеловања 

вода, а нарочито: 

а) праћење и прогнозу ванредних хидролошких стања и других 

природних појава, као што су поплаве, појава водоплавног таласа, 

бујица и ерозије и леда на водотоцима, 
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б) праћење стања високих преграда на основу података погонског 

праћења стања водних објеката или уређаја из члана 15. овог закона. 

(2) Агенција надлежна за обласни ријечни слив је, у оквиру својих овлаштења, 

дужна развити систем за праћење и прогнозу ванредних хидролошких стања на 

односном водном подручју, као и осигурати правовремено упозорење на 

угроженим подручјима, осим за случајеве у којима је оператер, власник  или 

корисник објекта дужан, у складу са овим законом и на основу њега издатим 

актима, спроводити мјере праћења и осматрања.  

(3)  Случајеви у ставу 2. овог члана ће бити наведени појединачно у плановима  

из члана 95. овог закона.  

(4) Републички хидрометеоролошки завод, као и оператери из става 1. овог 

члана, дужни су, у оквиру својих овлашћења, развити систем за праћење и 

прогнозу ванредних метеоролошких стања, и прогнозу таквих стања 

правовремено слати информационом систему вода Републике Српске.  

(5) Подаци за праћење стања из претходних ставова су, такође, дио система 

осматрања, обавјештавања и алармирања, у складу са прописима о заштити од 

природних и других несрећа. 

(6) Сви власници објеката односно оператери на објектима од значаја за 

заштиту од штетног дјеловања вода, обавезни су спроводити праћење стања и 

достављати податке  у информациони систем вода, на начин прописан водним 

актима и овим законом. 

Задаци надлежних органа у случају повећаног степена угрожености 

 

Члан 101. 

(1) За вријеме повећаног степена угрожености због штетног дјеловања вода, 

Република Српска и јединице локалне самоуправе, у складу са својим 

надлежностима, преко надлежних органа, обезбјеђују провођење мјера и 

активности активне одбране од штетног дјеловања вода. 

(2) Мјере из претходног става су нарочито: 

а)  мјере на угроженим подручјима и водној инфраструктури, са којима се 

спречава повећање посљедица штетног дјеловања вода, 

б)  непрекидна дежурна служба   извођача из члана 179.  овог закона, 

в)  повећан надзор над заштитним  објектима и на угроженим подручјима,  

г) одстрањивање водоплавног наноса и омогућавање пропусне моћи 

корита водотока, 

д) провођење привремених мјера (постављање обрамбених насипа, 

насипања и санирање пробоја), 
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(3) Код спровођења ванредних мјера због заштите од штетног дјеловања вода,  

примијениће се највеће могуће мјере заштите водних објеката и уређаја од 

трајних оштећења колико је то могуће, без штете за шири простор, а такође ће 

се настојати очувати карактеристике екосистема и природних вриједности. 

(4) Министарство, посебним актом, прописује услове за настанак и престанак 

повећаног степена угрожености и начин њихове објаве, те детаљније мјере из 

става 2. овог члана, а такође и начин њиховог спровођења и дјеловања 

институција којима су повјерене јавна овлаштења у заштити од штетног 

дјеловања вода. 

Задаци надлежних органа у вези са интервенцијом у случају природне 

несреће због штетног дјеловања вода 

 

Члан 102. 

(1) Код спровођења интервентних мјера приликом природне несреће због 

штетног дјеловања вода или код ванредног загађења, надлежне службе и органи 

ће поступати тако, да што мање угрожавају физичко-хемијске особине воде и 

оштете водна и приобална земљишта, водну и другу инфраструктуру, друге 

водне објекте и уређаје, те у највећој могућој мјери очувају хидроморфолошке 

прилике водних и приобалних земљишта. 

(2) Министарство, посебним актима, одређује детаљне мјере, начин њиховог 

спровођења и дјеловања институција којима су повјерена јавна овлашћења у 

заштити од штетног дјеловања вода у случају несрећа изазваним штетним 

дјеловањем вода. 

Задаци надлежних органа у вези са санацијом посљедица штетног 

дјеловања вода 

 

Члан 103. 

(1) Санација посљедица штетног дјеловања вода на водном, приобалном или 

другом земљишту, или на земљишту на угроженом подручју, водној 

инфраструктури и водним објектима или водним уређајима, изводи се на основу 

програма санације. 

(2) Ако су посљедице штетног дјеловања вода настале на водном, приобалном 

или другом земљишту, или на водној инфраструктури, или другом водном 

објекту и уређају, који је у власништву Републике Српске, Република 

обезбјеђује средства за њихову санацију. 

(3) Ако су посљедице штетног дјеловања вода настале на водном објекту или 

уређају намијењеним за посебно кориштење водног добра, које није у 

власништву Републике Српске, а њихова санација је одређена у програму 

санације из става 1. овог члана, њихову санацију дужан је осигурати власник 

или оператер. 

(4) Ако субјект из претходног става не обезбјеђује санацију у складу са 

претходним ставом, а то је значајно за функционисање система заштите од 
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штетног дјеловања вода, Министарство обезбјеђује потребну санацију о трошку 

субјекта који је ту обавезу имао. 

(5) Без обзира на одредбе претходних ставова, трошкове санације у посебном 

поступку, због посљедица ванредног загађења вода или оштећења објекта, сноси 

физичко или правно лице за које се утврди да је одговорно за настанак 

посљедица. 

(6) Програм санације припрема Министарство, узимајући у обзир планове 

управљања водама и резултате рада комисија за процјену штета. Комисија за 

процјену штета припрема и приједлоге за отклањање посљедица штетног 

дјеловања вода у складу са прописима о водама и прописима о заштити од 

природних и других непогода.  Влада, на приједлог Министарства, усваја 

програм санације, најкасније у року од 6 мјесеци од   престанка штетног 

дјеловања вода.  

 

1.  Ограничења, забране и наредбе 

 

Опште забране 

 

Члан 104. 

(1)  На водном и приобалном земљишту, забрањене су дјелатности и захвати у 

простору који могу: 

а)  угрожавати стабилност водних и приобалних земљишта, 

б)  умањити степен заштите од штетног дјеловања вода, 

в)  спречавати нормалан проток воде, плавног наноса и муља, 

г)  онемогућити одрживост и размножавање водних организама и оних 

зависних од воде. 

 

Забране на водоплавном подручју 

 

Члан 105. 

(1) На водоплавном подручју, осим активности из члана 13. овог закона, 

изричито су забрањене све активности које могу за вријеме поплаве имати 

штетан утицај на воде, водна  земљишта и водозаштитне објекте, а нарочито: 

а) на одбрамбеном насипу односно ободном каналу и водном земљишту, 

као инундационом подручју, копати земљу, садити дрвеће и грмље, 

побијати коље и друге предмете, као и постављати рампе, ако овим 

законом није другачије одређено, 

б) изграђивати на насипу објекте који немају карактер заштитног објекта, 
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в) вршити дислоцирање или вађење материјала (шљунка, пијеска, 

камена, глине, дрвне масе и слично), у водном земљишту односно 

брањеном подручју, на удаљености од најмање 50 метара од вањске 

ножице насипа, 

г) градити бунаре на удаљености мањој од 30 метара од вањске ножице 

насипа, као и копати (бушити) јаме или паралелне канале на 

удаљености мањој од 20 метара од унутрашње ножице, односно 10 

метара од вањске ножице насипа, 

д) подизати ограде и живице, и садити дрвеће на удаљености мањој од 10 

метара са унутрашње стране, и 5 метара с вањске стране од ножице 

насипа, као и изграђивати објекте (стамбени, привредни и други), са 

вањске стране насипа и на удаљености мањој од 10 метара од вањске 

ножице насипа и на водном земљишту, 

ђ)  обрађивати земљу на удаљености мањој од 5 метара од ножице 

насипа, 

е)  подизати преграде на водном земљишту, 

ж) пуштати по насипу, ободном и одводном каналу, стоку ради испаше, 

или преводити стоку изван мјеста одређених за прелаз, 

з)  на насипу и његовом заштитном појасу и на водном земљишту 

истоварати или остављати било какав материјал, изузев материјала за 

одбрану од поплава (депоније камена и земље), 

и)  оштећивати или уништавати уређаје на насипу ( рампе, ознаке, 

водомјере  и др.), или оштећивати или уништавати уређаје за 

регистрацију промјена на водама, или друге знакове, 

ј)  оштећивати или неовлаштено руковати акумулацијама и њиховом 

опремом, црпним станицама, уставама, каналима, тунелима, кулама 

затварачницама и њима припадајућим објектима, далеководима, 

трафо- станицама и системом веза, или  ометати њихов рад, 

к)   неовлаштено користити приступне путеве до заштитних објеката, 

л)   мијењати  правац водотока и канала без  водне сагласности и водне 

дозволе, односно противно условима одређеним у водној сагласности 

и водној дозволи, 

љ) уносити у водотоке, језера, акумулације и ретензије, као и депоновати 

на обале водотока, језера, акумулација и ретензија камен, земљу, 

јаловину и друге чврсте и течне материје и материјале, 

м) садити дрвеће на удаљености мањој од 10 метара од линије великих 

вода водотока, односно 10 метара од рубне линије акумулације или 

ретензије, ободног или вјештачког канала, изузев заштитних шума и 

градског зеленила, 
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н) подизати зграде и друге објекте који не служе одбрани од поплава на 

удаљености мањој од 5 метара од линије допирања  стогодишњих 

вода за све површинске воде, изузев ако је власнику или кориснику 

условљена изградња објекта претходним предузимањем заштитних 

мјера којима се онемогућавају или смањују штетне посљедице од 

вода, 

њ) вршити радње које могу оштетити корита и обале водотока, језера, 

односно корита канала, корита и обале акумулације или ретензије, или 

тунела, или сметати слободном отицању воде, 

о) градити или постављати ограде или препрека на удаљености мањој од 

10 метара од поплавне линије допирања великих вода водотока, 

којима се спречава прилаз обалама водотока, 

п)  изводити  радове у близини водотока, језера, канала, тунела, 

акумулације и ретензије, који би могли угрозити стабилност 

заштитних водних објеката или њихову употребу (копање земљишта, 

шљунка, пијеска, камена и сл.), 

р)  пуштати у ободне и одводне канале, и у водотоке стоку ради испаше. 

(2) Забрањено је без писмене сагласности надлежног органа за воде: 

а) на водном земљишту садити дрвеће и грмље, сјећи дрвеће и крчити 

растиње, 

б) на водном земљишту сјећи заштитне шуме или друго дрвеће, и вршити 

друге радове који могу довести до ерозионих процеса, 

в) пристајати с пловним објектима уз обалу водотока или језера, ради 

утовара или истовара терета, и на обали водотока или језера 

депоновати или истоваривати материјале односно материје 

намијењене утовару у пловне објекте,  

г) вршити саобраћај возилима по одбрамбеним насипима. 

Забране на ерозивном подручју 

 

Члан 106. 

(1) На ерозивном подручју, забрањено је:  

а) изводити захват у простору на начин који појачава ерозију и стварање 

бујичних токова, 

б)  огољавање- денудација површина, 

в)  крчење шумских површина, које спречавају клизање земљишта и 

снијежне наслаге, изравнавају протоке или на други начин штите 

низводна подручја од штетних утицаја ерозије, 

г)   затрпавање извора, 

д) скупљање или одвођење сабраних вода преко ерозивних или клизних 

земљишта без надзора, 
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 ђ) ограничавање протока бујичних токова, јачање ерозивне снаге воде и 

слабљење уравнотежених односа,  

е)   извлачење, одлагање или складиштење дрва и других материјала,  

ж)  затрпавање са откопаним или отпадним материјалом, 

з)  скупљање плавног наноса са дна корита, осим због осигурања 

пропусне моћи  корита  водотока. 

(2)  Због заштите од дјеловања бујичних токова, прописом из става 2.  члана 

108. овог закона,  одређују се детаљнији услови за захвате у простору и 

ограничења из претходног става. 

Казне за забрањене радње и активности 

 

Члан 107. 

 (1) Лице који изврши неку од забрањених радњи из чл. 104. до 106. овог 

закона, казниће се за прекршај, а у случајевима из става 3. члана 89. овог закона, 

и за кривично дјело. 

(2)   Поред казне из става 1. овог члана, учинилац је дужни успоставити 

првобитно стање у року и обиму који одреди надлежни орган или надлежна  

водна инспекција. 

(3) Ако лице као учинилац не успостави првобитно стање у остављеном року, 

надлежан орган водне инспекције наложиће другом правном лицу да предузме 

потребне радове и мјере на терет учиниоца који није сам успоставио првобитно 

стање у остављеном року. 

Услови за захвате на угроженом подручју 

 

Члан 108. 

(1) На угроженом подручју, код извођења дјелатности или при захватима у 

простор, примјењују се одредбе и овог закона. 

(2) Услове за ограничења  извођење дјелатности или захватања у простору на 

угроженом подручју прописује Министарство у складу са одредбама члана 99. 

став 3. овог закона,  што се уноси и у издате водоправне акте. 

Одговорност надлежног органа за управљање водама за штете  

 

Члан 109. 

 Органи надлежни за управљања водама, у смислу члана 10. став 3. овог 

закона, нису одговорни за штете изазване дјеловањем вода на земљишту, 

објектима и другој имовини чији су власници односно корисници правна лица 

или грађани, ако су те штете  настале као посљедица: 

а) неизграђености заштитних водних објеката на односном подручју, 
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б)  димензионираности изграђених заштитних водних објеката до 

одређеног степена заштите изнад којег није економски оправдано 

обезбиједити одбрану од поплава. 

 

VII – ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ 

 

Републички водни информациони систем 

 

Члан 110. 

 

 Републички водни информациони систем  (у даљем тексту: 

Информациони систем) је саставни дио информационог система Републике 

Српске, и успоставља се и организује у складу са овим и посебним законима 

којима се дефинишу основа и структура успостављања таквог система. 

 

Циљеви успостављања Информационог система 

 

Члан 111. 

(1) Општи циљеви успостављања Информационог система су: 

а)  кориштење савремених метода комуникације и одлучивања, 

б) рационализација, интеграција и оптимизација одлучивања у сектору 

вода, кроз процес кориштења информационе и комуникационе 
технологије, 

в) размјена и синтетизација информације интерно - унутар сектора вода, 

те екстерно - са вањским и међународним институцијама. 

(2) Посебни циљеви успостављања Информационог система, поред осталих, 

нарочито су: 

а) унапређење тачности и поузданости информација из система 

управљања водама,  

б) скраћивање времена доступности информацијама систему управљања 

водама,  

в) успостављање основе за континуирано праћење промјена система 

управљања водама,  

г) рационално кориштење и заштита водних ресурса,  

д) повећање квалитета у доношењу развојних одлука,  

ђ) повећање интелектуалног и хуманих капацитета, 

е) стварање позитивне слике о управљању водама засноване на 

професионалном и одговорном начину рада.  
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Садржај Информационог система 

 

Члан112. 

(1)  У складу са одредбама овог закона, Информациони систем садржи 

најмање двије основне групе података, и то: 

а) податке у надлежности институција у сектору вода, 

б) податке у надлежности институција које су ван система сектора, а од 

значаја за управљање водама. 

(2) Основну  групу података из става 1. тачка а) овог члана, између осталог, 

чине: 

а)    водни катастар,  

б)    водна књига, 

в)    регистар концесија на водама и водном добру, 

г)    књига евиденција о инспекцијским прегледима, 

д)    подаци о интелектуалним и хуманим капацитетима, 

ђ)    остала документација. 

(3) Основну групу података из става 1. тачка  б) овог члана чине: 

а)    географски подаци и ресурси, 

б)    демографска, социолошка и привредна група података. 

Водни катастри 

Члан 113. 

(1) Водне катастре чине: 

а) катастар вода, 

б) катастар водног добра и водних грађевина, 

в) катастар уређења и заштите од штетног дјеловања вода, 

г) катастар кориштења вода, 

д) катастар заштите вода, 

ђ) катастар остале водне инфраструктуре. 

(2) Катастар вода садржи податке о површинским и подземним водама. 

(3) Водни катастри садрже статичне и временски промјењиве податке. 

Водна књига 

Члан 114. 

(1) У водној књизи води се евиденција о издатим водним смјерницама, 

водним сагласностима, водним дозволама и налозима.  
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(2) Водне књиге се састоји од регистра, збирке исправа и техничке 

документације. 

(3)     Водне књиге воде органи надлежни за издавање водних аката. 

(4)   Надлежно тијело јединице локалне самоуправе за воде дужно је доставити 

копије издатих водних аката Агенцији за воде која је мјесно  надлежна на њеном 

подручју. 

(5)     Копије водне књиге достављају се квартално Министарству, и њима се 

рукује у складу са посебним прописом који регулише канцеларијско пословање 

и чување архивске грађе. 

Регистар концесија на водама и водном добру 

 

Члан 115. 

(1) Министарство, у складу са овим и посебним прописима, води регистар 

концесија на водама и водном добру у који се уносе подаци о припремама 

концесије од стране Министарства, одлукама надлежних органа и уговорима о 

концесијама на водама и водном добру. 

(2) Независно од надлежности за додјелу концесија, орган који додјељује 

концесију,  доставиће копију документације о додјели концесије Министарству. 

Регистар евиденције о инспекцијском прегледу  

 

Члан 116. 

 Независно од обавеза према члану 198. овог закона, водна инспекција има 

обавезу да достави копију предмета из књиге евиденција о инспекцијским 

прегледима, мјесно, надлежном органу за вођење Информационог система, 

уколико тај предмет има утицај на водни режим. 

Организација и управљање Информационим системом 

 

Члан 117. 

(1) У циљу оптималне могућности прикупљања, кориштења и повезивања 

основних група података који чине основу за интегрално управљање водама на 

нивоу ријечног слива, РВИС се обједињено успоставља на нивоу обласних 

ријечних сливова,  и то: 

а)    Информациони систем за обласни ријечни слив "Саве", 

б)    Информациони систем за обласни слив "Требишњице". 

 

(2) Агенција за воде надлежна за управљање водама, обавезна је 

организовати, успоставити и управљати Информационим системом за подручје 

своје мјесне надлежности. 
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(3) Министарство  доноси подзаконске прописе о техничким детаљима, 

елементима, активностима и другим битним поступцима при успостављању 

Информационог система, и управљања њиме, те води интегралан  водни 

информациони систем Републике Српске. 

Обавеза уступања података за Информациони систем 

 

Члан 118. 

 Републички и   органи јединица локалне самоуправе из сектора вода као и 

други органи, институције и оператори који посједују податке од значаја за 

управљање водама обавезни су да уступе податке које посједују, у основи без 

накнаде и у складу са посебним прописима, Министарству и мјесној надлежној 

агенцији за воде.  

Приступ информацијама Информационог система 

 

Члан 119. 

 (1) Агенција за воде ће, на захтјев републичких и општинских органа 

јединица локалне самоуправе, те адекватне Агенције за воде другог ентитета, 

дати тражену информацију из Информаионог система, у складу са чл. 110. и 

118. овог закона.  

(2) Агенција за воде ће, на захтјев физичког или правног лица,  издати 

тражену информацију из водног информационог система, уз накнаду у складу са  

посебним прописима, поштујући слободу приступа информацијама. 

  

VIII – ВОДОПРАВНИ АКТИ  

Врсте водоправних аката 

 

Члан 120. 

(1)     Ради обезбјеђења управљања водама и у сврху правичног приступа водама 

свих лица, овим законом се регулише начин кориштења права на воду 

издавањем  слиједећих водоправних аката: 

 а) смјерница, 

 б) сагласности,  и 

 в) дозвола.  

(2) Водоправни акти су управни акти и издају се у форми рјешења, односно 

закључка. 

(3) Поступак за издавање водоправних аката, спроводи се према правилима 

посебног поступка утврђеним овим законом, а уз супсидијарну примјену Закона 

о општем управном поступку. 
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(4) Министарство доноси подзаконски пропис о садржини захтјева за 

издавање водних смјерница, сагласности и дозволе,  садржини документације из 

области коју обрађује овај закон, додатној документацији, броју копија и 

предаји оригинала, садржини јавног огласа, обавјештењу о одлуци надлежног 

органа и другим битним питањима од значаја за поступак издавања и чувања 

водоправних аката, у року од три мјесеца  од дана  ступања на снагу овог 

закона. 

Активности за које су неопходне водне смјернице, сагласност и дозвола 

 

Члан 121. 

(1) Водне смјернице, сагласност и дозвола ће се прибавити, ако овим законом 

није другачије одређено, за слиједеће активности,  без обзира на њихове 

утицаје, и то :  

а) захватање вода у свим привредним гранама и дјелатностима, а 

нарочито, и не    ограничавајући се, за:  

1) индустрију и енергетику, 

2) пољопривреду,  

3) водоснабдијевање, 

4) услужне дјелатности које у технолошком поступку користе воду 

и испуштају технолошке отпадне воде,  

5) туристичке дјелатности, итд. 

б) испуштање отпадних вода у површинске воде,  

в) вјештачко прихрањивање подземних вода, 

г) дислоцирање и вађење материјала из водотока, 

д) изградња објеката за искориштавање хидроенергије, 

ђ) трајно подизање нивоа воде и као резултат тога, плављење земљишта, 

е) изградња објеката за заштиту од поплава, 

ж) изградња саобраћајница, путних и жељезничких, укључујући и 

шумске путеве, 

з) изградња моста или неког другог објекта изнад, поред  водотока, у  

водотоку или водном земљишту, 

и) изградња или уређење депонија отпада, 

ј) у поступку додјеле  концесија, 

к) за промет опасних материја, као и производа од тих материја који 

након употребе доспијевају у воде. 

 

(2)    Поред активности наведених у ставу 1. овог члана, водне смјернице, 

сагласност и дозвола, издају се и за све случајеве спровођења активности  које 

могу: 
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а) привремено или трајно да дерогирају квалитет вода, или ометају 

побољшање њиховог постојећег квалитета; 

б) да штетно утичу на акватичне и полуакватичне екосистеме; 

в) да повећају ризик од поплаве или ерозије,  или 

г) да значајно:  

1) смање квантитет вода,  

2) промијене морфологију водотока, 

3) измијене дубину, ниво воде или проток водотока, 

4) ометају кориштење површинских вода у рекреационе сврхе. 

 

(3) Прописима из члана 120. став 4. овог закона могу бити детаљније 

прецизиране  и друге активности за које је потребно прибавити водоправне акте. 

 

Објекти и активности за које нису потребни водопривредни акти 

 

Члан 122.  

(1) Изузетно од одредби члана 121. овог закона, водоправни акти нису 

потребни за све објекте и активности који обезбјеђују воду за редовне 

породичне  дјелатности прикључком на јавни водоводни систем, а испуштање 

отпадних вода врше у јавни канализациони систем, осим за технололошке воде 

из члана 67. овог закона. 

(2) Водоправне акте такође није потребно прибавити ни за грађење  нових и 

реконструкцију постојећих  стамбених објеката који се снабдијевају водом 

прикључком на јавни водоводни систем, а испуштање отпадних вода врше у 

јавни канализациони систем.  

(3) Надлежни орган управе или оператор водоводног, односно 

канализационог система, не може издати одобрење за прикључак на водоводни 

систем и кориштење воде из водоводног система  и за испуштање отпадних вода 

у канализациони систем   лицима из ст. 1. и 2.  овог члана, осима ако систем на 

који се даје одобрење за прикључак  имај  водну дозволу. 

Обавезе будућег имаоца права на кориштење вода 

 

Члан 123. 

(1) Водоправним актима се може одредити да ће будући ималац права на 

кориштење вода код планирања, изградње и рада објекта, омогућити и 

кориштење тог објекта за заштиту од штетног дјеловања вода. 

(2) Актом из претходног става се може одредити да ће будући ималац права 

на кориштење вода, омогућити кориштење водног објекта и за општу употребу 

вода или за снабдијевање водом за пиће, ако то суштински не погоршава услове 

спровођења његовог права на кориштење вода. 
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Обавеза будућег имаоца права за дислоцирање и вађење материјала 

 

Члан 124. 

 Изузетно од одредби члана 121. овог закона, активности дислоцирања и 

вађења материјала из водотока се регулише издавањем водних смјерница и 

водне сагласности, док се водна дозвола  за ову врсту активности не издаје. 

Поступак издавања водоправних аката 

 

Члан 125. 

(1) Водоправни акти се издају на писмени захтјев инвеститора односно 

корисника, или овлаштеног трећег лица, надлежног органа управе или органа 

надлежног за издавање урбанистичке сагласности по прописима о просторном 

уређењу, или надлежног органа за покретање поступка за додјелу концесија на 

водама и водном добру. 

(2) Уз захтјев за издавање аката из става 1. овог члана, достављају се потребни 

подаци о локалитету, врсти и обиму активности која се намјерава спровести и 

прилаже се техничка документација којом се обрађује конкретна активност. 

Врста и садржај података и документације,  прописаће се актом из члана 120. 

став 4. овог закона.  

(3) Водоправне акте издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе за 

активности који су на територији те јединице,  Одјељење за водоправне акте 

надлежне Агенције за воде и Министарство, на начин и по поступку како је то 

одредбама овог закона регулисано и на основу њега донесених   подзаконских 

прописа. 

(4) Процедуре за водоправне акте који се односе на прекограничне воде ће 

бити спроведене у складу са билатералним или  другим  мултилатералним 

уговорима.  

(5)  Техничку и другу документацију, која се подноси уз захтјев, израђује 

стручно физичко лице у оквиру правног лица, како је то дефинисано одредбама 

овог и посебних закона у погледу стручности физичких и правних лица, за 

израду поједине техничке документације, која је предвиђена у складу са овим 

законом. 

(6)  Поступак издавања водоправног акта покреће надлежни орган из става 3. 

овог члана, по захтјеву странке или по службеној дужности, уколико утврди или 

сазна да постоји чињенично стање због кога треба покренути поступак ради 

заштите јавног интереса.  

Стручно мишљење 

 

Члан 126. 

(1) У поступку издавања водоправних аката из своје надлежности, овлаштени 

орган из члана 127. овог закона може затражити стручно мишљење 
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квалификоване научне институције или стручне организације која обавља 

дјелатност из области вода. 

(2) Прописом из члана 120. став 4. овог закона, одредиће се минимум 

кадровске и техничке опремљености, која се односи на институције и 

организације из става 1. овог члана, поступак добивања  стручног  мишљења из 

става 1. овог члана, као и његова   форма и  неопходна садржина.  

Подјела надлежности издавања водоправних аката 

 

Члан 127. 

(1)  Агенција за воде има надлежност издавања водоправних аката за 

слиједеће објекте, инсталације и активности: 

а) захватање воде у количини од 5 и више литара у секунди, 

б) испуштање отпадних вода насеља, 

в) испуштање технолошких отпадних вода   у површинске воде, 

г)  вјештачко прихрањивање подземних   вода, 

д) хидроелектране за производњу електричне енергије, 

ђ) све акумулације на простору Републике Српске, 

е)  дислоцирање и вађење материјала из водотока, 

ж) изградња објеката за заштиту од поплава  или других постројења за 

заштиту од  вода, 

з) активности из члана 121. став 2, тачке. а) до г) које утичу на воде. 

 (2) Јединица локалне самоуправе издаје водоправне акте за објекте, 

инсталације и активности које нису наведене у ставу 1.  овог  члана, у складу са 

овим законом. 

(3)  Орган који прими захтјев, а по њему није надлежан да поступа у складу са 

одредбама овог закона и посебним прописима, захтјев ће службено 

прослиједити стварно и мјесно надлежном органу. 

(4)  Министарство одлучује у дугом степену против жалби на издате водоправне 

акте Агенција и јединица локалне самоуправе. 

(5) Агенција за воде ће, у оквиру својих подручних канцеларија, успоставити  

одјељења за припремање издавања водоправних аката, што ће бити регулисано 

посебним актом Министарства. 

Захтјеви органа према подносиоцу захтјева 

 

Члан 128. 

(1) Зависно од природе активности и њених очекиваних утицаја, орган 

надлежан за издавање водоправног акта, може захтијевати додатне податке и 

допуну предате документације.  
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(2) Додатне податке или допуну предате документације, орган који води 

поступак дужан је затражити у писменом облику, са навођењем документације и 

података које се захтијевају, уз упозорење подносиоцу захтјева о посљедицама 

које ће наступити уколико захтјев органа не буде испуњен. Тражена 

документација и подаци, достављају се у року који одређује орган који води 

поступак. 

(3) Ако инвеститор, корисник или надлежни орган из члана  125. става 1. овог 

закона не достави документацију у року који му одреди орган који води 

поступак, захтјев ће се одбацити закључком против којг је допуштена посебна 

жалба.  

(4) Уколико је  ријеч о погону, постројењу или активностима које ће проћи 

процедуру процјене утицаја на животну средину, уз захтјев из члана члана 125. 

став 1. овог закона, подноси се Студија о утицају на животну средину, у складу 

са одредбама важећег  Закона о заштити животне средине. 

Сарадња органа у поступку издавања водоправних аката 

 

Члан 129. 

(1) Надлежни орган, у поступку издавања водоправног акта, сарађује са 

надлежним органима из других области и прибавља њихова мишљења, 

сагласности, изјаве, и друге податке о чињеницама од важности за издавање 

акта. 

(2) Надлежни орган, обавезан је затражити мишљење јединице локалне 

самоуправе на чијем подручју се предузима предложена активност, као и 

јединице локалне самоуправе на чијем подручју та активност може 

проузроковати утицаје. Изостанак достављања мишљења у датом року, не 

одлаже вођење поступка.  

(3) Уколико се у поступку доношења водоправног акта, а посебно водних 

смјерница, утврди постојање разлога из којих произилази да ће објекат, 

инсталација или предложена активност која се налази или одвија на територији 

Републике Српске имати негативне утицаје на водне ресурсе на територији 

Федерације БиХ, прије доношења водоправног акта,прибавиће мишљење 

надлежног органа Федерације БиХ. 

 (4) Уколико се разлози из става 3. овог члана односе на негативне утицаје на 

водне ресурсе друге државе, Министарство ће прослиједити податке из 

документације надлежном органу односне државе, у циљу његовог 

изјашњавања.  

(5) У провођењу активности из става 4. овог члана, надлежни орган поступа у 

складу са конвенцијама и међународним споразумима који су ратификовани 

односно потписани од стране Босне и Херцеговине. 

(6)  У случају негативних мишљења добивених реализацијом активности у ст. 3. 

и 4. овог члана, поступак се не обуставља, али се покреће поступак арбитражног 

тражења рјешења између страна. 
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Оглашавање, изјашњавање и консултација заинтересованих страна и 

јавности  

 

Члан 130. 

(1) Ради осигурања  рјешавања сукоба интереса и  учешћа јавности у раду, 

надлежни орган, прије издавања водоправног акта, обавезно обавјештава 

заинтересоване стране, а о захтјеву обавјештава јавност на подручју на коме 

дјелује, путем обавјештења на огласној табли надлежног органа, оглашавањем у 

средству јавног информисања, а у случају међуентитеског утицаја, у најмање 

два средства јавног информисања која су доступна јавности на територији  

Републике Српске и  Федерације БиХ. 

(2) Јавни оглас из става 1. овог члана садржи информације прописане 

подзаконским актом из члана 120. став 4. овог закона. 

Обавјештење о вођењу поступка у јавном оглашавању 

 

Члан 131. 

(1) Обавјештење о детаљнијем садржају захтјева, вођењу поступка и јавном 

оглашавању, надлежни орган   доставља  заинтересованим странама.  

(2)   Заинтересована страна је сваки појединац или правно лице које има или 

може да има непосредан интерес  у предмету за који се издаје водоправни акт. 

Заинтересована лица ће бити наведена у захтјеву од стране подносиоца или су 

по службеној дужности позната органу који издаје водоправни акт. 

(3) Надлежни орган, дужан је заинтересованим странама и јавности одредити 

рок за писмено изјашњавање о предложеним активностима из захтјева који не 

може бити дужи од 30 дана од дана јавног обавјештавања, односно од дана 

доставе обавјештења о вођењу поступка. Изјашњавање се доставља писмено, у 

два примјерка. 

(4) Надлежни орган може, према слободној оцјени, организовати јавну 

расправу о предмету из овог члана. 

Изјашњавање подносиоца захтјева  

 

Члан 132. 

(1) Подносилац захтјева има право на писмено изјашњавање о мишљењу 

надлежног органа, као и  на примједбе и мишљења достављена у поступку 

изјашњавања јавности, заинтересованих страна и јавне расправе, изузев ако је 

такво изјашњавање подносиоца захтјева очигледно непотребно.  

(2) Изјашњавање из става 1. овог члана подносилац захтјева доставља у року 

који одређује орган који води поступак. Пропуштање изјашњавања у датом 

року, не одлаже вођење поступка. 
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Достављање водоправног акта и обавјештавање 

 

Члан 133. 

(1)  Издати водоправни акт надлежни орган доставља посносиоцу захтјева и 

заинтересованим странама.  

(2) На издати водоправни акт, подносилац захтјева и заинтересоване стране 

имају право подношење правног лијека.  

(3) Издати водоправни акт из става 1. овог члана, надлежни орган објављује 

на начин прописан подзаконским прописом из члана 120. став 4. овог закона. 

(4)   При спровођењу свих активности код издавању водоправног акта, 

примјењују се одредбе овог зкона, подзаконских прописа и посебних прописа 

који се односе на рад овлаштених  органа управе. 

Трошкови поступка 

 

Члан 134. 

(1) Трошкове поступка за издавање водоправних аката сноси носилац права из 

тих аката. 

(2) Носилац права из водоправних аката и подносилац захтјева, дужни су 

трошкове  из става 1. овог члана надокнадити органу који је водио поступак у 

току трајања поступка.  

(3) О трошковима поступка, надлежни орган одлучује посебним закључком на 

који није допуштена посебна жалба.  

Општи садржај водоправног акта 

 

Члан 135. 

Водоправни акт садржи: 

а) информације о називу или имену и податке за контакт са подносиоцем 

захтјева и носиоца права из  акта, 

б) опис мјеста, врсте, обима и намјене објекта, 

в) трајност акта, 

г) временско ограничење за почетак активности на коју упућује акт,  од 

највише три године, 

д) временско ограничење за завршавање грађевинских радова на које 

упућује акт, од највише пет година, 

ђ)  услови за спречавање или ублажавање негативних утицаја, 

е) елементе техничких детаља који су карактеристични за поједине 

дјелатности и активности, 
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ж) износ и образложење трошкова поступка, 

з) образложење одлуке са навођењем чињеница утврђених у току вођења 

поступка, уз оцјену примљених одговора и  мишљења те одредби 
примјењеног процесног и материјалног прописа, 

и) упутство о правном средству. 

Услови за издавање водоправних аката 

 

Члан 136. 

(1) Надлежни орган управе може у издатом акту прописати и посебне услове 

ради спречавања или ублажавања негативних утицаја узрокованих активношћу 

која је предмет акта.  

(2) Саставни дио водне сагласности за дислоцирање или вађење материјала из 

водотока су услови за уређење водотока на којем се радови изводе. 

(3) Код утврђивања услова за водоправни акт, надлежни орган ће узети у 

обзир посебне особине вода на које утиче активност, техничку и финансијску 

изводљивост захтјеваних мјера. 

Водне смјернице 

 

Члан 137. 

(1) Водним смјерницама се одређују услови који ће бити испуњени у 

документацији за грађење нових, реконструкцију или уклањање  постојећих 

објеката и друге активности које се не сматрају грађењем, а могу трајно, 

повремено или привремено да утичу на промјене режима вода.  

(2) Прописом из члана  120. став 4. овог закона ће се одредити случајеви из 

става 1. овог члана за које није  потребно  издавати водну сагласност. 

(3) За објекте или радове за које су прибављене смјернице, а за које није 

поднесен захтјев за издавање водне сагласности, водне смјернице престају 

важити истеком рока од једне године од дана њиховог издавања. 

(4) Водне смјернице издаје орган који је у складу са одредбама члана 127. 

овог закона надлежан за издавање водоправних аката, а издају се у форми 

закључка. 

(5) Против закључка којим су донесене водне смјернице, није допуштена 

посебна жалба. 

 

 

Водне смјернице за издавање концесија 
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Члан 138. 

(1) Органи који су, у складу са прописима о концесијама надлежни за 

издавање концесија за кориштења вода и водног добра, дужни су, прије 

покретања поступка за додјелу концесије, прибавити водне смјернице од 

надлежног органа у складу са овим законом. 

(2) Водне смјернице из става 1. овог члана се, након провођења процедуре 

додјеле концесије преносе на лице које је добило концесију. 

(3) Лица или органи из ст. 1. и 2. овог члана, дужна су прибавити остале 

водоправне акте у складу са одредбама овог закона. 

(4) У складу са одредбама из ст. 1. до 3. овог члана, дужни су поступити и 

органи који су у складу са прописима о просторном уређењу и грађењу 

надлежни за издавање урбанистичких услова.  

Водна сагласност 

 

Члан 139. 

(1) Водна сагласност је потребна за изградњу нових, реконструкцију или 

уклањање постојећих објеката и друге активности из члана 121. ст. 1. и 2, ако 

оне могу утицати на промјене квалитета и квантитета вода, односно ако се тиме 

могу трајно, повремено или привремено проузроковати промјене у режиму вода. 

(2) Водна сагласност је потребна и за радове који могу утицати на промјене у 

режиму вода у смислу члана 62, члана 66. и члана 85. овог закона. 

 

Садржај водне сагласности 

 

Члан 140. 

(1) Водном сагласношћу се утврђује да је документација приложена уз захтјев 

за издавање водне сагласности у складу са издатим водним смјерницама, 

прописима о водама и планским документима. 

(2) Одобрење за грађење нових или реконструкцију постојећих објеката за 

које је по овом закону прописана обавеза прибављања водне сагласности, у 

смислу прописа о просторном уређењу, издаје се по претходно издатој водној 

сагласности. 

(3)   Водна сагласност се издаје у облику рјешења, с називом водоправног акта. 

Рјешење ће имати форму и елементе како су прописани посебним прописом 

који регулише општи управни поступак. Садржај стручног дијела рјешења треба 

одговарати постављеном захтјеву, садржају предмета, издатим смјерницама и 

утврђеним чињеницама у поступку.  

(4) У случајевима када документација за грађење или друге активности није 

израђена у складу са издатим водним сјерницама, надлежни орган за издавање 

сагласности доноси рјешење којим се захтјев одбија, као непотпун.  
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(5)   У свим случајевима из ст. 3. и 4. овог члана, орган који доноси рјешење ће у 

упутству о праном средству обавијестити странку да може изјавити жалбу или 

покренути управни спор или други поступак пред судом, као и то да такво право 

има заинтересована страна. 

(6)  Издата водна сагласност, престаје да важи истеком рока од једне године од 

дана издавања, осим за објекте,  уколико до тог рока буде прибављено одобрење 

за грађење и започети радови на објекту. 

(7) Уколико је водна сагласност издата за објекат, њен период важења је до 

издавања дозволе, уколико је предвиђено издавање дозволе или до обнављања 

водне сагласности, након протека у њој одређеног рока, или измјене услова на 

основу којих је издата. 

Објекти и постројења за које се не може издати водна сагласност 

Члан 141. 

 

За објекте и постројења која испуштају отпадне воде или друге опасне 

материје на површину земље у земљу или воду, не може се издати водна 

сагласност и одобрење за грађење, ако пројектом није предвиђена истовремена  

изградњу уређаја за пречишћавање отпадних вода односно уређаја за смањење 

количина и концентрација опасних  материја које се у складу са прописим 

испуштају на површину земље у земљу или воду. 

Водна дозвола 

 

Члан 142. 

 (1) За кориштење вода, пражњење акумулација, за испуштање отпадних вода у 

воде и за одлагање односно испуштање опасних материја на јавно водно добро, 

пољопривредно, грађевинско и шумско земљиште и  промет производа од 

опасних материја који послије употребе доспијевају у воде,  потребна је водна 

дозвола. 

(2)  Водна дозвола се издаје у облику рјешења, са називом водоправног акта,  

које ће имати форму и елементе који су прописани посебним прописом који 

регулише општи управни поступак. Садржај  рјешења одговара постављеном 

захтјеву, садржају предмета, евентуално издатој сагласности и утврђеним 

чињеницама у поступку.  

Објекти за које је потребна водна дозвола 

 

Члан 143. 

(1) Водна дозвола, потребна је за све објекте за које је, по одредбама овог 

закона, потребно издати водну сагласност. 

(2) Водна дозвола, потребна је и ако издавању водне дозволе није претходило 

издавање водне сагласности за случајеве предвиђене овим законом. 
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(3) Ако се због промјена у технологији или из других разлога накнадно 

измјене обим и услови кориштења вода, односно испуштање отпадних вода у 

воде, одлагање на јавно водно добро, односно испуштања опасних  материја, 

потребна је нова водна дозвола. 

Објекти за које није потребна водна дозвола 

 

Члан 144. 

 Водна дозвола није потребна за: 

а) кориштење вода из јавног система водоснабдијевања и испуштање 

отпадних вода из домаћинства у јавну канализацију, 

б) кориштење бунара (осим артешких, рени бунара и слично), извора, 

цистерни и сличних објеката за снабдијевање једног домаћинства 

водом за пиће, ако захватање воде из тих објеката не прелази 
количину од 10 м

3
 /дан, 

в) гашење пожара и предузимање хитних санитарних и других мјера у 

случају опште опасности када се користи вода, 

г) уређење водотока, дислоцирање  и вађење материјала из водотока, и 

д) објекте чији корисник нема интерес и не учествује у преиспитивању 

услова за издату водну дозволу. 

Садржај водне дозволе 

 

Члан 145. 

(1) Водном дозволом се утврђују намјена, начин и услови за искориштавање 

вода, режим рада објеката и постројења, начин и услови испуштања отпадних 

вода, начин и услови одлагања чврстог и течног отпада и други услови. 

(2) Водном дозволом се утврђује да су испуњени услови одређени водном 

сагласношћу и да је прибављен општи акт о одржавању, кориштењу, осматрању 

и чувању објекта и поступања у случају квара или хаварије на објекту који се 

доноси прије издавања водне дозволе. 

(3) У случају када се водна дозвола издаје без водне сагласности, водном 

дозволом утврђују се услови под којима се може вршити дјелатност која је 

предмет издавања водне дозволе. 

Важност водне дозволе 

 

Члан 146. 

(1) Водна дозвола, издаје се на одређено вријеме, а најдуже са роком трајања 

до петнаест година. 

(2) Право на кориштење или употребу вода или испуштање отпадних вода 

стечено на основу водне  дозволе, не може се преносити на другог корисника. 
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(3)   Водну дозволу издаје орган који је надлежан за издавање водних смјерница 

и водне сагласности. 

Престанак важности водне дозволе 

Члан 147. 

(1) Право на кориштење вода или испуштање отпадних вода стечено на 

основу водне дозволе престаје: 

а) истеком рока важности водне дозволе, 

б) одрицањем корисника од права из водне  дозволе, и 

в) не кориштењем права из водне  дозволе без оправданих разлога, дуже 

од двије године. 

(2) Рјешење о утврђивању престанка права, у смислу одредбе става 1. овог 

члана доноси орган који је издао водну дозволу, на начин и по поступку како је 

наведено у члану 142. став 2. овог закона. 

(3) На захтјев корисника, након спроведеног  поступка, за случајеве из става 

1. тачке а) овог члана, право на кориштење воде или испуштање отпадних вода 

може се продужити.  

Употребна дозвола 

 

Члан 148. 

 Употребна дозвола у смислу прописа о просторном уређењу, не може се 

издати без претходно прибављене водне дозволе. 

Временско важење водоправних аката 

 

Члан 149. 

(1) Водоправни акти за активности из  члана 120. овог закона,  издају се на 

одређено вријеме, у складу са одредбама овог закона. У зависности од 

технолошке сложености објекта, водна дозвола се може  издати и  на краћи 

временски период од утврђеног у овом закону.   

(2) Када се водна дозвола  издаје на период дужи од пет година, утврђени 

услови  ће се преиспитати након навршене сваке пете године у периоду који 

није дужи од оног потребног за њено издавање. Орган који је издао водну 

дозволу,  по службеној дужности покреће поступак преиспитивања услова из 

дозволе, уз захтјев кориснику да у одређеном року достави неопходну 

документацију.   

(3) Уколико корисник не поступи по захтјеву органа, надлежни орган за 

издавање дозволе ће, у складу са чланом  147. став 2. овог закона, рјешењем 

укинути издату  водну дозволу.  
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Измјене и исправке водоправних аката 

 

Члан 150. 

 (1) Надлежни орган може измијенити раније издати водоправни акт уколико: 

а)  је измјена потребна како би се осигурало снабдијевање водом за пиће,  

б) су утицаји активности која је предмет водног акта, проузроковали 

битно другачије околности од оних који су процијењене приликом 
издавања водног акта, 

в) би  због увођења напредније технологије,  утицаји проузроковани 

активношћу корисника, могли бити битно смањени, без превеликих 

трошкова по корисника, 

г) је измјена потребна због интереса регије, града или Републике Српске, 

или због извршавања међународних уговора који су обавезујући за 
Босну и Херцеговину. 

(2) У складу са ставом 1. овог члана, надлежни орган   може увести измјене 

које би спријечиле или знатно промјениле наставак извођења активности 

корисника водоправног акта.  

(3) Захтјев за измјену водоправног акта може поднијети  орган инспекције, 

носилац права из водоправног акта или заинтересована страна. Орган који 

издаје водоправни акт, измјену акта покреће по службеној дужности.  

(4) Поступак по захтјеву за измјену водоправног акта спроводи се на исти 

начин као и при рјешавању захтјева за његово издавање. 

Измјена и исправке уочених грешака насталих у писању водоправних 

аката 

Члан 151. 

 (1)  Орган који је донио водоправни акт, може у свако вријеме да исправи 

грешке у именима, називима или бројевима, грешке настале у писању, рачунању 

или прештампавању, као и друге очигледне нетачности у документу или 

његовом овјереном препису, у складу са посебним прописом. 

(2)    Исправке грешака које су наведене у ставу 1. овог члана, производе правно 

дејство од дана када га произведе водоправни акт који је исправљен. 

Измјене и исправке водоправних аката у току управног спора 

Члан 152. 

Орган против чије је одлуке благовремено покренут управни спор, може до 

окончања спора, ако уважава све захтјеве тужбе, поништити или измијенити 

своју одлуку, односно водоправни акт,  из оних разлога из којих би суд могао 

поништити такву одлуку, ако се тиме не вријеђа право странке или правних 

лица. 



Закон о водама Републике Српске 

2006. година 

70 

Привремено ограничење 

 

Члан 153. 

(1) За осигурање потребних количина и квалитета воде, те очувања природне 

равнотеже водних екосистема и од воде зависних екосистема, у случају 

природне појаве која проузрокује привремени недостатак воде или смањену 

заштиту од штетног дјеловања вода, Министарство може, имаоцима права на 

кориштење вода, посебним актом, привремено ограничити или привремено 

обуставити провођење права на кориштење вода на одређеном подручју. 

Активности из овог става укључују, али се не ограничавају на вишу силу, 

природне и елементарне непогоде.  

(2) Поред ограничења из претходног става, Министарство може на одређеном 

подручју привремено ограничити или привремено обуставити провођење права 

на кориштење вода и ако дође до еколошке несреће, већег оштећења на водним 

објектима, или других догађаја који проузрокују недостатак воде или смањену 

заштиту од штетног дјеловања вода. 

(3) Код ограничења или суспензије права на кориштење вода из претходних 

ставова, потребно је, прије свега, осигурати воду за пиће и воду за заштиту од 

пожара. 

(4) Због привременог ограничења или привременог прекида провођења права 

на кориштење вода из  става 2. овог члана, ималац права на кориштење вода 

нема право на одштету, ако је у питању виша сила, природна или елементарна 

непогода, осим ако посебним актом Влада не одлучи другачије. 

(5) Без обзира на одредбе из претходног става, ималац права на кориштење 

вода може захтијевати у посебном поступку, поврат штете коју је претрпио због 

привременог ограничења или привременог прекида провођења права на 

кориштење вода, непосредно од особе, која је проузроковала еколошку несрећу, 

оштећење водних објеката или другог догађаја из  става 2. овог члана. 

Прилагођавање права на кориштење вода 

 

Члан 154. 

(1) Ако надлежна институција, на основу праћења стања вода (мониторинга) 

количине и квалитета, утврди да је дошло до битних измјена у режиму вода, 

које би могле проузроковати трајни недостатак воде, погоршање квалитета вода 

или би угрозиле равнотежу водних и од воде зависних екосистема или 

природних вриједности, имаоцу права на кориштење вода се утврђује обавеза 

да, техничким или другим мјерама у одређеном периоду прилагоди провођење 

права на кориштење вода новонасталом стању. 

(2) Ако се ималац права на кориштење вода не прилагоди начину и року 

прописаним обавезама из става 1. овог члана, дјелимично или у цјелости му се 

одузима право на кориштење вода. 
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(3) Одредбе из става 2. овог члана  се не односе на имаоца права на 

кориштење вода за снабдијевање становништва водом за пиће, али се уводе 

принудне мјере за спровођење става 2. овог члана, о трошку тог субјекта. 

(4) Без обзира на одредбе ст. 1. и 2. овог члана, право на кориштење вода се 

дјелимично или у цјелости одузима, ако је, због трајног недостатка воде, 

угрожено снабдијевање становништва водом за пиће. 

(5) О одузимању одлучује Министарство, а орган који је донио акт о праву на 

кориштење воде, у року од 15 дана, доставља Министарству предмет са свом 

документацијом из ст. 1. и 2. овог члана. 

(6) Због прилагођавања или одузимања права на кориштење вода из ст.1, 2. и 

4.  овог члана, ималац права на кориштење вода нема право на одштету. 

(7)    Без обзира на одредбе става 6. овог члана, ималац права на кориштење вода 

може у посебном поступку захтијевати одштету од учиниоца за проузроковану 

штету, коју је претрпио због прилагођавања или одузимања права на кориштење 

вода, ако је дошло до измјене из става 1.  овог члана због понашања другог 

правног или физичког лица.   

Извршење водоправних аката и налог 

 

Члан 155. 

(1) Водоправни акти извршава корисник права из тог акта, на начин и под 

условима како је одређено његовим садржајем. Поступање супротно 

прописаним условима или непоштовање одредаба од чл. 120. - 155. овог закона 

које се односе инвеститора, корисника,  оператера или треће лице које је 

извршилац неке од недозвољених радњи, представља незаконит рад који се 

кажњава у складу са одредбама овог закона. 

(2)   Уколико, у току трајања рока важења водоправног акта, исти не буде 

извршен на начин и под условима који су у њему наведени или ако наступи 

околност која пријети да изазове или изазове поремећај водног режима који 

онемогућава испуњавање услова и обавеза из водоправног акта, орган надлежан 

за издавање акта може, ради извршења издатог акта и усклађивања поступања у 

складу са новонасталим условима, издати налог. 

(3) Рјешењем  се налаже кориснику водоправног акта да у одређеном року 

изврши неку радњу, изврши улагања или се уздржи од неког чињења ради 

уклањања опасности од пријетећег или већ насталог поремећаја у режиму вода, 

или несагласности са условима и обавезама из предметног водоправног акта, 

као и ради успостављања стања у складу са тим актом и водоправним актима 

издатим другим лицима на истом водном тијелу или дијелу водног тијела. 

(4)  Жалба на рјешење из става 3. овог члана, не одлаже његово извршење. 

(5)   На Рјешење из става 3. овог члана, на одговарајући начин,  примјењују се 

одредбе члана 140. став 3. и 142. став 2, као и  пропис о општем управном 

поступку у односу на административно извршење неновчаних обавеза.  
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Издавање налога 

 

Члан 156. 

(1) Рјешење из члана 155. ст. 3. и 5, издаје   орган који је издао водоправни акт 

по службеној дужности, када то захтијева јавни интерес или по приједлогу 

странке, када је то у њеном интересу, уколико су испуњени услови наведени у 

ставу 2, члана 155. овог закона. 

(2) Примјерак рјешења из става 1. овог члана, доставља се Министарству. 

Извршење рјешења 

 

Члан 157. 

 

 (1)   Извршење рјешења из члана 155. став 3. се спроводи по службеној 

дужности, против лица које је обавезно да испуни обавезу-извршеник. 

 (2)     Извршење рјешења  се спроводи административним путем. 

 (3)   Орган који је у управној ствари рјешавао у првом степену, спроводи 

поступак извршења и, по службеној  дужности, доноси закључак о дозволи 

ивршења рјешења, који ће да садржи податке о томе да је рјешење  постало 

извршно; одређује се вријеме, мјесто, средства и начин извршења. Против овог 

закључка, допуштена је жалба другостепеном органу. Жалба изјављена 

другостепеном органу, не одлаже започето извршење. 

Извршење рјешења преко другог лица 

       

Члан 158. 

 

Ако се извршеникова обавеза састоји у извршењу радње коју може 

извршити друго лице, а извршеник је не изврши уопште или у цјелини, та радња 

ће се извршити преко другог лица, о трошку извршеника. Извршеник ће на то 

бити претходно упозорен. 

Трошкови извршења 

 

Члан 159. 

 

(1)   Код спровођења радњи извршења, примјењују се одредбе овог закона, као и 

прописа који регулише правила општег управног поступка. 

 

(2) Надлежни орган, након спровођења радњи извршења по донесеном налогу 

доноси Закључак о трошковима његовог извршења, који се односи извршеника 

из налога, а који има карактер извршне исправе. Извршење закључка о 

трошковима спроводи се судским путем, примјеном одредаба овог закона и 

прописа о извршном поступку.  
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Приговор  на рјешење 

 

Члан 160. 

(1) На рјешење из члана 155. овог закона, може се изјавити приговор органу 

који је издао водоправни акт. 

(2) Приговор не одлаже извршење рјешења. 

(3) Рок за доношење рјешења по приговору на рјешење је 15 дана од дана 

подношења приговора. 

Одузимање водоправних аката 

 

Члан 161. 

(1) За неизвршење издатог налога, по рјешењу из члана 155. овог закона, 

правном лицу се може трајно или привремено одузети водоправни акт и право у 

вези са њим. 

(2) Рјешење о трајном или привременом одузимању водоправног акта доноси 

орган  који издаје тај акт, и закључак о његовом извршењу. 

Привремено одузимање 

 

Члан 162. 

(1) Водна дозвола, одузеће се привремено, ако корисник у року одређеном 

издатим налогом не обави радњу, не изврши улагање или се не уздржи од  

чињења наложеног у издатом налогу, ако због неизвршења налога неће доћи до 

непосредне опасности по живот и здравље људи и поремећаја у привреди. 

(2) Водоправни акт, може се привремено одузети на вријеме од шест мјесеци, 

у ком року се кориснику обуставља право које је стекао на основу тог акта и у 

коме је корисник дужан да изврши радњу због које му је привремено одузет 

водоправни акт. 

Трајно одузимање 

 

Члан 163. 

(1)  Водоправни акт се одузима трајно: 

а) ако у одређеном року корисник не обави радње, не изврши улагање 

или се не уздржи од неког чињења наложеног у издатом  налогу због 
чега му је водоправни акт привремено одузет, 

б) ако би не извршавање  издатог  налога могло довести до тешке и 

непосредне опасности за живот или здравље људи или до поремећаја у 

привреди. 
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(2) Корисник коме је одузет водоправни акт, може затражити издавање новог 

водног акта ако испуни за то потребне услове, утврђене у пропису из члана 120. 

став 4. овог закона. 

(3) Рјешење о трајном одузимању водног акта, доставља се и Републичком 

министарству надлежном за просторно уређење и животну средину и 

јединицама локалне самоуправе. 

Остали случајеви одузимања 

 

Члан 164. 

(1) Орган који је издао водоправни акт, може га одузети и уколико: 

а) је подносилац захтјева дао нетачне податке који су надлежни орган 

довели у заблуду у погледу чињеница одлучујућих за издавање акта, 

б) су услови из акта битно прекршени, упркос писменог упозорења од 

стране органа инспекције, 

в)  уколико се активност не врши у периоду од двије узастопне године, 

г) активности узрокују утицаје који су забрањени овим законом, а ти 

исти утицаји не могу бити спријечени или ублажени измјенама водног 
акта у складу са чланом 150. став 1. овог закона.  

(2) Захтјев за опозивање водног акта подноси орган инспекције, надлежни 

орган по службеној дужности, овлаштено или треће лице, писменим поднеском.  

(3)  Надлежни орган, по службеној дужности провјерава наводе захтјева из 

става 2. овог члана и одмах обавјештава носиоца права из водоправног акта, о 

поднесеном захтјеву за опозив. Носилац права из водоправног акта, може дати 

одговор на обавјештење. 

   

IX - ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА ВЛАСНИКА И КОРИСНИКА ЗЕМЉИШТА 

Стварна служност 

 

Члан 165. 

  За потребе спровођења одредаба овог закона, установљава се право 

стварне служности, као право власника земљишне непокретности, као повласног 

добра да може за потребе тог добра вршити одређене радње на непокретности, 

послужном добру, другог власника или да захтијева од власника послужног 

добра да се уздржава од вршења одређених радњи које би иначе имао право 

вршити на својој непокретности.  

 

 

 

 

 

 



Закон о водама Републике Српске 

2006. година 

75 

Установљење стварне служности   

 

Члан 166. 

(1) Стварна служност се може установити посебним актом надлежног органа 

за спровођење овог закона, на одређено вријеме или на одређно доба године. 

(2) Жалба против одлуке из става 1. овог члана, не задржава њено извршење. 

Регулисање односа из права стварне служности 

 

Члан 167. 

 

У циљу регулисања осталих  односа проистеклих из права стварне 

служности, важе  одредбе Закона о основним својинско-правним односима, 

односно прописа који је у односу на наведену област  важећи у Републици 

Српској, у тренутку примјене одредаба овог закона. 

 

Поступање надлежног органа када није могуће утврдити власнике 

послужног добра 

 

Члан 168. 

 За случајеве гдје у краћем временском периоду није могуће утврдити 

власнике послужног добра, надлежни орган спроводи процедуру по претходним 

одредбама према савјесним посједницима, односно корисницима послужног 

добра.  

Остали случајеви ограничења права власништва 

 

Члан 169. 

 У случајевима када је одлукама другог  надлежног органа извршена 

непотуна експропријација, или је извршена експропријација спроведена 

дјелимично, или  не у цјелости, надлежни орган може донијети акт из члана 165. 

овог закона, до коначне одлуке било ког другог органа или органа који је донио 

поменути акт односно одлуку везано за експропријацију, али најдуже на период 

од 5 година од дана ступања на снагу овог Закона. 

 

Рок за утврђивање  случајева ограничења права власништва 

 

Члан 170. 

(1) У времену од пет година након ступања на снагу овог закона, утврдиће се 

јавним позивом сви случајеви наведени у члану 169. овог закона.  

(2) Орган надлежан за спровођење одредаба овог члана и  члана 169. овог 

закона је  Министарство.  
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(3) Трошкове који настану на основу спровођења одредаба овог члана, 

сносиће корисници права служности односно корисници експропријације. 

 Накнада штете 

 

Члан 171. 

(1) Уколико у спровођењу заштитних мјера из  члана 73.  овога закона 

наступе штете за власнике односно кориснике објеката или власнике  других 

некретнина, инвеститор односно власник или корисник система за снабдијевање 

водом дужан је утврдити и начин накнаде штете до висине правичне накнаде, 

као  и изворе накнаде штете власника односно корисника објеката и других 

некретнина. 

(2) Ако инвеститор односно власник или корисник система за снабдијевање 

водом не постигне споразум о правичној накнади штете према ставу 1. овог 

члана, о правичној накнади одлучује се по прописима о експропријацији.  

Одлука о привременом кориштењу земљишта 

Члан 172. 

(1) Власник односно корисник земљишта, дужан је допустити прелаз преко 

земљишта лицима која су овлаштена да истражују, спроводе праћење стања 

вода, премјеравају, снимају или обиљежавају водно земљиште или воде, као и 

лицима која изводе радове на изградњи, реконструкцији, или одржавању водних 

објеката или постројења, или врше њихово искориштавање. 

(2) Уколико власници односно корисници земљишта не поступе у смислу 

одредбе става 1. овог члана, рјешење о привременом кориштењу земљишта 

доноси надлежни орган из  члана 166. овог закона, најкасније у року од три дана 

од дана подношења захтјева за доношење одлуке о привременом кориштењу 

земљишта. 

(3) Жалба против одлуке из става 2. овог члана, не задржава извршење 

рјешења. 

Ограничења права власништва и накнада штете 

 

Члан 173. 

(1)  Власник или посједник земљишта на угроженом подручју из члана 91, 

дозволиће приступ и привремено кориштење тог земљишта за спровођење мјера 

и послова активне обране од штетног дјеловања вода. 

(2)  Извођач радова ће, код извођења активности из претходног става, у што 

мањој мјери утицати на стање земљишта из претходног става, а по обављеним 

радовима или престанку угрожености штетног дјеловања вода, отклонити штету 

проузроковану изведеним радовима или мјерама.  
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(3) Власник или други посједник земљишта које се налази на угроженим 

подручјима нема право на накнаду штете због ограничења или забрана из чл. 

105. - 107. овог закона.  

(4) Ако корисник односно власник земљишта из става 1. овог члана не 

дозволи кориштење материјала или прелаз, одлуком надлежног органа управе 

наложиће се рјешењем кориснику односно власнику земљишта да поступи у 

складу са одредбама става 1. овог члана.  

(5) Жалба изјављена на рјешење из става 4. овог члана,  не одлаже његово 

извршење.  

Одлука о ограничењу права 

 

Члан 174. 

(1) Власник односно корисник земљишта има право на накнаду штете, за 

случајеве који су наведени у поглављу о ограничењу права власника и 

корисника земљишта, коју одређује надлежни  орган који доноси одлуку о 

ограничењу права, споразумно са власником, односно корисником земљишта. 

(2) Уколико висину накнаде из става 1. овог члана није могуће одредити 

споразумно, надлежни орган, за случајеве када је то неопходно, доноси одлуку, 

против које незадовољни власник односно корисник земљишта, може поднијети 

жалбу о којој одлучује суд. 

(3) За остале случајеве, гдје се не доноси посебна одлука од надлежног органа, 

ако се не постигне споразум о висини накнаде, одлучује суд. 

(4) Терет обештећења субјеката којима је ограничено неко право из овог 

поглавља, сноси орган у чију корист је извршено то ограничење. 

Одвођење падавина и дренажних вода 

 

Члан 175. 

(1)   Уколико се не узрокује штета или значајна неприлика другом лицу и 

уколико одвођење воде не  може разумно бити извршена на други начин, 

власник или савјестан посједник земљишта за које постоји потреба одвожења 

падавина или дренажних вода може: 

а) саградити канал или било којих други објекат на земљишту које је у   

власништву другог лица, уз његову претходну сагласност, 

б) одводити падавине или дренажне воде у канал или други одговарајући 

објекат који је у власништву другог лица, уз његову претходну 

сагласност. 

(2)   Лице које предузима активности поменуте у тачки а), из става 1 овог члана, 

обавезује се да одржава објекте у стању које је неопходно да се избјегне 

проузроковање штете над земљиштем других лица. Лице које предузима 

активности поменуте у тачки б)  става 1. овог члана, обавезно је да покрије 
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трошкове за потребне измјене у наведеним објектима, као и његов одговарајући 

дио будућих трошкова одржавања објеката.   

(3)   У случају да стране из ст. 1. и 2. овог члана не постигну договор о спорном 

питању, о истом ће одлуку донијети надлежни орган управе или суд.  

 

X - ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЉАЊА  ВОДАМА 

1. Агенције за воде 

Организација агенција за воде 

 

Члан 176. 

(1) За послове и активности који су дефинисани овим законом и на основу 

њега донесеним подзаконским прописима, као и посебним прописом којим је 

основана, организују се агенције за воде, као самосталне управне организације у 

саставу Министарства, и то:  

 а) Агенција за воде обласног ријечног слива (дистрикта) Саве- скраћено: 

Агенција ОРС Саве и 

    б) Агенција за воде обласног ријечног слива (дистрикта) Требишњице -   

скраћено: Агенција ОРС  Требишњица.    

 (у даљем тексту су : Агенције за воде). 

(2) Сједиште Агенције ОРС Саве  је у Бијељини, а сједиште Агенције ОРС 

Требишњица  је у Требињу. 

(3)  Агенције за воде оснивају се посебним законом, којим се оснивају 

министарства и републички органи управе. 

(4)  Територија на којој Агенција за воде спроводи активности у складу са овим 

и другим посебним прописима јесте подручје дефинисано актом из става 5. 

члана 23. овог закона.  

(5) У циљу обезбјеђења ефикасног извршења задатака и промовисања 

принципа приближавања кориснику, посебним актом  ће се основати подручне 

канцеларије Агенције за воде, у складу са  ставом 5. члана 23. овог закона, за 

подслив ријеке Уне (Сана), у Приједору, за подслив ријеке Врбас у Бањој Луци, 

за подслив ријеке Босне у Добоју, за подслив ријеке Укрине у Босанском Броду  

за подслив  ријеке Дрине у Вишеграду.  

(6) За подручја са специфичном проблематиком у области вода, Министарство 

може основати и додатне подручне канцеларије. 
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Послови и активности Агенције за воде 

 

Члан  177. 

(1) Послови и активности  Агенције за воде јесу стручно и самостално 

обављање послова од општег интереса и других послова који су дефинисани 

овим и законом којим се оснива, као и подзаконским прописима и другим 

актима донесеним на основу тих прописа.  

(2) У спровођењу послова и активности из става 1. овог члана, Агенције за 

воде примјењују и друге важеће  прописе, на начин који одговара законом датим 

овлаштењима.  

Послови Агенције за воде 

Члан 178. 

(1) Агенција за воде, на подручју за који је надлежна, обавља слиједеће 

послове: 

а) организује прикупљање, управљање и расподјелу података о водним 

ресурсима, 

б) организује праћење стања вода (мониторинга), и то у односу на  

хидролошко стање вода, квалитативно стање воде, еколошко стање 
површинских вода, те стање подземних вода, 

в) припрема планове управљања ријечним сливом за свој обласни ријечни 

слив, те обавља друге дужности које се односе на послове планирања 

водама, као што је то прописано овим законом, 

г) припрема планове, елаборате и пројекте за спречавање и смањење 

штетних утицаја који су проузроковани поплавама, великим сушама, 
ерозијама обала водних тијела и организује реализацију планова, 

д) предузима хитне мјере на спречавању или смањењу штетних утицаја 

проузрокованих инцидентним загађењима, и припрема планова за такве 

мјере или налаже њихово припремање на свом подручју, 

ђ)  издаје водоправне акте у складу са овим законом, 

е) учествује у припреми извјештаја који се доносе у складу са овим законом 

и подзаконским прописима, политике сектора вода и законодавства који 

се односи на воде, 

ж) промовише, организује и помаже истраживачки рада у области водних 

ресурса и њиховог одрживог управљања, 

з) организује подизања јавне свијести, везане за одрживо кориштење водних 

ресурса, заштиту вода и заштиту водних екосистема;  

и) учествује у сарадњи по питању координације израде развоја и 

спровођења интегралних планова управљања водама, са одговорним 

организацијама из Федерације БиХ за потребе Босне и Херцеговине, 

односно са надлежним међународним тијелима за подручја 
међународних ријечних сливова,  
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ј)  обавља друге дужности које су прописане законом и  другим прописима, 

к) успоставља процедуре за редовне консултације са адекватном Агенцијом 

на територији Републике Српске и Федерацији БиХ, а које се односе на 
наведене тач. од а) до ј) овог члана.  

(2)  Подручне канцеларије ће обављати послове из дјелокруга рада Агенције за 

воде који се прецизно утврђују  одлуком о оснивању конкретне канцеларије.   

(3)  При реализацији активности из ст. 1. и 2. овог члана надлежна Агенција и 

канцеларија обавезна је поштовати прописе и процедуру заштите података 

одређеног нивоа и карактера, који су од значаја за економску, социјалну и 

безбједоносну сигурност било ког нивоа власти, односно податке који заслужују 

предузимање посебних мјера безбједности. 

Повјеравање стручно-техничких послова трећим лицима 

 

Члан 179. 

(1) Обављање стручно-техничких послова из надлежности Агенције за воде, 

може се непосредно уступати овлаштеним стручним правним лицима, под 

условом потреба високе стручности,  заштите података и сигирности. 

(2) Министар прописује услове које ће испунити овлаштена стручна правна 

лица из претходног става и начин добивања овлашћења.    

Правилник о унутрашњој организацији Агенције 

 

Члан 180. 

(1) Агенција доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 

у складу са прописима о административној служби у управи Републике Српске, 

који потписује директор.  

(2) Одлуку о давању сагласности на Правилник из става 1. овог члана доноси 

Влада Републике, на приједлог Министарства. 

Одјељење за издавање водних аката 

 

Члан 181. 

(1) За послове који се односе на издавање водних аката Правилником из става 

1. члана 180. овог закона, успоставиће се одјељење које  доноси водоправне 

акте. 

(2) Структура и организација одјељења  из става 1. овог члана ће бити таква да  

има руководиоца, као стручно лице или поред њега друго стручно лице које ће 

бити искључиво одговорно за потписивање донијетих водоправних аката. 

Одјељење ће имати дипломираног правника са положеним правосудним 

испитом које спроводи поступак доношења водоправних аката. 
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Планови које припрема Агенција за воде 

Члан 182. 

 Агенције за воде припремају годишњи план рада, финансијски план, 

извјештај о раду за претходну годину, финансијски извјештај, дугорочне и 

средњорочне планове, које уз мишљење Министарства,  доноси или усваја 

Влада.  

Директор Агенције 

 

Члан 183. 

(1) Агенцијом руководи директор. 

(2) Директора Агенције поставља Влада, на приједлог Министарства, по 

законом предвиђеној процедури. 

(3) Директор Агенције за воде, одговоран је за функционисање Агенције као 

Републичке управне организације, као и за обављање активности које су овим и 

другим законима утврђене. 

(4) Директор Агенције за обласни ријечни слив је нарочито одговоран за 

спровођење планова из члана 182. овог закона, утврђене пословне политике, 

одлука Министарства и вршење задатака Агенције за обласни ријечни слив у 

складу са овим  и другим законима. 

(5) За директора Агенције за воде може се именовати лице са завршеним 

седмим степеном стручне спреме, смјера који се односи на дјелатност 

дефинисану овим законом, правне или техничке струке, са најмање пет година 

радног искуства у органима државне управе и положен одговарајући стручни 

испит, те уколико испуњава друге опште услове предвиђене посебним 

прописима. 

(6) Директор Агенције се именује на период од пет година. 

 

 2.  Савјет водног подручја 

Организовање  Савјета обласног ријечног слива 

 

Члан 184. 

(1) У циљу разматрање системских питања из сектора вода од значаја за 

поједини обласни ријечни слив, разматрања различитих потреба и интереса те 

предлагања мјера за развој и побољшање функционисања водног сектора на 

одређеном обласном ријечном сливу, као највише савјетодавно тијело  

организује се:  

а) савјет обласног ријечног слива Саве и 

б) савјет обласног ријечног слива Требишњице, 

       (у даљем тексту: Савјет). 
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(2) Организација, састав, послови, начин рада и број чланова Савјета за 

поједини обласни ријечни слив одредиће се посебним подзаконским актом, који 

доноси Министарство, узимајући у обзир особине обласног ријечног слива, број 

општина које припадају одређеном обласном ријечном сливу, број становника и 

стање индустрије на општини, значај различитих видова кориштења вода и 

друге специфичности обласних ријечних сливова, а у складу са сљедећим 

оквирима: 

а)  владу представља најмање пет чланова, из различитих ресора, 

распоређених према утицајима дјелатности на ресурс воде, 

б) јединицу локалне самоуправе, која припада обласном ријечном сливу, 

представља најмање 1 члан. Укупни број представника и расподјела 

ће бити успостављени у сваком појединачном случају у складу са 

бројем тих јединица, површини и људству појединих јединица 

локалне самоуправе. Укупни број представника јединица локалне 

самоуправе не може бити мањи од укупног броја представника 

Републичке Владе у Савјету, 

в)  представници корисника чиниће најмање 1/3 (једну трећину) свих 

чланова Савјета, 

г)  невладине организације са обласног ријечног слива дају најмање 1 

(једног)   члана који је непосредно биран од невладиних организација, 

д)  научне институције, са сједиштем на обласном ријечном сливу, 

најмање 3 (три) члана, а са подручја Републике, најмање 1 (једног) 
члана.  

Улога и послови Савјета 

 

Члан 185. 

(1) У складу са   ставом 1.   члана 184. овог закона, Савјет обавља слиједеће 

послове: 

а) учествује у припреми нацрта плана управљања водама прије процедуре 

усвајања, 

б) разматра и даје мишљење о било којим стратешким документима 

других сектора који имају утицаја на сектор вода  или сектор вода на 

њих на обласном ријечном сливу, 

 в)  разматра и даје мишљење о било којем питању од интереса за слив  или 

подслив у склопу обласног ријечног слива, а у вези је са 
међуентитетском сарадњом, 

г)  разматра и даје мишљење о било којем питању од интереса за оба 

обласна ријечна слива, а односе се на кориштење или заштиту водног 

ресурса, 

 д) разматра и даје мишљење о било којем питању из сектора вода а које је 

од значаја за Републику Српску, БиХ, међуентитетску сарадњу или 
међународне обавезе. 
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(2) Савјет   даје и мишљење на сва питања која се односе на воде, а која  могу 

бити поднесена пред Савјет ради консултација од стране Републичке Владе или 

Министарства.  

(3) Савјет може предложити Републичкој Влади и агенцијама за воде, 

студијске или истражне послове који се односе на све видове управљања водама 

на предметном обласном ријечном сливу. 

(4) Приликом вршења својих дужности, Агенција за воде ће узимати у обзир  

препоруке које је дао Савјет. 

Процедура рада Савјета 

 

Члан 186. 

(1) Савјет, након конституисања, доноси пословник о раду. 

(2) Савјет  се састаје најмање три пута годишње. 

(3)   Састанцима Савјета обавезно присуствује директор Агенције за воде, а 

руководиоци сектора Агенције, према потреби. 

(4)  Савјет ће обезбиједити, по потреби, јавности датог подручја и 

представницима одговарајуће Агенције за воде из другог ентитета, могућност 

присуствовања  састанцима. 

(5)  Активности, послови, начин рада и акти Савјета ће бити у складу са 

струком, стандардима из области за коју се одлука или мишљење доноси, овим 

законом и на основу њега донесеним прописима, као и прописом из става 2. 

члана 184. овог закона. 

 

3. Јавна предузећа у области вода 

 

Оснивање и управљање јавним предузећима у области вода 

 

Члан 187. 

 

(1)   Непосредне активности спровођења послова и дјелатности које су од 

општег интереса и као такве дефинисане овим законом, као што су послови 

одбране од поплава, уређења ријечних корита и обала, управљање водним 

објектима и системима од интереса за Републику Српску, те вршење других 

сличних послови из области које су дефинисане овим законом, обављају  јавна 

предузећа у области вода. 

 

(2)  Оснивање, организација и управљање јавним предузећима из става 1. овог 

члана, врши се у складу са посебним прописом који се односи на јавна 

предузећа, а број предузећа, назив, припадност обласном ријечном сливу, обим 

одговорности, потребна средства и друго утврђује  Министарство посебним 

актом. 
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(3) Влада Републике Српске,  на основу аката из става 2. овог члана доноси 

одлуку о оснивању или наставку рада јавних предузећа, њиховом 

укидању, средствима за рад, усваја извјештаје о раду и извјештаје о 

реализацији планова, те доноси друге одлуке у складу са  ст. 1. и 2. овог 

члана. 

 

 XI - ФИНАНСИРАЊЕ УПРАВЉАЊА ВОДАМА 

Извори средстава 

 

Члан 188. 

 Средства за обављање послова и задатака у складу са овим законом, 

функционисање и одржавање некретнина и водних објеката од општег значаја, 

очување вриједности изграђених водних објеката и система, предузимање мјера 

јавног инвестирања и капитална изградња водних објеката, по овом закону, 

обезбјеђују  се из: 

а) посебних водних  накнада, 

б) прихода по основу закупа јавног водног добра, 

в) општег дијела буџета Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе, 

г) донација. 

 

Посебне водне накнаде 

 

Члан 189. 

(1) Посебне водне накнаде из тачке а), става 1, члана 188. овог закона и 

основице за њихов  обрачун су : 

а)   накнада за захватање површинских и подземних вода. Основица  за 

обрачун је  један кубни метар захваћене воде. Стопа која се 

примјењује за обрачун ове накнаде  може бити различита, на 

прописаној стручној и научној основи, зависно од намјене и 

квалитета воде. Ова категорија посебних водних накнада обухвата 
слиједеће врсте захватања:  

1) воде за пиће за јавно водоснабдијевање, 

2) воде и минералне воде која се користи за флаширање воде, 

3) воде за наводњавање, 

4) вода за узгој рибе, 

5) воде за индустријске процесе, укључујући  и  

термоелектране, 
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6) воде за друге намјене и друге случајеве намјене за људску 

употребу. 

б) накнаде за производњу електричне енергије добивене кориштењем     

хидроенергије. Основица за обрачун је 1кwх (један киловат час) 

произведене електричне енергије, 

 в)    накнаде за заштиту вода: 

1) накнада за заштиту вода коју плаћају власници 

транспортних   средстава која користе нафту или нафтне 

деривате. Основица за обрачун је јединица снаге погонског 

агрегата, 

2)   накнада за испуштање отпадних вода. Основица за обрачун  

накнаде је загађење изражено преко ЕБС-а (еквивалентни 

број становника), 

 3) накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у 

површинским водама.  Основица за обрачун накнаде је 

килограм произведене рибе и стављене у промет, 

4)  накнада за употребу вјештачких ђубрива и хемикалије за 

заштиту биљака. Основица за обрачун накнаде је  килограм 

произведеног или увезеног вјештачког ђубрива или 

хемикалије за заштиту биљака, 

г)    накнада  за вађење материјала из водотока. Основица за обрачун ове 
накнаде је метар кубни извађеног корисног материјала, 

д)    накнада за заштиту од вода: 

1) накнада за заштиту од вода пољопривредног, шумског или 

грађевинског земљишта које је заштићено објектима за 

заштиту од вода. Примјењују се дефиниције 

пољопривредног, шумског или грађевинског земљишта 

усвојене у   прописима о уређењу простора. Основица за 

обрачун ове накнаде је  хектар заштићеног земљишта, а за 

мање површине квадратни метар. Стопа која се примјењује 

за обрачун ове накнаде  може бити различита  зависно од 

врсте брањене површине,  

2) накнада за заштиту од вода стамбених, пословних и других 

објеката  који су заштићени објектима за заштиту од вода. 

Примјењује се дефиниција која је усвојена у  прописима о 

уређењу простора. Основица за обрачун ове накнаде је 

метар квадратни објекта.    

(2)  Обвезници плаћања посебних водних накнада  из  тачке а) подтачке 2) и 6), 

тачке в)  подтачке 2) и 3) и тачке г), из става 1. овог члана је субјект којем 

је издат водоправни акт,  за одговарајуће активности.   
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(3) Обвезник плаћања посебне водне накнаде из тачке в) подтачка 1) става 1. 

овог члана је  субјект на чије је име регистровано транспортно средство.  

(4) Обвезник плаћања посебне водне накнаде из тачке в) подтачка 4) става 1. 

овог члана је субјект који  производи или увози вјештачка ђубрива или 

хемикалије за заштиту биљака.  

(5) Обвезник плаћања посебне водне накнаде из тачке  д) подтачке 1) и 2) 

става 1. овог члана је  власник или корисник одговарајућег земљишта, 

површине, односно објекта. 

Стопе  посебних водних  накнада 

 

Члан 190. 

 Стопе посебних  водних  накнада из  члана 189. овог закона,  прописује  

Влада, на приједлог Министарства, осим за случајеве предвиђене у тачки  д) 

подтачке 1) и 2) става 1. наведеног члана, који представља приход јединице 

локалне самоуправе на чијем се простору то земљиште налази и, као такве, 

прописују  се од те администрације.  

Ослобађање од плаћања посебних водних накнада 

 

Члан 191. 

 Посебна водна накнада за заштиту од поплава, из тачке д) става 1. из  

члана 189. се не плаћа у сљедећим случајевима:  

а) за некретнине које непосредно служе за потребе одбране од поплава, 

ваздушни, жељезнички и путни саобраћај, за обезбјеђење здравствене 

и социјалне заштите, образовање, културу, за гробља или за објекте 
вјерске намјене,  

б)  за пољопривредно и шумско земљиште, уколико су власници или 

корисници тог земљишта родитељи, брачни другови или малољетна 

дјеца погинулих бораца, инвалиди рата, као и лица старија од 65 

година, односно лица која су због инвалидитета неспособна за рад, 

уколико у домаћинству немају других чланова способних за рад или 

уколико то земљиште није дато у закуп другим лицима, по одлуци 
пореских власти, 

в)   за јавно водно добро, осим ако је дато на кориштење.  

Прикупљање водних накнада 

 

Члан 192. 

 (1) Начин обрачуна, поступак и рокове за обрачунавање и плаћања, начин 

усмјеравања уплаћених водних накнада на рачун посебне намјене за воде, као и 

контролу измирења обавеза по основу посебних водних накнада прописује 

Влада посебним актом, на приједлог Министарства. 
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(2) Приход који потиче од издавања у закуп јавног водног добра, биће  

прикупљен на начин дефинисан у одговарајућем уговору о закупу и плаћен по 

пропису из става 1. овог члана.  

 (3) Проценти појединих прихода могу бити усмјеравани у складу са актом из  

става 1. овог члана и на друге рачуне корисника тих прихода. 

Камате на неблаговремене уплате и принудна наплата 

 

Члан 193. 

(1) Камата на закашњење уплате посебних водних накнада и прихода по 

закупу јавног водног добра,  се обрачунавају и плаћају у складу са 

процедурама прописаним у пореским прописима.  

(2) За спровођење поступка принудне наплате водних накнада надлежна је 

Пореска управа 

Расподјела водних накнада 

 

Члан 194. 

 (1) Водне накнаде из члана 189. и приходи прикупљени по основу  закупа 

јавног водног добра  Министарство прати за сваки обласни ријечни слив 

посебно, а надлежни орган, накнаде из наведеног члана, осим оних под тачком 

в) подтачком 1), 2) и 3), става 1, члана 189,  распоређује на слиједећи начин: 

а) 70% на рачун посебне намјене за воде,  

б) 30% на рачун посебне намјене буџету јединице локалне 

самоуправе. 

(2)   Накнаде под тачком в) подтачке 1), 2) и 3), става 1, члана 189, надлежни 

орган распоређује на начин да: 

а) 55% на рачун посебне намјене за воде, 

 

б) 15% на рачун посебне намјене за заштиту животне средине 

Републике           

     Српске, и  

 

в) 30% на рачун посебне намјене буџету јединице локалне 

самоуправе. 

 

(3)  Расподјела из става 1. овог члана, може се промијенити у односу на средства 

усмјерена јединицама локалне самоуправе. Процјена потребе редифинисања 

расподјеле, врши се сваке двије године, од стране Министарства. 

 

(4)  Влада доноси посебну одлуку о  усвојеној  расподјели водних накнада у 

складу са  ст. 2. и 3. овог члана, по  приједлогу Министарства.  
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(5) Средства за заштиту животне средине Републике Српске из става 2. тачка б). 

овог члана, намјењена су искључиво за заштиту вода у оквиру заштите животне 

средине. 

Кориштење прихода 

 

Члан 195. 

 (1) Приходи из тачке а) став 1. члана 188. овог закона, користе се за: 

а) стручно- техничке послове у вези са примјеном одредаба овог закона и 

његовог спровођења, а посебно за: 

1) израду привремених планова управљања водама, 

2) припрему планова управљања водама, 

3) провођење праћења стања вода, 

4) успостављање и рад Информационог система, 

5) одржавање објеката у власништву Републике Српске, јединица 

локалне самоуправе или трећих лица, ако су од општег 
интереса, 

6) спровођење интервентних активности у сектору вода на 

просторима Републике, 

7) трошкове рада и функционисања агенција за воде, 

8) трошкове рада и функционисања јавних предузећа за воде, 

9) трошкова развоја, успостављању и вођењу Информационог 

система, научног и стручног рада,  

10) подршци формирању и развоју квалификованих институција 

или субјеката, битних за сектор вода, 

11) развоју сектора кроз финансирање изградње водних објеката и 

система, побољшање техничких, материјалних, кадровских и 
других капацитета. 

 

(2) На приједлог Министарства, Влада посебном одлуком утврђује кориштење 

средстава из става 1. овог члана, и других средстава, са циљем постизања 

одрживог управљања и одржавања система интегралног управљања водама на 

просторима Републике Српске, у складу са овим законом. 

(3)   Јединице локалне самоуправе, за објекте и активности за које су надлежне у 

складу са овим законом, доносе посебне одлуке, адекватно ст. 1. и 2. овог члана. 

 (4)  Министарство координира и прати намјенски утрошак средстава из члана 

188., а у вези члана 194. овог закона, и информише Владу, до краја четвртог 

квартала текуће године, у форми информације са приједлозима. 
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 XII – ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР  
 

Надлежност 

 

Члан 196. 

 Инспекцијски надзор над извршавањем овог закона и на њему заснованих 

подзаконских прописа и аката обавља Републичка управа за инспекцијеске 

послове.  

Садржај инспекцијског надзора 

 

Члан 197. 

 Инспекцијски надзор, обавља се у складу са одредбама посебних прописа, 

као и: 

а)  предузимањем  инспекцијских радњи на  утврђивању стања 

извршавања прописа код лица који су у обављању своје дјелатности 

и раду дужни поступати према одредбама овог закона и прописа 

донесених на основу овог закона, 

б) одређивањем управних мјера и радњи спречавањем и отклањањем 

незаконитости у извршавању прописа,  

в)    предузимањем других мјера одређених овим законом и другим 
прописима. 

Надлежности Републичке инспекције 

 

Члан 198. 

(1) Републичка водна инспекција врши надзор над спровођењем одредаба овог 

закона у погледу његове примјене, а посебно поштовања начина кориштења 

права на воду и поштовања водоправаних аката из члана 120. овог закона, и 

радњи које представљају кривична дјела или прекршај. 

(2)  Републичка водна инспекција врши надзор на спровођењу одредаба овог 

закона на цијелој територији Републике, на начин прописан овим законом, као и 

посебних прописа који се односе на рад инспекције, уколико нису у супротности 

са одредбама овог закона.. 

Надлежности водне инспекције јединице локалне самоуправе 

 

Члан 199. 

(1) Водна инспекција јединице локалне самоуправе врши надзор над 

спровођењем одредаба овог закона,  посебно у областима и случајевима 



Закон о водама Републике Српске 

2006. година 

90 

члана члана 121. овог закона, као и за случајеве у којима је надлежна на свом 

подручју цијенећи надлежности издавања водоправних аката. 

(2) Водна инспекција јединице локалне самоуправе врши надзор на 

спровођењу одредаба овог закона на цијелом подручју те јединице локалне 

самоуправе за случајеве за које је надлежна, адекватно ставу 1. овог закона. 

Инциденти 

Члан 200. 

(1) У случајевима инцидентних ситуација или других ванредних догађаја, 

одмах по сазнању за њихово наступање, водни инспектори су дужни, на 

територији за коју су надлежни, предузети радње и мјере које су предвиђене 

овим законом и на основу њега донесених подзаконских прописа, без обзира на 

подјелу надлежности по овом закону. 

(2) У спровођењу активности из става 1. овог члана, водни инспектори су 

дужни сарађивати и размјењивати информације о мјерама и активностима које 

су предузете или које је неопходно предузети. 

Сарадња инспекција 

Члан 201. 

 Водна инспекција Републике Српске може сарађивати са одговарајућом 

инспекцијом из окружења, и размјењивати информације о појавама, проблемима 

и начину рјешавања појединих случајева.  

Остала овлашћења инспектора 

Члан 202. 

 (1)  Поред овлашћења и дужности одређених посебним законом, водни 

инспектор је овлаштен и дужан: 

а) спријечити кориштење воде, ако се она користи без водне дозволе или 

концесије, како је то прописано, 

б)  спријечити или ограничити провођење права на кориштење вода, ако 

се оно користи у супротности са водоправним актом или 

додијељеном концесијом, 

в) зауставити изградњу или спровођење другог захвата у простору, ако 

се спроводи без, или у супротности са водном сагласношћу, 

г) одредити привремени прекид обављања дјелатности, ако је супротан 

водоправном акту или се врши  без издатог водоправног акта, 

д)  забранити употребу објекта и уређаја, ако се користе без или у 

супротности са водоправним актом или  додијељеном концесијом, 
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ђ)  забранити или ограничити испуштање у воде, ако се врши у 

супротности са одредбама члана 67. овог закона и издатим 

водоправним актима, 

е) забранити дислоцирање и вађење материјала из површинских вода, 

ако се предузима у супротности са  издатим водним актима, овим 

законом или  супротно техничкој документацији, 

ж)  одредити  накнаду штете и враћање у претходно стање, када је то 

потребно, уколико се изврши  нека од радњи из претходних тачака, 

з)  предузети и друге радње које су обавезне од корисника или одредити 

друге   мјере, све у складу са овим законом, на основу њега 

донесених подзаконских прописа или у складу са посебним 

законима. 

(2) Ако је потребно да се отклоне извори и посљедице прекомјерног 

оптерећења  вода, надлежни инспектор може одредити санационе мјере, или 

предложити Министарству, односно јединици локалне самоуправе, извршење 

одређених радњи и провођење санационог програма у складу са прописима. 

Инспекцијски поступци 

Члан 203. 

(1) Када утврди да је повријеђен овај закон, пропис или одлука надлежног 

органа донесена на основу њега, водни инспектор ће писмено констатовати 

неправилности и недостатке, и рјешењем одредити мјере и рок за њихово 

отклањање. 

(2) Поред овлаштења и дужности одређених овим и посебним законом, у 

случају из става 1.овог члана, водни инспектор је овлаштен  и дужан да: 

а) нареди обуставу извођења радова, ако се врше противно водоправном 

акту   или се врше без водоправног акта, а прописана је обавеза 

њиховог прибављања уз одређивање рока за подношење захтјева за 

издавање водоправног акта, 

б) у сарадњи са грађевинско - урбанистичком инспекцијом, нареди 

уклањање   изграђеног објекта и постројења, и уклањање засађеног 

дрвећа, без водоправног акта, ако у року одређеном рјешењем водног 

инспектора није поднијет захтјев за издавање водоправног акта или 

ако је поднијети захтјев правоснажно одбијен, 

в) нареди привремену обуставу рада, односно обављање дјелатности 

привредног друштва или другог правног лица, или дијела привредног 

друштва, ако утврди да отпадне воде садрже опасне материје у 

количини већој од дозвољене или се захватају веће количине од 

дозвољених, 

г) преко надлежног органа или органа надлежног за иностране послове, у 

зависности од карактера, извјештава орган водне инспекције друге 

државе о недозвољеним промјенама режима вода на контролним 

профилима међудржавних вода, 
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д)  забрани предузимање радњи које нису дозвољене по овом закону. 

Управне радње 

 

Члан 204. 

(1)  Водни инспектор увијек сачињава записник у спровођењу својих 

надлежности и активности које су му дате овим законом.  

(2) Водни инспектор може донијети рјешење усмено и одмах наредити његово 

извршење у сљедећим случајевима: 

а) ако би настала непосредна опасност од поплава, излива вода или 

погоршања стања у току поплаве, 

б) ако би настала несташица воде или тешкоће у снабдијевању водом, 

в) ако постоји опасност од загађивања воде или је наступило загађење у 

обиму у којем то представља непосредну опасност за живот и здравље 
људи или у већем обиму за животињски или биљни свијет, 

г) ако постоји непосредна опасност за загађење извора воде намијењеног 

снабдијевању водом за пиће, 

д)  ако постоји непосредна опасност за загађење површинских и 

подземних вода, 

ђ) ако би, због настале суше, могао настати недостатак воде или 

потешкоће у снабдијевању водом за пиће, а предузете радње од трећег 

лица томе претежно доприносе, 

е) ако постоји непосредна опасност од поплава, 

ж) ако постоји непосредна опасност од настанка поплава, одрона земље, 

улегнућа или других видова ерозије, 

з) за осигурање провођења општег кориштења и несметаног 

функционисања јавних служби према овом закону, ако се власник или 

други корисник водног или приобалног земљишта супротставља 

преласку преко своје земље или обављању радова повезаних са 

провођењем послова од општег интереса према овом закону, 

и) за осигурање извођења радова повезаних са истраживањем вода у 

складу са одредбама овог закона, 

ј)  у другим случајевима, одређеним законом.  

(3)  Водни инспектор који је поступио у складу са ставом 2 овог члана, дужан је 

да у року од три дана донесе рјешење у писменој форми. 

 (4)   Постојање природних догађаја из тачке в) и д) претходног става, утврђује 

надлежни орган, у складу са прописима са подручја заштите од природних и 

других непогода. 

(5)    У случају да се лице које је одговорно за нежељење посљедице из става 2. 

овог члана не може идентификовати или ако то лице не поступи одмах по 

налогу водног инспектора, водна инспекција ће предузети неопходне мјере да се 

елиминишу или ублаже посљедице.   
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(6) Трошкове настале спровођењем мјера из става 4. овог члана ће сносити 

надлежно  Министарство или јединица локалне самоуправе, и накнадно их 

наплатити од стране одговорног лица, кроз посебно спроведен поступак који 

покрећу. 

Међуентитетска сарадња инспекцијских служби 

Члан 205. 

 Водни инспектори из оба ентитета имају право заједнички извршити 

инспекцијски преглед у слиједећим случајевима: 

а) ако је дошло до инцидентног загађења на водама и водном добру, а 

чије су посљедице евидентне на територији другог ентитета, 

б) код објеката који имају режим рада такав да су утицаји евидентни на 

територији оба ентитета, 

в)  код активности чији утицај је евидентан на територији оба ентитета, и 

г)  у другим случајевима када се о томе постигне договор. 

Поступање водног инспектора у  међуентитетској сарадњи 

 

Члан 206. 

(1) У случају  инспекцијског прегледа у Републици Српској, када је због 

међуентитетског утицаја присутан и  водни инспектор другог ентитета, 

инспекцијски записник  и предузимање одговарајућих управних мјера врши се 

самостално и у складу са одредбама овог закона.  

(2) У случају  инспекцијског прегледа са водним инспектором у Федерације 

БиХ, због међуентитетског утицаја, инспектор ће сачинити службену забиљешку 

и доставити Министарству. 

(3) Инспектори, у појединим  случајевима из  ст. 1. и 2. овог члана  могу, 

копију записника, односно других писаних докумената, достављати инспекцији 

другог ентитета.  

Повјеравање стручних послова 

Члан 207. 

(1) Обављање одређених стручних послова за потребе инспекцијског надзора, 

(испитивања, експертизе и слично), који захтијевају посебну техничку опрему и 

специјализиране стручњаке или примјену научних метода и поступака, може се 

повјерити овлаштеним или оспособљеним институцијама, (установе, предузећа, 

лабораторије), које обављају такве послове и које су предвиђене овим законом. 

(2)   Изузетно, поједине експертизе могу бити предмет  повјеравања и 

институцијама које нису предвиђене ставом 1. овог члана, уколико такву 
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оспособљеност и перформансе посједују искључиво институције из 

иностранства.  

(3) Повјеравање послова из ст. 1. и 2. овог члана, врши се посредством мјесно 

надлежне Агенције. 

Сарадња са Агенцијама 

Члан 208.  

 Надлежна Агенција за воде дужна је, када је то потребно у циљу праћења 

провођења закона и ради предузимања инспекцијских мјера, на захтјев водног 

инспектора, независно од његовог   нивоа: 

  а) доставити потребне податке, акте или документацију, 

  б) припремити одговарајуће стручно мишљење, 

  в) извршити испитивања квалитета вода, 

  г) извршити друге потребне радње. 

 

XIII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Кривична дјела 

 

Члан 209. 

(1)  Ко оштети   регулационе грађевине,  друге водне објекте, системе  или 

опрему која са њима чини техничку, односно технолошку цјелину, или ко 

вађењем материјала из водотока, водног земљишта, као јавног водног добра, 

врши радње које доводе до оштећења корита или обале, те тиме причини штету, 

казниће се затвором од шест мјесеци до три године.    

(2)  Ко објекте из става  један овог члана оштети, уништи или учини 

неупотребљивим,  односно ко у водотоку и на водном земљишту причини већу 

штету, казниће се  затвором од једне до пет година. 

(3)     Ако је усљед дјела из ст. 1. и 2. овог члана настала тешка тјелесна повреда 

једног или више лица или имовинска штета великих размјера, учинилац ће се 

казнити  затвором од једне до десет година. 

(4)    Ако је усљед дјела из ст. 1. и 2. овог члана наступила смрт једног или више 

лица, учинилац ће се казнити затвором од три до петнаест година.  

(5)  Ко започне извршење дјела из ст. 1. и 2. овог члана казниће се  за покушај. 

(6)     Уколико извршилац предузме неку од радњи противно одредбама овог 

закона, а која има обиљежје кривичног дјела и за које је прописана кривична 

санкција, казниће се  за то дјело према одредбама Кривичног закона Републике 

Српске. 
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Прекршаји 

 

Члан 210. 

 

(1) Новчаном казном у износу од 10.000 КМ до 30.000 КМ, казниће се за 

прекршај правно лице, уколико: 

а)  предузима захвате на водном добру противно одредбама члана 13. овог 

закона, 

б) власник односно корисник хидротехничког објекта из члана 15. у вези 

са чланом 16. овог закона, објекат не користи у складу са њиховом 

намјеном, природом, издатим водним актима и општима актима 

донесеним на основу овог закона, (члан 20. став 1.), 

в)  власник односно корисник хидротехничког објекта из чл. 15. и 16. овог 

закона, за случај престанка његове употребе, не доведе у одређено 

стање и одржава објекат, тако да не проузрокује штету водном режиму 

и трећим особама, (члан 20. став 2.), 

г) се не стара о чувању водних објеката из члана 15.  овог закона и уређаја 

на њима од случајног или намјерног оштећења, или уништења тих 

објеката и уређаја на њима (члан 20. став 5.), 

д) изводи радове на изградњи нових или реконструкцији или уклањању 

постојећих објеката или постројења и промјене технологије, као и 

друге радове који се не сматрају грађењем, који могу утицати на 

промјене квалитета и квантитета вода или се тиме могу трајно, 

привремено или повремено проузроковати промјене у режиму вода, 

прије него што прибави водоправни акт или противно издатом 

водоправном акту (члан 20. став 4.), 

ђ) не предузме радње обавјештавања, сходно члану 56. овог закона, 

е) обавља пловидбу противно одредби члана 60. став 1. овог закона или 

врши радње испуштања отпадне воде, супротно ставу 3. истог члана 

овог закона; 

ж) производи, рукује, чува или одлаже опасне материје и отпад на водама 

и  водном земљишту, супротно члану 62. ст. 1. и  3. овог закона, 

з) ако предузима радње супротно одредбама члана 66. овог закона, 

и) не предузме радње заштите изворишта воде за пиће и људску употребу, 

у складу са чланом 72. став 1. овог закона, 

ј)  не спроводи одлуку из члана 75. овог закона, која се односи на заштиту 

изворишта; 

к) се не спроведе и не поштују донесена ограничења и забране у 

осјетљивим подручјима, у складу са  чланом 81. овог закона, 

л) се не спроводе наложене мјере за случај повећаног степена угрожености 

због штетног дјеловања вода, у складу са  чланом 100. став 2. овог 

закона, 

љ) се на водном земљишти спроводе забрањене дјелатности и захвати 

наведени у члану 105. овог закона, 

м) на плавном подручју предузима радње које су забрањене у складу са 

чланом 105. ст. 1. и 2. овог закона, 

н) предузима радње наведене у члану 121. овог закона, без претходно 

прибављеног водоправног акта, из чл. 139. и 142. овог закона, 
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њ) издаје одобрења за прикључење, без претходно прибављеног 

водоправног акта, у складу са чланом 122. став 3. овог закона, 

о) поступа противно  стеченом праву на основу водне дозволе, у складу са 

чланом 147. ст. 1. и 2. овог закона, 

п) поступа противно одредби става 1. члана 153. овог закона када је 

надлежни орган одредио привремено ограничење провођења права на 

кориштење воде, 

р) не поступи по захтјеву или поступи супротно од налога инспектора, у 

складу са чланом 200. овог закона, 

с) не поступи или поступи супротно налогу који  је  издао инспектор, у 

складу са чланом 202. овог закона. 

 

 (2) За прекршај из овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном у износу од   2.000 КМ до 6.000 КМ. 

(3)   За прекршај из овог члана, казниће се и појединац који самостално обавља 

дјелатност у приватној својини-власник радње,  новчаном казном у износу од 

6.000 КМ до 18.000 КМ. 

 

Члан  211. 

 

(1) Новчаном казном у износу од 6.000 КМ до 18.000 КМ, казниће се за 

прекршај правно лице: 

а)   ако не поштује и спроводи рјешење из члана 9. став 3. овог закона, 

б)   ако  воду  не чува од расипања  и  штетних промјена њених својстава 

у складу са чланом 49. овог закона, 

в) ако премашује обим опште употребе воде, (члан 50), а није прибавило 

одговарајући водоправни акт у складу са чланом  51. став 1. овог 

закона; 

г)  ако не поштује одређено првенство за кориштење воде, (члан 51. став 

2.), у складу са чланом 51. став 3. овог закона, 

д)  ако не води надзор о количинама захваћене воде  и податке не 

доставља надлежним институцијама, у складу са чланом 54. овог 

закона, 

ђ)   ако не води евиденцију и не доставља податке везано за прикључење 

на јавну канализацију или начин третмана отпадних вода, у складу са 

чланом  58. овог закона, 

е)   уколико се врши употреба ђубрива или средстава за заштиту биља на  

водном добру, противно члану 59. став 4. овог закона, 

ж)  уколико врши прање машина или других средстава у површинским 

водама и на водном добру, противно члану 61. овог закона, 

з)  уколико врши превоз и претовар опасних материја и супстанци на 

копненим водама, супротно прописима за ту област(  члан 63. овог 

закона), 

и)  уколико одбије да  ангажује капацитете и опрему  у случају акцидента, 

у складу са чланом 64. став 5. овог закона, 

ј)   уколико не поштује граничне вриједности испуштања отпадних вода, 

у складу са чланом 67. овог закона, 
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к)  уколико не поштује и не спроводе одлуку о одводњи отпадних вода из 

члана 68. став 2. овог закона, 

л)   уколико не поштује забране оптерећења простора, адекватно ставу 3. 

члана 71. овог закона, 

љ)  уколико не поштује или не спроводе одлуку о  заштити изворишта, у 

складу са ставом 2. члана 72. овог закона, 

м)  уколико не спроводи или не поштује одлуку о утврђивању заштитног 

подручја, у складу са чланом 76. овог закона, 

н)  уколико спроводи неку од радњи на подручјима купалишта, противно 

ставу 2. члана 77. овог закона, односно не поштује или не спроводи 

критерије из става 6. члана 77. овог закона, 

њ)  ако не спроводи или не поштује ограничења у сврху заштите 

акватичних или семиакватичних организама, у складу са чланом 84. 

овог закона; 

о) ако не уступе податке, у складу са чланом 118. овог закона или изда 

информацију супротно члану 110. овог закона, 

п)  уколико не дозвољава прелаз преко земљишта и друге радње, у складу 

са чланом 172. овог закона, 

р)  уколико не прибави сагласност или поступи супротно добивеној 

сагласности из тач. а) и б) става 1. члана 175. овог закона, или не 

спроводи активности наведене у ставу 2. члана 175. овог закона, 

с)  ако не спроводи активности и радње које су му повјерене, на начин 

како је дефинисано прописима и  посебним одлукама, у складу са 

чланом 187. овог закона. 

(2) За прекршај из овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном у износу од 1.500 КМ  до 4.500 КМ. 

(3)   За прекршај из овог члана, казниће се и појединац који самостално обавља 

дјелатност у приватној својини-власник радње,  новчаном казном у износу од 

4.000 КМ до 12.000 КМ. 

Члан 212. 

 

(1) Новчаном казном у износу од 3.000 КМ до 9.000 КМ, казниће се за 

прекршај правно лице,  уколико: 

а) не  спроводи радње праћења стања вода (мониторинг), за властите или 

објекте којима управља, сходно члану 47. став 1. овог закона, 

б) се не обезбиједи одржавање мелиорационих система и објеката како је 

наведено у члану 55. овог закона, 

в) на ерозивном подручју предузима радње које су забрањене, у складу са 

чланом 106. став 1. овог закона, 

г) не поступи по претходно утврђеној обавези да прилагоди провођење права 

на кориштење вода, у складу са чланом 154. став 1. овог закона, 

д) не обрачунава и плаћа посебне водне накнаде, у складу са чланом 189. 

овог закона, 

ђ)  врши испуштање отпадних вода противно члану 57. овог закона. 

 

(2) За прекршај из овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном у износу од 1.000 КМ  до 3.000 КМ. 
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(3)   За прекршај из овог члана, казниће се и појединац који самостално обавља 

дјелатност у приватној својини-власник радње,  новчаном казном у износу од 

2.000 КМ до 6000 КМ. 

Члан 213. 

 

 Новчаном казном у износу од 500 КМ до 1.5000 КМ, казниће се за 

прекршај физичко лице: 

а) уколико нерационално и неекономично користи воду, супротно одредбама 

члана 49. овог закона, 

б)  уколико општу употребу вода врши противно одредбама члана 50. овог 

закона, 

в)  уколико не врши радње и обавезе предвиђене законитим актима о 

успостављању и функционисању мелиорационог система, у складу са 

чланом  55. овог закона, 

г)  ако отпадне воде не третира на начин који је дефинисан чланом 58. овог 

закона, 

д)  ако употребљава ђубриво и средства за заштиту биља на водном добру, 

противно одредбама члана 59. овог закона, 

ђ)  уколико врши прање возила у површинским водама и на водном добру,  

супротно одредби члана 61. овог закона, 

е) уколико је због дјеловања или пропуштања одговарајућег дјеловања 

дошло до загађења или опасности од загађења, у складу са чланом  64. 

овог закона, 

ж) уколико отпадне воде испуштају противно одредби става 1. члана 68. или 

не примјењују одлуку из става 2. члана 68. овог закона, 

 з)  уколико поступа супротно забрани оптерећења простора, адекватно члану 

71. овог закона, 

и)  уколико  не поштује или спроводи мјере заштите подучја,  адекватно 

члану 72. овог закона, 

ј)  уколико врши радње које су забрањене на подручју купалишта, (став 3. 

члана 77.), или  не поштује или спроводи ограничења и прописане 

критерије, у складу са чланом  77. овог закона, 

к) уколико не достави или изда информације трећим лицима, супротно 

одредби члана 110. овог закона, 

л) уколико не дозвољава или омета прелаз преко земљишта, супротно 

одредбама члана 172. овог закона. 

 

Пријава кривичног дјела 

 

Члан 214. 

 

(1)  Агенција за воде по службеној дужности, као и сваки њен руководећи 

радник, дужни су пријавити кривично дјело о коме су обавијештени или за које 

сазнају на други начин, а односи се на овај закон, непосредно надлежном 

тужиоцу или законском заступнику агенције. 

(2) Овлаштени орган за подношење пријаве покретање прекршајног поступка је 

надлежна агенција за воде и  надлежни орган државне управе из  члана 196. овог 

закона.  
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(3) Надлежна инспекција по службеној дужности, дужна је пријавити кривично 

дјело о којем је обавијештена или за које сазна на други начин, а односи се на 

овај закон, непосредно надлежном тужиоцу. 

 

XIV - ПРЕЛАЗНЕ  И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Претходне активности 

 

Члан 215. 

 У року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог закона, Министарство 

и други надлежни Републички органи предузеће слиједеће активности: 

а) донијети из своје надлежност одговарајуће прописе или припремити 

нацрте Републичких прописа и других одговарајућих аката, и поднијети 

Влади, 

б)  Министарство ће припремити подзаконски акт о територијалној 

надлежности Агенција за воде у складу са прописом из става 5. члана 

23. овог закона и исти доставити Влади, 

в)  Републичка  дирекција за воде ће извршити попис средстава, ствари, 

права и обавеза, по територијалној припадности у складу са Одлуком о 

утврђивању граница сливних подручја на територији Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 9/00), у форми елабората, 

и доставити   Министарству, 

г) Министарство ће дефинисати статус постојећих предузећа са већинским 

државним капиталом, која спроводе послове одржавања јавног добра, 

водних објеката и објеката одбране од поплава у складу са чланом 187. 

став 2, у форми Елабората, и доставити  Влади. 

Почетак рада агенција за воде 

Члан 216. 

(1)     Републичке агенције за воде ће се организовати  и почети са радом у 

складу са посебним прописима, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 

прописа из члана 225. овог закона. 

(2) До почетка рада агенција за воде, Републичка Дирекција за воде и 

предузећа са већинским државним капиталом, која спроводе послове одржавања 

јавног добра, водних објеката и објеката одбране од поплава, настављају са 

радом у складу са прописима по којима су основани. 
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Прикупљање водних накнада до доношења нових подзаконских аката 

 

Члан 217. 

 (1) До доношења свих подзаконских аката, прикупљање средстава водних 

накнада вршиће се у складу са постојећим подзаконским актима. 

(2) Министарство ће посебним актом уредити финансијске односе између 

агенција и јавних предузећа, до ступања на снагу нових прописа о финансирању 

сектора вода. 

Акт о почетку рада агенција и јавних предузећа 

 

Члан 218. 

(1) Министарство ће донијети посебан акт о почетку рада агенција и јавних 

предузећа, 30 дана од дана ступања на снагу прописа којима се регулише њихов 

статус и оснивање.  

(2)  Имовина, права и обавезе Дирекције постају имовина, права и обавезе 

агенција за воде, односно јавних предузећа, а уколико је ријеч о некретнинама 

од општег интереса, та имовина ће се евидентирати као имовина Републике 

Српске, којом управљају  наведени субјекти. 

Статус запослених у Дирекцији 

 

Члан 219. 

 (1)    Све запослене у Републичкој Дирекцији за воде, који испуњавају услове из  

Закона о административној служби у управи Републике Српске («Службени 

гласник Републике Српске», бр. 16/02, 60/02 и 38/03), и посебних прописа, 

преузеће агенције за воде и извршити њихово распоређивање на одговарајућа 

радна мјеста у складу са ставом 1. члана 228. овог закона.   

(2) Статус запослених у Републичкој Дирекцији за воде, који не испуњавају 

услове за заснивање радног односа у управи Републике Српске, ријешиће се у 

складу са прописима о радним односима и прописима о административној 

служби у управи. 

Припрема првог плана управљања водама  

Члан 220. 

 Радни план за припрему првих планова управљања водама, Агенција за 

воде ће   предати Министарству, и реализовати активности у циљу 

консултовања јавности, најкасније до 31.12.2012.године.  
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Успостављање  Савјета  обласног ријечног слива 

 

Члан 221. 

 Агенције за воде успостављају Савјете  обласних ријечних сливова, из 

члана 184. овог закона, у року од три мјесеца од дана доношења акта из члана 

184. став 2. овог закона.  

Привремени план управљања водама 

Члан 222. 

 (1)  До усвајања планова управљања водама у складу са чланом 26. овог 

закона, агенције  за воде ће припремити привремени план управљања водама за 

одговарајући обласни ријечни слив.  

(2)  Привремени план из претходног става овог члана садржи нарочито 

слиједеће:  

а)   дефинисање начина реализације стратегије интегралног управљања 

водама, како је  наведено у члану 25. овог закона,  

б)  предузимање претходних радњи по одредбама овог закона, по 

важећим  прописима који нису у супротности са одредбама овог 

закона, као и по основу ново донесених прописа и одлука на основу 

овог закона, којима се стварају претпоставке за припремање и 
доношење плана који је предвиђен према члану 26. овог закона,  

в)  обезбјеђење неопходних кадровских капацитета за реализацију 

активности које су напријед наведене, 

г)   обезбјеђење неопходних просторних и техничких капацитета за 

реализацију активности које су напријед наведене, 

д)    резиме обавеза, усвојених међународним уговорима и директивама 

ЕУ, које је неопходно примијенити у реализацији одредаба овог 

закона и које се односе на управљање водама, као и  начин њиховог 
остварења утврђених обавеза. 

(3)  Привремени план управљања ријечним базеном доноси Влада, на 

приједлог Министарства, у року од три године од дана ступања на снагу овог 

закона. Процедура за јавне консултације, неће се посебно примјењивати при 

изради привременог плана, осим обима учешћа јавности који је присутан у раду 

органа управе у складу са важећим прописима.  

Раније издати водоправни акти  

 

Члан 223. 

(1) Водоправни (водопривредни)  акти који су издати прије ступања на снагу 

овог закона,  преиспитаће се у року од пет година од дана ступања на снагу овог 

закона, како би се ускладили  са одредбама овог закона.  
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(2) Носилац права из водоправног акта из става 1. овог члана, предаће захтјев 

за преиспитивање сагласности или дозволе, у року од двије године од дана 

ступања на снагу овог закона.   

(3)  Захтјев из става 2. овог члана, предаје се на основу критерија који су 

дефинисани у члану 127. овог закона, мјесно и стварно, надлежном органу који 

је наведен у предметном члану. 

(4) У случају да захтјев из става 2. овог члана није поднесен у одређеном року, 

водоправни акт који  је у питању престаје да важи.  

(5) Став 1. овог члана се не примјењује на:  

а)  водоправне акте који важе пет година или мање, од дана ступања на 

снагу  овог закона,   

б) водоправне акте у којима је тачно одређен датум за преиспитивање   

сагласности или дозволе, а рок је краћи од оног који је наведен у 

ставу 1. овог члана.  

Захтјеви за издавање водоправних аката  

 

Члан 224. 

 Захтјеви за издавање водоправних аката који су упућени надлежном 

органу прије     ступања на снагу овог закона, а нису ријешени, као и захтјеви за 

издавање водоправних аката који су издати након ступања на снагу овог закона, 

а прије почетка рада агенција за воде, рјешаваће се у складу са Законом о водама 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 10/98 и 51/01), као и  подзаконским 

прописима који су  на снази у тренутку подношења захтјева. 

Инспекције 

 

 Члан 225. 

 Инспекцијске активности које се предузимају након ступања на снагу овог 

закона, али прије почетка рада Агенција за воде, вршиће се у складу са Законом 

о водама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 10/98 и 51/01), и у том 

тренутку важећим подзаконским прописима.   

Жалбе 

Члан 226. 

 Поступци по жалбама које нису ријешене до дана ступања на снагу овог 

закона, провешће се у складу са одредбама Закона о водама („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 10/98 и 51/01),  и  подзаконским прописима који су били 

на снази у вријеме доношења рјешења у првом степену. 
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Постојећи објекти и активности за које није издат водоправни акт 

 

Члан 227. 

(1)     Одговорно лице које је овлаштено да заступа и представља орган, 

оператора или друго право лице или радњу, а које управља  објектом који је 

изграђен или активностима које су започете прије дана ступања на снагу овог 

закона, без одговарајућег водоправног акта, а за коју је у складу са овим законом 

потребан такав акт, у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог 

закона, надлежном органу или Министарству поднијеће захтјев за издавање 

одговарајућег водоправног акта.  

 (2)    Постојећи објекти и сва друга лица која користе воде или испуштају 

отпадне воде, или друге опасне супстанце, у воде или водно и друго земљиште, 

поднијеће захтјев за издавање новог водоправног акта, у року од годину дана од 

дана ступања на снагу овог закона.   

Прописи Народне скупштине 

Члан 228. 

 Народна скупштина Републике Српске доноси Стратегију интегралног 

управљања водама, на приједлог Владе,  најкасније три године прије доношења 

првог плана управљања водама. 

Прописи и одлуке Владе 

 

Члан 229. 

  У циљу спровођења одредби овог закона, Влада ће донијети слиједеће 

акте:   

а)  одлуку о утврђивању граница обласних ријечних сливова и сливова у 

складу са чланом  23. овог закона, 

б) приједлог Народној скупштини Републике Српске, Стратегије 

интегралног управљања водама, из члана 25. овог закона, 

в)   планове за управљање на Обласном ријечном сливу из члана  33. овог 

закона, 

г) подзаконски пропис којим се успоставља, мијења или потврђује утврђена 

класификација површинских и подземних вода из члана 41. овог закона, 

д)   план одбране од поплава  из члана 99. овог закона, 

ђ)  програм санација од посљедица штетног дјеловања вода из члана 103. 

овог закона, 

е)   одлуке о оснивању или  наставку рада јавних предузећа у складу са 

чланом 187. овог закона, 

ж)  одлуку о стопама посебних водних накнада из члана 189. овог закона, 

з)  подзаконски пропис којим прописује начин обрачунавања и плаћања,  

начине усмјеравања уплаћених водних накнада на рачун посебних 
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намјена за воде, као и контроле измирања обавеза по основу посебних 
водних накнада из члана 190.  овог закона,  

и)   посебне одлуке о  расподјели водних накнада из члана 192, ст. 2. и 3. 

овог закона, 

ј)   посебне одлуке којом утврђује и одобрава кориштење средстава водних 

накнада из члана 194. овог закона, 

к)   одлуку о усвајању  привременог плана  управљања обласним ријечним 

сливовима из члана 222. овог закона, као и остале акте у складу са овим 

законом. 

Прописа и акти министарстава 

 

Члан 230. 

 (1) Министарство  ће донијети подзаконске прописе и акте у складу са 

одредбама овог закона, неопходне за његово сровођење, и то:   

а) подзаконске прописе и акте за реализацију члана 5. овог закона, 

б) подзаконске прописе и акте који се односе на карактеризацију типова 

водних     структура и тијела, и њиховог статуса, у складу са чланом 6. 

овог закона,  

в) подзаконски пропис којим регулише праћење и спровођење мјера и 

активности у циљу спрећавања дерогације статуса површинских и 

подземних вода, из члана 7. овог закона, 

г) подзаконски пропис о условима ограниченог кориштења јавног водног 

добра, из члана 11. овог закона, 

д) Правилник о елементима за план и критерије за одржавање водних 

објеката, из члана 16. овог закона, 

ђ) годишњи програм мјера за припрему израде програма и планова 

дефинисаних законом, из члана  27. овог закона, 

е) подзаконски пропис о вредносним елементима еколошког статуса 

сваке од категорија површинске воде, из члана 41. овог закона, 

ж) програм праћења стања вода из члана 46. овог закона, 

з) подзаконски пропис о садржају и вођењу евиденције над активностима 

захватања и црпљења воде, из члана 54. овог закона, 

и) подзаконски пропис о поступку и мјерама за случај инцидената из 

члана 64. овог закона, 

ј)  правилник о граничним  вриједностима загађујућих материја у  

отпадним водама,  када је у питању испуштање тих вода у 



Закон о водама Републике Српске 

2006. година 

105 

површинске воде, земљиште, канализациони систем, као и за опасне 

материје чије је испуштање забрањено, из члана 67. овог закона, 

к) подзаконски  пропис о одређивању или успостављању референтне 

лабораторије,   из члана  69. овог закона, 

л)  правилник  о зонама заштите изворишта, уз  сарадњу са 

министарством за здравље, из члана 73. овог закона, 

љ) подзаконски пропис о  уређењу водотока и других вода, из члана 85. 

овог закона, 

м)  методологију утврђивања угрожених подручја, из члана  91. овог 

закона, 

н) подзаконски  пропис и акте о мјерама и активностима и  садржају 

документације која се доноси у спровођењу заштите од штетног 

дјеловања вода, из чл. 99, 101, 102. и 108. овог закона, 

њ) подзаконски пропис и акте о техничким детаљима, елементима и 

другим активностима за успостављање и управљање Информационим 

системом, из члана 117. овог закона, 

о)  подзаконски пропис о садржини захтјева и другим елементима при 

издавању водних аката,  из члана 120. овог закона, 

п)  приједлоге одлука и планова из члана 187. овог закона, 

 (2)   Министарство надлежно за екологију, донијеће подзаконске прописе и акте 

у складу са одредбама овог закона, неопходне за његово сровођење, и то:   

а) подзаконским  актом, у сарадњи са Министарством,  утврђује правила 

добре     пољопривредне праксе, из члана 59. овог закона, 

б)  подзаконским  актом дефинише  материје и  супстанце у складу са  

чланом  62. став 2. овог закона, 

в) подзаконским актом, у сарадњи са Министарством, утврђује 

методологију за одређивање еколошки прихватљивог протока, из члана 

65. овог закона, 

г) подзаконски акт о подручјима намјењеним заштити за природу важних 

водних врста, из члана 76. овог закона, 

д) подзаконским  актом, у сарадњи са Министарством, прописују  методе 

за утврђивање осјетљивих и мање осјетљивих подручја, из члана 78. 

овог закона, 

ђ) покреће иницијативу за ренатурализацију површинских вода, из члана 

83. овог закона, 
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е) подзаконским актом прописује методе за појединачне случајеве 

оптерећења вода, из члана 84. овог закона. 

 (3)  Министарство финансија, у сарадњи  са Министарством, донијеће 

одговарајуће прописе из области финансија, који омогућавају примјену одредаба 

овог закона. 

(4) До доношења прописа из  става 1. овог члана, важиће прописи донесени на 

основу Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 10/98 и 

51/01). 

Престанак важења  

 

Члан 231. 

(1) Ступањем на снагу овог закона, престаје да  важи Закон о водама 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 10/98 и 51/01), осим одредаба 

неопходних за реализацију чл. 225, 226. и 227.овог закона, а најдаље шест 

мјесеци од дана ступања на снагу овог закона. 

 (2) Ступањем на снагу овог закона, престаје да важи Закон о заштити вода  

(“Службени гласник Републике Српске”, број 53/02). 

 

Ступање на снагу 

 

Члан  232. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном 

гласнику Републике Српске”. 

 

 

 

Број: 01- 557 /06       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 11. мај 2006.године     НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

 

                      мр  Игор  Радојичић 
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