НАЦРТ
ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОДАМА
Члан 1.
У Закону о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18
и 95/18 - др. закон), после члана 3. додају се назив члана и члан 3а, који гласе:
„Супсидијарна примена закона
Члан 3а
На питања поступка која нису друкчије уређена овим законом примењују
се одредбе закона који уређује општи управни поступак.”
Члан 2.
У члану 9. став 2. тачка 2), тачка на крају замењује се тачком и запетом.
После тачке 2) додаје се тачка 3), која гласи:
„3) уз канале до 5 m од ивице канала.”
Члан 3.
Члан 10б мења се и гласи:
„Члан 10б
Водно земљиште у јавној својини може се дати у закуп у поступку јавног
надметања или прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања.
Водно земљиште у јавној својини које се даје у закуп у поступку јавног
надметања или прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања, а које се
налази на заштићеном подручју или подручју еколошке мреже, даје се у закуп по
претходно прибављеној сагласности министарства надлежног за послове заштите
животне средине.
Изузетно од става 1. овог члана, водно земљиште у јавној својини може се
дати у закуп непосредном погодбом у случајевима:
1) када је то прописано посебним законом;
2) ако је то у конкретном случају једино могуће решење;
3) директним и индиректним корисницима буџетских средстава, у смислу
закона којим се уређује буџетски систем;
4) ради вађења речних наноса за потребе изградње објеката од значаја за
Републику Србију, изабраном извођачу радова.
У случају из става 3. тачка 4) овог члана, ако изабрани извођач радова
нема лиценцу за обављање делатности вађења речних наноса, дужан је да за вађење
речних наноса ангажује правно лице, односно предузетника са одговарајућом
лиценцом за обављање делатности вађења речних наноса издатом у складу са овим
законом.
Водно земљиште у јавној својини не може се давати у подзакуп.
Уговор закључен противно одредбама овог члана ништав је.
Пријава за учешће у поступку јавног надметања и понуда за учешће у
поступку прикупљања писмених понуда садржи податке о личности, и то: име и
презиме, број личне карте, јединствен матични број грађана, адреса на коју се може
извршити достава (за физичко лице); име и презиме, број личне карте, јединствени
матични број грађана и адреса на коју се може извршити достава (за предузетника).”

Члан 4.
У члану 10в после става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
„Висину закупнине водног земљишта, у зависности од делатности и плана
постављања плутајућих објеката на територији града Београда, одређује орган који
спроводи поступак давања у закуп водног земљишта у јавној својини и иста не може
бити нижа од почетне висине закупнине утврђене актом Владе којим се утврђује
почетна висина закупнине за давање у закуп водног земљишта.”
Досадашњи ст. 4 - 7. постају ст. 5 - 8.
У досадашњем ставу 8. који постаје став 9. речи: „става 6.” замењују се
речима: „става 7.”.
Члан 5.
У члану 18. тачка 3) мења се и гласи:
„3) за производњу хидроелектричне енергије и друге намене: захвати из
водотока, бунара, каптаже, канала, језера и бране са акумулацијама, дрен, дренажне
галерије и друго, цевовод, тунел, пропуст, доводни и одводни канали, прелив,
слапиште, испуст и уређаји који им припадају;”.
Члан 6.
У члану 112. став 6. мења се и гласи:
„Пре издавање лиценце за обављање послова из става 1. тач. 3) - 8) овог
члана Министарство је дужно да прибави мишљење јавног водопривредног
предузећа.”
Члан 7.
У члану 118. ст. 6 - 8. после речи: „у оквиру рока за достављање услова за
пројектовање предвиђеног законом којим се уређује планирање и изградња,” додају
се речи: „као и у поступку издавања водних услова ван поступка обједињене
процедуре,”.
У ставу 9. после речи: „у оквиру поступка спровођења обједињене
процедуре коју спроводи надлежни орган у складу са законом којим се уређује
планирање и изградња,” додају се речи: „као и у поступку издавања водних услова
ван поступка обједињене процедуре,”.
После става 10. додаје се нови став 11, који гласи:
„Ако орган, посебна организација и јавно водопривредно предузеће из ст.
6 - 8. овог члана не поступи у року из става 9. овог члана орган и јавно водопривредно
предузеће надлежно за издавање водних услова ван поступка обједињене процедуре
поднеће захтев за покретање прекршајног поступка у складу са чланом 212a овог
закона.”
Досадашњи став 11. постаје став 12.
Члан 8.
У члану 122. став 4. мења се и гласи:
„Пре издавања водне дозволе за објекте и радове за које водну дозволу
издаје Министарство и надлежни орган аутономне покрајине, Министарство, односно
надлежни орган аутономне покрајине, су дужни да прибаве извештај јавног
водопривредног предузећа о испуњености услова из водних услова, водне
сагласности или водне дозволе.”

2

Члан 9.
После члана 196. додају се назив члана и члан 196а, који гласе:
„Надзор над обављањем поверених послова
Члан 196а
Надзор над радом јавног водопривредног предузећа, органа јединица
локалне самоуправе и покрајинских органа у вршењу поверених послова утврђених
овим законом обављају органи државне управе из чијег су делокруга послови који су
поверени.”
Члан 10.
У члану 199. став 2. после речи: „потребну документацију” додају се речи:
„коју инспектор из става 1. овог члана није могао прибавити по службеној дужности”.
Члан 11.
У члану 200. став 2. после речи: „потребну документацију” додају се речи:
„коју инспектор из става 1. овог члана није могао прибавити по службеној дужности”.
Члан 12.
У члану 201. став 2. после речи: „потребну документацију” додају се речи:
„коју инспектор из става 1. овог члана није могао прибавити по службеној дужности”.
Члан 13.
У члану 205. став 1. реч: „усмено” замењује се речима: „усменим
решењем”.
Став 2. мења се и гласи:
„У случају из става 1. овог члана водни инспектор је дужан да без
одлагања сачини службену белешку о наложеној мери, као и да у року од три дана од
дана изрицања усменог решења донесе писано решење.”
У ставу 3. речи: „осам дана од дана достављања решења” замењују се
речима: „15 дана од дана обавештавања странке о решењу”.
Члан 14.
У члану 206. став 1. реч: „усмено” замењује се речима: „усменим
решењем”.
Став 2. мења се и гласи:
„У случају из става 1. овог члана инспектор за заштиту животне средине
је дужан да без одлагања сачини службену белешку о наложеној мери, као и да у року
од три дана од дана изрицања усменог решења донесе писано решење.”
После става 2. додају се ст. 3. и 4, који гласе:
„Против решења из става 2. овог члана може се изјавити жалба министру
надлежном за послове заштите животне средине у року од 15 дана од дана
обавештавања странке о решењу.
Жалба не одлаже извршење решења.”
Члан 15.
У члану 207. став 4. мења се и гласи:
„Жалба одлаже извршење решења.”
После става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
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„Изузетно од става 4. овог члана жалба изјављена против решења
инспектора из става 1. овог члана које је донето у поступку инспекцијског надзора
над нерегистрованим субјектом не одлаже извршење решења.”
Досадашњи став 5. постаје став 6.
Члан 16.
У члану 212. став 1. тачка 25) реч: „катастар” замењује се речју:
„регистар”.
Ст. 3. и 4. бришу се.
Члан 17.
У члану 212а став 1. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 50.000 до 100.000 динара или казном затвора до 30
дана казниће се за прекршај одговорно лице у органу, посебној организацији, односно
јавном водопривредном предузећу из члана 118. ст. 6 - 8. овог закона, ако током
спровођења поступка обједињене процедуре, односно спровођења поступка ван
обједињене процедуре не поступи на начин и у роковима прописаним овим законом
(члан 118. став 9).”
У ставу 2. речи: „из члана 118. ст. 1, 2. и 3. овог закона” замењују се
речима: „из члана 118. ст. 1, 2. и 4. овог закона”.
Члан 18.
У члану 213. став 4. брише се.
Члан 19.
У члану 214. став 4. брише се.
Члан 20.
У Закону о изменама и допунама Закона о водама („Службени гласник
РС”, број 101/16) члан 108. брише се.
Члан 21.
Водно земљиште у јавној својини може се дати у закуп непосредном
погодбом за плутајуће објекте који су постављени на водном земљишту на територији
града Београда, до дана ступања на снагу овог закона.
Члан 22.
Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни орган
аутономне покрајине, одредиће границе водног земљишта до 31. децембра 2023.
године.
Члан 23.
Jавним водопривредним предузећима и другим правним лицима која су у
катастру непокретности уписани као носиоци права коришћења на водним објектима
из члана 23. ст. 2. и 3. Закона о водама и водном земљишту у државној својини, даном
ступања на снагу овог закона престаје право коришћења на тим водним објектима и
водном земљишту и уписује се јавна својина Републике Србије, изузев на каналској
мрежи на територији АП Војводине која није део пловних путева, која по закону
којим се уређује јавна својина припада АП Војводини.
Брисање права коришћења правних лица из става 1. овог члана, као и упис
права јавне својине Републике Србије из става 1. овог члана извршиће по службеној
дужности надлежна служба за катастар непокретности.
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Уз захтев за упис јавне својине АП Војводине на каналској мрежи на
територији те аутономне покрајине која није део пловних путева доставља се потврда
да каналска мрежа није део пловних путева коју издаје Јавно водопривредно
предузеће „Воде Војводине” које је овлашћено правно лице за техничко одржавање
државних водних путева на територији АП Војводине.
Члан 24.
Водни објекти из члана 23. ст. 2. и 3. Закона о водама који су до дана
ступања на снагу овог закона уписани у катастар непокретности, у А листу, као начин
коришћења земљишта, уписаће се у В1 листу, као објекти у јавној својини Републике
Србије, односно АП Војводине, на основу елабората геодетских радова.
Упис из става 1. овог члана извршиће надлежна служба за катастар
непокретности по захтеву јавног водопривредног предузећа основаног за обављање
водне делатности на одређеној територији.
Члан 25.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.

5

