Стратегија управљања водама на територији Републике Србије за период од 2016. до 2034.
године
Влада Републике Србије усвојила је 23.12.2016. Стратегију управљања водама на територији
Републике Србије за период од 2016. до 2034. године. Анализе и истраживања за израду Статегије
урађене су на основу Закона о водама. Носилац стратегије је Министарство пољопривреде и
заштите животне средине.
Основни стратешки циљ је постизање интегралног управљања водама, односно усклађеног
водног режима на целој територији Републике Србије и обезбеђење таквог управљања водама
којим се постижу максимални економски и социјални ефекти на правичан и одржив начин и уз
уважавање међународних споразума.
Да би се постигао основни стратешки циљ, потребно је:
• успоставити одговарајући систем управљања водама, односно, обезбедити законодавне,
институционалне, финансијске и друге капацитете и услове, као основ за достизање стратешког
циља развоја сектора вода;
• сагледати водне ресурсе као чиниоце интегралног развоја друштва у целини и
обезбедити потребне количине воде одговарајућег квалитета за различите видове
коришћења вода, а првенствено за јавно снабдевање водом за пиће;
• постићи добар еколошки и хемијски статус/потенцијал водних тела површинских вода и добар
хемијски и квантитативни статус водних тела подземних вода;
• обезбедити заштиту од спољних и унутрашњих вода и заштиту од ерозије и бујица, ради
смањења штетних последица на здравље људи, животну средину, културно наслеђе и привредне
активности.
У стратегији су издвојене две категорије активности за постизања циљева управљања водама и
то:
1) активности којима се обезбеђује основа за спровођење функције управљања водама и
2) активности по областима сектора вода, којима се унапређује стање у свакој области и
стварају бољи услови за развој државе и друштва.
Стратегија садржи пројекције потребних средстава за функционисање и развој. Пројектовани
развој и ефикасно управљање сектором вода захтевају у наредних двадесет
година, према процени, средства у износу од око 21,7 милијарди евра. Структура улагања у развој
сектора вода је следећа: 43% - сектор каналисање; 17% - сектор атмосферска канализација; 13%
- сектор регионални системи; 10% - сектор наводњавање; 9% - сектор водоснабдевање; 5% сектор заштита од вода; 3% - сектор одводњавање.
Извори финансирања развоја сектора вода су: средства из буџета Републике Србије – 22%;
средства из ИПА фондова – 21%; средства из локалних самоуправа – 16%; средства инвеститора
– 15%, Јавно комунално предузеће (ЈКП), из цене воде – 7%; и остала средства – 19%.
Стратегија не садржи акциони план за њено спровођење.
Цео текст стратегије можете наћи овде

