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 Државна ревизорска институција је у 2022. години спровела ревизију сврсисходности 

пословања на тему  „Управљање индустријским отпадним водама“. 

Индустријске отпадне воде представљају један од главних извора загађења вода у 

Републици Србији.  

Ревизијом су обухваћени субјекти који имају надлежности у области управљања 

индустријским отпадним водама и то: 

• Министарство заштите животне средине; 

• Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичка дирекција за воде;  

• Агенција за заштиту животне средине и 

• ЈП „Електропривреда Србије“  

Након спроведене ревизије утврдили смо следеће: 

Потребно је унапредити систем управљања индустријским отпадним водама кроз 

ефикаснији надзор и контролу, као и предузимањем активности како би се отпадне воде 

испуштале након пречишћавања. 
 

Наведено је засновано на следећим закључцима и налазима: 

 

ЗАКЉУЧАК 1: Нису донета сва планска документа у области управљања водама, што 

указује на то да нису предузете све активности у циљу ефикасног планирања управљања 

отпадним водама.  
 

Налаз 1.1: План управљања водама као ни План заштите вода од загађивања нису донети, 

односно нису предузете све активности у циљу ефикасног планирања управљања водама у 

Републици Србији. 
 

Налаз 1.2: Савет за воде није основан, док Национална конференција за воде у 

ревидираном периоду није предузимала активности ради праћења реализације Стратегије 

управљања водама и није давала предлоге за побољшање учешћа јавности у процесу планирања, 

доношења одлука и контроле њиховог спровођења. 
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Налаз 1.3: Републичка дирекција за воде није успоставила јединствен водни 

информациони систем ради класификовања вода, праћења и унапређења водног режима, 

планирања развоја водних система и управљања водама у Републици Србији. 

 

ЗАКЉУЧАК 2: Индустријским отпадним водама није се у довољној мери управљало на 

ефикасан начин јер привредни субјекти нису континуирано испитивали квалитет отпадних вода 

и њихов утицај на реципијент и у значајној мери нису изграђена постројења за третман отпадних 

вода па се највише непречишћених отпадних вода испусти у водотоке. 
 

Налаз 2.1: ЈП Електропривреда Србије није реализовало пројекат изградње постројења за 

пречишћавање отпадних вода ТЕНТ Б, што за последицу има да се отпадне воде испуштају без 

пречишћавања у реку Саву, што представља ризик по животну средину. 
 

Налаз 2.2: ЈП Електропривреда Србије – Тент А није извршило замену старе технологије 

хидрауличког транспорта „ретке“ суспензије пепела и воде, технологијом којом би се смањило 

загађење вода. 
 

Налаз 2.3: ЈП Електропривреда Србије – Тент А и Тент Б у ревидираном периоду није 

континуирано испитивало параметре квалитета отпадних вода и њихов утицај на реципијент. 
 

ЗАКЉУЧАК 3: Успостављени су надзор и контрола над посредним загађењем вода, док је 

над непoсредним загађењем вода потребно унапређење истих, доношењем, изменом и 

спровођењем прописа, као и унапређење надзора над привредним субјектима који испуштају 

отпадне воде у реципијент без прибављене водне дозволе. 
 

Налаз 3.1: Министарство заштите животне средине је издавало решења обвезницима 

плаћања накнаде за посредно загађивање вода, док се издавање решења за непосредно загађивање 

вода не врши очекиваном динамиком, обвезници су подносили примедбе на висину накнаде, 

услед чега је министарство поднело предлог за измену Закона о накнадама за коришћење јавних 

добара. 
 

Налаз 3.2: Водна инспекција Републичке дирекције за воде није у довољној мери вршила 

надзор над управљањем отпадним водама јер постоје привредни субјекти који испуштају отпадне 

воде у реципијент без прибављене водне дозволе. 
 

 

Државна ревизорска институција је након спроведене ревизије сврсисходности пословања 

на тему „Управљање индустријским отпадним водама“, субјектима ревизије дала одговарајуће 

препоруке у циљу успостављања ефикаснијег система управљања индустријским отпадним 

водама. 

 

 


