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Каква је здравствена безбедност 

воде за пиће?



NIZAK

SREDNJI

VISOK

RIZIK ?

Ojačanje konstrukcije aviona izvršeno je na mestima belih površina. Zašto? 
Zato što su podaci o mestima pogođenih nemačkom protivavionskom 
artiljerijom (crvena polja) dobijeni sa aviona koji su se vratili!





„Правна анализа одступања законодавства у односу на захтеве нове Директиве о води за 

пиће (new Directive (EU) 2020/2184) и предлози нацрта текста новог Закона o води за пиће и 

Правилника o здравственој исправности воде за пиће"







План здравствене исправности воде за пиће /

План безбедности воде

Члан 19.

Снабдевач водом за пиће израђује и 

примењује План здравствене исправности воде

за пиће на основу Смерница за квалитет воде за

пиће Свeтске здравствене организације (WHO 

Guidelines for Drinking-water Quality), са

приступом за израду усклађеног са Планом

безбедности воде (Water Safety Plan) и 

стандардом SRPS EN 15975-2.

План здравствене исправности воде за

пиће ревидира се и ажурира у редовним

интервалима не дужим од пет година.



Šta je to Plan bezbednosti vode za piće 
- Water Safety Plan (WSP)?

Gde smo?

Šta treba da radimo?



Water Safety Plan je dinamični i ciklični plan za upravljanje rizikom







Slika 1: Procena rizika
Slika 2: Upravljanje rizicima



Matrica za procenu rizika u skladu sa standardom SRPS EN 15975-2:2015

Sistematsko ocenjivanje 

upotrebom matrice za 

procenu rizika i 

upravljanje rizicima

uspostavlja princip 

analize vrednosti sistema 

za vodosnabdevanje, čime 

se poboljšava 

komunikacija među 

zainteresovanim 

stranama, posebno onima 

koji dele odgovornost za 

lanac snabdevanja vodom 

za piće.





27 Broj izvorišta površinske vode za vodosnabdevanje.

28
Eksploatacioni kapacitet postojećih izvorišta površinske 

vode za vodosnabdevanje. (m3/god)

29 Broj izvorišta podzemne vode za vodosnabdevanje.

30
Eksploatacioni kapacitet postojećih izvorišta podzemne vode 

za vodosnabdevanje. (m3/god)

31
Da li su neka od izvorišta površinskih voda višenamenska? 

(izabrati ponuđen odgovor)

32
Navesti korisnike. (ako je odgovor 31 DA) (izabrati 

ponuđen odgovor)

33

Da li postoje dokumenti ili planovi kojim je propisan režim 

korišćenja izvorišta? (ako je odgovor 31 DA) (izabrati 

ponuđen odgovor) 

34
Kome se isporučuje voda za javno vodosnabdevanje? 

(izabrati ponuđen odgovor)

35
Da li su definisane zone sanitarne zaštite postojećih 

izvorišta? (izabrati ponuđen odgovor)

36
Navesti podatke iz rešenja Ministrastva zdravlja (delovodni 

broj, datum, naziv). (ako je odgovor 35 DA) 

37 Da li se planira novo izvorište? (izabrati ponuđen odgovor)

38
U kojoj je fazi planiranje? (ako je odgovor 37 DA) (izabrati 

ponuđen odgovor) 

39
Koliki je eksploatacioni kapacitet planiranog izvorišta? 

(m3/god) (ako je odgovor 37 DA) 

40
Da li postoji alternativno izvorište?  (izabrati ponuđen 

odgovor)

41
Status alternativnog izvorišta. (ako je odgovor 40 DA) 

(izabrati ponuđen odgovor) 

42
Koliki je eksploatacioni kapacitet alternativnog izvorišta? 

(m3/god) (ako je odgovor 40 DA)

43

Procenjeno vreme aktivacije (stavljanja u funkciju) 

alternativnog izvorišta na vodovodni sistem. (broj dana) (ako 

je odgovor 40 DA)

44
Da li postoji Plan za obezbeđenje snabdevanja vodom u 

slučaju havarije? (izabrati ponuđen odgovor)

45
Za koji deo sistema postoji Plan? (ako je odgovor 44 DA) 

(izabrati ponuđen odgovor) 

46

Da li je planom obuhvaćena šema odlučivanja (unutrašnja i 

lokalna samouprava)? (ako je odgovor 44 DA)  (izabrati 

ponuđen odgovor) 

47
Da li postoji dokument koji uključuje neku vrstu analize rizika? 

(izabrati ponuđen odgovor) 

48
Da li posedujete znanja i kapacitete da samostalno sprovodite 

analizu rizika? (izabrati ponuđen odgovor) 

49
Da li je potrebna obuka zaposlenih za analizu rizika? 

(izabrati ponuđen odgovor) 

50

Da li godišnji izveštaj o radu preduzeća (vodovodnog 

sistema) sadrži analizu rizika u slučaju prekida snabdevanja 

vodom? (izabrati ponuđen odgovor)

51
Proceniti preliminarni nivo rizika. (izabrati ponuđen 

odgovor)

POSTOJEĆA 

IZVORIŠTA

PLANIRANA IZVORIŠTA

ALTERNATIVNA 

IZVORIŠTA

PLAN ZA 

OBEZBEĐENJE 

SNABDEVANJA VODOM 

U SLUČAJU HAVARIJE

ANALIZA I NIVOI RIZIKA



Водозахват на реци Власини – преливни праг, 6. септембар 2021.



Набујала река Власина на профилу водозахвата – село Бољаре, 12. јануар 2021.



Параметри/ 

Јединица мере 

Макс. 

измерена 

вредност 

Просечна 

срачуната 

вредност 

Засићеност кисеоником (%) 110 94,7 

БПК5 (mg/L) 3.4 1,6 

Амонијум (mg/L) 0,28 0,05 

pH вредност 8,3 8,0 

Укупни оксиди азота (mg/L) 2,48 0,66 

Ортофосфати (mg/L) 0,031 0,016 

Суспендовне материје (mg/L) 40 10,9 

Температура (°C) 18,6 10,7 

Електропроводљивост (μS/cm) 509 188 

E. coli (MPN u 1000 mL) - - 

Serbian Water Quality Index 76 95 

 

Резултати анализе квалитета воде реке Власине (извориште за водоснабдевање 

општине Власотинце) за период 2014 - 2017. на профилу Горњи Орах и Свође

Физичко-хемијска анализа: Претходна студија оправданости са Генералним пројектом трајног водоснабдевања општине 
Власотинце, Књига 1 – Генерални пројекат (стр. 32, 33), Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ – Београд, 2019.



Улив реке Раставнице у Власину – 17. јуни 2018.

Водозахват на реци Раставници – 28. април 2018.



Параметри/Јединица мере 21. апр. 2016. 12. феб. 2018. 8. авг. 2018. 

Засићеност кисеоником (%) 100,8 98 102 

БПК5 (mg/L) 1,1 1,4 1,1 

Амонијум (mg/L) 0,05 0,06 0,11 

pH вредност 7,72 7,6 7,94 

Укупни оксиди азота (mg/L) 1 1 1 

Ортофосфати (mg/L) 0,02 0,005 0,01 

Суспендовне материје (mg/L) 4 1 21 

Температура (°C) 12,9 2,7 18,5 

Електропроводљивост (μS/cm) 87,8 69 98,7 

E. coli (MPN u 1000 mL) - - - 

Serbian Water Quality Index 98 98 91 

 Физичко-хемијска анализа: Претходна студија оправданости са Генералним пројектом трајног водоснабдевања општине 
Власотинце, Књига 1 – Генерални пројекат (стр. 36), Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ – Београд, 2019.

Резултати анализе квалитета воде реке Раставнице –

алтернативно извориште за водоснабдевање општине Власотинце 



Ministarstvo 
vodoprivrede/Republička 
direkcija za vode

Agencija za zaštitu životne 
sredine

Ministarstvo 
zdravlja/Sektor za 
inspekcijske poslove

Instituti/Zavodi za javno zdravlje

Vodovodna preduzeća 

MUP/Sektor za vanredne 
situacije

Lokalna samouprava/ osnivač 
vodovodnih preduzeća 

Nivo NACIONALNI 

Državna uprava

Institucije za 
javno zdravlje

Nivo LOKALNE 
SAMOUPRAVE                  
/Opštine, gradovi i naselja

Nivo OPERATIVNI
Operateri:
Vodovod, Javna preduzeća 
(Vodna područja)

Nivo FIZIČKI SISTEM    
Zahvatanje vode, 
Prečišćavanje vode,    
Distribucija vode.

➢ Ojačati upravljanje rizikom na svim nivoima od lokalnog do nacionalnog
➢ Investirati u smanjenje opasnosti od nedostatka vode za piće i razvoj kapaciteta



Hvala na pažnji !


