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ПРЕГЛЕД  

Том ИИ Управљања водним ресурсима у Југоисточној Европи: Питања и 
правци је подијељен у два дијела. Први дио садржи Биљешке о води за земље 
припремљене за фокусне земље, тј. Албанију, Босну и Херцеговину, Бугарску, 
Хрватску, Бившу Југословнеску Републику Македонију, Румунију и Србију и 
Црну Гору. У тим биљешкама је дат кратак опис социо-економског и 
географског контекста и развојних циљева којима тежи свака од земаља и 
њиховим импликација на управљање водним ресурсима. Поред тога, описана је 
база водних ресурса, трендови у кориштењу и управљању водом, питање 
поплава и суша, институционална питања, питања прекограничних вода и 
кључни изазови и приоритети. На карају сваке Биљешке за земљу су на двије 
странице презентиране чињенице о води с одређеним социо-економским и 
индикаторима који се односе на воду, као што су расположивост воде (укупна и 
по становнику), кориштење воде по секторима (пољопривреда, укључујући 
наводњавање, индустрија, домаћинства), зависност хидроенергије, трендови у 
наводњавању, капацитет акумулација, цијене воде и поврат трошкова. Други дио 
садржи чињенице о води за не-фокусне земље тј. Грчку, Мађарску, Молдавију, 
Турску и Словенију.  

Кориштено је неколико извора да би се објединио материјал презентиран у 
Тому ИИ стратегије. Највише кориштене референце су сљедеће: Прегледи 
учинка околиша које је урадила Комисија Уједињених Народа за Европу 
(УНЕЦЕ); Национални акциони планови за околиш (НЕАП); база података 
Организације за храну и пољопривреду (ФАО) о води и становништву као што 
је АQУАСТАТ; Свјетски индикатори развоја из 2000.г. (он-лине верзија); 
Свјетски атлас и индустријски водич из 2000.г. Остале референце специфичне 
за поједину земљу су дате на крају сваке Биљешке о земљи.  
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АЛБАНИЈА  
 
Социо-економски и географски контекст  
 
Албанија се налази на западном дијелу Балканског полуострва. С површином од 
2,9 милиона хектара (ха), најмања је земља у Европи. Албанија је претежно 
брдовита и планинска земља и састоји се од два различита географска подручја: 
висинска зона преко 300 метара (м), што представља око три четвртине 
територије и обални равничарски дио или ниска брда, који обухвата обалу 
Јадранског и Јонског мора (476 км). Клима варира према топографији: врућа и 
суха љета с честим грмљавинама и влажне и благе зиме у приобалном 
равничарском дијелу; и више љетне преципитације, те хладније и прилично 
оштре зиме с доста снијега на планинама. Просјечна преципитација износи 1 
485 милимиетара (мм), у приобалном подручју просјек годишњих падавина је 1 
000 мм, али у планинском подручју се могу кретати до 3 000 мм. Већина 
преципитације отиче у ријеке и водотоке који се улијевају у Јадранско море. 
Поред тога, велики дио воде из сусједних земаља отиче у Албанију.   
 
Албанија је у 2000.г. имала 3,13 милиона становника. Више од половине 
становништва (58%) живи у руралним подручјима. Водни ресурси имају кључну 
улогу у привреди Албаније: око 97% од укупне производње електричне енергије 
се производи у хидро-електранама, углавном на ријекама Дрим, Мати и 
Бистрице; и око 50% пољопривредног земљишта се наводњава и остварује око 
80% пољопривредне производње.  
 
База водних ресурса  
 
У водопривредне сврхе, Албанија је подијељена у шест главних хидрографских 
сливова. Једна трећина њих је смјештена ван Албаније. Око 50% њене 
територије припада међународним сливовима с Грчком, БЈР Македонијом и 
Србијом и Црном Гором.   
 
Површински и подземни ресурси. Албанија се може сматрати земљом 
богатом водом. Њени укупни обновљиви ресурсни износе до 41,7 милијарди 
кубних метара (БЦМ) или 3 300 кубних метара  (м3) по становнику, од чега се 
око 65% ствара у Албанији, а остатак долази из узводних земаља (тј. Србије и 
Црне Горе и БЈР Македоније). Ресурси у земљи су неравномјерно распоређени. 
Главнина водних ресурса су површинске воде ријека, језера и акумулације. 
Најважније ријеке су Дрим, Мати, Исхми, Ерзени, Схкумбини, Семани, Вјоса и 
Бистрица. Дрим је најдужа ријека са стабилним и константним током. Око једне 
трећине њеног сливног подручја је у Албанији, остатак је у јадранском дијелу 
Косова и сливним подручјима Скадарског, Преспанског и Охридског језера.   
 
Због планинске топографије, ријеке су бујичне са стрмим нагибима. Њихова 
варијабилност из године у годину је велика: годишње отицање у сухим годинама 
износи једну трећину отицања у влажним годинама.    Већина ријека има 
изразито неправилан сезонски ток. Протоци су највећи зими или у рано 
прољеће. Током љетне сезоне, готово сви износе мање од 10% (понекад и нула) 
својих зимских просјека. Ријеке је тешко контролирати и нису пловне с 
изузетком Бруне. Албанија је склона ерозији тла. Иако је то природна појава у 
планинским земљама с великим оборинама, у Албанији је то погоршано 
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дјеловањем људског фактора (нпр. уништавање шума) и резултира великим 
количинама наноса у акумулацијама, ријекама и морима.   
 
Језера покривају око 4% површине земље. Највећа језера су Охридско, 
Преспанско и Скадарско. То су прекогранична језера. Поред тога, постоји 
такође 247 мањих језера. Језера су за сада у олиготрофном стадију, осим у 
одређеним подручјима гдје отицање у ријеке повећава концентрацију азота и 
фосфора. Неколико акумулација укупног капацитета 5,6 БЦМ је изграђено 
углавном дуж ријека Дрим, Мати и Деволли за заштиту од поплаве, 
наводњавање и производњу електричне енергије.   
 
Подземних вода такође има доста и представљају око 23% укупних обновљивих 
ресурса1. Оне су добро распоређене широм земље и експлоатација се врши из 
бунара (у долинама и равницама) и извора (у планинским подручјима). Извори, 
међутим пресушују у току сухих љетних мјесеци (аквифер слива ријеке Мати). 
Ресурси подземних вода су основни извор питке воде. Око 70% процената 
великих градова у Албанији се снабдијева из подземних бунара. Они су такође 
главни извор воде за наводњавање и пољопривреду у Скадарској и Влорској 
области.  
 
Мочваре. Већина ријека у Албаније на свом ушћу чини низ лагуна, баруштина 
и мочвара. Током претходног режима, велике мочваре дуж обале су исушене и 
проведена је њихова мелиорација у циљу обезбјеђења пољопривредног 
земљишта. Као, резултат тога вриједне мочваре су нестале. Велике лагуне дуж 
обале укључују  Караваста, Нарта и Бутринт, које представљају мочваре од 
великог значаја за глобални биодиверзитет. Неке од њих су Рамсар локације. 
Ови природни актватични екосистеми, који су од критичног значаја због велике 
вриједности њиховог биодиверзитета се угрожавају загађењем с копна и у 
многим случајевима се користе за испуштање непречишћених отпадних вода.  
 
Квалитет воде. Од 1990.г. праћење квалитета воде је много рјеђе. Као 
посљедица тога, не зна се много о квалитету водних ресурса. Према 
расположивим информацијама, површинска вода је у великој мјери 
контаминирана као посљедица директног испуштања урбане и индустријске 
отпадне воде у површинске токове. Квалитет неких ријека је изнад максималних 
стандарда Европске Уније за квалитет воде ријека. Многе значајне ријеке 
показују знакове великог загађења органским материјама � показују дефицит 
отопљеног кисика, с великим вриједностима потреба за хемијским кисиком 
(ЦОД) и биолошким кисиком (БОД).  
 
Опћенито, подземна вода  је доброг квалитета на изворима. Њен се квалитет, 
међутим, не прати континуирано у цијелој земљи. О неким локацијама се зна 
врло мало. Стратешке резерве воде се, међутим, тренутно суочавају с неким 
озбиљним проблемима квалитета воде: улазак слане воде у аквифере (у обалном 
подручју Скадра,  Лезхë, Дуррëс, Лусхњë и Фиер), деградација квалитета воде као 
посљедица занемаривања зона санитарне заштите у околини изворишта 
(аквифер Исхми који снабдијева Тирану) и осјетљивост на узводно загађење, 
посебно у крашким зонама, гдје непречишћена отпадна вода брзо пролази у 
дубину и досеже до аквифера (Скадарски аквифер).  
 

                                                           
1  Za sada se ne zna mnogo o raspolo�ivosti podzemnih voda ili potencijalnim kapacitetima. Praćenje i 
procjena podzemnih voda su tokom protekle decenije zanemarivani.   
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Кориштење воде и управљање по секторима  
 
Непостојање адекватног система мониторинга, брзе промјене привредних 
активности и континуирано помјерање становништва отежава процјену 
кориштења водних ресурса. Расположиви подаци наводе да се наводњавање и 
рударство углавном ослањају на површинске воде, а домаћинства и индустрија 
на подземне воде из аквифера. Према нацрту Водопривредне стратегије из 
1995.г. укупна потрошња воде је износила 0,93 БМЦ у 1996.г. при чему је на 
потрошњу воде за индустрију и домаћинства отпадало 28%, а за наводњавање 
72%. Иако се чини да има довољно воде за задовољавање садашњих и будућих 
потреба, постоје одређене регије у Албанији � посебно дуж обале � гдје је 
вјероватна појава конфликата због воде у блиској будућности, нпр. у Дуррес-
Влоре, ће се појавити конфликти око кориштења воде између 
водоснабдијевања, наводњавања и туризма.  
 
Вода за пиће и санитација. Иако систем водоснабдијевања из водовода 
покрива цијелу земљу и ниво обухвата достиже 85%, водоснабдијевање се одвија 
с прекидима због јако лошег стања инфраструктуре за водоснабдијевање у 
Албанији. У урбаним подручјима снабдијевање водом се обезбјеђује просјечно 2 
� 4 сата дневно, при чему многа домаћинства никако не добивају воду. Поред 
тога, квалитет питке воде је често угрожен. Вода се често дистрибуира без 
икаквог прелиминарног испитивања, ако посљедица недостатка адекватних 
постројења за пречишћавање и дезинфекцију и непоузданог снабдијевања 
хемијским средствима. Потребе за водом у домаћинствима су у порасту, не само 
због повећања броја становника, већ и због повећаних губитака воде, који се 
процјењују на више од 50% у градовима.  
 
Стање с водоснабдијевање у руралним подручјима је чак и горе. На мјестима гдје 
постоји водоводна мрежа, јавним чесмама би се требало обезбиједити 
водоснабдијевање за групе кућа, међутим то се не дешава због лошег одржавања 
система. Крајем 1989.г., око 75% руралног становништва није имало воду из 
водовода. До сада је то смањено на 50%. Да би превазишла проблем 
водоснабдијевања из водовода, рурална домаћинства копају властите бунаре без 
икакво надзора над квалитетом воде. У неким случајевима се бунари копају на 
облама јако загађених ријека, чија вода није погодна да је користе људи. 
Непостојање зна санитарне заштите доводи до контаминације подземних вода. 
Недавно истраживање је открило да је 73% бунара воде за пиће бактериолошки 
контаминирано.  
 
Током протеклих деценија се није довољно улагало у канализацију и 
пречишћавање отпадних вода у циљу обуздавања повећаног загађења. Као 
посљедица тога, већина домаћинства у урбаним подручјима испушта отпадну 
воду централни канализациони систем који покрива приближно 40% 
становништва. У сиромашнијим насељима која никако немају канализацију, 
отпадна вода се испушта у септичке јаме. У Албанији се не врши пречишћавање 
воде. Непречишћена отпадна вода се неконтролирано испушта. У руралним 
подручјима, домаћинства користе септичке јаме у својим двориштима. Цурење 
из септичких јама такође постаје проблематично.  
 
Наводњавање и одводња. Обзиром да се мање од 21% годишње 
преципитације јавља између априла и септембра, за пољопривреду је неопходно 
наводњавање у сушнијим равничарским подручјима. Пољопривреда је тренутно 
главна привредна дјелатност у Албанији (чини 55% ГДП-а) и највећи је 
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потрошач воде. Око 50% обрадиве земље се наводњава, а више од половине се 
налази у приобалном равничарском подручју.   
 
За наводњавање се углавном користе површинске воде � скретање воде из 
ријека с преко 600 брана за наводњавање. Иако је вода задовољавајућег 
квалитета за наводњавање, отпадне воде из рудника и индустрије загађују 
површинске воде чинећих их неприкладним за наводњавање. Одводња ван 
сезоне је неопходна да би се спријечиле поплаве и натапање.  
 
Велике инвестиције у периоду 1950 � 75 су повећале наводњавање земљишта с 
29 000 ха на 417 000 ха. Развој наводњавања је био праћен радовима на заштити 
од поплаве, одводњи и исушивању мочварног тла испод нивоа мора и сланих 
подручја (око 280 000 ха). Мрежа одводних канала у Албанији је углавном 
смјештена у приобалном подручју. Већина мочварних подручја у приобалном 
равничарском подручју (око 100 000 ха) је исушена у циљу развоја 
пољопривредних подручја. Данас је преостало само 27 000 ха мочварног тла.  
  
Током 1990-тих је дошло до пропадања система за наводњавање. Недовољно 
издвајање средстава за наводњавање је довело до одгађања или слабог 
одржавања, погоршања стања система и непоуздане испоруке воде. До 1994.г., 
269 000 ха је било или ван функције или јако оштећено, а само 80 000 ха је 
нормално функционирало. Рехабилитација система за наводњавање је у плану. 
Према Министарству за пољопривреду и храну, могла би се извршити 
рехабилитација око 315 000. Исти извор наводи да се не би требала вршити 
рехабилитација преосталих 100 000 ха због слабог пољопривредног 
потенцијала.  
 
Рехабилитација система за наводњавање мора бити праћена мјерама за 
управљање сливовима у циљу спрјечавања или смањења ерозије тла и испирања 
тла у вишим предјелима. Сада је то озбиљан проблем код наводњавања. Ни 
фармери, ни влада не могу поднијети трошкове уклањања наноса из канала, 
резервоара и одводних канала. Требало би се примјењивати одрживије 
управљање сливовима приликом инвестирања у сектор наводњавања.  
 
Фармери су покренули приватни развој подземних вода � плитки пумпе средње 
величине. Око 1 000 ха се наводњава подземном водом, а чини се да међу 
фармерима постоји тенденција повећања тих површина. Има неколико 
мотивација за то: висока цијена поврћа, лака експлоатација подземних вода, те 
необнављање канала за наводњавање гравитацијом. То је погодна опција за мале 
приватне фармере чија су имања лоцирана у постојећим системима за 
наводњавања, земљиште које се не наводњава или  земљиште којем је потребна 
одводња, уз услов да пумпе не угрожавају квалитет воде  у аквиферу 
заслањивањем.  
 
Ако се приликом обнављања пољопривредног сектора у Албанији не поведе 
рачуна о околишу, мочварна подручја уз обалу могу бити угрожена 
инвестицијама у сектору, као посљедица повећаног загађења одводне воде. 
Поред угрожавања приобалних лагуна еутрофикацијом, одводна вода може 
такође имати негативног утицаја на изворе питке воде.    
 
Хидроенергија. Хидро-енергетски бруто потенцијал се процјењује на 40 000 
гигават сати годишње (ГWх/годишње), а технички остварив потенцијал на 15 
000 ГWх годишње. За разлику од тога економски остварив потенцијал се 
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процјењује на 6 380 ГWх годишње од чега је до сада на Дриму развијено око 
35%. У 2000.г. производња хидро-енергије је представљала око 83% укупне 
годишње производње електричне енергије у земљи. У току је разматрање 
планова за развој хидро-енергетских потенцијала на ријекама Вјоса и Деволл. 
Стратегија енергетског сектора захтијева развој нових хидро-капацитета. 
 
Плављење. Плављење је чест проблем у Албаније, посебно у периоду 
новембар � март када су вјероватне интензивне и дуготрајне падавине. Подручје 
које се најчешће плави је западна низина гдје ријеке из планинског подручја 
Албаније утичу у Јадранско море. У западној низини је такође концентрирано 
албанско становништво: преко 50% Албанаца живи ту и тенденција је повећања. 
Поплавама су посебно склоне равнице у току ријека Дрим на сјеверу и Вјоса на 
југу. Повећање врхунца отицања и плављења је резултат великог уништавања 
шума.   
 
Годишње штете од поплава нису утврђене; редовно праћење поплава се није 
проводило прије 1949.г., а нису се ни објављивали пуни подаци из евиденције 
која се тада почела водити. Познато је да је у сезони 1962-63.г. дошло до 
катастрофалне поплаве у цијелој земљи. Израчунато је да се такве поплаве 
јављају сваких 50 година.  
 
Такође се јављају и мање поплаве. У новембру 1992.г. је дошло до бујичне 
поплаве у шест области. Том приликом је животе изгубило једанаест особа, 
оштећени су путеви, мостови, мрежа за наводњавање, поплављено 17 000 ха 
пољопривредног земљишта, оштећено 1 330 кућа и уништено 216, оштећена 
Фиерза хидро-електрана и вода је однијела храну спремљену за наредну зиму. 
Свеукупно је погођено 35 000 људи. У поплави у септембру 1995.г. су погинуле 
четири особе, а погођено је 1 500.  
 
Низина Задрима се плави неколико пута годишње због оштећења система за 
одводњу током периода транзиције. Главни одводни канал у том подручју се не 
одржава и као посљедица долази до плављења, што узрокује проблеме у сектору 
пољопривреде нарочито. Лезха је поплављена у децембру 1995.г., септембру 
1996.г. и поново у децембру 1997.г. У посљедњем случају, штета је била 
процијењена  на 120 000 УСД.  
 
Због недостатака средстава активности на заштити од поплаве се занемарују. Од 
јуна 2000.г. је затворен завод који је раније радио на систему заштите од 
поплаве. Дирекцији за кориштење воде, која је одговорна за одржавање система 
заштите од поплаве, недостаје средстава. Удружења корисника воде која су 
одређена да преузму функције Дирекције су задужена за одржавање система за 
наводњавање, али не и за заштиту од поплаве, за шта се изгледа нико не брине 
по новом систему. Новоформирано Одјељење цивилне заштите при 
Министарству локалне управе нема још увијек ни једног стручњака.  
 
Поред радова на заштити од поплаве, провођење прописа о активностима 
експлоатације може значајно допринијети смањењу штета узрокованим 
поплавама. За сада се куће граде од шљунка и пијеска који се нелегално вади из 
корита оближњих ријека и плажа. Ова нелегална пракса доводи до промјена 
ријечних токова. Као посљедица, убрзава се ток ријека, што доводи до губитка 
ретенционе функције наплавних равница.  
 
Законодавство и политика водних ресурса 
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Основно законодавство о управљању водним ресурсима је Закон о водним 
ресурсима из 1996.г. којим је успостављено Национално вијеће за водне ресурсе 
и његов технички секретаријат. Закон је заснован на модерним принципима 
управљања водним ресурсима. Укратко, Закон обезбјеђује заштиту, развој и 
одрживо кориштење водних ресурса; организира управљање водним ресурсима 
по ријечним сливовима; уводи дозволе, концесије и овлаштења за кориштење 
воде и испуштање отпадних вода: и захтијева израду стратегије водних ресурса.   
 
Недавно је урађен нацрт Закона о заштити вода и у поступку је разматрања. 
Бави се искључиво јачањем постојећег законодавства за заштиту квалитета воде 
у циљу заштите здравља људи. С институционалног аспекта, нацрт Закона 
појашњава улоге Националног вијећа за водне ресурсе и даје Министарству 
околиша  више одговорности за заштиту водних ресурса.  
 
�Национална стратегија водних ресурса за Албанију� је урађена 1997.г. уз помоћ 
Европске Уније. Нацрт стратегије промовира �очување водних ресурса и 
њихово одрживо кориштење у складу с околишем и осталим природним 
ресурсима�. Јасно идентифицира националне циљеве кориштења и управљања 
водним ресурсима и предлаже промјене институционалног оквира за 
имплементацију стратегије. Успоставља радикалне институционалне 
приоритете с циљем успостављања јасних линије доношења политике у оквиру 
институционалног устројства укључујући и Национално вијеће за водне ресурсе 
и одговарајућа ресорна министарства, посебно она која су задужена за заштиту 
околиша, наводњавања и снабдијевање питком водом. Стратегија је у завршном 
стадију наишла на противљење и као посљедица тога није никад усвојена.  
 
Нови Закон о организацији и функцијама локалне владе је усвојен 2002.г. Овај 
Закон додјељује пуну одговорност за администрацију, услуге, инвестиције и 
регулирање система водоснабдијевања, канализације и одводње, као и канала за 
заштиту од поплаве локалним властима. У циљу имплементације овог Закона, 
потребно је повећати капацитет опћина за управљање водним ресурсима и 
урбанизам.  
 
Обзиром на велики број брана широм земље и бојазан за њихову сигурност, 
Влада је за сада, подузела прве кораке у правцу успостављања институционалног 
и законског оквира за сигурност брана.   
 
Сљедећи инструменти су на располагању за управљање водним ресурсима у 
Албанији: административне накнаде за издавање дозвола за експлоатацију воде,  
накнаде за експлоатацију површинске и подземне воде, корисничке накнаде за 
водоснабдијевање и наводњавање, накнада за канализацију и казне за 
непридржавање прописа. Накнаде за експлоатацију воде се у пракси још увијек 
не примјењују јер нису утврђени њихови износи.  
 
Институције за управљање водним ресурсима  
 
По Закону о водним ресурсима из 1996.г., успостављена је нова 
институционална структура за управљање водним ресурсима. На централном 
нивоу то је Национална комисија за водне ресурсе, тијело које чине сви 
министри укључени у сектор воде, на чијем је челу премијер, а ко-
предсједавајући су министар за територијална усклађивања и туризам и 
министар за транспорт и телекомуникације; и његов технички секретаријат, 
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тијело за администрацију водних ресурса у земљи припојено кабинету 
премијера. На локалном нивоу, Закон захтијева успостављање органа за ријечне 
сливове.   
 
Национална комисија за водне ресурсе је донијела двије значајне одлуке. Прва је 
била о успостављању вијећа за ријечне сливове и имплементациону агенцију за 
сваки од шест сливова, али она није никад проведена. Друга одлука дефинира 
надлежности вијећа за ријечне сливове и агенција за водне ресурсе у смислу 
издавања дозвола за експлоатацију воде. Ни ова одлука није проведена обзиром 
да нису успостављене агенције за водне ресурсе. Без обзира на уложене напоре, 
Национална комисија за водне ресурсе је остварила мало напретка на 
провођењу Закона из 1996.г. Доказ о томе је ограничени напредак на изради 
стратегије водних ресурса, непостојање инвентуре водних ресурса и неиздавање 
ни једног овлаштења нити дозволе за кориштење и испуштање воде. Нису 
успостављени механизми имплементације, и што је још значајније, одлуке у 
сектору воде нису праћене неопходним финанцијским средствима.    
 
Питања прекограничних и међународних вода  
 
Обзиром да око 35% обновљивих ресурса Албаније долази из сусједних земаља 
и око 50% њене територије припада међународним ријечним сливовима, 
питања прекограничних вода је од посебног значаја за Албанију. Албанија је 
1994.г. ратифицирала УНЕЦЕ-ову Конвенцију о заштити и кориштењу 
прекограничних водотока и међународних језера и 2002.г. Протокол о води и 
здрављу. Албанија тренутно имплементира неколико еколошких пројеката на 
међународним језерима: на Охридском заједно с БЈР Македонијом, 
Преспанском језеру с Грчком и БЈР Македонијом и на Скадарском језеру са 
Србијом и  Црном Гором. За сада није закључен ни један билатерални споразум 
са сусједним земљама у циљу рјешавања питања прекограничних вода. Уз 
подршку Регионалног центра за околиш, припрема се нови пројекат за ријеку 
Дрим под називом �Слив ријеке Дрим и мастер план за ерозију� којег требају 
имплементирати Албанија, Србија и Црна Гора и БЈР Македонија.  
 
Кључна питања и изазови  
 
Албанија је релативно богата слатководним ресурсима. Након екстензивног 
развоја њених водних ресурса током претходног режима, Албанија је добро 
опремљена за развој хидро-енергије и наводњавања. Током посљедњих 10 
година је дошло до драстичног смањења потрошње воде за наводњавање и 
индустрију као посљедица пропадања индустријског сектора. Пад привредних 
активности је такође довео до смањења загађења и побољшања квалитета њених 
водних ресурса. Иако за сада не пријети озбиљнија криза водних ресурса, брзи 
развој приватног сектора, процес урбанизације, рехабилитација система за 
наводњавање и планови за повећање хидро-енергетских капацитета могу 
повећати број локализираних криза водних ресурса. Да би се спријечила криза, 
потребно је да Албанија ојача свој садашњи институционални оквир за 
управљање водним ресурсима. Требало би се размотрити сљедеће:  
 
��Провођење свеобухватне процјене водних ресурса, укључујући интер алиа 

процјену постојеће институционалне структуре, инвентуру водних ресурса и 
потреба, регионални водни биланс и процјену квалитета воде.  
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��Извршити преглед и ажурирање законских инструмената (измјене Закона о 
водним ресурсима и заштити околиша, доношење додатних прописа, итд.). 

 
��Институционална/изградња капацитета за подршку хитно потребним 

јединицама за администрацију водних ресурса, посебно за издавање дозвола 
и провођење прописа, припрему хидролошких планова ријечних сливова.  

 
��Побољшати управљање и повећати заштиту извора подземних вода.  
 
��Кратко- и средњо-рочне инвестиције би се требале усмјерити на: сигурност 

брана, заштиту од поплава, очување и обнову и управљање водотоцима.  
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АЛБАНИЈА:  ЧИЊЕНИЦЕ О ВОДИ
СОЦИО-ЕКОМОМСКИ ИНДИКАТОРИ

1990 2000 2015 2020
Укупно становништво (милиони) 3.29 3.13 3.44 3.57 CHART:  TRENDS IN POPULATION, SHOWING 
    Урбано 36% 42% 52% 55%
    Рурално 64% 58% 48% 45%
Извор: Aquastat database FAO 2000

1998 2000 Циљ за  2015
Приступ води из водовода 65% 67% 84%
    Урбано 85% 90% 93%
    Рурално 50% 50% 75%
Нап. Циљ се односи на MDG

1998 2000 Циљ за  2020
Приступ хигијенској канализ. 61% 59% 80%
    Урбано 95% 90% 97%
    Рурално 37% 37% 68%
Нап. Циљ се односи на MDG

1996
Удио сиромашних у рур. подр. 89%

1990 1995 1999 2000
GDP по становнику (конст. 1995 US$) 841 769 863 914
GDP укупно (млрд. 1995 US$) 2.8 2.5 2.9 3.1
   Удио пољопривреде 36% 55% 53% 55%
    Удио индустрије 45% 22% 25% 26%

1990 1991 1995 1999 1999
Радна снага (милиони људи) 0.42 0.40 0.34 0.34 #REF!
    Удио у пољопривреди 55% 24% 78%
    Удио у индустрији 23% 45%

Просјечан год. раст 1990-97 1998-00
    GDP-a -1.4% 7.4%
    Становништва -0.4% -0.1%

1999
Стопа смртности новорођен. (на 1000 живор) 24.3

ЗЕМЉИШНИ И ВОДНИ РЕСУРСИ
Земљ. површина (мил. ha) 2.88
 Земљ. површ. у међунар. слив. (мил. ha) 1.43
  Проценат земље у међунар. слив. (мил. ha) 49.6%
Просјечне падавине (mm) 1,485
Просјечна укуп. количина падавина (BCM) 1,485

Укупни интерни водни ресурси (BCM) 26.9
    Од чега површ. воде (BCM) 23.1
    Од чега подземне воде   6.2 0.23
       Прекпапање површинске и подземне воде 2.4

Укупни вањски водни ресурси (BCM) 14.8
    Oд чега површинске воде (BCM) 14.8
    Од чега подземне воде 

Укупни водни ресурси (BCM) 41.7
    Од чега укупно површинске воде (BCM) 37.9
    Од чега укупно подземне воде (BCM) 6.2
        Преклапање између површинске и подз. воде       2.4
Омјер зависности 35%

1990 2000 2015 2020

Водни ресурси по становнику (кубних мет./год) 12,679   13,306   12,126   11,697   

1987 1990 1995
Укупна годишња потрошња (у BCM) 1.40 1.21 0.93
  Пољопривреда 0.99 1.00 0.67

  Домаћинства и индустрија 0.41 0.21 0.26

Приступ води из водовода 
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  

КВАЛИТЕТ ВОДЕ И ЗАГАЂЕЊЕ
Стварање отпад. воде *
Пречишћ. отпад. воде *

1990 1993 1996 1997
Годишња BOD емисија дневно (M тона) 34.8 12.5 5.8 6.5
Годишња BOD по становнику (Кг) 3.86 1.40 0.67 0.76

ВОДЕНИ ЕКОСИСТЕМИ
Мочваре одређене као Ramsar локације (2002)
   У ha 20,000
    Kao % земљ. Пов 0.70%

БРАНЕ И ХИДРОЕНЕРГИЈА
Капацитет акумулација  1995 (BCM) 4.56 (630 брана и 306 >15 m)
    Бране за навод. 0.56
    Хидроенер. Бране 5.04
Кпацитет акумулација у кубним мет. по станов. 1,455     

Теоретски вруто хидроенергетски потенц.  (GWh/г) 40,000
    Технички изводљив (GWh/г) 15,000
    Екомски изводљив (GWh/г) 6,380
Садашња произв хидроенергије (GWh/г) 5,283 ( у 2000)

1990 1995 1998 1999
Укупна произв. ел. енергије (GWh/год) 3,198 4,414 5,068 5,396
    Од хидроенергије 89% 95% 97% 97%

НАВОДЊАВ. 1990 1995 1998 1999
Навод. земља  ('000 ha) 423 340 340 340
    Навод. земља по становнику (ha) 0.129     0.107     0.108     0.109     
    Навод. земља као дио пољоп. земљ. 60% 48% 49% 49%

СЛАТКОВОДНО РИБАРСТВ. 1990 1995 1998 1999
Рибарска производ. (Tons) 6.8        0.7        1.1        1.3        
     Рибарска производ. по станов. (kg) 2.08       0.23       0.35       0.42       

ФИНАНЦИРАЊЕ СЕКТОРА ВОДЕ 
Просјечан проврат трошк 2002
    Услуе наводњавања 40% О&М трошк.
   Услуге водоснабдијевања 30%-40% О&М трошк.
  * Ово су процјене 
Просјечна стварна цијена воде (US cent/m) 2001
      Домаћинства 11-20
      Индустр. 52-63
      Наводњав. 
Пречишћав. воде (US cent/m3)
      Домаћинства 2.2-3.3
      Индустр. 4.4-7.4
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Социо-економски и географски контекст 

Босна и Херцеговина је смјештена у југоисточној Европи у централном дијелу 
Балканског полуострва. Њена укупна површина је 51,1 милиона ха, од чега је 
762,5 км копнене граница, 751,0 км ријечна граница и 23,5 км морска граница. 
Садашња државна структура Босне и Херцеговине је уређена Дејтонским 
споразумом и састоји се од Федерације Босне и Херцеговине (ФБиХ) 
(подијељене у 10 кантона), Републике Српске (РС) и Дистрикта Брчко као 
посебних  административних јединица. Садашње становништво од 4,24 
милиона је угрубо подијељено између два ентитета. БиХ и РС имају одвојене 
уставе, законе и институционалне структуре. У прошлости је Босна и 
Херцеговина била једна од најзагађенијих република раније Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије због интензивног развоја тешке индустрије 
и непостојања контрола околиша. БиХ је недавно изашла из разарајућег рата 
који је трајао од 1992-95 с драстично нижим животним стандардом, великим 
поремећајима у друштву, готово потпуно уништеном инфраструктуром и 
разореном индустријом.   
 
Од укупне површине земљишта, 5% је равничарско, 24% брдовито, 42% 
планинско и 29% крашко. Од укупне површине 76% припада сливном 
подручју ријеке Саве, а 24% сливном подручју Јадранског мора. Ријеке се 
карактеризирају високим градијентима и релативно великим протоком (22 
л/сек/км2). Све ријеке теку кроз планинска подручја у горњем току, док у 
низводним дионицама близу ушћа или утока, теку кроз равнице гдје су 
подложне изливању. Ријека Сава која тече уз сјеверну границу Босне и 
Херцеговине, представља границу с Хрватском. На истоку ријека Дрина 
чини природну границу према Србији и Црној Гори. Од извора ријеке 
Дрине, дуж планинског вијенца према Црној Гори (Србија и Црна Гора), 
граница са Србијом и Црном Гором се спушта према Јадранском мору. На 
западу, граница с Хрватском се протеже дуж високих планина Динарског 
вијенца. На крајњем југу, територија Босне и Херцеговине се протеже до 
Јадранске обале уз ријеку Неретву. Обални дио Босне и Херцеговине је 
дугачак 24 км и обухвата један град � Неум. У Босни и Херцеговини је 
унутарњи ријечни саобраћај значајан. Сава је пловна од ушћа Дрине до 
ушћа Уне у дужини од 322 км. То је посебно значајно обзиром да омогућава 
саобраћај са Средњом Европом и Сјеверним морем. Уна је пловна на 
дужини од 4 км, а Неретва на дужини 4,5 км.   
 
База водних ресурса  
 
Босна и Херцеговина има значајне водне ресурсе који представљају значајан 
економски потенцијал. Територија Босне и Херцеговине прима годишње 
преципитацију од око 1250 мм. Босна и Херцеговина је такође богата 
минералним и термалним водама, које представљају значајан потенцијал у 
областима еко-туризма и здравственог туризма.  

 

Ресурси површинских и подземних вода. Ријечни сливови су кључни водни 
ресурси у Босни и Херцеговини. Територија Босне и Херцеговине лежи на два 
основна ријечна слива � Црноморски и Јадрански. Основни ток Црноморског 
слива је ријека Сава, док су Неретва, Требишњица и Цетина главне ријеке 
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Јадранског слива. Дио територије који припада Јадранском сливу је богатији 
водним ресурсима него дио који припада Црноморском сливу. У Босни и 
Херцеговини постоји седам сливова који прелазе границе кантона, ентитета или 
других земаља: Уна-Сана, Врбас, Босна, Дрина, Сава, Неретва и Цетина.   
 
Ријека Уна, десна притока Саве, чини границу између Хрватске и Босне и 
Херцеговине и има сливно подручје од 9 640 км2  и просјечни проток од 290 
м3/сек. Врбас има сливно подручје од 6 386  км2 и просјечан проток од 100 
м3/сек. Босна има сливно подручје од  10 460 км2 и просјечан проток од 170 
м3/сек.  Дрина чини границу између Босне и Херцеговине и Србије и Црне 
Горе. Њено сливно подручје је 19 570 км2 и просјечан проток 370 м3/сек.  Мали 
дио слива Дрине се налази у Албанији. Слив Неретве је најзначајнији 
прекогранични слив у сливном подручју Јадранског мора. Неретва извире у 
Босни и Херцеговини. Од укупне дужине од 222 км, само око 25 км тече кроз 
Хрватску, али то подручје обухвата двије трећине делте Неретве која је позната 
по свом глобалном значају за биодиверзитет. Средњи и доњи дио Неретве, у 
којем тече кроз Босну и Херцеговину значајно доприноси загађењу које 
угрожава биодиверзитет делте. Рад пет хидроелектрана у горњем и средњем току 
Неретве резултира значајним опадањем нивоа воде у Неретви у току љета, што 
мијења природна станишта. 
 
У Босни и Херцеговини има неколико природних језера. Ријечна језера настала 
као продужетак ријечног корита или због природних брана у ријечним 
коритима се углавном налазе на Пливи, Уни и Требижату. Планинска језера су 
глечерског поријекла и налазе се на Динаридима, и крећу се од 0,01 до 3,5 МЦМ 
запремине. Значајна су због свог биодиверзитета, туризма и сточарства.  
 
У Босни и Херцеговини има око 30 акумулација, углавном на Неретви и 
Требишњици и Дрини. Већина их је направљена за хидро-енергију и све су 
значајне за заштиту од поплаве и обезбјеђење воде за пиће и наводњавање. 
Укупна запремина акумулација је око 3,9 БМЦ, при чему око 90% припада 
Јадранском сливу, а остатак Црноморском сливу.  
 
Деведесет процената воде за пиће долази из подземних ресурса. Процијењено је 
да би се могло експлоатирати 16 м3/сек подземне воде из свих зона. Потребе за 
водом у 2020 су процијењене на 35м3/сек.  Подземна вода се у Босни и 
Херцеговини налази у три географски различита подручја с посебним 
карактеристикама. У сјеверном дијелу земље, резерве подземне воде су на 
алувијалним седиментима дуж ријеке Саве и њених притока на дубини око 50 м. 
Артешка вода се налази на 100 � 200 м. У централном дијелу земље, подземна 
вода се акумулира у пукотинама и јамама кречњачких масива и појављује се на 
површини као кречњачки бунари у сливовима Уне, Саве, Босне, Дрине и 
Неретве. У сливном подручју Јадранског мора, јужни дио земље, гдје је геологија 
примарно крашка, подземна вода се углавном налази у бунарима у сливовима 
Цетине, Неретве и Требишњице. 
 
Мочваре у Босни и Херцеговини омогућавају богат биодиверзитет али су под 
константном пријетњом губитка станишта; промјене хидрауличног режима; 
загађење воде; и ерозија и заслањивање. Мочвара којој се посвећује највећа 
пажња, у делти Неретве је прекогранична мочвара која припада Босни и 
Херцеговини и Хрватској.  
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Квалитет воде.  Прије рата, Босна и Херцеговина је била индустријско срце 
раније Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и већина ријека је 
била тешко загађена индустријским отпадним водама. Индустријска производња 
је јако опала и стога се површинско загађене воде смањило. Квалитет воде је, 
ипак,  сумњив и у неким случајевима јасно незадовољавајући. Тестирање 
квалитета воде је, у најбољем случају, неусмјерено и нередовно. Систем праћења 
квалитета воде је пропао током рата и тек се треба обновити. Готово да нема 
пречишћавања отпадних вода и непречишћена вода се испушта директно у 
површинске токове. Готово да и не постоје послијератни подаци о квалитету 
воде. Систем праћења квалитета површинских вода који је постојао прије рата 
није у функцији већ преко 10 година. Никад се није вршило праћење квалитета 
подземних вода. Систем станица за праћење се полако обнавља, великим 
дијелом уз помоћ донатора. 
 
Отпадне воде од 90% становништва се испушта директно без пречишћавања у 
најближи водоток или у крашке пукотине које су повезане с подземном водом. 
Квалитет површинске воде, посебно низводно од насеља, је примарно због овог 
загађења, генерално низак (класа ИИИ и ИВ). Најзагађеније ријеке су Врбас, 
Босна и доњи дио Саве. Само најузводнији дијелови Уне, Дрине и Неретве 
задржавају висок квалитет воде. Крашка природа геологије доприноси загађењу 
воде и загађењу површинских вода које су удаљене од мјеста испуштања 
отпадних вода. Загађена површинска вода инфилтрира земљу, а 
неконтролирано одлагање чврстог отпада, који се мијеша с водом од кише, 
такође доприноси загађењу подземне воде. Неконтролирана сјеча шума и 
ерозија тла и планински токови резултирају еутрофикацијом површинских вода 
као и стварањем наноса и муља што повећава ризик од поплаве и загађења воде. 
Нема података о изворима индиректног загађења.  
 
У 1991.г. када је било 4,5 милиона становника, већина ријека су припадале класи 
ИВ и оптерећеност загађењем је одговарало загађењу које узрокује 9,4 милиона 
становника. Водни ресурси су такође загађени директним одлагањем чврстог 
отпада у ријеке.  
 
Кључни проблеми водних ресурса који су недавно (2002.г.) идентифицирани у 
Националном акционом плану за околиш (НЕАП) су: 
 
��Неадекватно водоснабдијевање становништва и индустрије;  
 
��Неадекватна заштита изворишта; 
 
��Неадекватно испуштање комуналне и индустријске отпадне воде; и  
 
��Неадекватна заштита од поплаве. 
 
Ти се проблеми приписују:  
 
��Непостојању интегрираног система и стратегије управљања водним 

ресурсима; 
 
��Недовољним финанцијским средствима; и 
 
��Неусклађеном законодавству. 
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Кориштење воде и управљање по секторима 
 
Обухват питком водом и канализацијом.  Јавни систем снабдијевања питком 
водом опслужује приближно 50% домаћинстава и осталих потрошача у Босни и 
Херцеговини. Остали користе друге типове алтернативног водоснабдијевања 
који су изван дјелокруга сектора водопривреде и јавног здравства. Извори 
водоснабдијевања се углавном заснивају на експлоатацији подземне воде (89% 
од укупних извора водоснабдијевања), ријеке (10,2%) и воду из природних 
језера и вјештачких акумулација (0.8%). Урбано становништво углавном има 
воду из водовода у својим домовима (96%), док у руралним подручјима 29% 
становништва има воду у дворишту, 21% у кући, а 18% користи пумпе. 
Епидемије које се преносе водом се јављају обично сезонски, у мањим 
постројењима за водоснабдијевање која нису под надзором институција јавног 
здравства. Систем водоснабдијевања не може задовољити потребе потрошача 
током сухе сезоне, када се потражња не задовољава ни по количини ни по 
квалитету због комбинације неадекватних потенцијама извора воде и 
неадекватног капацитета инфраструктуре. Чести су прекиди у снабдијевању.   
 
Канализационим системом је покривено око 56% урбаног становништва, док је 
покривеност много мања у мањим градовима и у руралним подручјима � око 
10%. Постојећа инфраструктура је значајно оштећена. Прије рата, само је седам 
градова у Босни и Херцеговини имало постројења за пречишћавање отпадне 
воде, од којих је сада само пет у функцији. Од 122 постројења за пречишћавање 
индустријских отпадних вода, само неколицина је у функцији због ратних 
девастација и недостатка опреме. Постоје бројне оперативне и физичке 
препреке за побољшање услуга водоснабдијевања укључујући непостојање 
аутономије водоводних предузећа, лоша организација водоводних предузећа, 
занемаривање одржавања; и велике губитке у систему (50%).  
 
Побољшања водоснабдијевања и третмана отпадних вода су идентифицирани 
као главни донаторски приоритет при реконструкцији Босне и Херцеговине 
након рата. У послијератном периоду, међународна заједница је обезбиједила 
210 милиона КМ директно за обнављане услуга водоснабдијевања. Да би се 
достигао ниво обезбјеђења услуга земаља чланица Европске Уније, укупно 
потребне инвестиције у водоснабдијевање и канализацију су процијењене на 1 
милијарду УСД у периоду до 2030. 
 
Наводњавање. У Босни и Херцеговини нема развијених система за 
наводњавање. Само око 0,65 % пољопривредног земљишта се наводњава.  

Хидроенергија. Укупни хидроенергетски потенцијала Босне и Херцеговине је 
6,1 ГW. Тренутно преко 60% електричне енергије потиче из хидроенергије. 
Најзначајније ријеке за будући развој хидропотенцијала су Дрина, Неретва и 
Требишњица.  
 
Поплаве. У Босни и Херцеговини постоји стални ризик од поплава. Поплаве 
пријете $% од укупне површине БиХ и 60% равничарског подручја. Поплаве су 
доста честе у равницама кроз које теку главне ријеке и гдје се одвија интензивна 
пољопривредна производња. Упркос бројним објектима за заштиту од поплаве 
и ублажавање посљедица поплаве, многа подручја су често погођена поплавна. 
Штете од поплава у великој мјери превазилазе капиталну вриједност објеката 
који би се требали изградити у сврху спрјечавања поплава. У том смислу је 
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значајно хитно резервирање мјеста за акумулације и ретенције. Међутим, 
реконструкција оштећених објеката и обезбјђење неопходних средстава је 
приоритет у односу на изградњу нових објеката за заштиту од поплаве и 
ублажавање њених посљедица. Управљање поплавама је прекогранично питање, 
посебно на ријеци Сави.  
 
Законодавство и политике сектора воде  
 
У Босни и Херцеговини је од Дејтонског споразума, за сектор воде и многе 
друге секторе, изазов постојање два различита Закона о водама и двије 
различите организационе структуре. Обзиром да ФБиХ и РС имају своје 
посебне уставе и владе, обје имају одвојено законодавство укључујући и 
законодавство за сектор воде. И ФБиХ и РС имају постојеће Законе о води из 
1998.г. који има бројне недостатке и пропусте укључујући и лоше разрађену 
политику кориштења и заштите водних ресурса; недовољно регулирање 
дозвола, стандарда интеракције и кориштења воде. Да би се поставили темељи 
за разматрање питања околиша преко геополитичких граница, ЕУ ПХАРЕ 
програм је финанцирао израду новог сета шест оквирних закона о околишу, 
укључујући и Закон о води. Нови Закон о води (још увијек у процедури 
усвајања) регулира заштиту вода, обале и земљишта уз воду. Нови Закон о води 
(заснован на Оквирној директиви ЕУ за воду) налаже приступ по сливовима у 
администрацији воде и успоставља нова тијела одговорна за заштиту воде 
заснована на сливним подручјима. Иако ће нови Закон о води ријешити многе 
недостатке претходних закона, и он још увијек има неке недостатке који ће се 
ријешити под-законским прописима.  
 
ЕУ је тражила хармонизацију ентитетских Закон о води у један заједнички 
закон, међутим оба ентитета су ревидирала нацрте Закона о води у складу са 
својим потребама. Ипак, међу законима нема значајнијих разлика. Међу 
ентитетима је такође различит статус усвајања закона. Тренутно у РС, Закон о 
води чека на усвајање. У ФБиХ, је међутим нацрт Закона о води још увијек у 
процедури усвајања. Треба напоменути да одредбе који регулирају  подземне 
воде нису садржане у Закону о води нити једног ентитета, али је планирано да 
се укључе у под-законске прописе.  
 
 
Институције за управљање водним ресурсима  
 
И у ФБиХ и у РС је агенција која је примарно надлежна за сектор воде у оквиру 
односног Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства (МПВШ). У 
оквиру МПВШ, у сваком ентитет постоји Одјељење за водопривреду које је 
одговорно за федералну водопривредну стратегију и политику, питања 
споразума и дозвола, доношење стандарда и прописа; осигурање придржавања 
закона и регулацију путем давања лиценци и инспекције; и свеукупну контролну 
на Јавним предузећима за сливна подручја. По Закону о води из 1998.г. у ФБиХ, 
МПВШ је пренијело основне одговорности за припрему стратешких одлука и 
планирање на два Јавна предузећа за сливна подручја, једно за слив ријеке Саве 
и друго за слив Јадранског мора. Међуентитетска комисија за координацију 
водопривредних питања је основана 1998.г. између осталих задатака, Комисија 
за воду се бави међународним водопривредним пројектима; сарадњом с 
Хрватском, Србијом и Црном гором на питањима која се тичу воде, као и  
хармонизацијом надгледања квалитета воде и заштите од поплава између два 
ентитета.  
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Као што је горе поменуто, новим Законом о води се реорганизира управљање у 
сектору укључујући и успостављање међуентитетских агенција за сливна 
подручја. Програм техничке помоћи ЕУ ће финанцирати пилот провођење 
новог приступа  на двије агенције за слив Босне и Врбаса. Искуства стечена из 
овог 18-омјесечног пројекта који ће почети у 2003.г. ће се користити за даљи 
развој концепта.  
 
Као што је горе поменуто, међуентитетска сарадња у области водопривреде је у 
надлежности Међуентитетске комисије за воду. Надлежности комисије за водне 
ресурсе су:  
 
��Међународни споразуми о управљању водом; 
 
��Међународни водотоци; 
 
��Међународни водопривредни пројекти; 
 
��Сарадња с Републиком Хрватском и Србијом и Црном Гором на питањима 

која се тичу воде; 
 
��Хармонизација садашњих и будућих водопривредних прописа; 
 
��Хармонизација и праћење стандарда квалитета воде; 
 
��Хармонизација програма одлагања чврстог отпада � заштита водних 

ресурса; 
 
��Хармонизација и контрола рада лабораторија за праћење квалитета воде и 

категоризацију водотока; 
 
��Изградња и реконструкција водопривредних објеката на и у близини 

међуентитетске линије; 
 
��Објекти подијељени међуентитетском линијом; 
��Хармонизација планских докумената из области водопривреде за објекте 

које дијели међуентитетска линија; 
 
��Прикупљање и размјена података (међуентитетских и међународних); и 
 
��Хармонизација планова за заштиту од поплаве и других екстремних 

ситуација. 
 
Друга значајна препрека за сектор воде је непостојање тијела на државном 
(федералном) нивоу одговорног за околиш и воду. Не постоји организација на 
државном нивоу одговорна за свеукупно управљање и координацију у области 
околиша и воде. То води до бројних уских грла и препрека за ефективну 
међународну сарадњу у области водних ресурса. На примјер, иако је Босна и 
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Херцеговина потписница неких међународних конвенција које се односе на 
воду (укључујући: Међународну конвенцију за заштиту птица, Конвенцију о 
рибарству и конзервацији живих ресурса у морима, Рамсар конвенцију о 
мочварном тлу и Конвенцију о заштити морског околиша и обалног подручја 
Медитерана, Конвенцију о биодиверзиту; Конвенцију о сарадњи на заштити и 
одрживом кориштењу ријеке Дунав), има најмање још 21 значајан 
мултилатерални споразум о заштити воде и околиша које Босна и Херцеговина 
још није потписала, углавном због непостојања државног тијела које би за то 
било надлежно. Такође, учествовање у значајним регионалним иницијативама, 
као што је Споразум о сливу Дунава и Акциони план за Медитеран, је за Босну 
и Херцеговину ограничено на статус посматрача због непостојања тијела на 
нивоу државе које би се бавило међународним питањима. Стога, Босна и 
Херцеговина пропушта значајну финанцијску подршку и техничку помоћ које 
се нуде по тим споразумима за помоћ при имплементацији и праћењу 
међународних процедура и стандарда. (Босна и Херцеговина је посматрач за 
Хелсиншку конвенцију о прекограничним водама и Конвенцију о заштити 
Дунава. Од Министра за вањске послове је тражено да се ове конвенције 
ратифицирају, али одлука о томе још није донешена).  
 
Слично законском оквиру за воду, испитана је и организациона структура, 
посебно путем програма ЕУ за институционално јачање сектора воде и студије 
�Хитно јачање институција� коју је финанцирао МЕТАП. Постигнут је 
концензус да би се требала успоставити вертикална интеграција између ентитета 
и државе за питања околиша која имају међународни карактер. По новом Закону 
о Вијећу министара је предложено формирање Комисије за одрживи развој која 
би била тијело одговорно за међународна питања водних ресурса путем под-
комисије за воде. Нова организациона структура је успостављена и чека се њено 
одобрење од стране владе. 
 
Питања прекограничних и међународних вода  
 
Управљање поплавама, контрола загађења воде и праћење квалитета воде 
представљају значајне изазове у управљању водним ресурсима у Босни и 
Херцеговини и сви захтијевају прекогранични приступ. ФБиХ и РС су биле у 
великој мјери неефективне у рјешавању тих проблема, посебно због 
непостојања ефективних веза с Хрватском и Србијом и Црном Гором, с којима 
имају заједничке кључне међународне водотоке. Институције и организациона 
структура водопривредног сектора у Босни и Херцеговини се разликују од 
сусједних. Препрека за ефективне међународне везе могу бити интерни 
политички спорови у вези с управљањем водом, као посљедица два различита 
Закона о води и приступа заштити воде. Очекује се да ће два нова, 
хармонизирана, ентитетска закона и примјена приступа ријечног слива у 
управљању водним ресурсима смањити интерне проблеме у вези с управљањем 
водним ресурсима. За надати се да ће, предложено тијело на државном нивоу 
(Комисија за одрживи развој) које ће се бавити питањем водних ресурса, 
обезбиједити могућност да Босна и Херцеговина учествује у међународним 
иницијативама, као што је Комисија за слив Дунава.  
 
Постоје значајни изазови везани за прекограничне водне ресурсе обзиром да су 
они у вези с уравнотежењем конкурентне потражње и сукоба интереса са 
заштитом и очувањем околиша. На примјер, ријека Неретва и њена делта имају 
прекограничну природу. Неретва има значајан хидроенергетски потенцијал и 
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производњу; значајан је извор воде за водоснабдијевање и наводњавање; и 
потребна је контрола поплаве. Ипак неке од тих активности могу имати 
погубног утицаја на глобално значајан биодиверзитет и обалне екосистеме у 
делти Неретве. Већина сливова у Босни и Херцеговини је углавном у ФБиХ, а 
само неки су у РС, док су низинско подручје и делта у Хрватској. Обално 
подручје које је под утицајем ријеке припада и Босни и Херцеговини и 
Хрватској. Геополитичке и административне границе у ријечном сливу, и на 
унутарњем (ФБиХ и РС) и међународном нивоу, чине рјешавање заједничких 
проблема и оптимално управљањем сливом и обалним подручјем сложеним и 
тешким. Надаље, остваривање интегрирано концепта управљања водним 
ресурсима и одрживог развоја ријечног слива и обалног подручја зависи од 
интегрираних планова за управљање водним ресурсима, који су, за узврат, 
засновани на здравим базама података о водним ресурсима. У Босни и 
Херцеговини обоје недостаје.  
 
Кључна питања и изазови  
 
Прекогранично у Босна и Херцеговина има додатни значај обзиром на 
постојање двије одвојене владе и законодавства. У прошлости су политички 
оптерећени спорови о политици сектора воде онемогућавали напредак у правцу 
одрживог развоја водних ресурса у Босни и Херцеговини. Разлике у 
ентитетским водопривредним структурама су такође онемогућавали ефективно 
управљање ресурсима. За надати се да ће нови Закон о води и међуентитетска 
организација ријечних сливова, увођењем међуентитетског приступа у 
управљању водама, превазићи те препреке и бити примијењени и на 
међународном плану.    
 
У самој Босни и Херцеговини, обзиром на чињеницу да шест од седам ријека у 
Босни и Херцеговини протиче кроз оба ентитета и да пролазе кроз најмање два 
кантона, постоји очита потреба за координацијом и сарадњом на међу-
кантоналној и међуентитетској основи. Донедавно су ентитети имали различите 
околишне циљеве и методе за њихово остваривање, укључујући и  управљање 
водним ресурсима. Настојања на хармонизацији закона и институција напредују, 
али сектор је још увијек у стању промјене. За Босну и Херцеговину ће бити 
значајан изазов да имплементира ново околишно законодавство. Може доћи до 
одлагања примјене Закона о водама. Органи сектора воде у Босни и 
Херцеговини ће у блиској будућности бити у релативно великој мјери 
заокупљени интерним реструктурирањем, што може одвратити њихову пажњу 
од прекограничних иницијатива.  
 
На нивоу земље, кључни изазов је то што системи за водоснабдијевање не могу 
задовољити потребе потрошача у току сушне сезоне због комбинације 
неадекватне расположивости водних ресурса и неадекватног капацитета 
инфраструктуре. Најзначајније мјере за унапрјеђење рјешавања проблема у овој 
области су модернизација сектора водопривреде укључујући агенције за ријечне 
сливове; хармонизацију законодавства између ентитета; те подстицање 
учествовања приватног сектора у областима водоснабдијевања и канализације.  
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СОЦИО-ЕКОМОМСКИ ИНДИКАТОРИ
1990 2000 2015 2020

Укупно становништво (милиони) 4.31 3.98 4.28 4.24
    Урбано 39% 43% 51% 54%
    Рурално 61% 57% 49% 46%
Извор: Aquastat database FAO 2000

1990 2000 Циљ за  2015
Приступ води из водовода n.a 72% 86%
    Урбано n.a 87% 94%
    Рурално n.a 60% 80%
Нап. Циљ се односи на MDG

1993 2000 Циљ за  2020
Приступ канализац 35% 37% 69%
    Урбано 71% 71% 86%
    Рурално 12% 12% 56%
Нап. Циљ се односи на MDG

1999
Удио сиромашних у рур. подр. n.a.

1994 1995 1999 2000
GDP по становнику (конст. 1995 US$) 439 546 1479 1526
GDP укупно (млрд. 1995 US$) 1.5 1.9 5.7 6.1
   Удио пољопривреде 36% 25% 14% n.a.
    Удио индустрије 27% 26% 25% 26%

1990 1994 1999 2000
Радна снага (милиони људи) 2.0 1.6 1.8 1.9
    Удио у пољопривреди 11% n.a n.a n.a
    Удио у индустрији 48% n.a n.a n.a

Просјечан год. раст 1995-97 1998-00
    GDP-a 48.8% 12.4%
    Становништва 0.1% 4.1%

1999
Стопа смртности новорођен. (на 1000 живор) 13.0

ЗЕМЉИШНИ И ВОДНИ РЕСУРСИ
Земљ. површина (мил. ha) 5.11
Земљ. површ. у међунар. слив. (мил. ha) 4.78
Проценат земље у међунар. слив. (мил. ha) 93.5%
Просјечне падавине (mm) 1,375
Просјечна укуп. количина падавина (BCM) 13

Укупни интерни водни ресурси (BCM) 36.0
    Од чега површ. воде (BCM) n.a.
    Од чега подземне воде   n.a.
       Прекпапање површинске и подземне воде n.a.

Укупни вањски водни ресурси (BCM) 2.0
    Oд чега површинске воде (BCM) n.a.
    Од чега подземне воде n.a.

Укупни водни ресурси (BCM) 38.0
    Од чега укупно површинске воде (BCM) n.a.
    Од чега укупно подземне воде (BCM) n.a.
Преклапање између површинске и подз. воде       n.a.
Омјер зависности 5.3%

1990 2000 2015 2020

Водни ресурси по становнику (кубн. мет./год) 8,821     9,555     8,881     8,954     

1990 1993 1994 1995
Укупна год. подрошња (у BCM) 0.8 0.0 0.0 0.0
    Наводњав. 0.0 0.0 0.0 0.0
    Индустрија 0.0 0.0 0.0 0.0
    Домаћинства 0.0 0.0 0.0 0.0
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КВАЛИТЕТ ВОДЕ И ЗАГАЂЕЊЕ
Стварање отпадних вода (BCM) n.a.
Пречишћавање отпад. вода n.a.

1990 1995 1996
Годишња BOD емисија дневно (M тона) 50.7 4.1 8.9
Годишња BOD по становнику (kg) 4.3 0.4 0.9

ВОДЕНИ ЕКОСИСТЕМИ
Мочваре одређене као Ramsar локације (2002)
   У ha 7,411
    Kao % земљ. Пов 0.1%

БРАНЕ И ХИДРОЕНЕРГИЈА
Капацитет акумулација 3.85
    Бране за навод.
    Хидроенер. Бране
Кпацитет акумулација у кубним мет. по станов. 968        ( у 2000)

Теоретски вруто хидроенергетски потенц.  (GWh/г) 28000
    Технички изводљив (GWh/г) 24,000
    Екомски изводљив (GWh/г) 19,000
Садашња произв хидроенергије (GWh/г) 8,900 ( у 2000)

1992 1995 1998 1999
Укупна произв. ел. енергије (GWh/год) 12200 2321 2538 2615
    Од хидроенергије 24.6% 61.2% 61.2% 61.2%

НАВОДЊАВ. 1992 1995 1998 1999
Навод. земља  ('000 ha) 2.0 2.0 2.0 3.0
    Навод. земља по становнику (ha) 0.0005 0.0006 0.0005 0.0008
    Навод. земља као дио пољоп. земљ. 0.2% 0.3% 0.3% 0.5%

СЛАТКОВОДНО РИБАРСТВ. 1992 1995 1998 1999
Рибарска производ. (Tons) 2000 2500 2500 2500
     Рибарска производ. по станов. (kg) 0.51 0.73 0.68 0.65

ФИНАНЦИРАЊЕ СЕКТОРА ВОДЕ 1994 1995 1997
Просјечан проврат трошк
    Услуе наводњавања 
   Услуге водоснабдијевања 
  * Ово су процјене 

Просјечна цијена воде (US cent/m3) 1997
      Комунална
      Индустр.

Трендови наводњав. пов. (ha)
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БУГАРСКА  
 
Социо-економски и географски контекст 
 
Бугарска је смјештена на југоисточном крају Балканског полуострва. Покрива 
површину од приближно 11,1 милион хектара с 378 км обале. Око једна 
трећина земље је брдско-планинска, а равничарска подручја су смјештена у 
сјеверном (Дунавска висораван) и централном дијелу (Трацијанска низија). 
Клима се варира од континенталне (углавном зими, посебно на сјеверу и западу) 
до медитеранске (углавном љети, посебно на истоку и југу). Просјечна 
преципитација износи 650 мм, али варира од 480 мм на црноморској обали до 1 
800 мм у планинским крајевима. Падавине се јављају углавном љети на сјеверу, у 
јесен и зиму на југу, а дуж црноморске обале су равномјерно распоређене током 
године.  
 
Током 1990-тих број становника у Бугарској се значајно смањио. У 2000.г. је 
процијењени број становника био 7,95 милиона � 770 000 мање него у 1990.г. 
Бугарска је у знатној мјери урбанизирана, при чему око двије трећине 
становништва живи у урбаним подручјима. Историјски, водни ресурси су имали 
кључну улогу у привреди Бугарске: између 20% и 30% пољопривредног 
земљишта се наводњава.   
 
База водних ресурса 
 
Бугарска има три главна хидролошка дренажна подручја: јужно које се протеже 
до Егејског мора (42% од укупне површине), сјеверно које се протеже до Дунава 
(42%) и источно које се протеже до Црног мора (16%). Бугарска је у 
водопривредне сврхе подијељена у четири слива: дунавски, црноморски, 
источно егејски и егејски. Око 86% њене територије припада међународним 
сливовима заједничким са свим сусједним земљама: Турска, Грчка, БЈР 
Македонија, Србија и Црна Гора и Румунија.   
 
Површински и подземни ресурси. Генерално, ријеке су кратке уз изузетак 
Дунава. Укупан годишњи проток површинских токова је 20,4 БЦМ, а варира од 
9 БЦМ током сушне године до 35 БЦМ током влажне године. Годишња 
расположивост воде се процјењује на 6,4 БЦМ. Њени укупни водни ресурси 
износе 21,3 БЦМ или 2 680 м 3 по становнику годишње. Ресурси су неједнако 
распоређени у времену и простору. Ова неравномјерна дистрибуција доводи до 
недостатка воде на многим локацијама.  
 
Према Националној стратегији околиша из 2001.г., у току посљедњих деценија 
је уочена промјена хидролошког биланса: просјечни проток за период 1961-
99.г. је опао за 7% у поређењу с периодом 1935-84. Штавише, током периода 
1985-95.г. уочен је пад од 40% у односу на период 1935-84.г.  
 
Мочварно тло.  У прошлости је велико вриједно мочварно тло уз Дунав 
уништено као резултат радова на насипима и дренажама у обалној зони. Влада 
је направила акциони план за обнављање и заштиту мочварног земљишта и 
обавезала се да ће обновити одређена подручја која су раније уништена. У 
2000г. Бугарска, Румунија, Молдавија и Украјина су потписале Декларацију о 
сарадњи у циљу заштите кључних мочвара и шума на наплавним  равницама 
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дуж дунавског дијела Зеленог коридора у доњем току Дунава, што је 
иницијатива коју подржава  Свјетски фонд за природу (WWФ).   
 
Квалитет воде.  Иако се квалитет површинских ријека значајно побољшао 
током прве половине 1990-тих као посљедица смањења индустријске 
производње у бројним индустријским постројењима и инвестиција у 
спрјечавање загађења, квалитет површинских вода је још увијек забрињавајући. 
Од 253 мониторинг станице у цијелој земљи, 24% не задовољава потребне 
критерије.   
 
Изворе подземне воде углавном користе домаћинства и у мањој мјери 
индустрија и за наводњавање. Због неколико година суше, одређене зоне 
Бугарске се сада ослањају на подземне воде за наводњавање. У неким 
случајевима, то је довело до смањења нивоа подземних вода � који је достигао 
пад до 4 метра на неким локалитетима. Генерално, квалитет подземних вода је 
прилично добар. Проблеми загађења постоје на одређеним локацијама. 
Забиљежени су случајеви загађења подземних вода нитратима, фенолима из 
деривата нафте и пестицидима.  
 
Кориштење воде и управљање по секторима 
 
Водоснабдијевање и канализација. Око 99% становништва Бугарске има 
приступ води из водовода. Око 88% свих насеља има воду из водовода: 100% 
градова и 84% села. Бројна мала села ( с мање од 200 становника) нема 
водоснабдијевање из водовода � углавном у планинским подручјима гдје је 
остало мало људи као посљедица миграције. Око 76% воде из водовода потиче 
од површинске воде, а 24% из извора подземне воде.  
 
Током претходне деценије, око 1,2 милиона људи у око 500 насеља, који 
углавном зависе од неуређених извора ријека, се суочило с неким обликом 
редукције воде. Регије Враца, Габрова, Перника, Благоевграда и Монтане су 
биле највише погођене. Насеља у близини планине Рила се такође суочавају с 
недостатком воде без обзира на чињеницу да се ова регија карактеризира као 
богата водом. Велики градови попут Враца, Ловеча, Грабова и осталих су имали 
строге редукције �становништво је имало воду само 2 сата дневно.  
 
Бугарска има приближно 30 постројења за пречишћавање воде, основни облик 
третмана је дезинфекција хлором. Генерално квалитет �сирове� воде је добар, 
али однедавно долази до одређених погоршања. Раније је велики дио узорака 
воде био у складу с бугарским стандардима, како је забиљежено у извјештајима 
регионалног Хигијенско-епидемиолошког завода. Међутим за период 1995-97.г. 
Завод наводи да неки узорци из главних извора воде не задовољавају бугарске 
стандарде2.  
 
Неки од највећих проблема везаних за квалитет питке воде су сљедећи. Прво, 
вода у неким руралним подручјима садржи високе нивое нитрате, за које се 
сматра да утичу на здравље дјеце. Просјечна стопа прикључака на водовод за 
градове (преко 2 000 становника) је само 62%.Тиме је погођено 3% 
становништва које је прикључено на водоводни систем, иако се проблем у 
задње вријеме смањује обзиром на нове заштитне зоне подземних вода. Друго, 
                                                           
2  Burgas, Pazard�ik, �umen, Ruse, Jambol i Haskovo nisu pro�li kontrolu hemijskih standarda. 
Haskovo i Smoljian nisu pro�li kontrolu mikrobiolo�kih standarda.  
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јавила се контаминација арсеном у ријеци Тополници као резултат радова на 
обогаћивању бакра у постројењу близу Пирдопа, што је имало утицаја на 
квалитет воде за пиће у Пазарџику (око 78 000 становника). Треће, 
контаминација нафтом погађа Плевен (око 120 000 становника). Четврто, 
водоснабдијевање насеља дуж ријеке Марице низводно од Пловдива (око 160 
000 становника) и дуж Дунава (око 340 000 становника) је погошено озбиљним 
микробиолошким загађењем.   
 
У 1998.г. око 67% становништва је било прикључено на канализациони систем, 
а само дио канализационог система је био прикључен на постројење за 
пречишћавање отпадних вода. Као резултат, око 36% отпадне воде из јавног 
канализационог система се није никако пречишћавало. Тренутно само 13 од 
укупно 28 градова с више од 50 000 становника има постројење за 
пречишћавање отпадних вода, а само 26 од укупно 97 градова с више од 10 000 
становника има постројења за пречишћавање отпадних вода. Урађен је 
Национални програм за изградњу приоритетних постројења за пречишћавање 
отпадних вода у градовима с више од 10 000 становника. До сада је остварено 
мало напретка на његовој имплементацији.  
 
Наводњавање. До 1989.г. систем за наводњавање је био изграђен на око 0,8 � 
1,25 милиона ха. У оквиру наводњаваног подручја, дренажни систем је изграђен 
на 0,13 милиона ха. Површина погодна за наводњавање се значајно смањила 
током 1990-тих, опавши на 0,64 ха у 1996.г. Наводњавање је у великој мјери 
зависило од пумпања. Степен могућности кориштења система за наводњавање 
се континуирано смањује. Површина која се стварно наводњавала у 2001.г. је 
износила само 58 000 ха.  
 
У току 1990-тих је дошло до драстичног пада кориштења воде за наводњавање с 
1,2 БЦМ у 1991.г. на мање од 100 МЦМ у 1997.г. Дошло је до погоршања 
инфраструктуре за наводњавање због пропадања великих фарми и недостатка 
финанцијских средстава за реструктурирање система за наводњаање да би 
задовољили потребе малих фармера. Просјечни губици воде из система за 
наводњавање износе 57%, досежући у неким подручјима чак и 75%. Повећање 
цијене наводњавања је такође допринијело смањењу наводњавања. Фармери 
нису спремни да плаћају по стопама које се крећу од 0,01 � 0,085 УСД по м3, 
посебно у подручјима гдје систем за наводњавање није у функцији.  
 
Институционални фактори су допринијели напуштању система за 
наводњавање. Прво, системи за наводњавање су рађени да опслужују велике 
производне јединице, а сада би требали обезбјеђивати воду бројним 
фармерима. Систем не може одговорити на различиту потражњу. Друго, на 
локалном нивоу не постоје јасни механизми за рјешавање имовинско-правних 
односа. Иако постоји законодавство које омогућава пренос објеката за 
наводњавање на кориснике воде који су спремни да преузму њихово управљање, 
инфраструктура за наводњавање је још увијек под контролом државе или 
локалних опћина. Треће, нередовитост снабдијевања водом уз нестабилност 
пољопривредних цијена је допринијела напуштању система за наводњавање. 
Четврто, иако недостатак воде није допринио смањењу кориштења воде за 
наводњавање, очекује се да ће то имати значајну улогу у блиској будућности.   
 
Постоје планови за рехабилитацију економски одрживих система којима 
управљају удружења корисника воде, која су одговорна за мрежу и избор 
култура. Дугорочни циљ је обнова система за наводњавање на око 400 000 ха.  
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Хидроенергија.  Теоретски бруто хидроенергетски потенцијал је 26 400 
ГWх/годишње, док је технички изводљив потенцијал 15 000 ГWх/годишње. До 
сада је развијено око 30% тог потенцијала. Према посљедњим процјенама, 
већина хидроенергетског потенцијала � око 90% - је концентрирана у 
југоисточној регији. Хидраулична инфраструктура је имала утицаја на акватичне 
екосистеме у акумулацијама и низводно. Постоје планови за изградњу нове 
бране на ријеци Арди у сарадњи с Турском.  
 
Поплаве и суше.  Бугарска је у прошлости била захваћена бројним поплавама. 
Интензивне љетне олује, које су највјероватније од маја до августа, су значајан 
узрок поплава, као и топљење снијега (од јануара до марта) посебно када је 
праћено кишом или снијегом, и ледени блокови су значајан узрок изливања 
Дунава. Штета од поплаве се углавном састоји од уништавања стамбених и 
пољопривредних објеката, цеста, усјева, домаћих животиња и губитка 
капацитета акумулација због нагомиланих наноса, понекад и уништавање 
жељезничких пруга.    
 
Поплавама су посебно склоне равнице уз Дунав, као и поља и долине крај ушћа 
Дунава и црноморских ријека, те низије Горње Трације и Бургаса. Изливање 
Дунава 1942 (узроковано леденим блоковима) је довело до штета процијењених 
на 100 милиона УСД, погодивши око 19 000 становника и оштетивши преко 4 
000 објеката. Од изливања мањих ријека, изливање Росице 1939 (узроковано 
кишном бујицом) је довело до штета од око 25 милиона УСД, а 47 особа је 
изгубило животе. Поплаве из 1957 (узроковане обимном преципитацијом у 
неколико ријечних сливова) су погодиле већину ријечних система у Бугарској, а 
на неким ријекама су биле катастрофалних размјера, посебно на Марици. Тада 
су поплављена 52 града и села, уништено више од 3 700 објеката, 31 
жељезнички мост, погођено је 840 породица и шест људи се утопило. Штета је 
била процијењена на око 100 � 150 милиона УСД, 0,5% националног дохотка.    
 
Од 1997.г. до 1988.г. компензације исплаћене на име поплава су биле реда 
величине 40 милиона УСД. Од 1993.г. до 1998.г. је евидентирано 120 поплава у 
области сљедећих градова:  Монтана, Враца, Габрово, Велико Турново, Варна, 
Бургас, Смољан, Курдјали и Пловдив, између осталих. Укупна штета од поплава 
између 1990.г. и 2001.г. је процијењена на 56 милиона УСД. У посљедњих 15 � 
20 година, постоји тренд смањења поплава, што је очито посљедица смањења 
падавина и свеукупних водних ресурса у неким сливовима. Међутим, још увијек 
се јављају мање и локално штетне поплаве 
 
У посљедњих пола стољећа се подузимају активности на регулирању ријека и 
заштити од поплаве. Више од 2 000 акумулација сада регулира водни режим, с 
укупним капацитетом од преко 37% просјечног годишњег ријечног протока. У 
посљедњој деценији су, међутим, обустављена посматрања на бројним 
хидрометеоролошким станицама у систему, чак и у подручјима с високим 
ризиком. Штавише, микро-бранама изграђеним 1950.г. � 1965.г., првобитно 
рађеним по непоузданим сигурносним стандардима, се сада лоше управља или 
су у потпуности напуштене. Оне сада представљају велики ризик од плављења.  
 
Бугарска је склона сушама. Једна од главних карактеристика климе Дунавске 
равнице је недовољна преципитација, што доводи до исушивања и честих суша. 
Суше су биле веома честе у посљедњем стољећу и довеле су до многих 
конфликата међу корисницима воде и великих губитака у сектору 
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пољопривреде. Земљу је погодило неколико љетних суша, најтеже су 
забиљежене 1980-тих (најсувља деценија стољећа) и 1940-тих (друга најсувља 
деценија). Од краја 1970-тих је забиљежен тренд смањења преципитације, 
посебно током пољопривредне сезоне. Посљедњих година клима у Бугарској 
постаје сувља. Између 1984.г. � 1993.г., земљу је погодило више од 5 сушних 
година. Љетна суша 1993.г. је погодила пољопривредни сектор. Губици усјева 
узроковани сушом су процијењени на 260 милиона УСД (2% ГДП-а). Љето 
1996.г. се карактеризирало недовољном преципитацијом током пољопривредне 
сезоне што је довело до значајних смањења приноса основних 
пољопривредних усјева, што је за узврат утицало на обезбјеђење хране. У 
1996.г.годишња производња кукуруза и пшенице је износила 44%, односно 50% 
просјечне производње у период 1961.г. � 1990.г. слични губици су се јавили 
током суше 2000.г. 
 
Континуиране суше су такође утицале на водоснабдијевање питком водом. У 
1994.г. суша је узроковала исушивање свих акумулација које снабдијевају Софију 
� у то вријеме се вода испоручивала 24 сата свака три дана и Влада је предвиђала 
вјештачко изазивање кише да би се обезбиједила кишу у регији. У 2000.г. је око 
450 000 људи било погођено редукцијом воде због суше. У току је израда 
планова за изградњу нових шест брана (процијењени трошкови 22 милиона 
УСД) да би се превазишао недостатак воде.  
 
 
Законодавство и политика водних ресурса   
 
У 1997.г. је урађен нацрт Стратегије интегрираног управљања водом за период 
1997.г. � 2002.г. Иако је Стратегија дала добру основу за институционалну 
реформу сектора воде, недостатак финанцијских средстава и недовољне 
техничке способности су онемогућили њену имплементацију. Ипак, 
најзначајнији корак напријед је било усвајање новог Закона о води у јулу 1999.г., 
који је ступио на снагу у јануару 2000.г. Нови Закон о водама је замијенио стари 
Закон о водама из 1969.г., задовољава националне захтјеве и у складу је са 
законодавством Европске Уније.    
  
Нови Закон о водама је довео до фундаменталних промјена у начину управљања 
водама у Бугарској. Према новом Закону о водама, водама у Бугарској се треба 
управљати као заједничким, националним и недјељивим природним ресурсима; 
и појединачним сливовима се треба управљати на интегриран начин. Закон о 
водама обухвата елементе планирања; идентифицира четири природна ријечна 
слива; захтијева успостављање Дирекција за управљање водама, вијећа за 
ријечни слив; захтијева припрему планова управљања ријечним сливом и 
Националне водопривредне основе. По новом Закону је успостављен систем 
издавања лиценци за кориштење воде и водопривредних објеката. Тај систем 
обухвата: лиценце за кориштење површинских и подземних вода; лиценце за 
кориштење водопривредних објеката као што је инфраструктура за питку воду, 
заштиту од поплаве, рибогојилишта, итд.; лиценце за активности које могу 
утицати на природно стање базе ресурса; те лиценце за испуштање отпадне 
воде. 
 



Bilje�ke o vodi za zemlju i činjenice o vodi  31 

31 

Закон о водама уводи накнаду за природне ресурсе за кориштење воде и 
водопривредних објеката у пословне сврхе3.  Ову накнаду плаћа ималац 
лиценце за количину воде захваћену из извора гдје се потрошња мјери. 
 
Ефективна имплементација Закона о водама захтијева припрему и усвајање 
серије прописа и пратећих имплементационих прописа, од којих су неки 
тренутно у припреми (нпр. за, између осталог, унапрјеђење система за издавање 
дозвола, развој регулаторног система за утврђивање тарифа за услуге 
обезбјеђења воде, мониторинг и унапрјеђење лабораторија); и институционалне 
промјене у различитим институцијама које управљају водама.  
 
Водопривредне институције  
 
Нови Закон о водама даје институционални оквир за управљање водним 
ресурсима на нивоу националног слива и сектора. На националном нивоу, 
тијела за управљање водама су Вијеће министара и Министарство за околиш и 
воде. Вијеће сачињавају представници сљедећих институција: Министарство за 
околиш и воде, Министарство за регионални развој и јавне радове, 
Министарство пољопривреде и шумарства, Министарство индустрије, 
Министарство промета и комуникација, Министарство здравства, Министарство 
финанција, Министарство за енергетику и енергетске ресурсе, Бугарска 
академија наука и невладине организације.  
 
На нивоу слива, тијела за управљање водом су Директори дирекција за четири 
слива. За сваки слив ће се формирати четири вијећа слива, која ће обухватити 
представнике државне администрације, опћинске администрације, корисника 
воде, НВО и научних институција. Четири дирекције сливова су успостављене у 
јануару 2000.г.  
 
На нивоу сектора, Министарство пољопривреде и шумарства је одговорно за 
управљање водом за наводњавање, објектима за одводњу и заштиту од поплаве. 
Министарство за регионални развој и јавне радове је задужено за 
имплементацију националне политике јавних радова, посебно за развој система 
за водоснабдијевање и канализације. Министарство промета је задужено за 
контролу промета путника и терета на Дунаву и Црном мору. Министарство 
здравства врши контролу квалитета воде за пиће купање заједно с Регионалном 
хигијенско-епидемиолошком инспекцијом.  
 
Сада кад је успостављен модеран институционални оквир за управљање водним 
ресурсима, предстојећи изазов је јачање активности на управљању водама, 
посебно побољшање капацитета и техничких способности и учествовања 
јавности у процесу доношења одлука.  
 
Питања прекограничних и међународних вода 
 
Иако само 1% од обновљивих ресурса Бугарске долази из сусједних земаља, око 
86% њене територија припада међународним ријечним сливовима. Као 
резултат, питања прекограничних вода су од посебног значаја за Бугарску. 
Отпадне воде с бугарске територије доспијевају у Дунав, Црно море и Егејско 
                                                           
3  Kada se koristi za individualne potrebe, naknada je nula. Individualne potrebe imaju usku 
definiciju: količina uzete vode ne smije preći 2 l/sek i 10 kubnih metara u 24 sata, kada se voda koristi u 
okviru parcele; ili 0,20 ha uz ne vi�e od 3 000 kubnih metara po ha.   
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море. Због ограничене расположивоти и недостатка јавних средстава, Бугарска 
заостаје у изградњи нових постројења за пречишћавање отпадних вода. Према 
расположивим статистикама, око 785 МЦМ отпадне воде се испустило у 2001.г. 
од чега је 56% било у складу с националним стандардима, 6% је било 
дјелимично третирано и 30% је испуштено без третмана. У 1992.г., Бугарска је 
потписала УНЕЦЕ Конвенцију о заштити и кориштењу прекограничних 
водних ресурса и међународних језера, а у 1999.г. Протокол о води и здрављу.   
 
Тренутно се посебна пажња посвећује заштити квалитета воде ријеке Марице. 
То је прекогранична ријека и загађење из узводних дијелова узрокује 
међународне проблеме. Та регија јужне Бугарске обухвата око 20% површине 
слива, и представља дом за око 25% укупног становништва. Поред тога, то је 
значајна индустријска регија која узрокује загађење низводних токова према 
Грчкој.  
 
Након деценија преговарања, , 1996.г. је потписан споразум између Бугарске и 
Грчке о кориштењу ријеке Нестос. Споразум омогућава Грчкој кориштење 29% 
просјечног годишњег протока ријеке Нестос у току 35 година.  
 
У 1999.г. је успостављен заједнички програм мониторинга ријеке Струме од 
стране бугарских и грчких стручњака, потписивањем билатералног споразума 
између двије земље.  
 
Рјешавање акутних околишних проблема на ријеци Тимок, која је веома 
загађена рударским активностима у Србији и Црној Гори, из које се вода 
користи за наводњавање, захтијева билатералне споразуме с БЈР Македонијом и 
Србијом и Црном Гором.  
 
Кључна питања и изазови  
 
Сектор водопривреде задњих година пролази кроз фундаменталне промјене 
законодавства, политике и институционалног оквира. Од значаја ће бити 
изградња капацитета младих водопривредних институција да могу ефективно 
имплементирати нови Закон о водама. Препоручује се да Бугарска усвоји 
партиципаторни приступ приликом израде водопривредних основа за сливове 
и направи добар водни биланс за сваки слив. Земља би требала уложити у 
кампању подизања свијест да би укључила актере у процес планирања и добила 
њихову подршку за имплементацију акционог плана. Требала би истражити 
узроке малог кориштења система за наводњавање и његових посљедица по 
рурално становништво, те процијенити одрживост рехабилитације постојећег 
система.  
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БУГАРСКА: ЧИЊЕНИЦЕ О ВОДИ

СОЦИО-ЕКОМОМСКИ ИНДИКАТОРИ
1990 2000 2015 2020

Укупно становништво (милиони) 8.72 7.95 6.82 6.47
    Урбано 66% 67% 69% 71%
    Рурално 34% 33% 31% 29%
Извор: Aquastat database FAO 2000

1990 2000 Циљ за  2015
Приступ води из водовода 98% 95% 97%
    Урбано 100% 100% 100%
    Рурално 94% 84% 92%
Нап. Циљ се односи на MDG

1995 2000 Циљ за  2020
Приступ хигијенској канализ. 58% 67% 84%
    Урбано n.a 90% 95%
    Рурално n.a 20% 60%
Нап. Циљ се односи на MDG

1997
Удио сиромашних у рур. подр. 43%

1990 1994 1999 2000
GDP по становнику (конст. 1995 US$) 1716 1503 1443 1544
GDP укупно (млрд. 1995 US$) 15.0 12.7 11.6 12.3
   Удио пољопривреде 18% 11% 17% n.a.
    Удио индустрије 51% 33% 27% 28%

1990 1994 1999 2000
Радна снага (милиони људи) 4.4 4.3 4.2 4.2
    Удио у пољопривреди 19% 23% n.a n.a
    Удио у индустрији 44% 35% n.a n.a

Просјечан год. раст 1991-97 1998-00
    GDP-a -4.2% 3.6%
    Становништва -0.7% -0.6%

1999
Стопа смртности новорођен. (на 1000 живор) 14.6

ЗЕМЉИШНИ И ВОДНИ РЕСУРСИ
Земљ. површина (мил. ha) 11.09
 Земљ. површ. у међунар. слив. (мил. ha) 9.52

  Проценат земље у међунар. слив. (мил. ha) 85.8%
Просјечне падавине (mm) 681
Просјечна укуп. количина падавина (BCM) 76

Укупни интерни водни ресурси (BCM) 21.0
    Од чега површ. воде (BCM) 20.1
    Од чега подземне воде   6.4
       Прекпапање површинске и подземне воде 5.5

Укупни вањски водни ресурси (BCM) 0.3
    Oд чега површинске воде (BCM) 0.3
    Од чега подземне воде 0.0

Укупни водни ресурси (BCM) 21.3
    Од чега укупно површинске воде (BCM) 20.4
    Од чега укупно подземне воде (BCM) 6.4
        Преклапање између површинске и подз. воде 5.5
Омјер зависности 1.4%

1990 2000 2015 2020

Водни ресурси по становнику (кубних мет./год) 2,443     2,680     3,125     3,294     

1988 1997
Укупна год. подрошња (у BCM) 13.0 3.1
Пољпопривреда (навод. рибаст.) 7.2 0.3
Индустрија 4.9 1.4
Домаћинства 0.9 1.4
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КВАЛИТЕТ ВОДЕ И ЗАГАЂЕЊЕ 1990-91 1998
   Стоврене отпадне воде   (BCM) 1.73 1.14
   Пречишћене отпд. воде  (%) 42% 57%

1990 1994 1997 1998
Годишња BOD емисија дневно (M тона) 149.4 99.0 103.1 107.9
Годишња BOD по становнику (Кг) 6.3 4.3 4.6 4.8

ВОДЕНИ ЕКОСИСТЕМИ
Мочваре одређене као Ramsar локације (2002)
   У ha 20,306
    Kao % земљ. Пов 0.18%

БРАНЕ И ХИДРОЕНЕРГИЈА
Капацитет акумулација 5.0 (15-30% природног отиц.
    Бране за навод. 3.0
    Хидроенер. Бране
Кпацитет акумулација у кубним мет. по станов. 629 ( у 2000)

Теоретски вруто хидроенергетски потенц.  (GWh/г) 26,400
    Технички изводљив (GWh/г) 15,000
    Екомски изводљив (GWh/г) 12,000
Садашња произв хидроенергије (GWh/г) 3,300 ( у 2000)

1987 1990 1995 1999
Укупна произв. ел. енергије (GWh/год) 40,916 39,449 39,569 36,217
    Од хидроенергије 6.14% 4.71% 5.79% 8.35%

НАВОДЊАВ. 1992 1995 1997 1998
Навод. земља  ('000 ha) 579 673 636 582
    Навод. земља по становнику (ha) 0.07 0.08 0.08 0.07
    Навод. земља као дио пољоп. земљ. 29% 18% 18% 18%

СЛАТКОВОДНО РИБАРСТВ. 1992 1995 1998 1999
Рибарска производ. (Tons) 32,118 12,806 23,198 18,336
     Рибарска производ. по станов. (kg) 3.73 1.52 2.85 2.28

ФИНАНЦИРАЊЕ СЕКТОРА ВОДЕ 
Просјечан проврат трошк
    Услуе наводњавања 8%-47% Свеукуп. трош.
   Услуге водоснабдијевања 
  * Ово су процјене 

Процјечна цијена воде (US cent/m3) 1999-00
   Домаћинства 31.2 0.17       0.68
   Канализац. 8.5
   Комбинирано вода, канализ.  и пречишћав. 50.0
   Наводњ. 1-8.5

Трендови наводњав. пов. (ha)
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ХРВАТСКА 
 
Социо-економски и географски контекст  
 
Хрватска (с укупном површином од 5,65 милиона хектара) се састоји од двије 
различите географске регије: слив Дунава који припада сливу Црног мора (3,44 
милиона ха или око 60% укупне површине) и медитеранска регија (2,21 милион 
ха), која обухвата обално подручје Јадранског мора. Двије регије раздвајају 
планине. Клима у Хрватској варира од умјерених, кишовитих зима и сухих љета 
у медитеранској регији, с падавинама између 500 и 1 500 мм; до хладних зима и 
више падавина у сјеверним и источним дијеловима Хрватске. Просјечне 
падавине износе 1 080 мм.  
 
Хрватска је у 2000.г. имала 4,65 милиона становника. Мање од половине 
становника (42%) живи у руралним подручјима. Туризам, чији успјех зависи од 
Јадранске обале и отока, значајно доприноси економији и остварује око 85% 
хрватске девизне зараде.  
 
База водних ресурса  
 
У водопривредне сврхе, територија Хрватске је подијељена у четири 
хидролошка слива, плус загребачко градско подручје. То су сливови Саве, 
Драве, Дунава, Далматински слив и Приморски и Истарски слив.    
 
Ресурси површинских и подземних вода. Хрватска се може сматрати водом 
богатом земљом. Њени укупни обновљиви ресурси износе до 71,4 БЦМ или 14 
900 м3 по становнику, од чега се око 60% ствара у Хрватској а остатак долази из 
узводних земаља (тј. Словеније, Аустрије, БиХ и Мађарске). Ресурси су 
неравномјерно распоређени у земљи.  
 
Главни водни ресурс је површинска вода која се налази у 20 ријека; 26 
природних и вјештачких језера; и Јадранском мору. Главни водоток износи 
укупно 6 829 км. Већина ријека тече према Дунаву или некој од његових 
притока. Дунав (који долази из Мађарске) тече кроз Хрватску у дужини од 188 
км. Драва и Сава (обје долазе из Словеније) које су главне притоке Дунава, теку 
кроз Хрватску у дужини од преко 562 км односно 505 км. Многе ријеке служе 
као граница са сусједним земљама, нпр. Драгоња, Мура, Драва, Дунав, Корана, 
Купа, Сутла, Сава и Уна. Једине прекограничне ријеке су Босут и Неретва.  
Највеће ријеке припадају сливу Црног мора, а најкраће сливу Јадранског мора. 
Крашке ријеке, попут Мирне, Раше, Лике, Гацке, Зрмање, Крке и Цетине дају 
средњу годишњу количину воде од неких 10 БЦМ.   
 
Постоји значајне сезонске и годишње варијације протока ријека. Вишегодишње 
варијације годишњег протка су јако велике. У сушним годинама, годишњи 
проток је мањи од четвртине (21%) просјечног годишњег тока. Ситуација је 
озбиљнија у Јадранском сливу. Поред тога, обзиром на њену геоморфологију и 
климу, Хрватска је склона штетама од воде, тј. Поплавама. Да би се ријешиле 
дистрибуционе и сезонске флуктуације и задовољиле потребе домаћинстава 
индустрије и туризма, изграђене су акумулације (1,53 БЦМ) и дугачки 
трансмисиони.  
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Укупна површина природних и вјештачких језера појединачне површине преко 
0,2 км2, износи 81 км2. Најпознатија природна језера су Плитвичка језера која 
представљају водоток ријеке Коране која прелази у низ од 16 каскадних језера с 
бројним травертинским низводним подлогама  у живом биодинамичком 
процесу. Ово подручје је Парк природе уписан на  УНЕСЦО-ву листу Свјетске 
културне и природне баштине. Вранско језеро поред Биограда површине  30,7 
км2  је највеће природно језеро у Хрватској. Вранско језеро на отоку Цресу, 
дубоко 74 м, је највећа природна слатководна акумулација у регији сјеверног 
Јадрана.  
 
Хрватски дио Јадранске обле је дуг 5 835 км, од чега на преко 1 000 отока отпада 
4 058 км. Њене територијалне воде обухватају 31 км2. Обална подручја 
карактеризирају бројне врсте флоре и фауне, од чега је велики број ендемских. 
Због планинских вијенаца у сливном подручју источна обала је јако ограничена, 
тако да само мале количине слатке воде из Хрватске (20% хрватских ријека по 
количини воде) се дренира у Јадранско море.  
 
Рибњаци су значајне површине воде у Хрватској. У континенталном дијелу 
Хрватске постоје бројни рибњаци шарана површине неких 131 км2  с 400 МЦМ 

воде. У сливном подручју Саве има 12 рибњака с топлом водом (појединачне 
површине од 100 до 2 330 ха) укупне површине 8 965 ха за које је неопходно 
обезбиједити 283 МЦМ воде (годишње). 
 
У сливовима Драве и Дунава постоје 4 рибњака с топлом водом површине 
између 100 и 1 230 ха и 14 рибњака од 5 � 100 ха. Укупна површина поменутих 
рибњака је 4 083 ха и њихове потребе за квалитетном водом износе 104,7  МЦМ. 
Такође има 14 рибњака с хладном водом (за узгој пастрмке) површине 8 ха гдје 
се производе 52 тоне рибе по хектару годишње.  
 
Минералне и термалне воде које се у Хрватској користе у медицинске и 
рекреативне сврхе и за пиће представљају недовољно искориштен ресурс. 
Постоји 11 термалних бања. Годишње се користи укупно 7,0 МЦМ минералне 
воде, од чега се 0,3 МЦМ продаје на тржишту.  
 
Постоји такође богатство подземних вода које представљају око 20% укупних 
обновљивих ресурса. У сливу Саве и Драве, подземне воде се могу наћи 
водоносним слојевима у подручјима с алувијалним формацијама. Крашке 
формације доминирају у Далматинском, Приморском и Истарском сливу. Вода 
из подземних пукотина се појављује на површини као крашки извори. Упркос 
богатству воде, постоје проблеми у смислу њене количине на кључним 
локацијама као што су Јадрански отоци, који имају слабе водне ресурсе. На 
њима се континуирано појављује несташица воде у току љета. Поред тога, 
примијећено је незнатно смањење нивоа подземне воде у аквиферу низводно од 
Загреба и значајно смањење у аквиферу Драве � 4 м у 20 година.  
 
Мочваре. Парк природе Лоњско поље је смјештен у централном дијелу 
Републике Хрватске и граничи с падинама Мословачке горе и ауто-путем Загреб 
� Славноски Брод на сјеверу и Савом на југу. Парк природе Копачки рит је 
смјештен у сјеверо-источном дијелу Републике Хрватске, у области Барање, у 
углу којег чине Драва и Дунав. Површина од 177 км2 је испресијецана бројним 
каналима, рибњацима и језерима окруженим луговима врбе, тополе и храстовим 
шумама и другим биљним стаништима. Лежи на граници између двије 
климатске зоне � континенталне климе централно-европског типа и 
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континенталне климе Панонске низије. Копачки рит је најбоље очувано и 
најзначајније наплавно поље Дунавског слива и значајан је фактор очувања 
глобално и регионално угрожених врста. 
 
Хрватска има богатство мочварних станишта посебно оних чије је поријекло 
везано за ријеке. Најзначајнија подручја  су наплавне зоне сливова Саве, Драве и 
Дунава у којима постоје опсежна и већином добро очувана мочварна станишта, 
од којих су два укључена у Рамсар листу мочвара од међународног значаја: 
Лоњско поље и Копачки рит. Лоњско поље је смјештено у централном току 
Саве. Површина му је 506 км2. Ово низијско наплавно поље ријеке Саве и 
њених притока Лоње, Струге, Пакре, Илове, Требежа, Чесме и многих мањих 
потока чини овај природних крајолик једним од најврједнијих мочварних 
подручја у Европи. Копачки рит има површину од 177 км2  и смјештен је на 
ушћу Драве у Дунав. То је најочуваније и најзначајније наплавно поље у сливу 
Дунава и значајан је фактор очувања глобално и регионално угрожених врста. 
Трећа мочвара од глобалног значаја и Рамсар локације, је делта Неретве 
смјештена на ушћу Неретве у Јадранско море.  Већина ријеке Неретве (195 км од 
укупно 220 км) тече кроз Босну и Херцеговину. Сама делта се налази и у 
Хрватској и у Босни и Херцеговини. Мочварно тло делте покрива површину од 
200 км2 од чега је 120  км2 смјештено у Хрватској.   
 
Дуж цијеле хрватске обале постоји низ мањих мочвара.    
 
Квалитет воде. Хрватска има систематски програм мониторинга квалитета 
површинске воде (ријеке, језера и акумулације) и подземне воде (изворишта 
воде). Проводи га 15 овлаштених лабораторија, укључујући Главну економску 
лабораторију Хрватских вода, на 454 мјерне станице. Упркос компаративно 
добро распоређеној мјерној мрежи, постојећи мониторинг би се могао 
побољшати.  
 
Квалитет подземне воде се генерално сматра добрим у цијелој земљи. 
Забиљежени су само малобројни случајеви загађења. Загађење нитратима је 
забиљежено у Истри током прскања ђубривом, али стандарди се и даље 
задовољавају. Стање је озбиљно у аквиферу горње Драве, гдје се стално биљеже 
веће концентрације нитрата од хрватских стандарда за питку воду. Код 
површинских вода, смањење индустријских активности и драстичан пад 
кориштења ђубрива и пестицида у пољопривреду су значајно смањили загађење 
извора воде. Квалитет воде у Панонском сливу је уобичајно за један ниво нижи 
од пожељног због бактеријског загађења. Најгоре је стање у ријеци Сави. Воде 
низводно од Загреба су бактериолошки загађење. Цвјетање алги није 
неуобичајно, на неким мјестима долази до масовног помора риба, посебно 
током љетне сезоне. Вода Драве и Муре је лошег квалитета прије уласка у 
Хрватску. Вода Дунава је релативно доброг квалитета. У Истарском и 
Далматинском приморском сливу, ријеке су углавном у узводним дијеловима 
изузетно чисте, али се значајно погоршавају у доњем току због испуштања 
непречишћене отпадне воде.   
 
Извјештаји о стању мора и квалитету његове воде (Сјеверни Јадран, подручја 
Задра, Шибеника, Сплита и Дубровника) наводе да је значајан дио Хрватске 
обале Јадранског мора још увијек олиготрофичан и чист. То је дијелом због 
чињенице да је у претходној деценије дошло до значајног смањење 
индустријске производње у Јадранском обалном подручју, као посљедица 
процеса транзиције. Истовремено, дошло је и до значајног смањења броја 
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туриста, тиме се смањила и количина урбаног загађења. Међутим, луке великих 
градова и индустријске зоне дуж обале су често загађене органским и 
неорганским материјама од којих су најпримјетнији загађивачи хидрокарбонати из 
нафте. Извори загађења мора су становници (урбана подручја), туризам, 
морских транспорт, индустрија, пољопривреда, сточарство и испуштање 
загађених вода из ријека и подземних вода.  
 
Кориштење воде и управљање по секторима  
 
Укупно кориштење воде је процијењено на 1,82 БМЦ у 1996.г. од чега на воду 
за индустрију и расхлађивање отпада 53%. Индустријска вода (0,26 БМЦ) се 
захвата из површинских извора, а остатак долази из јавног система 
водоснабдијевања. Вода за расхлађивање (0,7 БМЦ) иде углавном за производњу 
електричне енергије, као и за хемијску индустрију и рафинерије. На јавно 
водоснабдијевање отпада 29% или 0,53 БМЦ и вода се углавном захвата из 
подземне воде и извора. Наводњавање је готов занемариво, на њега отпада мање 
од 9 МЦМ. Рибарство и узгој риба у рибњацима је у Хрватској добро развијено 
и вода која се за те сврхе користи чини 17% од укупног кориштења воде.  
 
Покривеност питком водом и канализацијом. Између 1991.г. и 2000.г., 
становништво које има приступ јавном водоснабдијевање је повећано са 62% на 
73%. Постоје значајне регионалне разлике у пружању услуга. Поред тога, током 
љетне сезоне, у високим крашким подручјима и на Јадранским отоцима се јавља 
несташица питке воде. Значајан број људи још увијек узима воду из локалних 
извора као што су плитки бунари, чатрње кишнице, а током љета добивају воду 
из цистерни. Око 50% плитких бунара је под ризиком од контаминације 
микробима.   
 
Покривеност канализацијом је 52% у цијелој земљи, и показује значајне 
регионалне разлике. Комбинација санитарних и система кишнице доминира у 
градским средиштима са системима који су стари више од 50 година. Око 15% 
становништва је прикључено на постројења за секундарно и терцијарно 
пречишћавање. У руралним подручјима отпадна вода иде у септичке јаме. У 
1997.г.  се само 21% комуналне отпадне воде пречишћавало � око 81% 
механичким третманом, око 6% се третирало биолошки и 13% пречишћена 
индустријска отпадна вода. Велике количине непречишћене отпадне воде се 
испушта директно у море и ријеке, што узрокује загађење вода за рекреацију. 
 
Индустрија се водом снабдијева дијелом из система јавног водоснабдијевања и 
дијелом из властитих објеката за захватање воде. Количине воде коју захвата 
сама индустрија се процјењује на око 300 МЦМ метара годишње. Због пада 
индустријске производње такође се јавља тренд смањења захваћених количина 
воде.  
 
Наводњавање и одводња. До 1990.г. системи за наводњавање су били 
изграђени на 5 420 ха пољопривредног земљишта. То представља 0,8% од 
укупног пољопривредног земљишта којем је потребно наводњавање. 
Наводњавању је посвећена значајна пажња у плановима економског развоја као 
дио развоја система вишенамјенског управљања водом. Недавне суше које су 
довеле у питање одрживост конвенционалног ратарства у Хрватској4, су 
потакнуле владу да детаљније проучи сектор наводњавања. Стално повећање 
                                                           
4  Slavonija i Baranja su bile pogođene te�kim su�ama � 60% perioda u toku godine je bilo suho.  
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становништва, релативно мала расположивост земљишта, те стални губитак 
пољопривредног земљишта због урбаног развоја такође захтијевају 
проширивање наводњавања да би се повећали приноси усјева. Тренутно се 
разматра проширивање система за наводњавање на 160 000 ха до 2025.г. До 
1990.г. основна одводња отвореним каналима се проводила на 0,6 милиона ха. 
Велики дио земље је подложан великој влажности � око 1,8 милиона ха. Око 
62% површине је под системом одводње, али стање инфраструктуре се 
погоршало од 1990-тих као резултат рата, неизвјесности промјена власништва 
над земљиштем и недостатка финанцијских средстава.  
 
Хидроенергија. У 1986.г. теоретски бруто хидроенергетски потенцијал 
Хрватске је процијењен на 20 000 ГWх/годишње, техничких изводљив 
потенцијал на 12 000 ГWх/годишње и економски потенцијал на 10 500 
ГWх/годишње. За сада је развијено око 51% технички изводљивог потенцијала 
и постоје планови за проширивање садашњег хидроенергетској капацитета. 
Хидроенергија просјечно даје око 54% производње електричне енергије у 
земљи. Вјештачка језера су направљана као акумулације за хидроелектране, за 
водоснабдијевање, заштиту од поплаве и бројне друге сврхе. Вјештачка језера 
имају укупну површину од 68 км2 и  корисну количину воде у укупном износу од 
1,5 БЦМ. 
 
 
Поплаве. Као посљедица велике преципитације, нека подручја Хрватске су 
подложна честом плављењу, било да је ријеч о бујичним поплавама, подземним 
водама, излијевању из канала у ријечне долине или плављењу поља. Бујичне 
поплаве се најчешће дешавају током сезоне интензивне преципитације, од маја 
до септембра, поплаве од подземних вода од новембра до марта, плављења 
поља од октобра до априла.  
 
Загреб се редовно плави. Доњи дио града плави Сава, горњи дио бујичне 
поплаве које потичу од бујица с Медведнице, а централни дио града бујичне 
поплаве када градска канализација не може прихватити прелијевање из шест 
потока у центру града. (У 20 стољећу је забиљежено 17 поплава у Загребу). 
Приликом излијевања Саве 1964.г., 17 људи је погинуло, 40 000 је евакуирано, а 
штете су износиле око 100 милиона УСД. Поплава из 1989.г. (бујична поплава) 
је убила 5 особа, 5 000 је требало евакуирати, а учињена штета је процијењена 
на 25 милиона УСД.   
 
Очекује се да ће штете које у будућности буду узроковала плављења Загреба 
излијевањем Саве бити мање, као посљедица програма заштити од поплаве, који 
је до сада до пола завршен, којим скрећу плављења из Саве у ненасељена 
подручја која су природно изложена поплавама, гдје је плављење од еколошке 
вриједности за очување природног крајолика слива. Дио тог подручја 
представља Парк природе Лоњско поље. Чини се да је нови систем спријечио 
да поплава која је у новембру 1990.г. узроковала штете у Словенији, доведе до 
већег плављења Загреба, које је могло бити горе од оног из 1964.г. Када се 
заврши, очекује се да ће систем за заштиту од поплаве пружати заштиту не само 
Загребу него и регији Централне Посавине, која је била три пута поплављена 
током 1990-тих.  
 
Систем акумулација на Медведници је урађен да ограничи штете од бујичних 
поплава. Систем још увијек није завршен. Бујичне поплаве се и даље јављају у 
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Загребу (посљедња је била 1980.г.) због неадекватног система дренаже у центру 
града.  
 
Остала подручја гдје се јављају поплаве су: Карловац редовно плави Купа; 
Вуковар и Осијек су поплављени 1965.г. и пољопривредна производња је била 
уништена; Истарски полуоток је подложан поплавама и 1993.г. је био захваћен 
катастрофално високом нивоом воде који је узроковао штете процијењене на 30 
милиона УСД. Сплит, Ријека, Шибеник и Дубровник  су подложни честим 
бујичним поплавама. Вргорско поље је било три пута поплављено у посљедњих 
двадесет година. Мали крашки отоци у Сјеверном Јадрану се такође плаве; поред 
уништавања урбаних подручја, један турист је изгубио живот током поплаве 
1990.г.  
 
Генерално, чини се да у Хрватској преовладавају усмјеравања на комбинацију 
вишенамјенског кориштења водотока с циљевима заштите од поплаве. Већина 
објеката за заштиту од поплаве је изграђена слиједећи тај правац.  
 
Законодавство и политика водних ресурса  
 
Свеукупно законодавство о управљању водом сачињавају два закона, Закон о 
управљању водним ресурсима из 1995.г. и Закон о финанцирању управљања 
водом, те 26 прописа и под-законских аката (на дан 4. април 2001.г.). 
 
Закон о управљању водним ресурсима. Он наводи институционални оквир 
за активности управљања водним ресурсима, регулира законски статус воде и 
власништва на њом; различите начине на које се управља водом; додјељује 
надлежности различитим нивоима власти, локалним властима и правним 
субјектима; те успоставља агенцију за воде � фирму Хрватске воде.   
 
Закон о водам уводи концепт управљања водама на нивоу слива, подјелом 
Хрватске у четири слива или територијалне јединице у водопривредне сврхе 
(који садрже једно или више сливних подручја мањих водотока и укључују и 
површинске и подземне воде), плус град Загреб као независна јединица. Такође 
утврђује регулацију водотока и заштиту од негативних ефеката поплава и 
проглашава да обезбјеђење водоснабдијевања за становништво има приоритет 
над кориштењем воде у било које друге сврхе. Што се тиче заштите од загађења, 
Закон о водама регулира заштиту бунара, аквифера и зона око бунара, 
успостављањем санитарних заштитних зона око извора воде која се користи за 
јавно водоснабдијевање. Он наводи да су за те санитарне зоне надлежне опћине. 
 
Закон о водам захтијева израду 20-тогодишњих развојних планова за свако од 
пет водопривредних подручја. У тим плановима се требају навести потребе за 
инвестицијама за задовољавање водопривредних циљева. Тренутно је у 
припреми први план управљања сливом Саве.  
 
Закон о финанцирању управљања водом. Овај Закон, заузврат, регулира и 
додјељује надлежности тијела за прикупљање средстава за финанцирање 
активности управљања водом. Он обухвата средстава за покривање трошкова 
администрације управљања водом, одржавање постојећих објеката и планирање 
и инвестиције у нове објекте. Поред тога, Закон идентифицира изворе 
финанцирања. Основа Закон је принцип да корисник активности управљања 
водом треба плаћати према користима које остварује.    
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Водопривредне институције  
 
Двије владине институције које су директно одговорне за интегрирано 
управљање водама у Хрватској су: Државна дирекција за воде и Хрватске воде. 
Поред тога, постоји парламентарна комисија и Национални савјет за воде, које 
су успостављене Законом из 1995.г. у циљу разматрања политике, стратегија и 
провођења закона који се односе на управљање водом. Та тијела, међутим, нису 
још увијек активна.   
 
Државна дирекција за воде. Ово тијело је надлежно за административна и 
друга питања која се односе на интегрирано управљање водним ресурсима и 
систем управљања водама и за инкорпорацију управљања водним ресурсима и 
развојних питања у свеукупни оквир економског развоја. У сфери загађења воде, 
Државна дирекција за воде је одговорна за заштиту извора воде од загађења и 
заштиту мора од загађења с копна. Поред тога Државна дирекција за воде је 
одговорна за планирање и координацију развоја и изградње великих система 
водоснабдијевања, канализације и пречишћавања отпадних вода; и за 
мониторинг водних ресурса. Државна дирекција за воде предлаже Влади ниво 
накнада за кориштење воде и накнада за заштиту воде, које се уграђују у укупну 
цијену испоручене воде.  
 
Хрватске воде. Имају свеукупну надлежност за провођење активности које се 
односе на управљање националним и локалним водним ресурсима. Дјелују у 
блиској сарадњи с локалним предузећима у сливним подручјима и координирају 
и финанцирају имплементацију програма квалитета површинских вода од 
стране овлаштених лабораторија. Пружају јавне услуге и обављају друге задатке 
из плана управљања водама у складу са средствима осигураним за те сврхе. 
Државна дирекција за воде надгледа рад Хрватских вода.   
 
Остале институције. Секторска министарства која такође имају значајну улогу у 
управљању водама која би требала бити укључена у дискусије о интегрираном 
управљању водом су:   
 
��Министарство за заштиту околиша и просторно планирање је одговорно за 

питања генералне политике околиша, корелације питања воде и осталих 
околишних питања, те за хармонизацију регионалног просторног развоја и 
планирања.  

 
��Министарство пољопривреде и шумарства је одговорно за пољопривреду, 

храну и духанску индустрију, производњу, продају и кориштење 
пољопривредних производа (ђубрива, пестицида, итд.).  

 
��Министарство здравства је надлежно за Заводе за јавно здравство, који су 

одговорни за мониторинг и контролу воде и отпадних вода.  
 
��Министарство за јавне радове, обнову и изградњу је одговорно за развој 

стратешких инфраструктурних пројеката и инвестиционе програме од 
националног интереса.  

 
��Министарство господарства, Министарство туризма и Министарство 

финанција такође учествују у свим расправама које се тичу управљања 
водним ресурсима.  
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На локалном нивоу, опћинске и жупанијске владе су одговорне за дизајнирање и 
имплементацију инфраструктурних пројеката укључујући системе 
водоснабдијевања и канализације/пречишћавања отпадних вода.  
 
Прекогранична питања  
 
Извори индиректног пољопривредног загађења у Словенији, Мађарској и 
Аустрији имају прекограничне ефекте на ријеку Драва и њен ток у Хрватској. На 
њен водни режим је утицала изградња хидроелектрана у Словенији, Мађарској и 
Аустрији. Одлагање опасног отпада у Гyору у Мађарској има прекограничне 
ефекте на Дунавски слив.   
 
Слив Саве је загађен отпадним водама и индиректним пољопривредним 
загађењем из Босне и Херцеговине и Словеније. Нуклеарна електрана на 
граници са Словенијом је још један извор загађења. Хрватска, заузврат, 
доприноси загађењу Слива Саве нутријентима из индустријског и комуналног 
отпада без пречишћавања и загађењем од пољопривреде.  
 
Хрватска је посебно активна са сусједним земљама у раду на питањима која се 
односе на тијела за очување слатких вода. Хрватска је активна чланица Комисије 
за заштиту Дунава. Поред тога, Хрватска је склопила билатералне аранжмане са 
својим сусједима за заједничко управљање заједничким водама. На примјер, 
заједничка хрватско-мађарска Комисија за управљање водама је основана 1994.г. 
у циљу рјешавања питања управљања Дравом, Муром и Дунавом. Основано је 
неколико под-комисија за рад на питањима спрјечавања загађења и контроле 
квалитета воде. Други примјер је стална комисија за заједничко управљање 
прекограничним подземним водама у крашком подручју између Хрватске и 
Словеније.  
 
Кључна питања и изазови 
 
Источна регија Јадрана је још увијек најочуваније обално подручје европског 
дијела Медитерана. Међутим, за сада су отпадне воде с копна главни извор 
загађења обале. Обалне воде уз копно су загађеније отпадним водама него 
обалне воде уз отоке. Очување водних ресурса обалних вода ће бити од кључног 
значаја за раст туризма у Хрватској и захтијевале значајне инвестиције у 
пречишћавање отпадних вода. Међутим, недостају средства за инвестиције те 
величине.  
 
Очување Јадранске обале и њених вода ће такође захтијевати прекограничну 
сарадњу у областима као што су морски транспорт, излијевање у море и очување 
прекограничних мочвара.  
 
Хрватска се придружила својим сусједима у Комисији за ријеку Саву која би 
требала помоћи на рјешавању питања прекограничне пловидбе, поплава и 
загађења воде.  
 
Референце 
 
Влада Хрватске. 2000.г. Национални акциони план за околиш, Министарство за 
заштиту околиша и просторно планирање, Загреб, Хрватска 



Bilje�ke o vodi za zemlju i činjenice o vodi  44 

44 

 
Влада Хрватске. 2001.г. Преглед стања биодиверзитета и диверзитета крајолика у 
Хрватској, Министарство за заштиту околиша и просторно планирање, Загреб, 
Хрватска 
 
Преглед учинка околиша � Хрватска. Економска комисија Уједињених Народа 
за Европу, Уједињени Народи, 2000.г. 
 
Међународна комисија за наводњавање и одводњу � 2002.г. Извјештај за земљу, 
Хрватска, Национални комитет комисије за наводњавање и одводњу, Загреб, 
Хрватска. Извјештај се може наћи на: : http://www.icid.org/index_e.html 
 
Строссер. Пиерре. Утврђивање цијена воде у изабраним зе,мљама за 
придуруживање Европској Унији -- Садашње политике и трендови. У 
Економски инструменти и политике воде у Централној и Источној Европи 
Регионални центар за околиш, Загреб, Хрватска 2001.г. 
 
Економска комисија Уједињених Народа за Европу. 1999. Преглед учинка 
околиша за Хрватску, УНЕЦЕ, Женева, Швицарска 2000.г. 
 
Уједињени Народи 2002.г. Самит у Јоханесбургу 2002.г. Профил за земљу, Хрватска, 
Њујорк, НY, САД. Може се наћи на: http://www.sdnpbd.org/wssd/preparatory-
process/nationallevel/202countryfrofile/croatia.pdf 
 
 
Свјетска банка, 1999 Комунално водоснабдијевање и прикупљање отпадних 
вода, спрјечавање загађења и заштита од поплаве у Хрватској � Прегелд, 
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ХРВАТСКА:  ЧИЊЕНИЦЕ О ВОДИ

СОЦИО-ЕКОМОМСКИ ИНДИКАТОРИ
1990 2000 2015 2020

Укупно становништво (милиони) 4.78 4.65 4.62 4.58
    Урбано 54% 58% 64% 67%
    Рурално 46% 42% 36% 33%
Извор: Aquastat database FAO 2000

1991 2000 Циљ за  2015
Приступ чистој води 62% 73% 87%
    Урбано n.a. 91% 96%
    Рурално n.a. 50% 75%
Нап. Циљ се односи на MDG

1996 2000 Циљ за  2020
Приступ хигијенској канализ. 48% 52% 76%
    Урбано n.a. 71% 86%
    Рурално n.a. 26% 63%
Нап. Циљ се односи на MDG

1998
Удио сиромашних у рур. подр. 37%

1990 1995 1999 2000
GDP по становнику (конст. 1995 US$) 5438 4059 4969 5146
GDP укупно (млрд. 1995 US$) 26.0 18.8 21.7 22.5
   Удио пољопривреде 10% 11% 10% n.a.
    Удио индустрије 34% 33% 33% 33%

1991 1996 1997 1998
Радна снага (милиони људи) 2.2 2.1 2.1 2.1
    Удио у пољопривреди 5% 20% 18% 17%
    Удио у индустрији 45% 29% 30% 30%

Просјечан год. раст 1991-97 1998-00
    GDP-a -2.2% 2.0%
    Становништва -0.4% 0.0%

1999
Стопа смртности новорођен. (на 1000 живор) 7.7

ЗЕМЉИШНИ И ВОДНИ РЕСУРСИ
Земљ. површина (мил. ha) 5.65
 Земљ. површ. у међунар. слив. (мил. ha) 3.56
  Проценат земље у међунар. слив. (мил. ha) 63.0%
Просјечне падавине (mm) 1,089
Просјечна укуп. количина падавина (BCM) 62

Укупни интерни обновљиви водни ресурси(BCM) 37.7
    Од чега површ. воде (BCM) 27.2
    Од чега подземне воде   11.0 (широк опсег 30.3-5.6 BCM)
       Прекпапање површинске и подземне воде 0.5

Укупни вањски обновљиви водни ресурси(BCM) 33.7
    Oд чега површинске воде (BCM) 33.7 (не обухвата Дунав)
    Од чега подземне воде 0.0

Укупни обновљиви ресурси (BCM) 71.4
    Од чега укупно површинске воде (BCM) 60.9
    Од чега укупно подземне воде (BCM) 11.0
Преклапање између површинске и подз. воде       0.5
Омјер зависности 47.2%

1990 2000 2015 2020

Водни ресурси по становнику (кубних мет./год) 14,943   15,342   15,448   15,600  

1990 1996
Укупна год. подрошња (у BCM) 2.65 1.82
    Наводњав./рибњаци 0.42 0.33
    Индустрија/хлађењ 1.76 0.96
    Домаћинства 0.47 0.53
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КВАЛИТЕТ ВОДЕ И ЗАГАЂЕЊЕ 1997
Створена отпадна вода  (BCM) 0.29
 Пречишћена отпад. вода  (%) 20%

1990 1995 1996 1997
Годишња BOD емисија дневно (M тона) 80.0 55.3 50.0 48.4
Годишња BOD по становнику (Кг) 6.1 4.4 3.9 3.8

ВОДЕНИ ЕКОСИСТЕМИ
Мочваре одређене као Ramsar локације (2002)
   У ha 80,455
    Kao % земљ. Пов 1.42%

БРАНЕ И ХИДРОЕНЕРГИЈА
Капацитет акумулација 1.53
    Бране за навод.
    Хидроенер. Бране
Кпацитет акумулација у кубним мет. по станов. 329        ( у 2000)

Теоретски вруто хидроенергетски потенц.  (GWh/г) 20,000
    Технички изводљив (GWh/г) 12,000
    Екомски изводљив (GWh/г) 10,500
Садашња произв хидроенергије (GWh/г) 6,107 ( у 2000)

1992 1995 1998 1999
Укупна произв. ел. енергије (GWh/год) 8,894 8,863 10,898 12,239
    Од хидроенергије 48.8% 59.4% 50.2% 53.8%

НАВОДЊАВ. 1990 1995 1998 1999
Навод. земља  ('000 ha) 5.4 3.0 3.0 3.0
    Навод. земља по становнику (ha) 0.001 0.001 0.001 0.001
    Навод. земља као дио пољоп. земљ. n.a. 0.2% 0.2% 0.2%

СЛАТКОВОДНО РИБАРСТВ. 1992 1995 1998 1999
Рибарска производ. (Tons) 8,293 5,669 6,718 6,213
     Рибарска производ. по станов. (kg) 1.82 1.22 1.44 1.34

ФИНАНЦИРАЊЕ СЕКТОРА ВОДЕ 
Просјечан проврат трошк 2000
    Услуе наводњавања 0%
   Услуге водоснабдијевања 50%
  * Ово су процјене 

Просјечна цијена воде (US cent/m3) 1997 2000
      Домаћинства 66.4 57.0 28-82
      Индустр. 96.7 91.0 58-140
      Наводњав. 0.0 0.0

Накнаде за кориснике воде (US cents/m3)
     Домаћинства 10-15
     Индустрија 13-20

Накнада за отпадне воде (US cents/m3)
     Домаћ. прикључена на јавно водоснабдијевање Oko 25% рачуна за потрошњу воде
     Индустр. корисн. 13.3
     Електране 0.013

100% операт. и одржавања 
и инвест.
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БИВША ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 
 
Социо-економски и географски контекст  
 
Бивша Југословенска Република (БЈР) Македонија, с укупном површином од 2,6 
милиона ха, је копнена земља смјештена на југу Балканског полуотока. То је 
регија високе сеизмичке активности. Око двије трећине земље је брдско-
планинско. Просјечна надморска висина (нмв) је 850 м изнад нивоа мора, а 
више од 30% територије је изнад 1 000 мнв. Просјечна преципитација је око 730 
мм, али је она неравномјерно распоређена у времену и простору. Падавине се 
крећу од 400 мм у централном и источном дијелу земље до 1 400 у западном; и 
углавном се јављају од октобра до децембра и од марта до маја. Око 75% земље 
се класифицира као полу-сухо подручје. Пољопривредне активности су 
ограничене расположивошћу воде. Током 1990-тих, земља је била погођена 
јаким сушама сваке године с изузетком 1995.г.  
 
У 2000.г. број становника је процијењен на око 2,03 милиона, при чему је 41% 
живио у руралним подручјима. Постојање руралних подручја је блиско 
повезано с пољопривредом, која запошљава око 15% радне снаге. Водни 
ресурси имају кључну улогу у привреди БЈР Македоније: око 10-16% 
пољопривредне површине се наводњава и око 20% укупне производње 
електричне енергије отпад на хидроенергију.    
 
База водних ресурса  
 
БЈР Македонија има четири основна хидрографска сливна подручја: Вардар 
(обухвата око 80% земље), Црни Дрим (на западу, обухвата 13% територије), 
Струмица (на југо-истоку, обухвата 6% територије) и Јужна Морава (мање од 
1%). Око 98% њене територије спада у међународне сливове који се дијеле са 
свим сусједним земљама: Србија и Црна Гора, Грчка, Албанија и Бугарска.   
 
Ресурси површинске и подземне воде. Укупни водни ресурси земље износе 
6,4 БЦМ током уобичајне године или 4,8 БЦМ током сушне године. Годишња 
расположивост воде по становнику је око 3 150 м3. Већина воде долази из ријека 
и налази се у сливу Вардара. Ријеке у земљи отичу у три слива: Егејски слив, 
Црноморски слив и Јадрански слив. У долинама главних ријека је евидентирано 
око 60 извора с протоком већим од 100 л/с. Иако подземне воде немају већи 
утицај на свеукупни водни биланс, оне су доминантан извор питке воде. Подаци 
о количини и квалитету извора подземне воде су изузетно ограничени.   
 
Водни ресурси су неравномјерно распоређени у времену и простору. 
Неравномјерна дистрибуција узрокује мањак воде на многим локацијама, 
посебно у сливу Струмице, гдје мањак воде погађа све привредне активности и 
угрожава здравље људи: око 40% потреба се не може задовољити током 
просјечно сушне године и наводи се да је квалитет воде испод минимума 
биолошких стандарда у периодима када ријеке пресуше.   
 
БЈР Македонија има три велика тектонска језера. Највеће тектонско језеро је 
Охридско језеро смјештено у сливу Црног Дрима, површине 357 км2, чија је око 
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једна трећина површине  на територији Албаније. Ово је језеро старо преко 2 
милиона година и има јединствене биљне и животињске врсте. Друго по 
величини је Преспанско језеро, такође смјештено на Црном Дриму, површине 
320 км2. Оно се налази источно од Охридског језера. Ово језеро се простире на 
територији Македоније, Албаније и Грчке. У току посљедњих 15 година је 
примијећено значајно смањење нивоа језера, што је забрињавајуће са 
становишта околиша и управљања водним ресурсима. Најмање тектонско језеро 
је Дојранско језеро, смјештено у сливу Вардара, површине 47 км2. Оно је 
смјештено у југоисточном дијелу земље и такође се простире и на територију 
Грчке. Као и код Преспанско језера, ниво воде и овог језера се брзо смањује , 
као резултат континуираних сушних година и превелике употребе воде за 
наводњавање. Након суше из 2001.г. ниво воде је најнижој икад забиљеженој 
тачки: 3,5 м испод свог оптималног нивоа. Ово утиче на биодиверзитет језера.  
 
Смјештена у умјереној регији, очекује се да ће Македонија бити захваћена 
глобалним загријавањем.  У будућности ће се уочити значајно повећање 
хидролошких климатских екстрема.  
 
Квалитет воде. Квалитет водних ресурса се креће од задовољавајућег до лошег. 
И подземне и површинске воде су релативно чисте у горњим токовима ријека, 
али се квалитет рапидно погоршава у средњем и доњем току. Загађење ријека је 
велико у подручјима низводно од густо-насељених мјеста, ако резултат 
испуштања непречишћене комуналне и индустријске отпадне воде. 
Пречишћавање отпадне воде готово да и не постоји и ФРЈ Македонији. У неким 
подручјима је квалитет воде бољи од максимално допуштених граница. Подаци 
из мониторинга од 1978.г. до 1997.г. наводе значајно повећање садржаја нитрата 
у површинским водама � иако су у оквиру дозвољених граница. Слично томе, 
површинска вода показује низак ниво раствореног кисеоника, посебно у 
Брегалници и Црној Реци. Нема редовног мониторинга квалитета воде или 
испуштених индустријских отпадних вода.  
 
Крашка врела и аквифери, које користи 60% становништва, су на неки начин 
заштићени обзиром да су њихова сливна подручја или заштићене зоне обично 
у високим планинским предјелима. Бунари смјештени у подручјима гдје се 
земљиште интензивно користи за пољопривреду, су угрожени загађењем. На 
примјер, у бунарима у Прилепу и Радовишу су нађени високи нивои нитрата 
(до 15 мг/л). Скорији подаци о квалитету подземних вода су оскудни. 
Посљедњи подаци мониторинга прикупљени 1981.г. наводе да је већина извора 
било задовољавајућег квалитета у то вријеме. Тренутно се мало зна о садашњем 
стању извора подземне воде у цијелој земљи.  
 
Пољопривреда се наводи као значајан загађивач водних ресурса. Велике 
сточарске фарме, посебно фарме свиња у сјеверном дијелу земље испуштају свој 
нетретирани течни отпад у ријеке.    
 
Кориштење воде и управљање по секторима  
 
У 1996.г. је свеукупно захватање воде достигло 1,85 БЦМ, од чега око 74% за 
наводњавање, 12% за домаћинства и комунално водоснабдијевање и 15% за 
индустрију. Потрошња воде за индустрију је значајно опала током 1990-тих као 
посљедица економске кризе.   
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Снабдијевање питком водом и санитација. Око 70% становништва има 
приступ води из водовода, уз готово 100% градског становништва и 28% 
руралног. Остатак руралног становништва се ослања на локалне објекте 
(индивидуални бунари, пумпе, сеоске чесме, извори). Основни извор воде за 
водовод су крашка врела (60%). Остали извори су површинска ода (20%) и 
аквифери или бунари (20%).  
 
Квалитет питке воде у руралним насељима је озбиљно забрињавајући. 
Мониторинг извора подземне воде који се користе за снабдијевање водом за 
пиће којег је провело Министарство здравства открива да иако нема озбиљних 
санитарно-хигијенских проблема, у око 5% испитаних бунара је нађено 
микробиолошко загађење. Обзиром да они не задовољавају границе квалитета, 
не могу се користити за питку воду. Контаминација је углавном резултат 
непостојања санитарних заштитних зона око бунара или кад их има, не 
примјењује се њиховог строг поштовање.  
 
Сезонски недостатак воде је још један проблем који погађа сектор. Велики је 
број градова и села који се током сушен сезоне суочавају с несташицом воде. 
Недавни примјер је ситуација с у којој се нашао Прилеп током љета 2001.г., када 
су се сви корисници морали снабдијевати водом цистернама.    
 
Само неколико градова (тј. Охрид, Струга, Ресен и Дојран) имају канализациони 
систем с постројењем за пречишћавање воде. Остали испуштају непречишћену 
отпадну воду директно у ријеке што доводи до значајних проблема низводно. 
Постоје пројекти за изградњу постројења за пречишћавање у Скопју, Битољу и 
Струмици, али за сада је остварено мало напретка на њиховој имплементацији.  
 
Наводњавање. Уз једини изузетак западног дијела земље, недостатак воде се 
јавља у току љетне сезоне у цијелој земљи. Током периода вегетације, евапо-
транспирација је много већа од падавина � 640 мм у поређењу са 190 мм. За 
пољопривреду је неопходно наводњавање. Велики систем за наводњавање 
постоји од 1958.г. али се за сада не користи у пуном капацитету. До сада 
изграђени системи за наводњавање теоретски покривају површину од 164 000 
ха. Обзиром да нису завршени или добро одржавани, само 127 000 ха се може 
ефективно наводњавати. Током 1990-тих, само 30 � 60% те површине се заиста 
користило. Недовољни буџети не омогућавају плаћање одржавања система који 
је стар преко 30 година. Системи изграђени током 1970-тих су доста пропали 
због лошег квалитета првобитног пројекта и лошег одржавања. У системима за 
наводњавање се јављају велики губици воде, у неким случајевима преко 50%.  
 
Постоје планови за рехабилитацију/завршетак одрживих система да би се 
омогућила производња на 170 000 ха. Према Стратегији развоја пољопривреде, 
до 2020.г. ће се удвостручити површина која се наводњава. То ће узроковати 
значајно повећање потрошње воде за наводњавање. Планирају се 
вишенамјенске акумулације за обезбјеђење воде за наводњавање као и за 
олакшавање одржавања минимума протока у ријекама, посебно током сушних 
година.   
 
Ерозија. Већина територије БЈР Македоније је подложна јакој ерозији. 
Процјењује се да укупна количина ерозивних седимената износи 17 МЦМ, од 
чега се процјењује да око половине заврши у ријекама, акумулацијама и 
језерима. Према недавном истраживању, око  3 МЦМ капацитета акумулација се 
губи сваке године као резултат ерозије тла. Док се мјере за заштиту ријека и 
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акумулација од ерозије примјењују од 1900-тих, мјере за спрјечавање ерозије су 
покренуте 1945.г. Сви будући пројекти рехабилитације и/или реструктурирања 
сектора наводњавања би требали обухватити мјере за спрјечавање ерозије, 
пошумљавање сливних подручја или друге мјере за управљање седиментима у 
акумулацијама.  
 
Хидроенергија. Теоретски бруто хидропотенцијал износи 8 860 
ГWх/годишње, док је технички изводљив потенцијал 5 500 ГWх/годишње. До 
сада је развијено око 30% тог потенцијала. На хидроенергију отпада око 20% 
укупне производње електричне енергије у земљи. Обзиром да производња 
хидроенергије није у потпуности развијена и да постоји велика зависност од 
увоза електричне енергије (око 45%), постоје планови за рехабилитацију старих 
и изградњу нових брана.  
 
Поплаве. Због географских карактеристика у БЈР Македонији површинске воде 
се брзо концентрирају и отичу. Као резултат тога, чешће су бујичне поплаве као 
посљедица интензивних љетних падавина него поплаве након екстензивних 
падавина у осталим периодима. Ипак, дуготрајне падавине понекад доводе до 
катастрофалних поплава, обично у току новембра-децембра или маја-јуна. 
Најугроженија подручја од поплава су дуж ријека у равницама, гдје су ријечна 
корита обично плитка и имају мали капацитет. Обзиром на брдовит терен 
Македоније, ријечне долине су мјеста гдје се одвијају привредне активности и 
гдје се налазе високо-вриједне инвестиције. Скопје и његова околина су, на 
примјер, били погођени с девет великих поплава у посљедњих 150 година. 
Тренд изградње на ниском терену, који траје деценијама, континуирано 
повећава ризик од поплаве.  
 
Регулација ријечних корита у близини великих урбаних и индустријских 
подручја је димензионирана 1970-тих у циљу евакуације великих вода с 
периодом поврата од 100 година, и у руралним подручјима с периодом поврата 
од 20 � 50 година. Штавише, понекад је потребна додатна заштита локалним 
регулацијама или регулацијама индустријске или транспортне инфраструктуре. 
Међутим те димензије не карактеризирају ниво стварне заштите од поплава. 
Изграђени прије 30 � 40 година, многи од тих система су сада у лошем стању и 
не пружају планирани ниво заштите од поплаве. На примјер, поплава из 1979.г. 
је погодила велико подручје и учинила огромне штете, процијењене на 153 
милиона УС$, око 7,3% ГДП-а. Највеће штете су биле у Тетову и Скопју. У тим 
подручјима, период поврата великих вода је процијењен на 50 � 100 година.  
 
Данас, има доста градова и већих мјеста у подручјима великог ризика од 
поплаве, укључујући и подручје Скопја, Пелагоније, Струмице и обалног 
подручја Охридског језера у близини Струге (регије с високим нивоом 
подземних вода). И у многим другим градовима постоји ризик од поплаве 
умјерене вјероватноће. На ријеци Трески се гради брана Козјак за побољшање 
заштите регије Скопја од поплаве. Количина акумулације бране се процјењује 
на 500 МЦМ од чега ће 100 МЦМ бити за заштиту од поплаве.  
 
Нема свеобухватних података о раније плављеним подручјима, нити о 
годишњим штетама узрокованим поплавама у Македонији. Према 
расположивим подацима, није било људских жртава поплаве у БЈР Македонији.  
 
Законодавство и политика водних ресурса 
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У току 1970-тих је урађена Водопривредна основа за дугорочно управљање и 
развој водних ресурса у земљи. Њена имплементација је почела 1975.г. и 
требала би се замијенити новом 2004.г. За Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Фонд за воде припрема нову Основу. Ова основа ће 
дати кратко- и средњорочну визију сектора воде и обрадиће значајне питања 
расподјеле воде, развоја пољопривреде, хидроенергије и руралног развоја. 
 
Основни законски пропис о управљању водним ресурсима је Закон о водама из 
1998.г. и неколико његових под-законских аката. Закон о водама дефинира 
управљање и контролу кориштења воде, заштиту и спрјечавање контаминације 
воде, заштиту од поплаве, као и финанцирање активности управљања водом. 
Закон уводи сљедеће значајне инструменте и институције: формирање фонда за 
воде за финанцирање развоја водних ресурса и радова од јавног интереса; 
успостављање јавних водопривредних предузећа и удружења корисника воде; 
увођење стандарда за отпадне воде и накнада за загађивање по принципу да 
загађивач плаћа; те именовање водопривредних инспектора. До сада је само 
Фонд за воде успостављен. Закон такође уводи концепт дозвола за захватање и 
испуштање воде и обавезује загађиваче да изграде постројења за пречишћавање 
отпадних вода. На жалост, за сада се не проводи ни једна од ових одредби због 
непостојања проведбених уредби.     
 
Иако је Закон о водама релативно нов и уводи модеран концепт, сада је у 
процесу ревизије у циљу хармонизације и усклађивања с релевантним 
околишним директивама Европске Уније, укључујући и директиву о Оквиру за 
воде, тј. концепт управљања хидрографским сливовима није садржан у 
садашњем Закону.  
 
Кориштење економских стимулације је од највећег значаја за побољшање 
ефикасности кориштења воде. Међутим, ниво прихватања поимања да вода има 
економску вриједност и да је сви требају плаћати, је веома низак. Подизање 
свијести јавности о значају воде ће помоћи да се повећа прихватање тог 
поимања.  
 
Институције за управљање водним ресурсима 
 
Закон из 1998.г. формално задужује Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде путем Управе за воде, за свеукупно управљање водним ресурсима 
� како површинским, тако и подземним, те за аспекте квалитета и количине. 
Управљање и издавање дозвола за захватање воде и испуштање отпадних вода за 
све кориснике, мониторинг хидролошког режима, развој и провођење заштите 
од поплаве и одводна инфраструктура и остале дјелатности од јавног интереса 
су у надлежности Управе за воде.  
 
Поред тога, постоје још најмање 4 додатна министарства која имају дио 
одговорности за управљање водним ресурсима:  
 
��Министарство за околиш и просторно планирање одговорно за заштиту 

вода од загађења.  
 
��Министарство здравства одговорно за контролу квалитета воде за пиће и 

купање.  
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��Министарство транспорта одговорно за инфраструктуру за јавно 
водоснабдијевање и пречишћавање отпадних вода, укључујући давање 
грађевинских дозвола индустријским постројењима и мониторинг 
постројења за пречишћавање воде.  

 
��Министарство привреде одговорно за изградњу брана и хидроелектрана.  

 
Дисперзија аспеката управљања водама између различитих министарстава 
онемогућава усвајање интегрираног приступа управљања водним ресурсима.  
 
Теоретских, технички аспекти управљања водама би требали бити у 
надлежности двају јавних  водопривредних предузећа и удружења корисника 
воде.  
 
��Опћинска јавна предузећа су одговорна за управљање системима 

снабдијевања питком водом, канализацијом и пречишћавање отпадних вода 
у градовима и селима. За пружене услуге, потрошачи плаћају накнаду. Стопе 
наплате су значајно опале у току посљедњих 5 година, те сада ова предузећа 
не могу проводити правилно одржавање система којима управљају. Нови 
закон, који ће омогућити учествовање  приватног сектора путем концесија,  
је у процесу разматрања у Парламенту.  

 
��Јавно водопривредно предузећа је формирано 1998.г. Овај субјекат је требао 

имати 24 локална уреда (бивше водопривредне организације) и требао је 
бити одговоран за обезбјеђење воде за наводњавање за фармере, 
обезбјеђење већег дијела водоснабдијевања опћинама и индустријама, 
управљање инфраструктуром за заштиту од поплаве и провођење мјера 
против ерозије и за одводњавање. Раније водопривредне организације нису 
никад постале локални уреди новог предузећа � оне су још увијек независне 
организације. Финанцирање се обезбјеђује из државног буџета и накнада од 
корисника воде. Јавно водопривредно предузеће је у процесу 
реструктурирања. Предложене промјене су превођење 24 водопривредне 
организације (теоретски локалне испоставе) у аутономна водопривредна 
тијела � она која покривају исто сливно подручје ће се спојити � и 
трансформирати централни уред у регулаторно тијело. На челу аутономних 
водопривредних тијела ће бити вијеће састављено представника различитих 
актера.   

 
��Удружења корисника воде су успостављена за управљање секундарном 

инфраструктуром. За пружене услуге, фармери плаћају накнаду 
Удружењима, која треба покрити 1005 укупних оперативних трошкова и 
трошкова управљања системом.   

 
Нажалост, за сада се не имплементира сегмент Закона о водама који регулира 
институције у сектору. То је довело до правног и институционалног вакуума 
којег Свјетска банка рјешава путем пројекта Рехабилитације и реструктурирања 
наводњавања у БЈР Македонији. Циљ пројекта је да помогне влади БЈР 
Македоније да донесе посебне законе о Водопривредним предузећима и 
Удружењима корисника воде.  
 
Питања прекограничних и међународних вода  
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БЈР Македонија даје велики приоритет унапрјеђењу сарадње на управљању и 
кориштењу прекограничних ријека и језера са сусједним земљама. Сарадња с 
Албанијом добро напредује на питањима управљања и заштите Охридског 
језера. Албанија и Македонија су 1996.г. потписале билатерални 
институционални оквир за управљање Охридским језером. Од 2002.г., обје 
земље су успоставиле комисије за управљање сливом Охридског језера, које од 
тада сарађују. Обзиром да слив Охридског језера такође укључује и Грчку и да су 
квалитете и хидролошки услови Охридског језера повезани с Перспанским 
језером, било би пожељно да се споразум између Албаније и БЈР Македоније 
прошири и  на Грчку. Македонија, Албанија и Грчка су се у фебруару 2002.г. 
договориле о заштити Преспанско језера и његове околине. У току је 
билатерална сарадња између БЈР Македоније и Грчке о Дојранском језеру. 
Урађен је нацрт конкретног меморандума о разумијевању.  
 
Кључна питања и изазови  
 
 
БЈР Македонија би требала размотрити сљедеће активности, у сврху 
унапрјеђења управљања својим водним ресурсима.   
 
��Јачање законског и институционалног оквира за управљање водним 

ресурсима и прелазак на интегрирани приступ управљању водним 
ресурсима.  

 
��Усвајање уравнотеженог приступа управљању водама, који узима у обзир 

мјере на страни снабдијевања и потражње. То је посебно значајно за сектор 
наводњавања, гдје су у току планови за проширивање земљишне површине 
која се наводњава умјесто ефикаснијег кориштења постојећих система.  

 
��Идентификација ријечних сливова и под-сливова и израда плана за 

управљање водама путем партиципаторног приступа. Садашње искуство с 
управљањем Охридским језером путем партиципаторног управљања сливом 
је од значаја у том смислу. 

 
��Наставак рехабилитације инфраструктуре за наводњавање, укључујући 

увођење мјера за смањење губитака воде, сваки будући пројекат 
рехабилитације и/или реструктурирања сектора наводњавања би требао 
обухватити мјере за спрјечавање ерозије, пошумљавање сливног подручја 
или остале мјере за управљање седиментима у акумулацијама.  

 
��Унапрјеђење сазнања о изворима подземних вода у смислу њихове 

количине и квалитета.  
 
��Строго провођење зона санитарне заштите у циљу избјегавања загађења 

извора подземних вода � основни извор питке воде. 
 
��Усвајање мјера за очување прекограничних језера и мочвара у циљу 

омогућавања њиховог одрживог кориштења. 
 
 
��Подузимање заједничких активности на заштити и очувању Дојранског 

језера.  
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СОЦИО-ЕКОМОМСКИ ИНДИКАТОРИ
1990 2000 2015 2020

Укупно становништво (милиони) 1.91 2.03 2.08 2.08
    Урбано 58% 59% 62% 64%
    Рурално 42% 41% 38% 36%
Извор: Aquastat database FAO 2000

1995 2000 Циљ за  2015
Приступ води из водовода 67% 71% 86%
    Урбано 100% 100% 100%
    Рурално 17% 28% 64%
Нап. Циљ се односи на MDG

1990 2000 Циљ за  2020
Приступ хигијенској канализ. n.a. 46% 73%
    Урбано n.a. 68% 84%
    Рурално n.a. 13% 57%
Нап. Циљ се односи на MDG

1996
Удио сиромашних у рур. подр. 59%

1992 1995 1999 2000
GDP по становнику (конст. 1995 US$) 2,571 2,263 2,441 2,535
GDP укупно (млрд. 1995 US$) 4.9 4.4 4.9 5.1
   Удио пољопривреде 17% 13% 13% 12%
    Удио индустрије 40% 32% 33% 33%

1990 1994 1998 1999
Радна снага (милиони људи) 0.9 0.9 0.9 0.9
    Удио у пољопривреди 22% 9% n.a. n.a.
    Удио у индустрији 40% 49% n.a. n.a.

Просјечан год. раст 1991-97 1998-00
    GDP-a -1.8% 3.6%
    Становништва 0.6% 0.7%

1999
Стопа смртности новорођен. (на 1000 живор) 14.9

ЗЕМЉИШНИ И ВОДНИ РЕСУРСИ
Земљ. површина (мил. ha) 2.57
 Земљ. површ. у међунар. слив. (мил. ha) 2.51
  Проценат земље у међунар. слив. (мил. ha) 97.7%
Просјечне падавине (mm) 700
Просјечна укуп. количина падавина (BCM) 18

Укупни интерни обновљиви водни ресурси (BCM) 5.4
    Од чега површ. воде (BCM) 5.4
    Од чега подземне воде   n.a.
       Прекпапање површинске и подземне воде n.a.

Укупни вањски обновљиви ресурси (BCM) 1.0
    Oд чега површинске воде (BCM) 1.0
    Од чега подземне воде 0.0

Укупни водни ресурси (BCM) 6.4
    Од чега укупно површинске воде (BCM) 6.4
    Од чега укупно подземне воде (BCM) n.a.
        Преклапање између површинске и подз. воде     n.a.
Омјер зависности 15.6%

1990 2000 2015 2020

Водни ресурси по становнику (кубних мет./год) 3,353     3,147     3,084     3,083     

1990 1996
Укупна год. подрошња (у BCM) 2.44 1.75
    Наводњав. 2.02 1.41
    Индустрија 0.23 0.14
    Домаћинства 0.19 0.20

БЈР МАКЕДОНИЈА:  ЧИЊЕНИЦЕ О ВОДИ
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КВАЛИТЕТ ВОДЕ И ЗАГАЂЕЊЕ 1996
Количина отпадних вода из свих извора (BCM) 0.53
 Пречишћена отп. вода ~10%

1990 1994 1995 1996 1994
Годишња BOD емисија дневно (M тона) 32 25 25 23 25
Годишња BOD по становнику (Кг) 6.2 4.7 4.6 4.3 4.7

ВОДЕНИ ЕКОСИСТЕМИ
Мочваре одређене као Ramsar локације (2002)
   У ha 18,920
    Kao % земљ. Пов 0.74%

БРАНЕ И ХИДРОЕНЕРГИЈА 2001
Капацитет акумулација 1.70
    Бране за навод. 0.50
    Хидроенер. Бране 1.20
Кпацитет акумулација у кубним мет. по станов. 836 ( у 2000)

Теоретски вруто хидроенергетски потенц.  (GWh/г) 8,863
    Технички изводљив (GWh/г) 5,500
    Екомски изводљив (GWh/г) n.a.
Садашња произв хидроенергије (GWh/г) 1,300 ( у 2000)

1992 1995 1998 1999
Укупна произв. ел. енергије (GWh/год) 5,721 5,681 6,523 6,395
    Од хидроенергије 14.3% 14.0% 16.5% 17.7%

НАВОДЊАВ. 1990 1995 1998 2000
Навод. земља  ('000 ha) 101.06 52.16 58.68 57.05
    Навод. земља по становнику (ha) 0.053 0.027 0.029 0.028
    Навод. земља као дио пољоп. земљ. 16.6% 8.6% 10.0% 10.7%

СЛАТКОВОДНО РИБАРСТВ. 1992 1995 1998 1999
Рибарска производ. (T) 1,209 1,505 1,388 1,804
     Рибарска производ. по станов. (kg) 0.63 0.77 0.69 0.89

ФИНАНЦИРАЊЕ СЕКТОРА ВОДЕ 
Просјечан проврат трошк 1995 2000
    Услуе наводњавања 
   Услуге водоснабдијевања <100% тр.рад.и одрж
  * Ово су процјене 

Просј. цијена за домаћинст. (US cent/m3) 20 14-53
Прос. цијена за индустрију (US cent/m3) 28-100

Накнада за воду
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РУМУНИЈА 
 
Социо-економски и географски контекст  
 
Румунија има укупну површину од 23,8 милиона ха и налази се у Југоисточној 
Европи. Граничи с Црним морем између Бугарске и Украјине и пресијецају је 
Карпати. Њена територија се дијели на брдско подручје (37%), планинско (30%) 
које обухвата централни и сјеверозападни дио и равничарско (33%) које 
обухвата јужи и источни дио земље. Клима прелази од умјерене на југозападу до 
континенталне на сјеверозападу. Просјечна преципитација износи око 700 мм, 
крећући се од обимних падавина у планинским подручјима ( 1 000 � 1 400 мм) 
до малих падавина у обалним подручјима (испод 400 мм).  
 
У 2000.г. број становника је био процијењен на 22,4 милиона, при чему је 55% 
живјело у урбаним подручјима. Од 1989.г. укупан број становника се константно 
смањује и очекује се да ће се до 2020.г. смањити на 21 милион.  
 
База водних ресурса  
 
Водни ресурси имају кључну улогу у привреди Румуније: између 35 � 40% 
укупне производње електричне енергије се остварује из хидроелектрана, 
углавном на Дунаву; и око 30% пољопривредног земљишта се наводњава. 
Румунски водопривредни систем је добро развијен. У квантитативном смислу, 
њени водни ресурси су довољни за задовољавање потражње за водом.  
 
Ресурси површинских и подземних вода. Румунија има 4 864 водотока 
укупне дужине од око 79 000 км. Многе од значајних ријека су прекограничне. 
Главна ријека је Дунав која кроз Румунију тече у дужини од 1 075 км (37% 
његове укупне дужине) при чему 220 км представља границу између Румуније и 
Србије и Црне Горе; 480 км границу између Румуније и Бугарске, 134 км 
границу с Украјином и 0,3 км границу с Молдавијом. Ријека је уређена у већини 
свог тока. Око 98% површине земље припада сливу Дунава и већина воде отиче 
у Црно море. Теоретски обновљиви ресурси у Румунији износе 128 � 134 БЦМ 
или око 5 700 -   
6 000 м3 по становнику годишње. Интерни обновљиви ресурси износе 42,3 
БЦМ а остатак долази од прекограничних ријека, наиме Дунава и Прута. 
Обзиром да се не може користити сва вода Дунава због његовог пловног 
карактера, потенцијално расположиви ресурси су ограничени на 40,3 БЦМ или 
1 800 м3 по становнику годишње. Јављају се значајне сезонске и годишње 
варијације отицања ријека. Да би се ријешиле те варијације, изграђено је око 1 
300 акумулација, већина вишенамјенске природе за заштиту од поплаве, 
обезбјеђење  питке и индустријске воде и производњу хидроенергије, укупног 
капацитета 14,0 БЦМ. Румунија се такође суочава с неравномјерном 
распоређеношћу својих водних ресурса у простору � без модификације 
природних токова само 12% потенцијално расположивих ресурса би се могло 
користити. 
 
Генерално, водни режим ријека карактеризирају велики протоци у периоду 
фебруар �мај и мали током остатка године. Понављајуће и интензивне поплаве 
представљају једну од карактеристика хидролошког система. Највећа учесталост 
поплава се јавља током периода март � јун, док је најмања учесталост током 
јануара и у периоду август � септембар.  
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Румунија има 194 природна језера укупне површине 132 730 ха  и количине 
воде 2 265 МЦМ.  Бројна језера се користе у терапеутске сврхе и имају 
међународну репутацију, нпр. Тецхиргохиол и   Амара. 
 
Потенцијал ресурса подземних вода се процјењује на 8 � 9 БЦМ. Од тога, око 
једне трећине се може користити у постојећим техничким и економским 
условима. Најзначајнији извори подземних вода се могу наћи у сљедећим 
сливовима: Дунав (32.4%), Сирет (10.8%), Аргес (9.4%), Олт (7.2%) Иаломита 
(7%), Мурес (6.4%) и приморско подручје (5.2%). Према испитивању квалитета 
подземних вода, како плитки, тако и подземни аквифери су под великим 
ризиком од загађења и у кратко- и у дугорочном периоду. За сада, велики број 
руралних заједница не може користити подземне воде као извор 
водоснабдијевања јер концентрације нитрате прелазе максимално дозвољене 
границе.  
 
Мочваре.  Делта Дунава је друга по величини делта у Европи. Од њених 799 
000 ха, већина (679 000 ха) је у Румунији, док је остатак у Украјини. Служи као 
тампон зона између сливног подручја Дунава (805 300 км2) и западног дијела 
Црног мора  (5 165  км2) и представља јединствено мјесто не само у Европи, већ 
такође међу осталим екосистемима делта због свог великог биодиверзитета, 
својих обновљивих природних ресурса и прекрасног крајолика, заједно с 
културним знаменитостима. Обзиром на своју велику вриједност за 
биодиверзитет, проглашена је заштићеном зоном и локацијом од свјетског 
значаја за природно насљеђе. Румунија, Бугарска, Молдавија и Украјина су 
2000.г. потписале Декларацију о сарадњи на заштити кључних мочвара и шума у 
наплавним равницама дуж Дунава, као дио Зеленог коридора доњег тока Дунава, 
што је иницијатива коју подржава WWФ. 
 
Квалитет воде. Свеукупно, квалитет извора површинских вода је релативно 
добар. Квалитет ријека се значајно побољшао током посљедње деценије 
углавном због смањења активности загађења. Међутим, у 2000.г. око 11% укупне 
дужине водотока који су праћени, су још увијек били рангирани као јако 
загађени. Деградација квалитета воде ријека је узрокована примарно 
испуштањем непречишћене отпадне воде из насеља. Поред тога, и површинска 
и подземна вода су угрожене дифузним загађењем од пољопривредних 
активности, загађењем од великих фарма свиња, као и повременим загађењем 
узрокованим различитим опасним материјама, што постаје прекограничан 
проблем од посебног значаја.  
 
Кориштење воде и управљање по секторима  
 
Свеукупно кориштење воде је у Румунији значајно смањено током протекле 
деценије као резултат економског реструктурирања. Између 1989.г. и 1999.г. 
укупно кориштење воде се смањило са 20 БЦМ на 10 БЦМ. Већина смањења је 
забиљежена у сектору пољопривреде. Кориштење воде у пољопривреди 
(укључујући наводњавање, рибњаке и друге мале кориснике) се деветороструко 
смањило: с 9 БЦМ 1989.г. на 1 БЦМ 1999.г. Током истог периода је такође 
дошло до значајног смањења потрошње воде у индустрији: с око 8,6 БЦМ на 5,7 
БЦМ. Количина воде захваћене за потребе домаћинстава је остала 
непромијењена. 
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Покривеност водоснабдијевањем и канализацијом. Око 92% урбаног и 34% 
руралног становништва има питку воду из јавног система водоснабдијевања. 
Површинска вода је главни извор снабдијевања питком водом (71%). Потрошња 
воде у домаћинствима је и даље велика с 500 � 800 лцд. Ниво губитака из 
дистрибутивне преже је велик � 50% - 60%. За сада се мало комуналне и 
индустријске отпадне воде пречишћава. Од укупне количине од 3 БЦМ отпадне 
воде коју је потребно пречишћавати, само 18%  се адекватно пречишћава, 50% 
се недовољно пречишћава, а 32% се никако не третира. Главни град Букурешт 
нема у функцији постројење за пречишћавање воде  (једно је у изградњи од 
1989.г.).  
 
 
Наводњавање и одводња. Развој наводњавања у великом обиму је почео 1960-
тих. До 1989.г., системи за наводњавање су изграђени на око 3,2 милиона 
хектара пољопривредне земље  земље. Ријеке обезбјеђују 75% воде за потребе 
наводњавања. До 2002.г., само 30% раније опремљене површине је било у 
функцији, али само 17% се стварно користило. Већина смањења кориштења 
воде за наводњавање је узрокована значајним смањењем субвенција за 
наводњавање, отежаног управљања наводњавањем на мањим парцелама које су 
резултат реституције земљишта, уништавањем неких система за наводњавање 
(углавном пумпних станица и електирчних каблова) и недовољно средстава за 
правилно одржавање и повећања цијена воде.. Од почетка успостављања 
удружења корисника воде, 2000.г., потражња за услугама наводњавање је 
значајно повећана (са 6% на 17%)  Просјечан ниво ефикасности система за 
наводњавање је 40 � 50%. Око 3,2 милиона ха је такође опремљено системима за 
одводњу, од чега је двије трећине одводња гравитацијом, а једна трећина 
пумпањем. Већина одводње пумпањем и само мали дио одводње гравитацијом је 
тренутно у функцији.   
 
Хидроенергија. Теоретски бруто хидроенергетски потенцијал износи око 70 
000 ГWх/годишње. Технички изводљив бруто хидро-потенцијал је 40 000 
ГWх/годишње, од чега је око 26% из Дунава. До сада је развијено око 40%  
технички изводљивог потенцијала. Сада хидро-енергија представља око 36% 
производње електричне енергије у земљи. Током посљедње деценије је 
забиљежено евидентно повећање производње хидро-енергије. Ако се тај тренд 
настави, може се јавити мањак воде за друге кориснике током љетне сезоне.   
 
Поплаве и суше.  Румунију често погађају поплаве и постоји тенденција 
повећања нивоа и учесталости поплава у посљедњој деценији. Поплаве су се 
јављале у око 50% година у току посљедњих 100 година. Током протекле 
деценије, поплаве су евидентиране скоро сваке године. У периоду 1991 � 2000.г. 
поплаве су резултирале материјалним губицима процијењеним на преко 1 
милијарде УСД и погинуло је преко 200 људи. Тешке поплаве су се такође 
јавиле 1969.г., 1970.г, 1975.г. и 1981.г. Уобичајна штета укључује уништавање 
стотина или хиљада кућа, оштећење много већег броја кућа, оштећење болница, 
школа и других објеката социјалне инфраструктуре, уништење цеста, мостова, 
пруга, , штете на обрађеној земљи, контаминација бунара, слабљење или пуцање 
брана, прекид снабдијевања електричном енергијом и прекид комуникација. 
Натурални фармери и сиромашна рурална подручја буду тешко погођена тим 
догађајима. Најчешће су погођене сјеверозападне области земље.  
 
Румунија има двије главне плавне сезоне: прољеће, када је плављење узроковано 
кишом и отапањем снијега и љето, кишним олујама. Без радова на заштити од 
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поплава, око 13% територије Румуније би било у опасности од поплаве � од 
чега би око 80% било угрожено излијевањем ријека и око 20% бујицама с 
планина. Од угроженог подручја, на око 40% се номинално проводи заштита од 
поплаве према националним стандардима, а у другој крајности, око четвртина 
територије нема никакву заштиту. Систем упозоравања је оскудан, проучавање 
ризика је недовољно финанцирано, дозвољена је градња у познатим наплавним 
подручјима, радови на одбрани од поплаве се не проводе или се одвијају споро, 
објекти за заштиту од поплаве који се оштете у току поплаве се не поправљају 
увијек да би били спремни за сљедећи случај. Свјетска банка припрема пројекат 
за рјешавање проблема заштите од поплаве у Румунији. Пројекат је предвиђен 
за презентацију Одбору у 2004. фискалној години.  
 
У наплавној равници Дунава, око 450 000 ха је заштићено од поплаве и 
превелике влажности системима за спрјечавање поплаве и одводњу. То је 
довело до промјене хидролошког режима мочвара, посебно у делти Дунава. 
Током 1950-тих, око 400 000 ха мочвара је претворено у пољопривредно 
земљиште, од чега је око 80 000 ха дуж Дунава. Што се тиче исушеног 
земљишта, садашња владина политика је да се подручја уз Дунав с насипима и 
исушеног врати у њихово првобитно мочварно стање. 
 
Шуше су такође извор забринутости у Румунији. Оне просјечно показују 
периодичност од 12 � 15 година с 3 изузетно сушне године. Уочена је евидентна 
тенденција повећања трајања, интензитета и учесталости током посљедње двије 
деценије. С аспекта водних ресурса, уочено је 8 година хидролошких суша у 
току периода 1982 � 2000.г., које су погодиле ријечне сливове у јужном дијелу 
земље. Отицање из тих сливова је било око 50% мјесечног годишњег просјека, 
док је у равничарским подручјима отицање било само 305. Те су суђе узроковале 
велике штете пољопривреди (пољопривредне суше) и енергетском сектору, као 
и недовољно снабдијевање водом за пиће. У пољопривредним подручјима у 
јужном дијелу земље је дошло до смањења производње од 40 � 60%.  
 
Према недавним студијама климатских промјена, јавиће се прогресивна 
тенденција отопљавања атмосфере удружена с продужењем суша и феноменом 
сушења у југоисточном дијелу Европе. Овај феномен ће бити погоршан 
повећаним кориштењем и загађењем водних ресурса. Евалуација тих трендова, 
као и будућа еволуција феномена суше и исушивања је од посебног значаја за 
Румунији и остале потенцијално погођене земље.  
 
Ерозија обалног подручја. Румунска обала је погођена смањењем седимената 
које наноси Дунав, као резултат изградње акумулација на Дунаву и његовим 
притокама. То погађа екосистеме дуж Црног мора и узрокује сталну ерозију 
обалног подручја. Као посљедица, земља мора подузимати перманентне радове 
на заштити у циљу осигурања плажа. Дио хидрауличне инфраструктуре (мале и 
велике бране) се сматра несигурним, што намеће ризик по заједнице и 
социјалну и економску инфраструктуру у случају несреће. Побољшање 
сигурности брана је такође у фокусу горе поменуте текуће операције Свјетске 
банке.  
 
Законодавство и политика водних ресурса 
 
Водопривредни систем Румуније је успостављен Водопривредном стратегијом 
из 1995.г., Законом о водама 1996.г., те Законом о заштити околиша из 1995.г. 
Садашња водопривредна политика се заснива на међународно признатим 
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принципима доброг управљања водама: управљање водама на нивоу сливова, 
заједничко рјешавање питања управљања и квалитетом и количином воде, 
подстицање учествовања укључених субјеката у процес доношења одлука, 
примјена принципа да загађивач плаћа, и третирања воде као вриједног насљеђа 
које се мора бранити, штити и пречишћавати.  
 
Закон о водама из 1996.г. је успоставио власништво над водом остављајући 
водне ресурсе у јавном домену. Такође је успоставио концепт управљања и 
површинским и подземним ресурсима на нивоу сливова, увео права кориштења 
воде путем дозвола за управљање водом и испуштање отпадне воде на најдуже 5 
година и додијелио највиши приоритет води за пиће над било којим другим 
кориштењем овог ресурса. За сада, Румунија преводи околишне директиве ЕУ у 
законски оквир укључујући оквир директиве о водама.  
 
Такође се користи неколико економских стимулација за управљање 
кориштењем овог ресурса. Накнаде за захватање воде варирају према извору и 
кориштењу воде. Такође су уведене накнаде за загађење за низ загађивача. Када 
се прекораче границе наведене у дозвола, намећу се казне за непридржавање 
прописа, које служе као приход Фонда за воде. Остали економски инструменти 
обухватају накнаде за услуге � снабдијевање питком водом, канализација, 
пречишћавање отпадних вода, финанцијске стимулације за модернизацију и 
унапрјеђење количине и квалитета воде, пореске олакшице (државне субвенције 
и ослобађања од плаћања увозних дажбина за еколошке технологије).  
 
Институције за управљање водом 
 
Три основне институције чине систем управљања водом: Министарство за 
заштиту воде и околиша; Национално тијело за воде "Апеле Романе", које има 
огранке по сливовима и обласне уреде; и локални  Инспекторати за заштиту 
околиша. И друга министарства имају одређене надлежности за управљање 
водним ресурсима: Министарство за здравље и породицу надгледа квалитет 
питке воде, Министарство за јавне радове, транспорт и стамбену политику 
регулира пловидбу и активности повезане с пловидбом и Министарство за 
пољопривреду, храну и шумарство, надлежно за наводњавње и одводњу путем 
СНИФ-а.  
 
Министарство за заштиту воде и околиша припрема и формулира националну 
стратегију и политике управљања водним ресурсима и заштиту уз допринос 
других релевантних министарства. Његове основне функције обухватају: 
стратешко планирање, формулацију националног програма управљања водом и 
развојних програма; припрему законодавства и политике, алокацију и 
управљање  средствима националног буџета за управљање водама и развој 
инфраструктуре; доношење стандарда и праћење придржавања; успостављање 
система издавања лиценци и дозвола; и међународну сарадњу и сарадњу с 
тијелима за прекограничне воде.  
 
Државни инспекторат за воде у оквиру Министарства за заштиту вода и 
околиша је одговоран за контролу и имплементацију законских одредби. 
Локални инспекторати за заштиту околиша су одговорни за издавање лиценци 
дозвола, ако и за инспекцију и контролу квалитета воде и емисије у водотоке.  
 
Национална управа за воду «Румунске воде» (Апеле Романе), јавно предузеће у 
100% државном власништву, путем Министарства за заштиту вода и околиша, је 
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задужено за имплементацију националне стратегије водних ресурса. Оно је 
одговорно за управљање 11 ријечних сливова (путем регионалних огранака и  
локалних уреда). Апеле Романе има за циљу самоодрживост. Трошкови његовог 
рада се покривају накнадама за воду које плаћају корисници воде, док 
инвестиције дијелом покрива државни буџет. Његове испоставе дјелују у оквиру 
ријечних сливова и њихови обласни уреди имају, између осталих функција, 
посебну одговорност за припрему планова управљања ријечним сливом, 
заштитом од поплаве и суше.  
 
Одговорност за снабдијевање питком водом, уклањање и пречишћавање 
отпадних вода је на локалним органима. Корисници воде (опћине и индустрија) 
су обавезни да припреме, и ако је потребно примијене, властити планове за 
превенцију и заштиту од случајног загађења које се може десити као резултат 
њихових активности.  
 
Питања прекограничних и међународних вода  
 
Румунија дијели неколико прекограничних ријечних сливова узводно или 
низводно с Мађарском, Молдавијом и Србијом и Црном Гором и суочава се с 
неким кључним прекограничним питањима. Случајно прекогранично загађење 
вода  је значајан проблем посебно након излијевања Баиа Маре цијанида 2000.г. 
које је довело до значајног прекограничног загађења. Баиа Маре је нагласио да 
је вода заједничко добро које дијеле бројне земље и да се проблем који се појави 
у једној од њих тиче свих. Владе Румуније и Мађарске, те ЕУ Комисија и 
Уједињени Народи су формирали радну групу за процјену те незгоде и давање 
препорука. На основу тих препорука, Румунија намјерава направити 
хармонизирани трилатерални план за хитну реакцију са Мађарском и 
Украјином за ријеке у оквиру горњег слива Тисе . 
 
Заштита Црног мора и делте Дунава од загађења нутријентима и опасним 
материјама представља велику бригу и захтијева прекогранична рјешења. 
Румунска морска обала је погођена седиментима које наноси Дунав као 
посљедицу изградње акумулација на Дунаву и његовим притокама. То утиче на 
екосистеме у Црном мору и узрокује сталне ерозије обалног појаса. Као 
посљедица, земље мора проводити сталне радове на заштити за осигурање 
плажа. Дио хидрауличне инфраструктуре (мале и велике бране) се сматра 
недовољно сигурним, представљајући ризик за заједнице и социјалну и 
економску инфраструктуру у случају несреће. Унапрјеђење сигурности брана је 
такође дио горе-поменутог текућег пројекта Свјетске банке. 
 
Румунија је потписала билатералне споразуме са својим сусједима, Мађарском, 
Украјином и Србијом и Црном Гором о управљању прекограничним водама, 
који се односе углавном на хидро-техничка питања.  
 
Румунија је потписница УНЕЦЕ Конвенције о заштити и кориштењу 
прекограничних вода и међународних језера, коју надопуњавају регионални и 
билатерални споразуми, као и Конвенција о сарадњи на заштити и одрживом 
кориштењу Дунава. У оквиру сарадње при Међународној комисији за Дунав, 
Румунија подржава имплементацију интегрираног приступа управљању 
ријечним сливом за Дунав. 
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Кључна питања и изазови  
 
Препоруке за унапрјеђење управљања водним ресурсима на нивоу земље 
обухватају: 
 
��Даље унапрјеђење управљања ријечним сливовима. 
 
��Унапрјеђење сигурности хидрауличке инфраструктуре, тј. великих брана и 

објеката за заштиту од поплаве уградњом модерне опреме за мониторинг. 
 
��Повећање приступа постројењима за пречишћавање отпадних вода 

повећањем расположивих средстава за изградњу нових објаката. 
 
��Провођење превентивних мјера за смањење ризика од поплаве и несрећа.  
 
Изазови у управљању прекограничним водним ресурсима ће се и даље јављати у 
областима заштите од поплаве, заштити околиша и смањења загађења, очувања 
биодиверзитета и спрјечавања и ублажавања несрећа.  
 
Референце 
 
Економска комисија Уједињених народа за Европу. 2001. Преглед учинка 
околиша за Румунију. УНЕЦЕ, Женева, Швицарска 
 
Влада Румуније. 2001. Програм смањења загађења Дунава. Национални прегледи 1998.г. 
Технички извјештај за Румунију. Министарство водопривреде, шумарства и заштите 
околиша. Букурешт, Румунија 
 
Влада Румуније. 2001. Иницијатива за Југоисточну Европу за спремност за 
катастрофе и њихову превенцију, Национални извјештај за Румунију � 
Букурешт, Румунија. 
 
Свјетска банка. 2003. Припремна документација за Пројекат ублажавања ризика 
и спремност за хитне случајеве. Вашингтон, ДЦ, САД 
 
Свјетска банка. 2003. Профил поплава за Румунију, Припремила Луцy Ханцоцк на 
основу консултантског извјештаја  припремљеног за Свјетску банку у 2002. 
Вашингтон, ДЦ, САД 
 
 
 
 
 
 



Bilje�ke o vodi za zemlju i činjenice o vodi  64 

64 

СОЦИО-ЕКОМОМСКИ ИНДИКАТОРИ
1990 2000 2015 2020

Укупно становништво (милиони) 23.21 22.44 21.44 21.03
    Урбано 54% 55% 59% 61%
    Рурално 46% 45% 41% 39%
Извор: Aquastat database FAO 2000

1995 2000 Циљ за  2015
Приступ води из водовода 53% 66% 84%
    Урбано 80% 92% 96%
    Рурално 20% 34% 67%
Нап. Циљ се односи на MDG

1994 2000 Циљ за  2020
Приступ канализац 49% 52% 76%
    Урбано n.a. 86% 93%
    Рурално n.a. 10% 55%
Нап. Циљ се односи на MDG

1998
Удио сиромашних у рур. подр. 67%

1992 1995 1999 2000
GDP по становнику (конст. 1995 US$) 1,377 1,564 1,461 1,489
GDP укупно (млрд. 1995 US$) 31.4 35.5 32.8 33.4
   Удио пољопривреде 18% 21% 15% 13%
    Удио индустрије 44% 42% 36% 36%

1990 1995 1998 1999
Радна снага (милиони људи) 10.6 10.6 10.7 10.7
    Удио у пољопривреди 29% 40% 40% 43%
    Удио у индустрији 44% 31% 29% n.a.

Просјечан год. раст 1991-97 1998-00
    GDP-a -1.6% -1.8%
    Становништва -0.4% -0.2%

1999
Стопа смртности новорођен. (на 1000 живор) 18.6

ЗЕМЉИШНИ И ВОДНИ РЕСУРСИ
Земљ. површина (мил. ha) 23.8
 Земљ. површ. у међунар. слив. (мил. ha) 22.9
  Проценат земље у међунар. слив. (мил. ha) 96.0%
Просјечне падавине (mm) 701
Просјечна укуп. количина падавина (BCM) 167

Укупни интерни обновљиви ресурси (BCM) 42.3
    Од чега површ. воде (BCM) 42.0
    Од чега подземне воде   8.3
       Прекпапање површинске и подземне воде 8.0

Укупни вањски обновљиви ресурси  (BCM) 169.6
    Oд чега површинске воде (BCM) 169.6
    Од чега подземне воде 0.0

Укупни водни ресурси (BCM) 211.9
    Од чега укупно површинске воде (BCM) 211.6
    Од чега укупно подземне воде (BCM) 8.3
        Преклапање између површинске и подз. воде     8.0
Омјер зависности 80.0%

1990 2000 2015 2020

Водни ресурси по становнику (кубних мет./год) 9,129     9,442     9,882     10,076   

1989 1999
Укупна год. подрошња (у BCM) 19.40 8.57
    Пољопривреда 8.17 1.03
    Индустрија 9.03 5.70
    Домаћинства 2.20 1.84

РУМУНИЈА:  ЧИЊЕНИЦЕ О ВОДИ
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КВАЛИТЕТ ВОДЕ И ЗАГАЂЕЊЕ 1999
Испуштена отпад.вода која захтијева пречиш. 3.0
  Пречишћава се 40% 18% адекватно пречишћ.

1990 1992 1993 1994 1994
Годишња BOD емисија дневно (M тона) 414 362 350 333 333
Годишња BOD по становнику (Кг) 6.5 5.7 5.6 5.3 5.3

ВОДЕНИ ЕКОСИСТЕМИ
Мочваре одређене као Ramsar локације (2002)
   У ha 664,586
   Kao % земљ. Пов 2.79%

БРАНЕ И ХИДРОЕНЕРГИЈА 2000
Капацитет акумулација 14.00 (угавном вишенамјен.)
    Бране за навод.
    Хидроенер. Бране 4.75
Кпацитет акумулација у кубним мет. по станов. 624 ( у 2000)

Теоретски вруто хидроенергетски потенц.  (GWh/г) 70,000
    Технички изводљив (GWh/г) 40,000
    Екомски изводљив (GWh/г) ~30,000
Садашња произв хидроенергије (GWh/г) 16,000 ( у 2000)

1992 1995 1998 1999
Укупна произв. ел. енергије (GWh/год) 54,195 59,266 53,496 50,713
    Од хидроенергије 21.6% 28.2% 35.3% 36.1%

НАВОДЊАВ. 1992 1995 1998 1999
Навод. земља  ('000 ha) 3,100 3,110 2,880 2,673
    Навод. земља по становнику (ha) 0.134 0.137 0.128 0.119
    Навод. земља као дио пољоп. земљ. 31.1% 31.4% 29.3% 27.2%

СЛАТКОВОДНО РИБАРСТВ. 1990 1995 1998 1999
Рибарска производ. (Tons) 48,436 29,031 14,481 14,403
     Рибарска производ. по станов. (kg) 2.09 1.28 0.64 0.64

ФИНАНЦИРАЊЕ СЕКТОРА ВОДЕ 
Просјечан проврат трошк
    Услуе наводњавања 
   Услуге водоснабдијевања 100% тр. рад и одр
  * Ово су процјене 

2000
Услуге водоснабдијевања домаћинстава. (US cent/m3)

    Комбинирано вода и канализација 18-48
    Отпадне воде 20-30 Разл. по локац.
Накнада за захват воде-континеталне ријеке (US cent/m3)
    Домаћинства, индустрија, сточарство 0.61
    Наводњав. 0.05
    Електране 0.004
Накнаде за захват воде-Дунав (US cent/m3)
    Све осим наводњав. 0.07
   Наводњав. 0.05

Накнаде за захват воде- подземне воде  (US cent/m3)
  Домаћинства 0.30
  Индустрија 0.67
  Наводњав. 0.05
  Сточарство 0.40

Трендови наводњав. пов. (ha)
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СРБИЈА И ЦРНА ГОРА  
(Биљешка за Косово је приложена овој биљешци) 

 
Социо-економски и географски контекст  
 
Србија и Црна Гора су смјештене у југоисточном дијелу Европе у срцу 
Балканског полуотока. Србија је значајно већа (88 361 км2) од Црне Горе  
(површине 13 812 км2) и заузима 85% укупне површине земље. У оквиру Србије 
постоје двије полу-аутономне покрајине, Војводина (21 506 км2) на сјеверу и 
Косово (10 887 км2) на југу (Питања водних ресурса Косова су изложена у 
биљешци која је приложена овој). Србија и Црна Гора је ограничена са 199 км 
обале Јадранског мора и са седам другим земаља: Албанија, Босна и 
Херцеговина, Хрватска, Мађарска, Румунија, Бугарска и БЈР Македонија. Шуме 
и шумско земљиште покривају 17% површине земље, а око 40% површине 
представља обрадиво земљиште.  
 
Од укупног садашњег становништва Србије и Црне Горе од 10,65 милиона, 
приближно 10 милиона живи у Србији и 650 000 у Црној Гори. Трендови 
становништва који су од посебног утицаја на водне ресурсе, посебно потражњу 
за питком водом у урбаним подручјима, су: (и) урбанизација становништва сада 
износи 69% (52%) с повећањем броја становника у шест великих градова од 
којих се сви суочавају са значајним проблемима управљања отпадним водама; и 
(ии) доток избјеглица (700 000) и интерно расељених лица с Косова (300 000) 
што намеће притисак на већ оптерећени систем водоснабдијевања и 
канализације.    
 
Водни ресурси  
 
Ресурси површинских и подземних вода. Земља има годишњи проток по 
становнику од око 18 400 м3. Земља је сиромашна интерним обновљивим 
водним ресурсима, обзиром да око 85% расположиве воде потиче из подручја 
изван њене територије. Годишње резерве подземне воде износе укупно око 284 
м3 по становнику. Извори подземних вода су изузетно значајни за Србију гдје се 
процјењује да обезбјеђују око 90% потреба домаћинстава и индустрије и 70% 
потреба за питком водом. У многим подручјима Србије и Црне Горе, подземна 
вода се не може користити за пиће без претходног третмана. То је посебно 
случај у одређеним подручјима уз Мораву и Дунав у Војводини.  
 
Годишње падавине у сливу Дунава у Србији и Црној Гори износе око 74,0 
БЦМ; од те количине око 23,5 БЦМ отиче, а остатак од 50,5 БЦМ отпада на 
евапо-транспирацију. Такође се јавља годишњи прилив од око 154,5 БЦМ тако 
да је укупно отицање Дунава на излазу из Србије и Црне Горе око 178 БЦМ. 
Хидролошки биланс је изузетно неравномјеран у времену и простору. Током 
сезоне вегетације, падавине у неким подручјима износе само 28% од годишњег 
просјека. 
 
Прекограничне ријеке, Сава (206 км у Србији и Црној Гори); Дрина (220 км у 
Србији и Црној Гори) и Морава (308 км у Србији и Црној Гори), заједно с 
Дунавом, чине основне водне ресурсе у земљи. Слив Дунава покрива 875 
територије земље. Дунав тече 588 км кроз Србију и Црну Гору, од чега око 213 
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км представља границу с Румунијом. Сава пролази у Војводини кроз Панонску 
низију, протиче кроз главни град, Београд и излази из земље кроз Стару 
планину, кроз кланац Ђердап, те коначно утиче у Црно море. Најзначајнији 
ријечни систем у Црној Гори представљају  Морача, Зета, Лим, Тара, и Пива. 
Водни ресурси Србије и Црне Горе обухватају и воде језера и Јадранског мора. 
Скадарско језеро је највеће на Балкану с површином од 391 км2. Око двије 
трећине језера је смјештено у Србији и Црној Гори, остатак у Албанији. Језеро 
је отворена слатка вода тектонско-крашког поријекла и отиче Бојаном/Буном у 
Јадранско море. Количина вода осцилира од 2,6 до 4,4 БЦМ, а површина воде у 
интервалима од 368 до 542 км2.  Свеукупно у Србију и Црну Гору утиче 21 
ријека, а из њих отиче 6.  
 
Проток воде варира сезонски, што је захтијевало формирање акумулација на 
Дрини, Дунаву и Лиму. Постоји 60 акумулација (око 20 већих од 10 МЦМ) и око 
100 мањих акумулација у сливу Дунава у Србији и Црној Гори. Укупан 
капацитет свих акумулација је око 6,5 БЦМ.  Просјечна годишња преципитација 
у земљи износи  734 мм, али постоје широке варијације. У Србији годишња 
преципитација варива од 550 -650 мм у Војводини, до 800�1200 мм у 
планинским предјелима. Сви нижи дијелови Србије, укључујући и слив Дрине, 
имају годишњу преципитацију испод 800 мм. За разлику од тога, Црна Гора има 
обимну преципитацију од око 2 000 мм, а локално и до 5 500 мм, с максимумом 
од 8 500 мм.    
 
Приближно 70% питке воде се захвата из подземних ресурса.  
 
Мочваре. У Србији има неколико великих мочвара смјештених иза насипа дуж 
Дунава. Такође има неколико значајних мочвара дуж Саве које су Рамсар 
подручја. Изградња брана на ријекама је довела до уништавања неких вриједних 
екосистема ријечних долина и њиховог биодиверзитета, не само зато што су  се 
у новим вјештачким језерима развили другачији екосистеми, већи и зато што 
бране онемогућавају миграцију, доводе до промјена у природном саставу врста, 
као низводно, тако и узводно (нису направљени рибљи коридори). Систем 
насипа који су изграђени за спрјечавање поплава је измијенио водни режим и 
довео до губитка мочварних заједница. У Црног Гори, Скадарско језеро је 
географски и еколошко повезано с другим акватичним стаништима 
(Бојана/Буна, Велипоља акумулација и мочвара Домни, делта Бојане/Буне, 
лагуна Велуни), стварајући тиме велик мочварни комплекс. Скадарско језеро је 
идентифицирано као једна од 24 прекограничне мочваре од међународног 
значаја, позната као �локације еколошких цигли� (Околиш у Европи, Добрис 
процјена, 1995.г.).   Србија и Црна Гора нема донешену политику очувања 
природе.   
 
Квалитет воде.  Квалитет водних ресурса је генерално незадовољавајући и даље 
се погоршава. Од 1990-тих, квалитет воде у већини ријека у Србији се погоршао 
из друге класе (погодна за купање и пиће тек послије третмана) у трећу класу 
(погодна за наводњавање и индустрију). Примјери веома чисте воде � И и 
И/ИИ класа � су изузетно ријетки, и углавном се налазе у планинским регијама. 
Већина погоршања квалитета воде се приписује великим нивоима загађења вода 
која улазе у Србију и Црну Гору. Генерално, ни једна ријека која улази у земљу 
нема квалитет воде која се може безбједно користити за пиће без претходног 
третмана. Неке од ријека су толико јако загађене да се њихова вода не може 
користити ни за наводњавање. Процјењује се да сваке године у Србију и Црну 
Гору путем прекограничних ријека уђе преко 550 � 600 тона БОД5, 300 � 350 



Bilje�ke o vodi za zemlju i činjenice o vodi  68 

68 

тона нитрогена, 20 � 30 тона фосфора и 14 милиона тона седимента. Србија и 
Црна Гора потом доприносе већем оптерећењу слива Дунава нутријентима у 
годишњем износу од 43 303 тоне нитрогена и 14 128 тона фосфора. Стога, иако 
су воде Дунава које уђу у земљу загађене из других узводних земаља, Србија и 
Црна Гора се сматрају најзначајнијим загађивачима Дунава, доприносећи 
загађењу Дунава нутријентима с 13%. Најзначајнији извори директног загађења 
воде Дунава, а нарочито у Војводини (сливно подручје Тисе, Темиша и Саве) су 
фарме свиња којих има преко 130.  
 
Испуштање непречишћене комуналне и индустријске отпадне воде у Србији и 
Црној Гори резултира значајним загађењем водних ресурса. Ријечни правци 
низводно од већих насеља показују примјетно опадање квалитета воде као 
резултат испуштања непречишћене комуналне и индустријске отпадне воде. 
Директни извори загађења слива Дунава у Србији и Црној Гори обухватају 
преко 7 000 насеља и заједница. У сливу Дунава у Србији има мало великих 
градова (више од 100,000 становника). Већина насеља има мање од 2 000 
становника. Основни директни загађивачи су насеља с преко 10 000 становника, 
која чине само 2,2% укупног броја насеља, али узрокују 90% укупног загађења. 
Већина малих и средње великих индустрија је лоцирано у тим насељима. 
Индиректно загађење доприноси с више од 50% укупног загађења воде. Ти 
извори дају 70% укупног нитрогена, 50% укупног фосфора и 9'% фекалних и 
колиформних бактерија. 
 
Квалитет већине црногорских ријека, тј. Мораче,Зете, Лима, Таре и Пиве, и 
Скадарског језера, је генерално у оквиру задовољавајућих нивоа током већег 
дијела године. Међутим, има врућих тачака загађења воде. Најзагађеније воде 
Црне Горе су двије ријеке, Вежишница и Ћехотина, у близини индустријског 
града Пљевља у сјеверној Црној Гори. Погоршање квалитета обалних вода 
представља значајну бригу обзиром на негативни утицај који може имати на 
потенцијал за туризам. Иако је квалитет обалних вода Црне Горе генерално 
задовољавајући, посебно отворена подручја, затворенији заливи с насељима су 
погођени испуштањем отпадних вода и често не задовољавају бактериолошке 
стандарде за воду за купање у току љета. О ресурсима подземних вода у Црној 
Гори нема расположивих информација.  
 
Погоршање инфраструктуре за водоснабдијевање, укључујући системе за 
дезинфекцију (хлорисање) доприноси смањењу квалитета воде за пиће из 
водовода. Проблеми контаминиране воде су изражени у Србији, гдје 28% узрока 
из водовода у 2001.г. није задовољило физичке/хемијске или бактериолошке 
стандарде. Опћине које наводе најбољи квалитет воде су велики градови 
(Београд, Нови Сад, Ниш и Подгорица) које имају више финанцијских 
средстава за адекватан рад и одржавање система за водоснабдијевање. Опћине 
које биљеже најлошији квалитет воде су често оне у којима су смјештене 
избјеглице и интерно расељена лица, иако се не зна да ли су томе узрок ранији 
проблеми с водоводном инфраструктуром или повећана потражња. Градови 
средње величине и руралне подручја имају највише проблема с обезбјеђењем 
сигурног и адекватног снабдијевања питком водом. За разлику од водоводних 
предузећа великих градова, водоводи градова средње величине и руралних 
подручја имају ограничен приступ финанцијским средствима и не очекује се да 
ће брзо привући интерес приватног сектора.   
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Кориштење воде и управљање по секторима 

Обухват питком водом и канализацијом.   Водоводна и канализациона 
инфраструктура је била добро развијена у ранијој Социјалистичкој 
Федеративној Републици Југославији. Данас, ниво услуга, у просјеку, одражава 
то насљеђе с 87% становништва које има снабдијевање питком водом директно 
у кућама или двориштима и 88% је прикључено на канализациони систем или 
септичке јаме. Међутим, у пружању услуга постоје значајне регионалне разлике, 
као и разлике између урбаног и руралног становништва у смислу снабдијевања 
питком водом гдје је 97% урбаног становништва и 68% руралног становништва 
обухваћено.  
 
Већина становништва има приступ санитацији: 57 % је прикључено на 
канализациони систем, а 31% на септичке јаме. Покривеност урбаних подручја 
канализацијом је 88%, а руралних 22%. Рурална подручја се за санитацију 
углавном ослањају на септичке јаме. Међутим, пречишћавање отпадних вода 
готово да и не постоји. Десет година недовољног одржавања и неинвестирања у 
сектор водоснабдијевања је резултирало ситуацијом гдје се већина комуналне и 
индустријске отпадне воде испушта у великој мјери непречишћена. Процјењује 
се да тек 13% од укупног броја постројења за пречишћавање ради са 
задовољавајућим резултатима. Свеукупно, само око 12% комуналне отпадне воде 
се пречишћава. За неке становнике је немогућност приступа водоснабдијевању и 
канализацији, само по себи, значајан проблем јавног здравства, посебно за оне 
који живе у прљавим четвртима, које су често лоциране близу депонија којима 
се лоше управља, које су у великој мјери насељене расељеним лицима, Ромима и 
избјеглицама.  
 
Наводњавање. Наводњавање као корисник воде нема значајну улогу за водне 
ресурсе. Само око 2% обрадиве земље (160 000 ха) има системе за наводњавање. 
Међутим, постоје бројни мали системи за наводњавање које су изградили и воде 
мали фармери и за које није познато колико воде троше.  
 
Хидроенергија. Бране на Ђердапу које су заједничке за Србију и Црну Гору и 
Румунију представљају појединачно највећу хидоренергетску брану и 
акумулацију дуж цијелог Дунава. Оне се користе за производњу електричне 
енергије и олакшање пловидбе, с укупним капацитетом од 2,55 БЦМ Ђердап И 
и 0,87 БЦМ Ђердап ИИ. Хидроенергија представља око 37% инсталиране 
производње електричне енергије у Србији и 75% у Црној Гори.   
 
Поплаве. Поплаве су увијек угрожавале велике дијелове Србије, посебно 
долине уз велике водотоке у којима су највећа насеља, најбоља пољопривредна 
земља, инфраструктура и индустрија. Највеће потенцијално плавно подручје 
лежи дуж ријека � Дунава, Саве, Тисе и Велике Мораве. Укупно потенцијално 
плавно подручје износи око 16 000 км2 од чега је око 12 900 км2 равница у 
Војводини. Око 80% потенцијалног плавног подручја је обрадиво земљиште, а 
на њему је смјештено више од 500 насеља и многа значајна индустријска 
постројења.  
 
У Црној Гори, равнице чине само 5% од 3 812 км2 површине републике, од чега 
је само једна трећина потенцијално плавна. Иако је највећа вјероватноћа 
поплаве у долинама, повремено се могу јавити и на другим мјестима. На 
примјер, крашка структура већег дијела Црне Горе може брзо преносити 
наплавну воду даље од поплављених подручја и омогућавати њено  касније 



Bilje�ke o vodi za zemlju i činjenice o vodi  70 

70 

појављивање на другим локацијама. Подземна вода редистрибуира вишак 
протока између сливних подручја, чинећи анализу водног биланца тешком. У 
поређењу с укупним плавним потенцијалом земље, ово је занемарив допринос. 
Међутим, на локалном нивоу то је од великог значаја за Црну Гору, обзиром на 
генералну оскудицу пољопривредног земљишта, које је у цијелости ограничено 
на наплавне равнице. Поред пољопривредног земљишта, бројна села, 
саобраћајни и комуникациони правци су угрожени поплавама, док у подручју 
Скадарског језера поплаве имају штетног утицаја на хигијену локалног 
становништва. У неким подручјима површинско отицање достиже 60 � 80 л/сек 
по км2 или 44 л/сек по км2 у просјеку (што је 6,4 пута више од свјетског 
просјека). Међутим, неравномјерна дистрибуција падавина у току године доводи 
до сезонских поплава које су најинтензивније у периоду новембар � децембар и 
нешто мањег интензитета од фебруара до маја.  
 
Проведени су обимни радови на изградњи система за ублажавање поплава и за 
регулацију водотока. Дуж главних ријека и њихових притока су изграђени 
насипи за заштиту од поплаве. Преко 90% насипа дуж Тисе и Дунава су 
изграђени да издрже 100-годишње поплаве. У Србији и Црној Гори има око 3 
550 км насипа за одбрану од поплаве. Међутим, још увијек су значајне и 
директне и индиректне штете од поплава, а има и неуређених ријека. Недавни 
Преглед сектора пољопривреде у Србији и Црној Гори (2002.г.) наводи да је 
преусмјеравање средстава и опреме, који се уобичајно користе за рутинско 
одржавање одводњавања, на задатке заштите од поплаве, као што су поправак 
насипа, заштита обала, контрола бујица, ограничили могућност земље да 
одржава објекте за наводњавање и одводњу који су од критичног значаја за 
развој пољопривреде.   
 
Законодавство и политика водних ресурса  
 
У Србији и Црној Гори постоји Закон о водама на савезном нивоу, и на нивоу 
сваке од двију република. И Србија и Црна Гора имају своје посебне законе, 
политике и институционалне структуре за управљање водним ресурсима. 
Србијански Закон о водама обухвата заштиту вода, кориштење и управљање 
водама, добра од опћег интереса, услове и методе за обављање водопривредних 
дјелатности, организацију и финанцирање таквих дјелатности, те супревизију и 
мониторинг провођења закона. Провођење закона се односи на површинске и 
подземне воде, укључујући воду за пиће, термалне и минералне воде, граничне и 
прекограничне водотоке, те међу-републичке воде унутар граница Србије. 
Уредба о опасним материјама у водама, Службени лист СРС (Бр. 31/82), и 
Уредба о методама и узимању узорака за процјену квалитета отпадних вода, 
Службени лист СРС (Бр.-. 47/83) уређују мониторинг квалитета површинских и 
подземних вода.   
 
У Црној Гори се водним ресурсима управља у складу с неколико закона и 
бројним прописима. Кључни закони су:  

��Закон о морској и унутрашњој пловидби (Службени лист СРЦГ Бр. 13/78, 
8/79, 19/87, 36/89, 13/91) 

 
��Закон о водоснабдијевању, уклањају отпадних вода и чврстог отпада на 

територији опћина: Херцег Нови, Котор, Тиват, Будва, Улцињ и Цетиње 
(Службени лист РЦГ, Бр. 46/91) 
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��Закон о морским добрима (Службени лист РЦГ Бр. 14/92) 
 
��Закон о водама (Службени лист РЦГ Бр. 16/95, 22/95) 
 
Водопривредна основа за Србију (2002.г.) представља амбициозан и скуп 
програм инвестиција у инфраструктуру за водоснабдијевање до 2012.г. Такође 
су предложене активности које се односе на заштиту, рекламацију и 
ревитализацију водних ресурса. Инвестиције су процијењене на 947 милиона 
ДМ у току наредних 5 година.    
 
Институције за управљање водама  
 
Као и законодавство, и институције за управљање водама постоје на савезном и 
републичком нивоу. У току 1990-тих систем управљања водама Савезне 
Републике Југославије је промијењен од веома децентрализраног заснованог на 
хидрографским јединицама, на строжије централизиран систем изграђен према 
моделу државно-централизираног система. Државно водопривредно предузеће 
�Србијаводе� је кључно институционално тијело за управљање водама у Србији. 
У Црној Грои ситуације је доста другачија. Иако је систем управљања водама у 
Црној Гори такође централизиран и у потпуности инкорпориран у владине 
структуре, не постоји институционално тијело попут  �Србијавода.�  Мали број 
стручњака унутар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде се 
бави питањима управљања водама. Надлежност за управљање водама у Црној 
Гори је подијељена између Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, Министарства за заштиту околиша и просторно планирање и 
опћина. Водопривредна инфраструктура припада Републици. Република 
преноси надлежност за њено кориштење и пружање услуга на опћине, од којих 
свака има своје водоводно предузеће. Министарство за заштиту околиша и 
просторно планирање преузима водећу улогу у планирању и организацији 
сектора, укључујући учешће приватног сектора. Наглашене пребацивањем 
надлежности де иуре и де фацто с савезног на републички ниво, одговорности 
Одјељења за околиш (у оквиру Савезног Министарства за рад, здравство и 
социјалну заштиту) су смањене. Одјељење и даље има значајну улогу у 
међународним питањима, као што су преговарање и ратифицирање 
међународних конвенција и споразума о околишу, као и обавезе које 
произилазе из њих, као што су мониторинг загађења прекограничних вода.  
 
Мониторинг квалитета воде проводе републички Хидрометеоролошки заводи, 
који су одговорни за мјерење и евидентирање количина испуштених отпадних 
вода, достављање података релевантним јавним агенцијама. Мониторинг такође 
обухвата праћење учинка постројење за пречишћавање отпадних вода. Сваки од 
републичких Завода за јавно здравство је одговоран за мониторинг 
снабдијевања питком водом и има овлаштење за затварање система који не 
испоручују воду према стандардима.   
 
Не постоји савезна нити национална агенција која регулира водоводна 
предузећа, планира потребе за пружањем услуга или усмјерава средства или 
подршку на координиран начин. Неколико министарства (пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, грађевинарства, здравства и финанција) контролира 
рад водоводних предузећа у областима из своје надлежности, сва су она 
укључена (укључујући и министарства која немају логичну улогу у сектору, као 
што је Министарство правде) али ни једно нема стварну функцију вођства 
сектора. То, у комбинације с �де фацто� потпуном децентрализацијом пружања 
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услуга на опћине, резултира фрагментацијом, непостојањем планирања или 
лобирања за сектор. Мноштво некоординираних закона и прописа који се 
примјењују на сектор даље доприноси његовој фрагментацији.  
 
Проблеми управљања водом у Црној Гори су у основи исти као и горе-
поменути за Србију; међутим Црна Гора проводи пилот тестирање новог 
приступа управљању. Недавно је уведено приватно/јавно партнерство у 
управљању комуналним предузећима у обалном подручју и у опћини Цетиње. 
Јавно предузеће за водоснабдијевање, пречишћавање отпадних вода и уклањање 
чврстог отпада (Црногорско Приморје) је ушло у конзорциј (Монте-Аqуа) с 
приватним партнерима изабраним путем међународне лицитације за 
рехабилитацију, унапрјеђење, проширивање и управљање услугама 
водоснабдијевања и канализације у подручјима под њиховом одговорношћу. 
Прва фаза овог програм је почела 16. јануара 2001.г. уз финанцирање од 
њемачке владе (7,3 милиона УСД) за техничку помоћ и хитне инвестиције на 
рехабилитацији и унапрјеђењу пословања. Шест од седам обалних опћина је 
потписало писма интереса за учествовање у овом програму у складу с 
концептом јавно/приватног власништва.  
 
Питања прекограничних и међународних вода  
 
Плављење је значајно прекогранично питање. Плављење поља уз 
прекограничне ријеке узрокује штете које прелазе допринос ГДП-у погођених 
земаља. На примјер, 1965.г. изливање Дунава је трајало четири мјесеца и довело 
до штета на кућама 7 000 људи. Тиса и њена притока Тамиш, су познати по 
великим поплавама које потичу од топљења снијега и великих киша у области 
Карпата. Те се поплаве шире на Мађарску и Румунију и могу досећи до Србије и 
Црне Горе. Слив Тамиша/Тисе је био погођен енормним поплавама у фебруару 
1999.г, априлу 2000.г. и марту 2001.г. Влада остварује сарадњу с Мађарском на 
заштити од поплаве од Тисе и с Румунијом за Тамиш. Ублажавање поплава на 
Сави зависи од побољшања координације између Босне, Хрватске и Србије и 
Црне Горе. Координација са Словенијом у вез са загађењем Саве је још један 
брига.   
 
Србија и Црна Гора су задњих десет година биле изолиране из активности 
управљања водним ресурсима на међународном плану и у регији Југо-источне 
Европе. Раније су Србија и Црна Гора биле потписнице билатералних 
споразума с дунавским земљама. На примјер, званична сарадња између Србије и 
Црне Горе и Румуније на питањима управљања водом је почела 1932.г., а 1955.г. 
је озваничена сарадњом на хидроелектранама Ђердап И и Ђердап ИИ. 
Споразум о Водопривредној сарадњи између раније Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије и Мађарске је потписан 1955.г. и проводила 
га је југословенско-мађарска водопривредна комисија. Иако су многи задаци и 
дужности разрађени у тим споразумима, многа питања нису обухваћена, нпр. 
заједничко разматрање и усклађивање водопривредних пројеката, стање 
екосистема у обје земље. Значајан корак за сарадњу је имплементације 
Споразума о контроли воде Тисе (описан у обимнијем материјалу. Постоји 
интерес за проширивање односа у вези с Тимоком.   
 
Србија и Црна Гора су потписнице многих мултилатералних споразума који се 
односе на  заштиту Дунава, директно и индиректно, укључујући: Конвенцију о 
режиму пловидбе Дунавом (1948.г.); Споразум о заштити слива Тисе (1988.г.); 
Конвенција о сарадњи на заштити и одрживом кориштењу Дунава (1994.г.); 
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Конвенција о заштити мочвара и мочварних екосистема (1986.г.). Земља још 
увијек није ратифицирала Конвенцију о сарадњи на заштити и одрживом 
кориштењу Дунава, иако је Министарство за природне ресурсе и околиш 
најавило почетак редовне сарадње с Међународном комисијом за заштиту 
Дунава. Земља није чланица УНЕЦЕ Конвенције о заштити и кориштењу 
прекограничних водотока и међународних језера. 
    
Загађење нутријентима је прекограничан проблем којем Србија и Црна Гора 
значајно доприносе. За ублажавање овог проблема су потребне политике и 
стимулације за смањење отицања нутријената из пољопривредног сектора и 
унапрјеђење пречишћавања комуналне и индустријске отпадне воде у сливу 
Дунава. УНЕЦЕ је предложила Савезно министарство за рад, здравство и 
социјалну заштиту дизајнира и проведе  инвестициони пројекат смањења 
нутријената у Дунаву у складу с циљевима за смањење нутријената које захтијева 
Конвенција о сарадњи на заштити и одрживом кориштењу Дунава. 
 
Кључна питања и изазови  
  
Обзиром да је Србија и Црна Гора била искључена из прекограничних процеса 
и активности, не само због санкција које је земљи наметнула међународна 
заједница, већи и због политичке климе, земља није уредила односе који се тичу 
заједничких водних ресурса са својим сусједима, нпр. Босном и Херцеговином и 
Хрватском, иако има иницијатива на обје стране да се то учини. У прошлости 
земља није подржавала иницијативе Мађарске и Румуније везане за ревизију 
постојећих или потписивање нових споразума. Србија и Црна Гора би се 
требала што раније укључити у мултилатералне конвенције које се односе на 
водне ресурсе. УНЕЦЕ је препоручио Србији и Црној Гори потписивање: 
 
��Конвенција о заштити и одрживом кориштењу Дунава из Софије  
 
��УНЕЦЕ Конвенција о заштити и кориштењу прекограничних водотока и 

међународних језера; и  
 
��УНЕЦЕ Конвенција о прекограничним ефектима индустријских несрећа  
 
Један од недавних догађаја који представља позитиван сигнал за унапрјеђење 
прекограничне сарадње је Иницијатива за слив Саве, Иницијатива у оквиру 
Пакта стабилности за слив Саве, која је дизајнирана за успостављање сарадње и 
развој међународно признатог партнерства четири земље: Босне и Херцеговине, 
Хрватске, Словеније и Србије и Црне Горе и за подржавање хармонизираних 
настојања земаља на дефинирању, промоцији и организацији вода слива Саве и 
повезаних ресурса. Први приоритет укључује поновно успостављање и развој 
пловидбе Савом и њеним главним притокама, Дрином и Уном. Потписивањем 
писма намјере у Сарајеву 28. новембра 2001.г., четири земље из слива Саве су се 
обавезале на успостављање прикладног институционалног оквира. У октобру 
2002.г. је разматран нацрт институционалног оквира и у току је његов преглед. У 
току је припрема акционог плана усмјереног на остваривање циљева нацрта 
Оквирног споразума. Циљеви плана су:    
 
��Успостављање међународног режима пловидбе на Сави и њеним пловним 

притокама; 
 
��Успостављање одрживог управљања водама; и  
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��Подузимање мјера за спрјечавање или ограничавање опасности и смањење 

и елиминацију негативних посљедица, укључујући посљедице поплаве, 
опасности од леда, суше и инцидената с испуштањем опасних твари у воду. 

 
Кључно питање на националном нивоу је погоршање трендова у управљању 
водама, канализацијом и отпадним водама и кориштењу воде. Рурална подручја 
се у великој мјери ослањају на приватне системе за водоснабдијевање који су 
изван надзора било којег програма мониторинга квалитета воде.  Обзиром на 
генерално лош квалитет воде, ово стање би могло у руралним заједницама и 
домаћинствима довести до здравствених проблема узрокованих водом. 
Немогућност приступа водоснабдијевању и канализацији је основни проблем 
јавног здравства, посебно у прљавим урбаним четвртима, у великој мјери 
насељеним расељеним лицима, Ромима и избјеглицама.  
 
Још један проблем специфичан за земљу, с прекограничним ширењем, је 
погоршање обалне зоне и њених водних ресурса у Црној Гори. Еутрофикација 
и бактеријска контаминација у туристичким подручјима је забиљежена и 
очигледна. Обална подручја такође погађа несташица питке воде током врхунца 
љетне сезоне. Не постоји план за управљање обалном зоном који би усмјеравао 
процес доношења одлука о развоју обалне зоне и смањењу загађења. Тежње 
Црне Горе за развојем сектора туризма (циљ јој је 22 милиона туристичких 
ноћења или четвороструко повећање до 2020.г.) захтијева заустављање тих 
негативних трендова. Развој треба бити подржан строжијом примјеном 
стандарда водоснабдијевања, канализације и пречишћавања отпадних вода, 
инвестицијама у пречишћавање отпадних вода и планирањем управљања 
земљиштем. Смањење загађења воде путем унапрјеђења пречишћавања 
отпадних вода је приоритетна интервенција. Црна Гора би требала припремити 
план за управљање обалним подручјем који интегрира све секторске планове 
укључујући документацију за инфраструктуру, заштиту околиша и крајолика, као 
и развој комуналних услуга.   
 
Велики дио пада квалитета воде се приписује великим нивоима загађења водних 
ресурса који улазе у Србију и Црну Гору. Генерално, ни једна ријека која улази 
нема воду таквог квалитета да би се могла безбједно користити за пиће без 
претходног пречишћавања. Осим слива Велике Мораве и неколико мањих 
водотока, највећи дио земље припада прекограничним сливовима. Стога 
управљање водним ресурсима у смислу квалитета воде, пловидбе, хидроенергије, 
захтијева блиску сарадњу оних који заједнички користе ријеку. Ипак, као што је 
раније описано, постојећи билатерални или регионални споразуми са сусједним 
земљама о питањима заштити вода и управљања водама су застарјели или их 
уопште нема.  
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СОЦИО-ЕКОМОМСКИ ИНДИКАТОРИ
1990 2000 2015 2020

Укупно становништво (милиони) 10.53 10.55 10.31 10.19
    Урбано 49% 52% 55% 58%
    Рурално 47% 48% 45% 42%
Извор: Aquastat database FAO 2000

1990 2000 Циљ за  2015
Приступ води из водовода n.a. 83% 92%
    Урбано n.a. 97% 99%
    Рурално n.a. 68% 84%
Нап. Циљ се односи на MDG

1990 2000 Циљ за  2020
Приступ хигијенској канализ. n.a. 56% 78%
    Урбано n.a. 88% 94%
    Рурално n.a. 22% 61%
Нап. Циљ се односи на MDG

1999
Удио сиромашних у рур. подр. n.a.

1994 1995 1999 2000
GDP по становнику (конст. 1995 US$) n.a. 1,167 1,181 1,240
GDP укупно (млрд. 1995 US$) n.a. 12.3 12.6 13.2
   Удио пољопривреде 31% 31% 25% n.a.
    Удио индустрије 40% 39% 38% n.a.

1990 1995 1998 1999
Радна снага (милиони људи) 4.9 5.0 5.0 5.1
    Удио у пољопривреди n.a. n.a. n.a. n.a.
    Удио у индустрији n.a. n.a. n.a. n.a.

Просјечан год. раст 1991-97 1998-00
    GDP-a n.a. -2.9%
    Становништва 0.1% -0.1%

1999
Стопа смртности новорођен. (на 1000 живор) ..

ЗЕМЉИШНИ И ВОДНИ РЕСУРСИ
Земљ. површина (мил. ha) 10.2
 Земљ. површ. у међунар. слив. (мил. ha) 10.0
  Проценат земље у међунар. слив. (мил. ha) 97.4%
Просјечне падавине (mm) 724
Просјечна укуп. количина падавина (BCM) 74

Укупни интерни водни ресурси (BCM) 25.1
    Од чега површ. воде (BCM) 23.5
    Од чега подземне воде   3.0
Прекпапање површинске и подземне воде 1.4

Укупни вањски водни ресурси (BCM) 164.5
    Oд чега површинске воде (BCM) 164.5
    Од чега подземне воде 0.0

Укупни водни ресурси (BCM) 189.6
    Од чега укупно површинске воде (BCM) 188.0
    Од чега укупно подземне воде (BCM) 3.0
Преклапање између површинске и подз. воде       1.4
Омјер зависности 86.8%

1990 2000 2015 2020

Водни ресурси по становнику (кубних мет./год) 18,007   17,968    18,392   18,603   

1997
Укупна год. подрошња (у BCM) 8.40
   Пољопривред. 0.76
  Индустрија/хлађењ 6.23
  Домаћинства 1.41

СРБИЈА И ЦРНА ГОРА: ЧИЊЕНИЦЕ О ВОДИ
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КВАЛИТЕТ ВОДЕ И ЗАГАЂЕЊЕ 1999

Испуштена отпад. вода која захтијева пречиш. (BCM) 2.86
  Пролази адекватно пречишћавањ. (BCM) 0.16 (0.7% инд., 15% комунал)

1992 1994 1995 1998 1997
Годишња 80D емисија дневно (M тона) 133 124 124 117 120
Годишња 80D по становнику (Кг) 4.7 4.3 4.3 4.0 4.1

ВОДЕНИ ЕКОСИСТЕМИ
Мочваре одређене као Ramsar локације (2002)
   У ha 39,861
    Kao % земљ. Пов 0.39%

БРАНЕ И ХИДРОЕНЕРГИЈА 1995
Капацитет акумулација 7.78
    Бране за навод.
    Хидроенер. Бране 4.75
Кпацитет акумулација у кубним мет. по станов. 737 ( у 2000)

Теоретски вруто хидроенергетски потенц.  (GWh/г) 37,000
    Технички изводљив (GWh/г) 27,000
    Екомски изводљив (GWh/г) n.a.
Садашња произв хидроенергије (GWh/г) 12,000 ( у 2000)

1992 1995 1998 1999
Укупна произв. ел. енергије (GWh/год) 36,488 37,176 37,808 33,370
    Од хидроенергије 31.1% 30.2% 34.1% 40.1%

НАВОДЊАВ. 1988 1989 1990 1991
Навод. земља  ('000 ha) 176 152 170 160
    Навод. земља по становнику (ha) 0.017 0.015 0.016 0.015
    Навод. земља као дио пољоп. земљ. 2.3% 2.0% 2.2% 2.1%

СЛАТКОВОДНО РИБАРСТВ. 1994 1995 1998 1999
Рибарска производ. (Tons) 7,423 6,210 6,589 7,033
     Рибарска производ. по станов. (kg) 0.71 0.59 0.62 0.67

ФИНАНЦИРАЊЕ СЕКТОРА ВОДЕ 
Просјечан проврат трошк
    Услуе наводњавања 
   Услуге водоснабдијевања 
  * Ово су процјене 

1997
Цијене воде за пиће  (US cent/m3)

      Домаћинства 11 (3.9-26)
     Индустр. 42 (6.7-86)
Цијене канализације (US cent/m3)
     Домаћинства 4.60 (0.8-10.6)
     Индустрија 19.60 (0.9-79.8)
Накнаде за захватање воде (US cent/m3)
     Непрерађена вода 0.5
     Питка вода за предузећа 0.8
     Произвођачи минералне воде 0.7
     Рибњаци 4% велепродајна циј.
    Хидроенерг. 2.3% KWh цијена 

Накнаде за испуштање отпад. вода (US cent/m3)
    Индустријско испуштање отпадних вода 18.9
    Порески обвезници који испуштају у канализац 0.7
    Остали порес.обв 5.3
    Термоелектране � расхладни систем 1.25% KWh цијена
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КОСОВО  
 
Социо-економски и географски контекст  
 
Косово има око 2 200 000 становника. Од 1999.г. је дошло до значајног 
пресељења становништва из руралних у урбана подручја. Процјењује се да сада 
двије трећине становништва живи у урбаним подручјима, за разлику од око 
једне трећине прије 1999.г. Нема званичних процјена ГДП-а, али је јасно да 
Косово спада у најсиромашније дијелове Европе.   
 
Косово обухвата површину од скоро 1,1 милион хектара и састоји се од двије 
велике, различите топографске јединице: Косови (656 000 ха) и Дукагјини (437 
200 ха).  Косово је смјештено у висинским подручјима (500 � 600 м нмв) 
окруженим планинама које досежу висину од преко 2 000 м. Ниже планине 
дијеле горје на четири слива из којих воде теку у три различита мора � 
Јадрански, Црноморски и Егејски слив. Практично нема прилива на Косово из 
сусједних земаља.  
 
Прије сукоба, Косово је било примарно рурално при чему је само 32,5 % 
становништва живјело у урбаним подручјима, углавном Приштини. Током 
1980-тих, привреда Косова се углавном заснивала на рударској индустрији, 
производњи олова, цинка, текстила и пољопривреди. Питања околиша су у 
великој мјери игнорирана и околишни проблеми који су се јавили као 
посљедица, су још више погоршани сукобом у регији.  
 
База водних ресурса  
 
Мало је расположивих информација о садашњем стању водних ресурса и 
кориштења воде на Косову. Генерално, водни ресурси се карактеризирају како 
слиједи: 
 
��Води ресурси су релативно скромни на Косову, у поређењу са 

становништвом и обрадивом земљом.  
 
��Сезонске варијације у преципитацији и протоку ријека су велике.  
 
��Током сезоне вегетације (јун-јул), кориштење воде за наводњавање је велико, 

али протоци ријека су скоро на минимуму.  
 
��Постоји велики потенцијал и потреба за наводњавањем, што може довести 

до озбиљног недостатка воде.  
 
��Ријеке су веома загађене (осим у горњим токовима) и протоци су мали 

током сезоне наводњавања у близини србијанске и албанске границе.  
 
��Ресурси подземне и изворске воде доброг квалитета су неравномјерно 

распоређени (углавном у западном дијелу) и само су дјелимично на 
располагању за водоснабдијевање.  

 
Ресурси површинске и подземне воде. Косово има четири ријечна слива 
који отичу у једно од три мора: Јадранско, Егејско, Црно море. Главне ријеке су 
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релативно мале и извиру на оближњим планинама. Бијели Дрим у западном 
дијелу Косова тече према југу ка Албанији и у Јадранско море. Преципитација се 
креће од 600 � 1 400 мм годишње. Западни дио Косова припада сливу Ибра и 
Биначке Мораве које представљају горња подручја једне од притока Дунава. 
Годишња преципитација је генерално испод 700 мм. У јужном дијелу Косова 
слив Лепенца припада сливу Вардара и улијева се у Егејско море. Годишње 
падавине износе 670 � 1 000 мм.  
 
На Косову нема природних језера. Због великих варијација протока, 
направљено је шест акумулација укупног капацитета 2,7 МЦМ.  Оне служе за 
водоснабдијевање, рибарство, наводњавање, рекреацију и заштиту од поплаве. 
Идентифициране су још додатне 52 акумулације.  
 
Геологија на западу и истоку Косова је различита. Западни дио се састоји од 
порозних стијена (кречњак и мрамор) и седимената. Ту има на изворске и 
подземне воде која се може експлоатирати. У неким подручјима у подножју 
планина има извора доброг капацитета и квалитета воде. Стијене и седименти у 
источном дијелу су више непропусни и подземна вода се не може лако 
експлоатирати.  
 
Квалитет воде.   Квалитет ријечне воде у низијским крајевима је веома лош 
због испуштања непречишћених отпадних вода и одлагања отпада, док ријеке у 
горњим токовима , које теку с планина имају релативно добар квалитет воде. 
Главне ријеке су низводно од великих опћина и индустрија тако јако загађене да 
се вода не може користити ни за водоснабдијевање ни за наводњавање. 
Загађење утиче и на квалитет подземних вода. Основни извори загађења вода су 
људска насеља, индустрија и пољопривреда. Значајан степен загађења улази у 
земљу ријекама. Иако индустрија не ради, незатворени погони тешке индустрија 
су још увијек извор  загађења околиша. Ти погони испуштају отпад од обраде 
метала, разне хемикалије које улазе у површинске и подземне воде. Мониторинг 
квалитета ријека на Косову који је проведен 1980-тих је показао значајно 
загађење органским спојевима, посебно у урбаним ријекама и потоцима. Током 
мјесеци када опада свеукупна количина воде у ријекама, неке ријеке немају ни 
мало или врло низак садржај раствореног кисеоника. Ријеке су такође загађене 
тешким металима, као што су олово и цинк, посебно оне у области 
Митровице/Митровиа. Дијелови Приштевке, Ситнице и Ибра се сматрају 
мртвим ријекама.   
 
Отпадне воде из термоелектрана на Косову, електричне индустрије, 
индустријског комплекса Трепча и производње жељеза и никла су се такође 
испуштале у ријеке. Током економског ембарга против раније Савезне 
Републике Југославије, квалитет површинских вода се поправио обзиром да 
су многе индустрије смањиле активности или престале с радом. Преостали 
извори загађења су рудници, гдје испуштање киселих руда контаминира 
подземне и површинске воде тешким металима; гомиле шљаке; и 
спремишта хемикалија у индустријским комплексима. Нема поузданих 
података о степену загађења или оптерећености загађењем.  
 
Подземна вода је генерално доброг квалитета. Највећи проблем квалитета 
изворске воде је тврдоћа. 
  
Кориштење воде и управљање по секторима  
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Обухват водоснабдијевањем и канализацијом. Свеукупно око 50% 
становништва добија питку воду из јавног система водоснабдијевања. Обухват 
системом водоснабдијевања у урбаним подручјима је 87%, што је релативно 
мали процент, који се објашњава с неколико градова у којима је обухват 
изузетно мали. Људи у руралним подручјима се ослањају на сеоски систем 
водоснабдијевања, властите бунаре или изворе површинске воде. Сеоски бунари 
су генерално у лошем стању и квалитет воде је лош, због органског загађења. 
Гдје постоје, услуге водоснабдијевања су ограничене бројним проблемима, као 
што су пуцања цијеви, прекиди у снабдијевању електричном енергијом, 
ограничен капацитет резервоара. Дистрибутивна мрежа је генерално доста стара 
и у лошем стању због неулагања у њену обнову и одржавање. Само неколико 
водоводних предузећа је у стању да обезбјеђује довољне количине воде 
становништву. Истовремено, обзиром да су цијене воде ниске и нема мјерења, 
потрошња вода по становнику је такође превелика.  
 
Наводи се да јавна водоводна предузећа годишње испоручују око 85 МЦМ  
(прије сукоба 110 МЦМ), што одговара 210 лцд-л/становнику/дан, при чему је 
укупна потрошња воде само 52 милиона (110 � 115 лцд). Испорука је на нивоу 
просјека ЕУ (250 � 300 лцд). Међутим, само неколико опћина је у стању да 
обезбиједи довољно воде за становништво. Истовремено, због непостојања 
мјерења и ниских цијена, неки потрошачи користе (и расипају) огромне 
количине воде, процијењено по свим стандардима. Потрошња воде у 
домаћинствима представља највећи удио у кориштењу воде коју обезбиједе јавна 
водоводна предузећа. У девет опћина (23%) потрошња у домаћинствима  остаје 
испод 80 лцд, што наводи на редукцију у снабдијевању, низак животни стандард 
или јако штедљиво кориштење. У 12 опћина (38%), домаћинства троше између  
80 � 150 лцд. Само у Приштини потрошња воде прелази 150 лцд. Наводи се да 
су губици воде јако велики од 26% - 63% испоручене воде (просјечно 51%).  
 
Вода коју обезбјеђују јавна водоводна комунална предузећа се углавном (60%) 
захвата из површинских вода. Рурално становништво и неке мање опћине 
углавном користе подземну или воду из извора. Једини градови који користе 
изворску воду су Пећ и Призрен. Квалитет воде из површинске воде на Косову 
је генерално умјерен, обзиром да се вода захвата из вјештачких акумулација. 
Наводи се да су неки извори воде загађени или у потенцијалној опасности да 
буду загађени органском контаминацијом, због непречишћавања отпадних вода, 
занемаривања одржавања канализационог система, интензивне сјече  шума или 
пољопривреде. У већини случајева, извори воде су бактериолошки несигурни.  

 
Само 28% становништва је прикључено на канализациони систем и готово сво 
је урбано. У селима или другим мањим насељима, отпадна вода се испушта у 
отворене канале одакле испарава или продире у земљу доводећи до 
контаминације кишнице и контаминације бунара. Велика је учесталост заразних 
обољења у неким руралним подручјима. На Косову не постоји никакво 
пречишћавање отпадне воде. Индустријска отпадна  вода се такође не 
пречишћава и испушта се директно у ријеке. Прије конфликта, у 1999.г. ријеке 
су биле загађеније од индустрије него што су данас, али обзиром да нема 
поузданих информација о садашњем стању ријека, тај се ефекат не може 
квантифицирати.  

 
Донаторска заједница обезбјеђује помоћ у водоснабдијевању и канализацији од 
1999.г. Као један примјер, Пројекат здрава села је иницијатива Свјетске 
здравствене организације (WХО) у циљу унапрјеђења здравља људи у селима на 
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Косову. Пројекат се усмјерава на три циља: здравствено просвјећивање у 
заједници и побољшање водоводних и канализационих објеката у селима; обука 
о хигијени; и контрола и инспекција квалитета воде. Пројекат се проводи у 68 
села на цијелом Косову, са 729 обновљена бунара, 52 нова бунара, 8 пумпних 
станица, 7 захвата из извора и 6 канализационих система.  

 
Наводњавање. Пољопривреда је веома значајан извор средстава за живот на 
Косову и највећи корисник воде је захватање воде за наводњавање. Површина 
пољопривредне земље која се потенцијално може наводњавати на Косову 
износи око 205 000 � 278 000 ха, док наводњавана површина, искључујући 
фарме које примјењују повремено или неформално наводњавање, износи 
укупно 77 000 ха у шест области које се наводњавају (26% од потенцијала). Шест 
система за наводњавање је недавно обновила Европска агенција за обнову. 
Поред тога има 40 000 ха јужно од Приштине, који су планирани за 
наводњавање путем система Ибар � Лепенац. Око 60 000 ха се наводњава 
прскалицама, остало системом натапања. Годишње потребе за водом су 3 500 � 
4 000 м3/ха, што укупно износи  300 МЦМ. Већина воде се користи у јулу и 
августу. За наводњавање се може потрошити готово сва вода из главних ријека 
током тих мјесеци. Без даље изградње акумулација, неће бити довољно воде за 
наводњавање, ако би се наводњавало сво потенцијално земљиште.  
 
Обзиром на малу употребу ђубрива и пестицида за сада, њихов учинак на 
квалитет воде је релативно мали. Међутим, то ће се стање вјероватно 
промијенити у блиској будућности и значајно је да се сада донесу политике за 
рјешавање потенцијалних ризика од отицања хемикалија у тло и воду.   

 
Потражња за водом из ријека ће се повећати кад се системи за наводњавање 
почну користити у пуном капацитету. Конфликти између нелегалног 
наводњавања, загађења воде и водоснабдијевања ће се наставити. Међутим, не 
прати се количина захваћене, акумулиране или пребачене воде, нити утицаји на 
низводне токове нити количина протока у низводним дијеловима. Утицаји 
наводњавања обухватају штете на стаништима и исцрпљивање аквифера. 
Постоји потреба да се дефинирају лимити количина воде које се могу захватати 
и да се прате утицаји на ријеке и екосистеме.  

 
Хидроенергија. Хидроенергија није значајан корисник воде на Косову. На 
сјеверном дијелу Косова постоји мала 33 МW хидроелектрана смјештена на 
језеру Газивода. Не зна се какви су будући планови, ако их има, за проширење 
хидроелектрана.  

 
Поплаве. Поплаве не представљају озбиљан проблем на Косову обзиром да је 
оно смјештено у висинском подручју. Изграђене акумулације с укупним 
капацитетом од 2,7 МЦМ смањују ризик од поплаве. Посљедња велика поплава 
се догодила 1979.г.  
 
Законодавство и политика водних ресурса 
 
Неопходно законодавство за одрживо управљање водама у великој мјери 
недостаје и раније водопривредно законодавство није примјенљиво на садашње 
институционалне аранжмане. У случајевима који нису обухваћени уставним 
оквиром за само-управу  (УНМИК/РЕГ/2001/19), могу се примјењивати закони 
о води који су били на снази након 22. марта 1989.г, уколико нису 
дискриминаторни. У том смислу, могу се примјењивати закони бивше 
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Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Савезне Републике 
Југославије и Србије и Црне Горе. Због овако различитог поријекла, 
законодавство је изузетно сложено.  
 
Најзначајнији закон о управљању водама на Косову је Закон о водама из који 
обухвата главне аспекте кориштења воде и управљања водом. Закон је доста 
застарио и није више примјенљив на садашње институционалне аранжмане.    
 
Нови Закон о водама је сада у припреми уз помоћ УСАИД-а. Закон ће 
успоставити јасне надлежности за централну владу и тијела за управљање 
ријечним сливовима. Организирање Области ријечних сливова у циљу 
децентрализације управљања водним ресурсима већ представља званичну 
политику косовских органа за управљање водом. Сва министарства и агенције су 
се усагласили да слиједе модеран приступ управљању водом. Основне 
надлежности тијела за управљање ријечним сливовима као регионалних 
развојних и регулаторних тијела ће бити издавање лиценци за експлоатацију 
воде, дозвола за испуштање отпадних вода, провођење закона и прописа, 
очување јавних интереса, планирање управљања ријечним сливовима, 
мониторинг и ширење информација (тренутно корисници воде не плаћају воду 
захваћену из водотока, нити плаћају за испуштање отпадних вода).    
 
Нацрт прописа о јавним системима водоснабдијевања је завршен у јуну 2002.г. 
Тиме ће се регулирати сва јавна комунална предузећа која пружају услуге 
водоснабдијевања, с детаљним одредбама о продаји, квалитету, поузданости 
питке воде, воде за наводњавање и отпадне воде. Овај ће пропис, заједно с 
новим Законом о водама успоставити нови законски оквир за водопривредне 
активности на Косову.  
 
Водопривредна основа је усвојена 1983.г. и одобрена за 20 година. Та 
водопривредна основа треба бити обновљена и ажурирана, што ће бити главни 
задатак ново-формираног Одјељења за водопривреду Министарства заштите 
околиша. Такође је потребна и стратегија наводњавања.  
 
Институције за управљање водним ресурсима 
 
Донедавно, на Косову није постојало централно тијело за управљање водом. 
Ранија Хидро-економска дирекција, у којој су биле концентриране све 
надлежности за управљање водним ресурсима је престала с радом прије сукоба. 
У марту 2002.г. је успостављено Министарство за околиш и просторно 
планирање и додјељена му  је надлежност за управљање свим водним ресурсима. 
Секторске надлежности су подијељене између Министарства за околиш, које је 
задужено за доношење водопривредне политике, мониторинг и заштиту вода; 
Министарства пољопривреде, шумарства и руралног развоја, задуженог за 
наводњавање; Министарства здравства, задуженог за мониторинг и заштиту 
квалитета питке воде; Косовске труст агенције надлежне за опћинску управу; и 
Регулаторне комисије за јавна комунална предузећа, задужене за регулативу. 
Тридесетчетири јавна комунална водоводна предузећа су под управом ове 
агенције која планира консолидацију водопривредних предузећа смањењем 
њиховог борја  на четири регионална водопривредна предузећа за ријечне 
сливове у циљу побољшања њихове ефикасности и рентабилности.  
 
Надлежности Агенције нису јасно дефиниране. Кључне области тек требају 
бити дефинирање и развијене укључујући израду базе података корисника воде 
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и произвођача отпадне воде и аранжмане лиценцирања; поновно успостављање 
хидрометричке мреже. Да би се почело с рјешавањем тих проблема, 
Министарство за околиш и просторно планирање у августу 2002.г. формирало 
Водопривредни одбор у циљу координације активности између министарстава 
и утврђивање конкретних приступа управљању водним ресурсима.  
 
Прије конфликта, Хидрометеоролошки завод је био надлежан за метеоролошки 
и хидролошки мониторинг, али обзиром да је 1998.г. мрежа уништена, не 
проводи се мониторинг. Европска агенција за реконструкцију је недавно 
покренула пројекта обнове хидрометричке мреже и метеоролошких станица. 
Водомјерне станице на ријекама ће се обновити. У оквиру пројекта ће се такође 
изградити капацитет Хидрометеоролошког завода. Водомјерне станице  које ће 
се обновити ове године ће служити као основна мрежа, али у будућности ће 
бити потребне и нове станице, посебно на границама са сусједним одржавана. 
Остала мрежа за мониторинг, укључујући мрежу за мониторинг падавина и 
подземних вода, се треба обновити.   
 
У свјетлу тих недостатака, Министарство за околиш и просторно планирање је 
идентифицирало сљедеће приоритете у сектору водних ресурса:  
  
��Израду новог Закона о водама; 
 
��Припрема нове Водопривредне основе; 
 
��Успостављање тијела за управљање ријечним сливовима; 
 
��Поновна изградња мреже за мониторинг; 
 
��Изградња капацитета водопривредних институција; 
 
��Израда стратегије за достизање европских стандарда квалитета воде и 

спрјечавања загађења. 
 
За већину од ових приоритета је осигурано донаторско ко-финанцирање.  
 
Питања прекограничних вода  
 
Сукоб на Косову је имао утицаје на околиш који се односе на прекограничне 
водне ресурсе. Сусједне земље, посебно Бугарска и Румунија, низводно дуж 
Дунава су се плашиле ефеката загађења циљаних индустријских постројења на 
Косову. Узводно од Косова, УН-ова Радна група за Балкан, је нашла еколошке 
вруће тачке у четири области � Панчево, Крагујевац, Нови Сад и Бор � од којих 
су неке узроковале значајно загађење заједничких водних ресурса с Косовом. 
Загађење повезано с ратом и сукобом је само погоршало постојеће стање гдје је 
Косово прималац значајног загађења, али и генератор.    
 
Кључна питања и изазови  
 
Развој политике и институција водопривредног сектора су напредовали у 
посљедње три године, али имплементација и провођење околишне и 
водопривредне политике су ограничени. Иако постоји концензус о 
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приоритетима у оквиру министарства, од користи би била јасно структурирана 
интегрирана стратегија управљања водним ресурсима.     
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КОСОВО: ЧИЊЕНИЦЕ О ВОДИ 

СОЦИО-ЕКОМОМСКИ ИНДИКАТОРИ
1990 2000 2015 2020

Укупно становништво (милиони) 1.90 2.00 2.50 2.60 CHART:  TRENDS IN POPULATION, SHOWING 
    Урбано 35% 45% 55% 60%
    Рурално 65% 55% 45% 40%
Извор: Aquastat database FAO 2000

1990 2000 Циљ за  2015
Приступ води из водовода
    Урбано 70% 90% 90%
    Рурално 5% 20% 53%
Нап. Циљ се односи на MDG

1990 2000 Циљ за  2020
Приступ канализац n.a. 28% 36%
    Урбано n.a. n.a. n.a.
    Рурално n.a. n.a. n.a.
Нап. Циљ се односи на MDG

1999
Удио сиромашн. у рурал. подруч. 80%

1990 1995 2000
GDP по становнику (конст. 1995 US$) 821 400 750
GDP укупно (млрд. 1995 US$) 1.56 0.8 1.5
   Удио пољопривреде 20 29%
    Удио индустрије 47 34%

1990 1991 1995 1999 1999
Радна снага (�000 људи) 248 120 100 150 #REF!
    Удио у пољопривреди 17% n.a. n.a. n.a.
    Удио у индустрији 50% n.a. n.a. n.a.

Просјечан год. раст 1990-97 1998-00
    GDP-a n.a. n.a.
    Становништва n.a. n.a.

1999
Стопа смртности новорођен. (на 1000 живор) n.a.

ЗЕМЉИШНИ И ВОДНИ РЕСУРСИ
Земљ. површина (мил. ha) 1.087
 Земљ. површ. у међунар. слив. (мил. ha) n.a.
  Проценат земље у међунар. слив. (мил. ha) n.a.
Просјечне падавине (mm) ~600
Просјечна укуп. количина падавина (MCM) 6,522

Укупни интерни водни ресурси (MCM)
    Од чега површ. воде (MCM) 412
    Од чега подземне воде   
       Прекпапање површинске и подземне воде 

Укупни вањски водни ресурси (BCM)
    Oд чега површинске воде (BCM)
    Од чега подземне воде 

Укупни водни ресурси (BCM)
    Од чега укупно површинске воде (BCM)
    Од чега укупно подземне воде (BCM)
        Преклапање између површинске и подз. воде      
Омјер зависности

1990 2000 2015 2020

Водни ресурси по становнику (кубних мет./год) 217 206 165 158

1990 1995 2000
Укупни годишњи захват (у BCM)
    Пољопр.

    Домаћ. и индустрија
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КВАЛИТЕТ ВОДЕ И ЗАГАЂЕЊЕ
Створене отпад. воде  (MCM) Приштина: 8.7;Призрен 4.2; Пећ5; Гњилане 1.5 Ђаковица 
Пречишћавање отпад. вода Само дјелим. У Обилићу

1990 1992 1993 1994
Годишња BOD емисија дневно (M тона)
Годишња BOD по становнику (Кг)

ВОДЕНИ ЕКОСИСТЕМИ
Мочваре одређене као Ramsar локације (2002)
   У ha
   Kao % земљ. Пов

БРАНЕ И ХИДРОЕНЕРГИЈА
Капацитет акумулација 
    Бране за навод. 2 бране
    Хидроенер. Бране 1 брана
Кпацитет акумулација у кубним мет. по станов.

Теоретски вруто хидроенергетски потенц.
    Технички изводљив
    Екомски изводљив
Садашња производња хидроенергије  (MWh/h) 25

1990 1995 1998 1999
Укупна производња ел. енергије (mw/h) 700 700 600 450
    Од хидроенергије 

НАВОДЊАВ. 1992 1995 1998 1999
Навод. земља  ('000 ha) 68 68 68
    Навод. земља по становнику (ha)
    Навод. земља као дио пољоп. земљ.

СЛАТКОВОДНО РИБАРСТВ. 1992 1995 1998 1999
Рибарска производња (тoнa/год) 222 200 100 405
     Рибарска производ. по станов. (kg)

ФИНАНЦИРАЊЕ СЕКТОРА ВОДЕ 
Просјечан проврат трошк 2002
    Услуе наводњавања 
   Услуге водоснабдијевања 
  * Ово су процјене 
Просјечна стварна цијена воде (US cent/m 2002
           Наводњавање (US$ пo ha) 5-10
           Домаћинства (US cent/m3) 0.39
           Буџетске организације
           Привреда
           Индустрија
           Индустрија која користи воду као основни репромтеријал
           Непречишћена вода

Трендови наводњав. пов. (ha)
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ДИО 2 
 
ЧЊЕНИЦЕ О ЗЕМЉАМА ЗА 
НЕФОКУСНЕ ЗЕМЉЕ 
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ГРЧКА:  ЧИЊЕНИЦЕ О ВОД.
СОЦИО-ЕКОМОМСКИ ИНДИКАТОРИ

1990 2000 2015 2020
Укупно становништво (милиони) 10.16 10.56 10.47 10.33 CHART:  TRENDS IN POPULATION, SHOWING 
    Урбано 59% 60% 65% 67%
    Рурално 41% 40% 35% 33%
Извор: Aquastat database FAO 2002

1990 1999 Goal for 2015
Приступ води из водовода n.a. 84% 92%
    Урбано n.a. 91% 96%
    Рурално n.a. 73% 86%
Нап. Циљ се односи на MDG

1990 1999 Goal for 2020
Приступ канализац n.a. 98% 99%
    Урбано n.a. 100% 100%
    Рурално n.a. 94% 97%
Нап. Циљ се односи на MDG

1996
Удио сиромашних у рур. подр. n.a.

1990 1995 1999 2000
GDP по становнику (конст. 1995 US$) 10,875 11,242 12,591 13,105
GDP укупно (млрд. 1995 US$) 110.5 117.6 132.7 138.4
   Удио пољопривреде 11% 10% 8% n.a.
    Удио индустрије 29% 23% 24% n.a.

1990 1991 1995 1999 1999
Радна снага (милиони људи) 4.20 4.25 4.42 4.54 #REF!
    Удио у пољопривреди n.a. n.a. n.a. n.a.
    Удио у индустрији n.a. n.a. n.a. n.a.

Просјечан год. раст 1990-97 1998-00
    GDP-a 1.5% 3.6%
    Становништва 0.5% 0.2%

1990 1995 2000
Стопа смртности новорођен. (на 1000 живор) 9.7 8.2 5.4

ЗЕМЉИШНИ И ВОДНИ РЕСУРСИ
Земљ. површина (мил. ha) 13.20
 Земљ. површ. у међунар. слив. (мил. ha) 2.48

  Проценат земље у међунар. слив. (мил. ha) 18.8%
Просјечне падавине (mm) 652
Просјечна укуп. количина падавина (BCM) 86

Укупни интерни водни ресурси (BCM) 58.0
    Од чега површ. воде (BCM) 55.5
    Од чега подземне воде   10.3
Прекпапање површинске и подземне воде 7.8

Укупни вањски водни ресурси (BCM) 16.3
    Oд чега површинске воде (BCM) 13.5
    Од чега подземне воде 

Укупни обновљиви ресурси 74.3
    Од чега укупно површинске воде (BCM) 71.8
    Од чега укупно подземне воде (BCM) 10.3
Преклапање између површинске и подз. воде       7.8
Омјер зависности 22%

1990 2000 2015 2020

Водни ресурси по становнику (кубних мет./год) 7,307     7,031     7,090     7,191     

1980 1991 2000
Укупно годшње захватање воде  (у BCM) 5.04 6.18 8.84
    Пољоприв. 4.22 5.27 7.54
    Индустрија И ТУРИЗАМ 0.12 0.14 0.15
    Домаћинства 0.70 0.76 1.15
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КВАЛИТЕТ ВОДЕ И ЗАГАЂЕЊЕ
Испуштање отпад. воде из домаћ. и индустрије 45%
 Отпад. вода пречишћ.  по захтјев. стандард. 20%

1990 1995 1997 1999
Годишња BOD емисија дневно (M тона) 63.5 59.0 58.3 57.7
Годишња BOD по становнику (Кг) 2.28 2.06 2.03 2.00

ВОДЕНИ ЕКОСИСТЕМИ
Мочваре одређене као Ramsar локације (2002)
   У ha 163,501
   Kao % земљ. Пов 1.24%

БРАНЕ И ХИДРОЕНЕРГИЈА
Капацитет акумулација 12.50
    Бране за навод.
    Хидроенер. Бране 7.30
Кпацитет акумулација у кубним мет. по станов. 1,184

Теоретски вруто хидроенергетски потенц.  (GWh/г) 80,000
    Технички изводљив (GWh/г) 15,000
    Екомски изводљив (GWh/г) 12,000
Садашња произв хидроенергије (GWh/г) 5,000 ( у 2000)

1990 1995 1998 1999
Укупна произв. ел. енергије (GWh/год) 34,775 41,298 46,180 49,382
    Од хидроенергије 5% 9% 8% 9%

НАВОДЊАВ. 1990 1995 1998 1999
Опремљено земљ за навод (мил. ha) 1,195 1,383 1,422 1,441
    Навод. земља по становнику (ha) 0.118 0.132 0.135 0.137
    Навод. земља као дио пољоп. земљ. 30% 35% 37% 37%

СЛАТКОВОДНО РИБАРСТВ. 1990 1995 1998 1999
Рибарска производ. (Tons) 37,148 60,126 59,298 72,023
     Рибарска производ. по станов. (kg) 3.66 5.75 5.64 6.83

ФИНАНЦИРАЊЕ СЕКТОРА ВОДЕ 
Просјечан проврат трошк 2000д ду р ј р ц ј ( д
земље) 0

    Услуге навод. водом (40% наводњене земље) 60% укуп. Трошкова
   Услуге водоснабдијевања n.a.
  * Ово су процјене 

Просечна реална цена (US cent/m3) сред.-1990s
      водоснабдев. За домађинства у Атини 77
      водоснабдев. за домађинства у Солуну 82
     Водоснабдев. Ѕа индустрију у Атини 75 до 1,000 m3

92 преко 1,000 m3

2000
 надокнада за навод. (US$ по хектару) 100-240 површинске воде год.

54-250 подземне воде год.
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СОЦИО-ЕКОМОМСКИ ИНДИКАТОРИ
1990 2000 2015 2020

Укупно становништво (милиони) 10.37 9.97 9.25 9.02
    Урбано 62% 65% 69% 71%
    Рурално 38% 35% 31% 29%
Извор: Aquastat database FAO 2000

1990 1997 Циљ за  2015
Приступ води из водовода n.a. 93% 97%
    Урбано n.a. 96% 98%
    Рурално n.a. 88% 94%
Нап. Циљ се односи на MDG

1990 1997 Циљ за  2020
Приступ канализац n.a. 43% 71%
    Урбано n.a. 63% 82%
    Рурално n.a. 8% 54%
Нап. Циљ се односи на MDG

1997
Удио сиромашних у рур. подр. 57%

1990 1995 1998 2000
GDP по становнику (конст. 1995 US$) 4,857 4,343 4,849 5,326
GDP укупно (млрд. 1995 US$) 50.3 44.7 49.6 54.4
   Удио пољопривреде 15% 7% 6% n.a.
    Удио индустрије 39% 32% 34% n.a.

1990 1995 1998 1999
Радна снага (милиони људи) 4.7 4.8 4.8 4.8
    Удио у пољопривреди 18% 8% 8% n.a.
    Удио у индустрији 37% 33% 34% n.a.

Просјечан год. раст 1991-97 1998-00
    GDP-a -0.7% 4.9%
    Становништва -0.3% -0.5%

1999
Стопа смртности новорођен. (на 1000 живор) 8.4

ЗЕМЉИШНИ И ВОДНИ РЕСУРСИ
Земљ. површина (мил. ha) 9.30
 Земљ. површ. у међунар. слив. (мил. ha) 9.30
  Проценат земље у међунар. слив. (мил. ha) 100.0%
Просјечне падавине (mm) 640
Просјечна укуп. количина падавина (BCM) 60

Укупни интерни водни ресурси (BCM) 6.0
    Од чега површ. воде (BCM) 6.0
    Од чега подземне воде   6.0
       Прекпапање површинске и подземне воде 6.0

Укупни вањски водни ресурси (BCM) 98.0
    Oд чега површинске воде (BCM) 98.0
    Од чега подземне воде 0.0

Укупни обновљиви ресурси 104.0
    Од чега укупно површинске воде (BCM) 104.0
    Од чега укупно подземне воде (BCM) 6.0
Преклапање између површинске и подз. воде       6.0
Омјер зависности 94.2%

1990 2000 2015 2020

Водни ресурси по становнику (кубних мет./год) 10,034   10,433   11,238   11,529   

1990 1995
Укупно годшње захватање воде  (у BCM) 6.02 6.70
    Наводњав. 1.00 1.01
    Индустрија 4.33 4.82
    Домаћинства 0.69 0.87

МАЂАРСКА: ЧИЊНИЦЕ О ВОДИ 
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КВАЛИТЕТ ВОДЕ И ЗАГАЂЕЊЕ 1999
Становништво прикључено на канализ. 60%
Станов. ц пречишћав. отпад. бода  22%

1990 1995 1998 1999
Годишња BOD емисија дневно (M тона) 178 138 140 141
Годишња BOD по становнику (Кг) 6.3 4.9 5.1 5.1

ВОДЕНИ ЕКОСИСТЕМИ
Мочваре одређене као Ramsar локације (2002)
   У ha 154147
   Kao % земљ. Пов 1.66%

БРАНЕ И ХИДРОЕНЕРГИЈА
Капацитет акумулација 0.065 Велике бране у функцији
    Бране за навод.
    Хидроенер. Бране
Кпацитет акумулација у кубним мет. по станов. 7 ( у 2000)

Теоретски вруто хидроенергетски потенц., GWh/г 7,446
    Технички изводљив (GWh/г) 4,590
    Екомски изводљив (GWh/г) n.a.
Садашња произв хидроенергије (GWh/г) 175 ( у 2000)

1992 1995 1998 1999
Укупна произв. ел. енергије (GWh/год) 31,685 34,017 37,188 37,154
    Од хидроенергије 0.5% 0.48% 0.42% 0.49%

НАВОДЊАВ. 1992 1995 1997 1998
Опремљено земљ за навод (мил. ha) 0.38 0.32 0.30 0.26
    Навод. земља по становнику (ha) 0.037 0.032 0.030 0.026
    Навод. земља као дио пољоп. земљ. 4.5% 4.2% 4.2% 4.2% A

СЛАТКОВОДНО РИБАРСТВ. 1987 1990 1995 1999
Рибарска производ. (Tons) 36,759 33,834 16,674 19,461
     Рибарска производ. по станов. (kg) 3.50 3.26 1.63 1.94

ФИНАНЦИРАЊЕ СЕКТОРА ВОДЕ 
Просјечан проврат трошк
    Услуе наводњавања 
   Услуге водоснабдијевања 100% рад и oдрж.  плус15% инвест.
  * Ово су процјене 

Тарифа за домаћинства(US cent/m3) 1998
      Просј.  водоснабдијев. 64
      Просj. кнализација и oтпадне воде 77
     Max - Min комбин.тарифа 100-210

Трендови наводњав. пов. (ha)
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СОЦИО-ЕКОМОМСКИ ИНДИКАТОРИ
1990 2000 2015 2020

Укупно становништво (милиони) 4.36 4.30 4.15 4.11
    Урбано 47% 42% 45% 48%
    Рурално 53% 58% 55% 52%
Извор: Aquastat database FAO 2000

1990 2000 Циљ за  2015
Приступ води из водовода 55% 59% 80%
    Урбано 97% 65% 83%
    Рурално 18% 55% 78%
Нап. Циљ се односи на MDG

1990 2000 Циљ за  2020
Приступ канализац n.a. 46% 73%
    Урбано n.a. 55% 78%
    Рурално n.a. 40% 70%
Нап. Циљ се односи на MDG

1997
Удио сиромашних у рур. подр. 68%

1992 1995 1999 2000
GDP по становнику (конст. 1995 US$) 1,056 713 623 637
GDP укупно (млрд. 1995 US$) 4.6 3.1 2.7 2.7
   Удио пољопривреде 51% 33% 28% 28%
    Удио индустрије 31% 31% 19% 20%

1990 1994 1998 1999
Радна снага (милиони људи) 2.1 2.1 2.1 2.1
    Удио у пољопривреди 34% 46% n.a. n.a.
    Удио у индустрији 29% 19% n.a. n.a.

Просјечан год. раст 1991-97 1998-00
    GDP-a -11.8% -2.7%
    Становништва -0.1% -0.2%

1999
Стопа смртности новорођен. (на 1000 живор) 18.2

ЗЕМЉИШНИ И ВОДНИ РЕСУРСИ
Земљ. површина (мил. ha) 3.39
 Земљ. површ. у међунар. слив. (мил. ha) 3.39
  Проценат земље у међунар. слив. (мил. ha) 100%
Просјечне падавине (mm) 448
Просјечна укуп. количина падавина (BCM) 15

Укупни интерни обновљиви водни ресурсиi  (BCM) 1.0
    Од чега површ. воде (BCM) 1.0
    Од чега подземне воде   0.4
       Прекпапање површинске и подземне воде 0.4

Укупни вањски обновљиви водни ресурси (BCM) 6.3
    Oд чега површинске воде (BCM) 6.3
    Од чега подземне воде 0.0

Укупни обновљиви ресурси (BCM) 7.3
    Од чега укупно површинске воде (BCM) 7.3
    Од чега укупно подземне воде (BCM) 0.4
        Преклапање између површинске и подз. воде      0.4
Омјер зависности 86.3%

1990 2000 2015 2020

Водни ресурси по становнику (кубних мет./год) 1,673     1,700     1,758     1,776     

1990 1991 1995 1996
Укупна год. подрошња (у BCM) 3.83 2.98 1.87 1.77
    Пољоприв. 1.03 0.51 0.49 0.35
    Индустр. (термо-eнергија) 2.52 2.20 1.14 1.17
    Домаћинст 0.27 0.27 0.25 0.24

МОЛДАВИЈА:ЧИЊЕНИЦЕ О ВОД.
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КВАЛИТЕТ ВОДЕ И ЗАГАЂЕЊЕ 1993-94
Испуштање отпад. воде из домаћ. и индустрије 350 MCM
 Отпад. вода пречишћ.  по захтјев. стандард. 51% (само 18% комунал. отпада)

1990 1993 1994 1995 1994
Годишња BOD емисија дневно (M тона) 56 38 35 34 35
Годишња BOD по становнику (Кг) 4.7 3.2 3.0 2.9 3.0

ВОДЕНИ ЕКОСИСТЕМИ
Мочваре одређене као Ramsar локације (2002)
   У ha 19,152
    Kao % земљ. Пов 0.57%

БРАНЕ И ХИДРОЕНЕРГИЈА 1995
Капацитет акумулација 1.80
    Бране за навод.
    Хидроенер. Бране
Кпацитет акумулација у кубним мет. по станов. 419 ( у 2000)

Теоретски вруто хидроенергетски потенц.  (GWh/г) 2,100
    Технички изводљив (GWh/г) 1,200
    Екомски изводљив (GWh/г) 700
Садашња произв хидроенергије (GWh/г) ~300 ( у 2000)

1992 1995 1998 1999
Укупна произв. ел. енергије (GWh/год) 11,248 6,068 4,584 3,814
    Од хидроенергије 2.3% 5.3% 1.8% 2.2%

НАВОДЊАВ. 1992 1995 1998 1999
Навод. земља  ('000 ha) 312 309 307 307
    Навод. земља по становнику (ha) 0.071 0.071 0.071 0.071
    Навод. земља као дио пољоп. земљ. 14.2% 14.1% 14.1% 14.1%

СЛАТКОВОДНО РИБАРСТВ. 1992 1995 1998 1999
Рибарска производ. (Tons) 3,345 2,110 1,620 1,630
     Рибарска производ. по станов. (kg) 0.77 0.49 0.38 0.38

ФИНАНЦИРАЊЕ СЕКТОРА ВОДЕ 
Просјечан проврат трошк
    Услуе наводњавања 
   Услуге водоснабдијевања 
  * Ово су процјене 

Просјеч. цијена воде/отпад.воде (US cent/m3) 2002
    Водоснаб. и пречишћ.отпад.вода за домаћ. 10-50

    Остале комунал. услуге водоснаб. 26-303
    Остале комунал. услуге отпад. вода 10-141

Просјечна накнада за воду  (US cent/m3) 1998
    Комуналне сврхе 3.0 У границама 
    Наводњавање и рибарство 1.50 У границама 

X10 Преко граница 
    Хидроенергија 0.08

Трендови наводњав. пов. (ha)
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СОЦИО-ЕКОМОМСКИ ИНДИКАТОРИ
1990 2000 2015 2020

Укупно становништво (милиони) 1.9 2.0 1.9 1.9
    Урбано 50% 49% 52% 54%
    Рурално 50% 51% 48% 46%
Извор: Aquastat database FAO 2000

1990 1997 Циљ за  2015
Приступ води из водовода n.a. 76% 88%
    Урбано n.a. n.a. n.a.
    Рурално n.a. n.a. n.a.
Нап. Циљ се односи на MDG

1990 1997 Циљ за  2020
Приступ канализац n.a. 74% 87%
    Урбано n.a. n.a. n.a.
    Рурално n.a. n.a. n.a.
Нап. Циљ се односи на MDG

1999
Удио сиромашних у рур. подр. n.a.

1992 1995 1999 2000
GDP по становнику (конст. 1995 US$) 8,331 9,419 11,160 11,659
GDP укупно (млрд. 1995 US$) 16.6 18.7 22.2 23.2
   Удио пољопривреде 5% 5% 4% 3%
    Удио индустрије 41% 38% 38% 38%

1990 1995 1998 1999
Радна снага (милиони људи) 1.0 1.0 1.0 1.0
    Удио у пољопривреди 6% 10% n.a. n.a.
    Удио у индустрији 46% 43% n.a. n.a.

Просјечан год. раст 1991-97 1998-00
    GDP-a 0.9% 4.6%
    Становништва 0.6% -0.1%

1990 1995 1999 2000

Стопа смртности новорођен. (на 1000 живор) 8.4 5.5 4.5 4.6

ЗЕМЉИШНИ И ВОДНИ РЕСУРСИ
Земљ. површина (мил. ha) 2.0
 Земљ. површ. у међунар. слив. (мил. ha) 1.8
  Проценат земље у међунар. слив. (мил. ha) 89.9%
Просјечне падавине (mm) 1,590
Просјечна укуп. количина падавина (BCM) 32

Укупни интерни обновљиви водни ресурси  (BCM) 19
    Од чега површ. воде (BCM) 19
    Од чега подземне воде   14
       Прекпапање површинске и подземне воде 13

Укупни вањски обновљиви водни ресурси  (BCM) 13
    Oд чега површинске воде (BCM) 13
    Од чега подземне воде 0

Укупни обновљиви ресурси  (BCM) 32
    Од чега укупно површинске воде (BCM) 32
    Од чега укупно подземне воде (BCM) 14
        Преклапање између површинске и подз. воде     13
Омјер зависности 41.4%

1990 2000 2015 2020

Водни ресурси по становнику (кубних мет./год) 16,616   16,031   16,547   16,862   

1994 1997
Укупна год. подрошња (у BCM) 237.4 333.2
    Пољоприв. 3.4 3.4
    Индустрија 76.0 71.4
    Домаћинства 158.0 258.4

СЛОВЕНИЈА: ЧИЊЕНИЦЕ О ВОДИ 
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КВАЛИТЕТ ВОДЕ И ЗАГАЂЕЊЕ 1998
Испуштена отпад. вода која захтијева пречишћ *
 Пречишћена 75%

1991 1994 1997 1998
Годишња BOD емисија дневно (M тона) 53 43 38 37
Годишња BOD по становнику (Кг) 9.7 7.9 7.0 6.8

ВОДЕНИ ЕКОСИСТЕМИ
Мочваре одређене као Ramsar локације (2002)
   У ha 955
    Kao % земљ. Пов 0.05%

БРАНЕ И ХИДРОЕНЕРГИЈА 2000
Капацитет акумулација 0.2
    Бране за навод.
    Хидроенер. Бране
Кпацитет акумулација у кубним мет. по станов. 101 ( у 2000)

Теоретски вруто хидроенергетски потенц.  (GWh/г) 12,500
    Технички изводљив (GWh/г) 8,800
    Екомски изводљив (GWh/г) 6,125
Садашња произв хидроенергије (GWh/г) 3,587 ( у 2000)

1992 1995 1998 1999
Укупна произв. ел. енергије (GWh/год) 12,086 12,654 13,728 13,262
    Од хидроенергије 28.2% 25.6% 25.1% 28.2%

НАВОДЊАВ. 1993 1995 1998 1999
Навод. земља  ('000 ha) 2 2 2 2
    Навод. земља по становнику (ha) 0.001 0.001 0.001 0.001
    Навод. земља као дио пољоп. земљ. 0.9% 0.9% 1.0% 1.0%

СЛАТКОВОДНО РИБАРСТВ. 1993 1995 1998 1999
Рибарска производ. (Tons) 1,051 1,085 1,083 1,395
     Рибарска производ. по станов. (kg) 0.53 0.55 0.54 0.70

ФИНАНЦИРАЊЕ СЕКТОРА ВОДЕ 
Просјечан проврат трошк
    Услуе наводњавања 90%
   Услуге водоснабдијевања 
  * Ово су процјене 

Накнада за сирову површ. воду (US cent/m3)

Водоснабдијевање домаћинстава (US cent/m3)
Домаћ. канализација (US cent/m3)
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СОЦИО-ЕКОМОМСКИ ИНДИКАТОРИ
1990 2000 2015 2020

Укупно становништво (милиони) 56.1 66.7 79.0 82.9
    Урбано 61% 66% 72% 74%
    Рурално 39% 34% 28% 26%
Извор: Aquastat database FAO 2000

1995 2000 Циљ за  2015
Приступ води из водовода 50% 70% 85%
    Урбано 63% 73% 87%
    Рурално 28% 65% 83%
Нап. Циљ се односи на MDG

1990 2000 Циљ за  2020
Приступ канализац 56% 67% 84%
    Урбано n.a. n.a. n.a.
    Рурално n.a. n.a. n.a.
Нап. Циљ се односи на MDG

1999
Удио сиромашних у рур. подр. n.a.

1992 1995 1999 2000
GDP по становнику (конст. 1995 US$) 2,670 2,794 2,975 3,147
GDP укупно (млрд. 1995 US$) 154.6 169.3 191.4 205.5
   Удио пољопривреде 15% 16% 16% 15%
    Удио индустрије 30% 28% 25% 25%

1990 1995 1998 1999
Радна снага (милиони људи) 24.3 27.8 29.9 30.6
    Удио у пољопривреди 47% 48% 43% n.a.
    Удио у индустрији 21% 21% 22% n.a.

Просјечан год. раст 1991-97 1998-00
    GDP-a 4.4% 1.7%
    Становништва 1.8% 1.6%

1990 1995 1999 2000
Стопа смртности новорођен. (на 1000 живор) 58.0 44.4 .. 34.5

ЗЕМЉИШНИ И ВОДНИ РЕСУРСИ
Земљ. површина (мил. ha) 77.5
 Земљ. површ. у међунар. слив. (мил. ha) 26.6
  Проценат земље у међунар. слив. (мил. ha) 34.4%
Просјечне падавине (mm) 643
Просјечна укуп. количина падавина (BCM) 498

Укупни вањцки обновљиви водни ресурси (BCM) 196.0
    Од чега површ. воде (BCM) 192.8
    Од чега подземне воде   20.0
       Прекпапање површинске и подземне воде 16.8

Укупни вањски водни ресурси (BCM) 4.7
    Oд чега површинске воде (BCM) 4.7
    Од чега подземне воде 0.0

Укупни обновљиви ресурси  (BCM) 200.7
    Од чега укупно површинске воде (BCM) 197.5
    Од чега укупно подземне воде (BCM) 20.0
        Преклапање између површинске и подз. воде       16.8
Омјер зависности 2.3%

1990 2000 2015 2020

Водни ресурси по становнику (кубних мет./год) 3,578     3,010     2,540     2,421     

1990 1997 1995 2000
Укупна год. подрошња (у BCM) 30.6 31.6 33.5 42.0
    Наводњав. 22.0 23.1 24.7 31.5
    Индустрија 3.4 3.5 3.5 4.1
    Домаћинства 5.1 5.1 5.3 6.4

ТУРСКА: ЧИЊНЕИЦЕ О ВОДИ 
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КВАЛИТЕТ ВОДЕ И ЗАГАЂЕЊЕ 1998
Испуштена отпад. вода којау треба пречишћав.(BCM) 2.40
  Пречишћена (BCM) 0.1

1991 1994 1997 1998
Годишња BOD емисија дневно (M тона) 166 166 186 186
Годишња BOD по становнику (Кг) 1.1 1.0 1.1 1.1

ВОДЕНИ ЕКОСИСТЕМИ
Мочваре одређене као Ramsar локације (2002)
   У ha 159,300
    Kao % земљ. Пов 0.21%

БРАНЕ И ХИДРОЕНЕРГИЈА 2000
Капацитет акумулација 131
    Бране за навод.
    Хидроенер. Бране
Кпацитет акумулација у кубним мет. по станов. 1,965 ( у 2000)

Теоретски вруто хидроенергетски потенц.  (GWh/г) 433,000
    Технички изводљив (GWh/г) 215,000
    Екомски изводљив (GWh/г) 123,040
Садашња произв хидроенергије (GWh/г) 42,216 ( у 2000)

1990 1995 1998 1999
Укупна произв. ел. енергије (GWh/год) 57,543 86,247 111,022 116,440
    Од хидроенергије 40.2% 41.2% 38.0% 29.8%

НАВОДЊАВ. 1987 1990 1995 1999
Навод. земља  ('000 ha) 3,300 3,800 4,186 4,500
    Навод. земља по становнику (ha) 0.063 0.068 0.068 0.069
    Навод. земља као дио пољоп. земљ. 11.8% 13.7% 15.4% 16.9%

СЛАТКОВОДНО РИБАРСТВ. 1990 1995 1998 1999
Рибарска производ. (Tons) 76,708 74,349 90,370 83,297
     Рибарска производ. по станов. (kg) 1.37 1.21 1.40 1.27

ФИНАНЦИРАЊЕ СЕКТОРА ВОДЕ 
Просјечан проврат трошк 1996
    Услуе наводњавања 90%
   Услуге водоснабдијевања 
  * Ово су процјене 

Накнаде за сирову површ. воду(U$S cent/m3)

Домаћ.  водоснабдијевање  (US cent/m3)
Домаћ. канализација (US cent/m3)

Трендови наводњав. пов. (ha)
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