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Šta je to Water Safety Plan? 
 
Gde smo? 
 
Šta treba da radimo? 



Water Safety Plan je dinamični i ciklični plan za upravljanje rizikom 



Priprema 

Povratne 
informacije 

Procena 
sistema 

Operativno 
praćenje 

Nadogradnja 

Upravljanje i 
komunikacije 





Volga  
 
Slušalac pita: “Može li sovjetski auto Volga sa 110 km/čas 
ući u punu krivinu?”  
 
Radio Jerevan odgovara: “U načelu da! Ali samo jednom!”  



Da li neophodan Water Safety Plan (Plan za bezbedno 
vodosnabdevanje? 









 
О П А С Н О С Т И 

 

 
КООРДИНАТОРИ 

 
НОСИОЦИ 

 

 
ИЗВРШИОЦИ 

(1-4) (...) (...) (...) 

5. Недостатак 
воде за 
пиће 
 

Министарство 
пољопривреде и 
заштите животне 
средине 

Министарство 
пољопривреде и 
заштите животне 
средине – 
Републичка 
дирекција за воде 
 
Министарство 
здравља 
 
МУП-СВС 

- Министарство пољопривреде и 
заштите животне средине – 
Републичка дирекција за воде; 
- Агенција за заштиту животне 
средине; 
- Министарство здравља; 
- Институт за јавно здравље Србије 
„Др  Милан Јовановић Батут“; 
- Привредна комора Србије- 
Удружење  комуналне делатности; 
-Министарство државне управе и 
локалне самоуправе-Стална 
конференција градова и општина; 
 

(6-12) (...) (...) (...) 

 

На основу члана 10. став 2. Уредбе о садржају и начину израде планова 
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама ( ,,Службени гласник РС,, 
бр. 8/11), 
Министар унутрашњих послова доноси 
 

 Упутство о методологији за израду процене угрожености од 
елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и 

спасавања у  ванредним ситуацијама 
 Табела 1. Листа опасности са координаторима, носиоцима и извршиоцима  



Посебни део за израду Процене  
 
Идентификација опасности од елементарних непогода 

и других  несрећа 
 
Недостатак воде за пиће (квалитативан и квантитативан):  
  

– Квалитативан –  
 да ли корисници обезбеђују информације о ризицима 

од негативних утицаја воде за пиће на људско 
здравље;  

 да ли се врши систематска контрола квалитета воде 
од стране надлежних санитарних органа;  

  
– Квантитативан –  

 расположивост водом за пиће одговарајућег броја 
корисника. 



















Nivo/

Klasa 
% neispravnosti Opis 

 < 2 Neznatan 

 2,1 – 5 Mali 

 5,1 – 10 Umeren 

 10,1 – 25 Veliki 

 > 25,1 Ogroman 

 

Tabela 1. Indikator rizika kvaliteta vode za piće u pogledu 
mikrobiološke neispravnosti (Sl. glasnik RS, 37/2011) 

Nivo/

Klasa 
% neispravnosti Opis 

 < 5 Prihvatljiv 

 5,1 – 10 Delimično prihvatljiv 

 10,1 – 20 Loš 

 20,1 – 50 Veoma loš 

 > 50,1 Alarmantan 

 

Tabela 2.  Indikator rizika kvaliteta vode za piće u pogledu 
fizičko-hemijske neispravnosti (Sl. glasnik RS, 37/2011) 

Nivo/ 

klasa 

Indeks bezbednosti 
vodosnabdevanja (%) 

Indikator 

snabdevenosti 

Uticaj na sanitarno 
higijenske  

uslove 

 do 24 
čas/god 

< 0,3 Prihvatljivo Neznatan uticaj 

 
do 2 

dana/god 
> 0,3 < 0,5 

Delimično 
prihvatljivo 

Mali uticaj 

 
do 5 

dana/god 
> 0,5 < 1,5 Loše Manji uticaj 

 
do 10 

dana/god 
> 1,5 < 3 Veoma loše Znatan uticaj 

 
više od 10 
dana/god 

> 3 Alarmantno Veliki uticaj 

 

Tabela 3: Indikator uticaja indikatora snabdevenosti na sanitarno-
higijenske uslove života 



Nivo/ 

klasa 

Indeks bezbednosti 

vodosnabdevanja (%) 

Indikator 

snabdevenosti 

Uticaj na sanitarno 

higijenske  

uslove 

 do 24 

čas/god 
< 0,3 Prihvatljivo Neznatan uticaj 

 
do 2 

dana/god 
> 0,3 < 0,5 

Delimično 

prihvatljivo 
Mali uticaj 

 
do 5 

dana/god 
> 0,5 < 1,5 Loše Manji uticaj 

 
do 10 

dana/god 
> 1,5 < 3 Veoma loše Znatan uticaj 

 
više od 10 

dana/god 
> 3 Alarmantno Veliki uticaj 

 

Indeks bezbednosti vodosnabdevanja predstavlja odnos broja dana bez vode ili 
pod zabranom upotrebe za potrošače u odnosu na 365 dana u godini, kada je 
merom obuhvaćeno istovremeno više od 1% potrošača iz vodovodnog sistema. 
Sračunava se na ukupno trajanje vremena (u satima) u toku godine izraženo u 
danima, ukoliko je bilo višekratnih prekida u vodosnabdevanju ili zabrane 
korišćenja. 

U Požarevcu je od 13. oktobra 2015. do 18. januara 
2016. rešenjem Republičkog sanitarnog inspektora 
bilo zabranjeno korišćenje vode za piće iz javnog 
vodovodnog sistema zbog prekoračenja sadržaja 
nitrata. 
Indeks bezbednosti vodosnabdevanja   
2015: 74/365x100 = 20% 
2016: 18/365x100 = 5% 



Water Safety Plan je metod za upravljanje rizikom 
koji  je razvila Svetska zdravstvena organizacija 
(WHO). Zasniva se na analizi detaljnog poznavanja 
čitavog sistema za snabdevanje vodom od izvora 
do slavine, a njegova osnovna svrha je da 
obezbedi stalnu bezbednost snabdevanja vodom. 

 

 Plan za bezbednost vodosnabdevanja (PBV) je 
sistematska aplikacija za upravljanje rizikom koja 
može da se primeni na bilo koji sistem za 
snabdevanje vodom, veliki ili mali. 

 

 Aplikacija se zasniva na analizi detaljnog 
poznavanja čitavog sistema za snabdevanje 
vodom od izvorišta do potrošača. Omogućava 
sistematsko evidentiranje glavnih detalja sistema i 
procenu mogućih rizika po javno zdravlje.  

 

 Aplikacija obezbeđuje operateru efikasno 
sredstvo za upravljanje rizikom i predstavlja 
koristan objedinjeni izvor informacija o 
snabdevanju vodom, rukovodiocima u vodovodu i 
sanitarnom nadzoru. 


