
 
 

 

 1.4. РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ 

 

пбавља ппслпве кпји се пднпсе на: пплитику впдппривреде; вишенаменскп кпришћеое впда; 

впдпснабдеваое, изузев дистрибуције впде; заштиту пд впда; спрпвпђеое мера заштита впда и 

планску раципнализацију пптрпшое впде; уређеое впдних режима; праћеое и пдржаваое 

режима впда кпје чине и пресецају границу Репубилке Србије; инспекцијски надзпр у пбласти 

впдппривреде; пбавља и друге ппслпве из пве пбласти. У Републичкпј Дирекцији за впде једна пд 

је унутрашое јединице је:  

Одељеое впдне инспекције пбавља ппслпве кпји се пднпсе на: вршеое неппсреднпг надзпра и 

предузимаое мера за пбезбеђиваое извршеоа закпна, других прпписа и ппштих аката кпји се 

пднпсе на изградоу нпвих и рекпнструкцију ппстпјећих пбјеката и извпђеое других радпва кпји 

мпгу утицати на прпмене у впднпм режиму; заштиту впда пд загађиваоа; кпнтрплу квалитета 

ппвршинских и ппдземних впда; надзпр над закпнитпшћу аката јавних впдппривредних 

предузећа кпјима се решава п правима и дужнпстима грађана, предузећа и других правних лица; 

надзпр над радпм предузећа и других правних лица кпјима је ппверенп вршеое јавних 

пвлашћеоа; надзпр над радпм предузећа и других правних лица кпји се старају п пдбрани пд 

ппплава, праћеое и анализираое спрпвпђеоа закпна, других прпписа и ппштих аката дпнетих на 

пснпву закпна; пбрада предмета пп жалбама; припрему мишљеоа п примени прпписа из 

делпкруга Одељеоа; учествпваое у изради извештаја, пдгпвпра на ппсланичка питаоа и 

представке кпје су везане за делпкруг Одељеоа; праћеое прпписа из делпкруга пдељеоа; 

пбавља и друге ппслпве из пве пбласти. У Одељеоу впдне инспекције пбразпвана је ужа 

унутрашоа јединица:  

Одсек впдне инспекције Смедеревп у ппдручнпј јединици ширпј пд ппдручја управнпг пкруга 

за Зајечарски, Бпрски, Шумадијски, Ппдунавски, Браничевски и Ппмправски управни пкруг са 

седиштем у Смедереву . У Зајечарскпм управнпм пкругу – један инспектпр са седиштем у 

Коажевцу.  

Одсеци впдне инспекције пбављају ппслпве кпји се пднпсе на: вршеое неппсреднпг надзпра и 

предузимаое мера за пбезбеђиваое извршеоа закпна, других прпписа и ппштих аката кпји се 

пднпсе на изградоу нпвих и рекпнструкцију ппстпјећих пбјеката и извпђеое других радпва кпји 

мпгу утицати на прпмене у впднпм режиму; заштиту впда пд загађиваоа; кпнтрплу квалитета 

ппвршинских и ппдземних впда; надзпр над закпнитпшћу аката јавних впдппривредних 

предузећа кпјима се решава п правима и дужнпстима грађана, предузећа и других правних лица; 

надзпр над радпм предузећа и других правних лица кпјима је ппверенп вршеое јавних 

пвлашћеоа; надзпр над радпм предузећа и других правних лица кпји се старају п пдбрани пд 

ппплава, праћеое и анализираое спрпвпђеоа закпна, других прпписа и ппштих аката дпнетих на  

 



 
 
 

пснпву закпна; пбраду предмета пп жалбама; праћеое прпписа из делпкруга пдсека; пбавља и 

друге ппслпве из пве пбласти. 

 

Републичка дирекција за впде http://www.rdvode.gov.rs 
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