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Најновије, више пута 
поновљено, страдање мештана 
Грдице од набујалих вода Западне 
Мораве и потока Чађевац сурово 
огољује сву нашу стварност и 
ендемску неорганизованост различитих 
нивоа власти у вршењу поверених 
послова од интереса за грађане. 
Ако већ, пре више деценија, држава 
није имала (а имала је) нормативни 
оквир да спречи (дестимулише) 
формирање насеља у небрањеном речном појасу онда 
се трагање за решењима заштите таквог, и сличних, 
дивљих насеља наметало као стално приоритетни 
задатак, а не само инициран после природних непогода. 
Пошто је, наш, тренутни, примарни задатак бављење 
политикама располагања природних ресурса на нивоу 
града Краљева, у које спадају и воде, то овде нећемо 
елаборирати несумљиву одговорност грађана како за 
избор места свог становања, а понајпре за своје (не)
чињење које је довело до тога да су нам потоци, речице 
и реке постале депоније, а одводни, одбрамбени путни 
канали крај наших кућа, често, затрпани. Позабавићемо 
се, скромном анализом, система управљања водама и 
пре свега нејсно дефинисаним и недореченим нормама 
које, не поштујући природне законе по којима, примарно, 
функционишу водотокови уређују тај нормативни оквир 
као генератор бројних проблема и сигурно уточиште за 
одговрност од нечињења на различитим нивоима власти 
и поверених функција управљања истим. На највишем, 
државном, нивоу тај, нормативни, оквир чине, пре свега, 
Закон о водама, Закон о заштити животне средине, 
Закон о комуналним делатностима и Закон о јавним 
предузећима уз још неке друге. Основни недостаци 
на овом нивоу су непостојање адекватног система 
подзаконских аката и непостојање регионалних органа 
у управљању водама, јер то постојећи управни окрузи 
нису. Закон о локаној самоуправи као „кровни закон“ 
који дефинише бројне функције локалне самоуправе, 
када је у питању управљање водама те надлежности, 
првенствено, дефинише на послове уређивања 
пречишћавања и дистрибуције воде и пречишћавање и 
одвођење атмосферских и отпадних вода, уређивање и 
утврђивање начина коришћења и управљања изворима, 
јавним бунарима и чесмама, утврђивање водопривредних 

услова, издавање водопривредне 
сагласности и водопривредних 
дозвола за објекте локалног 
значаја; организовање заштите 
од елементарних и других већих 
непогода и стварање услова за 
њихово отклањање, односно 
ублажавање њихових последица; 
стара се о заштити животне 
средине... И по Закону о водама 
јединице локалне самоуправе 
имају одређене надлежности 
за управљање водама на 

локалном нивоу, као што су заштита од ерозије, заштита 
од поплава, суспензија водних права и ренте. По овом 
Закону Влада утврђује попис вода I реда, али зато 
остаје недефинисано питање пописа вода II реда, које 
су, рекло би се, у надлежности локалних самоуправа.
Из ове нејасноће остаје нејасно и питање одржавања 
водних објеката које се, изнова, покреће после сваке 
елементарне непогоде попут ове, тренутно, актуелне.
Посебно у делу надлежности за прикупљање буџетских 
средства за редовно одржавање водних објеката на 
водама II реда. Тако, рецимо, Закон о водама, даје 
контрадикторне надлежности локалним самоуправама у 
контроли и спречавању експлоатације речних наноса са 
дна или падине речног корита у превенцији заштите од 
ерозија и бујица, а без надлежности их оставља у области 
експолатције речних наноса и вршењу надзора над 
овим пословима. Сличних нејасноћа има и са питањима 
одрживања зона санитарне заштите и надлежностима 
локалне самоуправе. Оне подносе захтев за њихово 
одређивање, а немају никаве надлежности у надзору 
истих... Додамо ли овоме и питања везана за категорију 
референтне цене воде у систему накнада, коју утврђује 
Влада и тиме центализује политику цене воде, чиме, без 
сумње, задире у аутономију локалних самоурава, ето 
потребе да се, после примарне санације насталих штета 
од поплава на теритроији града Краљева, покрене једна 
испланирана и организована активност, у сарадњи са 
другим јединицама локалне самоуправе, да се нормативни 
оквир који регулише систем управљања водама у 
Србији мења као услов услова за изградњу ефикасног 
институционалног и одрживог финасијског оквира истог 
система. Без тих активности, а и оних едукативних и 
репресивних према грађанима и даље ћемо са стрепњом 
ишчекивати кише без којих би наше ненаводњаване
оранице давале још мање приносе.


