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ЈВП „Србијаводе“
Догађаји који су обележили 2021. годину, али и
неколико претходних указали су на убрзано мењање
климе и да климатске промене нису будућност већ
садашњост.
Поплаве које су задесиле Републику Кину у јулу
месецу, када је за неколико дана пало преко 600 l/m2
као последицу су имале преко стотину људских
жртава, преко 200 000 евакуисаних лица и огромну
материјалну штету. Немачку, Белгију и Холандију су,
такође у јулу погодиле обилне падавине, са преко 250
l/m2 за три дана, када је настрадало преко 250 особа,
разорена је путна и друга инфраструктура, порушено
је и уништено на хиљаде кућа и стамбених објеката.
Ту није крај, јер су и Италију, Француску, Индију,
Пакистан, Грчку, Румунију, као и Аустралију у марту
месецу угрозиле и опустошиле набујале реке и
потоци. Ни наша земља није била поштеђена, у
јануару месецу смо у Нишавском, Пчињском и
Пиротском округу имали екстремне падавине и
велики поплавни талас на Нишави, Моравици, Јужној
Морави, Биничкој Морави и свим њиховим
притокама.
Шта нам све ово говори и указује? Да је сваки месец
у години сада подједнако опасан и да свих дванаест
месеци може доћи до екстремних појава.

Горан Пузовић,
директор

Данас имамо два вида поплава који су доминатни:
бујичне и урбане поплаве. Заједничко им је да настају
врло брзо за дан или два и имају огромну разорну
моћ и несагледиве последице.
Оваква дешавања чине задатак одбране и заштите
од поплава и клизишта још тежим и одговорнијим.
ЈВП „Србијаводе“ у сарадњи са Републичким штабом
за ванредне ситуације и Сектором за ванредне
ситуације МУП-а Србије, градским и општинским
штабовима, Републичким хидрометеоролошким
заводом, локалним самоуправама и другим
чиниоцима одбране спроводи све потребне мере и
радње како би предупредили и на време реаговали у
случају појаве опасности од поплава. Успостављена
је потпуна координација и комуникација са јасно
дефинисаним процедурама на свим нивоима.

Лајковац
Љубовија

Лучани
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Горњи Милановац

Потврда оваквог приступа проверена је кроз вежбу
под називом „Систем 2021“ у организацији МУП-а
Републике Србије уз учешће свих горе наведених
чинилаца у педесет градова и општина истовремно.
Активности и задаци које смо као јавно
водопривредно предузеће имали пред собом у 2021.
години били су првенствено санирање последица
поплава из јуна 2020. године и јануара текуће године,
припрема техничке документације за капиталне
пројекте, развој система ране најаве и упозорења,
изградње система за наводњавање, одржавање
изграђених објеката и пружање техничке подршке и
логистике
при
изградњи
капиталних
инфраструктурних објеката.
Вежба “Систем 2021” , Краљево

Чишћење Потпећког језера
Развијамо систем ране најаве и упозорења на
поплаве који је данас у завршној фази, као и пилот
пројекат за слив реке Колубаре. Циљ је да кроз
примену најсавременијих техничких и научних
метода развијемо модел управљања и контроле
слива и превентивним деловањем учинимо живот
наших грађана безбеднијим, како у сливу Колубаре
данас, тако и у осталим деловима наше земље у
наредним годинама.

Лајковац , 2021. године
Преузели смо и вођење највеће инвестиције,
односно изградњу високе бране са акумулацијом
„Сврачково“ у Ариљу. Овај објекат се гради од 2011.
године и наш задатак је да га у наредних пар година
завршимо и омогућимо водоснабдевање преко 500
000 становника Чачка, Ариља, Пожеге, Лучана и
Горњег Милановца.

Брана Ариље
-профил Сврачково

Командни центар
ЈВП “Србијаводе”

На пољу међународне сарадње ЈВП „Србијаводе“
учествује у раду Дунавске и Савске комисије,
UNESCO-a и других међународних организација са
задатком да достојно репрезентује нашу земљу и
омогући усавршавање младих кадрова и размену
искустава са европским и светским експертима.
Посебну
пажњу
посветили
смо
развоју
Водопривредног
информационог
система
са
коришћењем ГИС технолохија, дигитализацији база
података и објеката како би наш рад био потпуно
транспарентан и јаван.
Изазови који се намећу пред нама, проблеми који се
морају решавати, клима која се убрзано мења, смена
генерација која долази намећу нам још већу
одговорност и захтевају веће ангажовање, рад и
посвећеност како би живот грађана Србије поред
река био безбеднији и бољи.

Иза нас је остала и успешна акција чишћења
Потпећког језера на Лиму, где смо у сарадњи са
Министарством заштите животне средине и
Електропривредом Србије у јанауару месецу, за само
две недеље, уклонили преко 11 000 m3 разног
отпадног материјала и спречили еколошку
катастрофу.

Са вером и надом да ће нам 2022. година бити
безбеднија и што се тиче живота поред река, али и
што се здравља тиче. Сигурније, јаче и боље, у нове
изазове и пројекте.
директор ЈВП „Србијаводе“, Горан Пузовић
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Бранислав Недимовић,
министар пољопривреде
шумарства и
водопривреде
Сведоци смо да глобално загревање оставља
велике последице у целом свету. Све чешћи
екстремни временски услови, попут обилних
падавина, поплава, али и суша, заправо су
последица климатских промена.
Који су то приоритетни задаци и активности
које Министарство планира у сектору вода, како
би се адаптирали на измењене климатске услове
и како би се ублажиле последице глобалног
загревања?

Бранислав Недимовић,
министар

Климатске промене су свакако изазов који ће тек показати сву своју тежину у годинама које долазе. Чаробног
штапића неће бити, већ одговорне, корените и сложене промене којима ће свет морати да приступи ако жели
да се ублаже последице истих. Ипак, према доступним подацима не очекује се да ће имати мерљив утицај на
стање вода у наредних шест година, због чега је примена одговарајућих мера прилагођавања климатским
променама предвиђена за наредне планске циклусе.
Претпоставља се да ће хидролошки трендови бити у одређеном складу са осмотреним климатским
трендовима, јер протицај у рекама не зависи само од климатских промена, већ и од других фактора,
првенствено људског. Осим већ приметних промена у режиму температуре и падавина на годишњем и
сезонском нивоу, врло вероватно је да се значајне промене могу очекивати и у погледу интензитета и
фреквенције климатских екстрема, као што су суше и јаке кише.
Обзиром на учесталу појаву поплава у региону и
развијеним Европским земљама
у протеклој
деценији, како оцењујете тренутно стање у
сектору вода у Републици Србији, са освртом на
све оно што је урађено у протеклом периоду?

Обилазак радова на брани “Бусур”

Србија у континуитету спроводи активности у делу
заштите од поплава, без обзира да ли се ради о
активним или пасивним мерама заштите као и
регулативним и институционалним мерама.
Прелиминарна процена ризика од поплава на
територији Републике Србије је урађена још 2012.
године и ажурирана 2019. године где смо
идентификовали 101 значајно поплавно подручје.
Велики напредак је постигнут у изради карата
угрожености и карата ризика од поплава за та
подручја.
Када говоримо о мерама спровођења заштите од
штетног дејства вода које се реализују оперативно
кроз одржавање водних објеката за заштиту од
поплава, санацију, изградњу и реконструкцију,
министарство, у складу са Уредбом о утврђивању
Програма управљања водама, коју доноси Влада за
сваку календарску годину, у буџету обезбеђује
средства за ове намене.
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Црпна станица “Каленица Равеница”

Које су кључне методе и активности које сектор вода Републике Србије спроводи у заштити вода од
загађења и очувању водног богатства Републике Србије?
Влада је на предлог Министарства пољопривреде, шумарства и водопровреде донела Стратегију управљања
водама на територији Републике Србије до 2034. године и њом су прописани циљеви и мере за унапређење
стања у овој области, односно у циљу смањења загађења површинских и подземних вода. Ради реализације
мера које обухвата Стратегија, Министарство суфинансира изградњу и реконструкцију водних објеката за
сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, и то: главних колектора, постројења за пречишћавање
отпадних вода и колектора пречишћених вода, као и израду техничке документације за те водне објекте.
Да би на адекватан начин обезбедили добар статус свих вода на нашој територији, Републичка дирекција за
воде је заједно са јавним водопривредним предузећима „Србијаводе“ и „Воде Војводине“ израдила Нацрт
плана управљања водама на територији Републике Србије за период 2021 - 2027. године са Програмом мера
који се тренутно налази на јавном увиду (http://www.rdvode.gov.rs/javne-rasprave-u-toku.php).
Као кључне мере су утврђене, између осталог и изградња или доградња постројења за пречишћавање
отпадних вода, доградња или унапређење индустријских постројења за пречишћавање отпадних вода
(укључујући и фарме), смањење загађења нутријентима и пестицидима из пољопривреде, санација
контаминираних локалитета (историјско загађење укључујући седимент, подземне воде, земљиште) и друго.
Овај Нацрт укључује и мере за заштиту вода од загађивања, за спречавање и контролу концентрисаних и
дифузних извора загађења, мере којима се забрањује директно испуштање загађења у подземне воде, мере за
спречавање акцидентних загађења и друге техничке мере као и законодавне, административне, економске
или мере у области истраживања и развоја.
Који су тренутни и будући приоритетни задаци и послови сектора вода у остваривању циљева
Стратегије управљања водама на територији Републике Србије?
Прва мера која се предузима последњих година јесте повећање ефикасности водоводних система, односно
смањивање нефактурисаног дела, оно што често повезујемо са појмом „губици воде”.
Обилазак радова на изградњи бране
“Ариље-профил Сврачков”

С тим у вези, за 2021. годину предвиђена су средства за финансирање послова на изради техничке
документације за водне објекте за наводњавање у јавној својини, одржавање (редовно и инвестиционо)
водних објеката за наводњавање у јавној својини, као и за вршење инвеститорских послова ради извођења
тих радова. Такође, Министарство финансира и изградњу бране са акумулацијом „Ариље” на профилу
„Сврачково”, чијом ће се изградњом обезбедити снабдевање водом око 300.000 становника у граду Чачку и
општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац, а у даљој перспективи ка Аранђеловцу, Тополи, Љигу
и Београду. Поред водоснабдевања акумулација ће имати улогу и за производњу хидроенергије, побољшање
квалитета вода, одбрану од поплава, повећања гарантованог минимума испод бране у маловођу и др.
Истовремено спремамо и пројекте за изградњу нових система за наводњавање. Тиме ћемо дуплирати
површине под истим. Средства су обезбеђена из Абу Даби фонда. Пројектом је обухваћено извођење радова
на изградњи, реконструкцији и санацији водних објеката и система за потребе наводњавања на подручју
Бачке, Баната и Срема и хидромелиорационим системима на подручју Шапца, Чачка, Панчевачког рита, Тополе
и Параћина. Изградњом уговорених објеката на подручју Бачке, Баната и Шапца омогућиће се наводњавање
око 47.954 ha додатних површина пољопривредног земљишта.
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Од почетка реализације пројекта за извршене радове и услуге стручног надзора над тим радовима из
средстава Фонда за развој Абу Дабија исплаћенo je више од 32 милиона евра.
Следећи важан пројекат је и Пројекат јачања инфраструктуре за наводњавање у Републици Србији.
Фаза I обухвата спровођење инвестиција у општинама Неготин и Свилајнац у износу до 15.000.000 евра, а
обухвата изградњу и реконструкцију система за наводњавање у општинама Неготин и Свилајнац.
Фаза II ће обухватити реализацију инвестиција на подручју АП Војводине до износа од 15.000.000 евра.
Како би се пољопривредни сектор економски ојачао и модернизовао, ово министарство преко
електрификације поља за наводњавање жели да помогне пољопривредним произвођачима у развоју високо
вредне производње воћа, пре свега јагодичасте, као и повртарске производње.
Тако су у 2019. и 2020. години изграђени недостајући електроенергетски објекти којима се омогућава
наводњавање око 1.250 ha пољопривредних површина.
Споменуо бих на крају и да је министарство, у 2021. години, наставило са финансирањем изградње
недостајућих електроенергетских објеката у циљу електрификација поља за наводњавање, којим ће се
омогућити наводњавање још око 3.660 ha пољопривредних површина.
Како оцењујете сарадњу институција Републике
Србије у сектору вода са регионалним и
међународним институцијама у сектору вода?
Мултилатерална и трилатерална сарадња је сасвим
задовољавајућа. Уколико бих требао, посебно бих
издвојио одличну сарадњу са Мађарском.
Интерресорна и интерсекторска
министарства и ЈВП”Србијаводе”

сарадња

Министарство
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде - Републичка дирекција за воде је
надлежнa за интегрисано управљање водним
ресурсима у Републици Србији. Политика управљања
водама
је
у
надлежности
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републичке дирекције за воде која припрема и
предлаже на усвајање планска документа, законе и
подзаконска акта у сектору вода, обавља управни и
инспекцијски надзор и остварује међународну
сарадњу у области вода.
Јавнo водопривреднo предузећe „Србијаводе“ je
задуженo за обављање водне делатности на
територији којом управљају и имамо изузетно добру
комуникацију и сарадњу за одређене аспекте
управљања водним ресурсима. Најбољи доказ томе
су километри изграђених и обновљених канала
широм Србије. Опасност од поплава какве смо
имали 2014. године сада су само историја,
захваљујући између осталог и одличној сарадњи
наше две институције.

Обилазак радова у Лучанима

Пред нама су наравно тек велики задаци у
реализацији нових пројеката.
Бранислав Недимовић, министар пољупривреде
шумарства и водопривреде
Обилазак радова у Шабцу
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Лука Чаушић, в.д. помоћника министра и начелника
Сектора за ванредне ситуације
Сарадња Сектора за ванредне ситуације са ЈВП „Србијаводе“ на
пољу унапређења система за превентивно деловање у одбрани
од поплава
Сарадња
Сектора
за
ванредне
ситуације
Министарства унутрашњих послова са ЈВП
„Србијаводе“ на пољу унапређења система за
превентивно деловање у одбрани од поплава траје
дуги низ година, а комуникација између наших
служби се одвија на свакодневном нивоу кроз рад у
оквиру:
• Републичког штаба за ванредне ситуације
• Стручно - оперативног тима за поплаве
• Заједничких пројектних активности који резултирају
набавком опреме за одбрану од поплава
• Кроз заједничке вежбе на којима је представљена
сарадња две службе, као и капацитети ове две
службе
Kроз заједнички наступ и извештавање, радимо на
изради здруженог Оперативног плана заштите и
спасавања од поплава и израђујемо Оперативне
карте, како би благовремено реаговали и подигли
спремност наших тимова за спасавање.
У последњих шест година, Сектор за ванредне
ситуације негује интензивну сарадњу са ЈВП
„Србијаводе“, што кроз заједничке превентивне
активности, тако и кроз непрекидну комуникацију
током ванредних ситуација, како би се умањиле
последице које за собом носе.
Сектор за ванредне ситуације високо цени
превентивне активности које предузима ово
предузеће, у циљу смањења ризика од поплава, што
је Сектор до сада увек подржавао, као и у
непосредној
комуникацији
преко
надлежног
Министарства, тако и преко Републичког штаба за
ванредне ситуације. На Републучком штабу више
пута смо разматрали стање водопривредних
објеката и заштитне инфраструктуре на водотоцима
и предлагали Влади Републике Србије да се обезбеде
већа финајсијска средства за рад овог предузећа.

Лука Чаушић, в.д. помоћника министра и
начелника Сектора за ванредне ситуације
Од почетка 2021. године, а на иницијативу
команданта Републичког штаба за ванредне
ситуације и министра унутрашњих послова
Републике Србије Александра Вулина, покренута је
активност обилазака
11 округа и локалних
самоуправа, на којима су са представницима
локалних
самоуправа
и
командантима
и
начелницима штабова за ванредне ситуације
прецизиране критичне тачке и предложене мере које
треба
да
допринесу
смањењу
последица
елементарних непогода. Састанци су предвођени
делегацијом Министарства унутрашњих послова на
челу са државним секретаром господином Бојаном
Јоцићем и в.д. помоћником министра и начелником
Сектора за ванредне ситуације Луком Чаушићем,
док су учешће узели и представници ЈВП
„Србијаводе“ на челу са генералним директором, а
све у циљу дефинисања конкретних превентивних
мера, како би се спречила опасност по људске
животе и материјална штета услед свих врста
елементарних непогода, од поплава, пожара до
снежних наноса. До сада су одржани састанци у 55
локалних самоуправа и 11 округа који су
резултирали решавањем горућих питања и пружања
подршке локалном стновништву у циљу смањења
ризика и спровођења активности на одбрани од
поплава.
Као један од примера добре сарадње Министарства
унутрашњих послова и ЈВП „Србијаводе“, наводимо и
предузете активности на основу Закључака са
састанка “Припрема за предстојећу јесењу и зимску
сезону субјеката заштите и спасавања“ којим је
председавао државни секретар Бојан Јоцић, а који је
одржан на иницијативу Министарства унутрашњих
послова - Сектора за ванредне ситуације.

Републички штаб за ванредне ситуације

Тема састанка је била провера спремности
надлежних институција и јавних предузећа за
предстојећу зимску сезону са акцентом на рад у
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случају екстремних временских појава, које
изазивају непроходност путева скоро свих
категорија важности, одсеченост села и насеља,
отежано снабдевање храном, енергентима.
Сагледани су и проблеми који се тичу управо
активности ЈВП „Србијаводе“
и потенцијалних
проблема који могу бити проузроковани поплавама
услед већих падавина и пораста водостаја, а
узорковани
неадекватном
изградњом
два
привремена моста на реци Бјелици од стране
кинеских извођача и то:
- у градском делу изнад Наменске индустрије ,,Милан
Благојевић,
- други, у близини раскрснице пута за Гучу.

Обилазак општине Лучани након
уклањања привремених мостова

Заједничким деловањем, демонтирана су два моста
која су могла да угрозе одбрану од поплава и на тим
локацијама биће изграђени нови објекти по
техничком решењу ЈВП „Србијаводе“, који ће
омогућити да систем заштите од великих вода у
потпуности функционише.
Сектор за ванредне ситуације Министарства
унутрашњих послова и ЈВП „Србијаводе“ наставиће
сарадњу нарочито кроз превентивно деловање, на
институционалном нивоу, али и кроз личне контакте
и размену информација, у циљу подизања
безбедности грађана Републике Србије.
Лука Чаушић, в.д. помоћникa министра и начелника
Сектора за ванредне ситуације
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„СИСТЕМ 2021“
Оперативно-тактичка
вежба
„Систем
2021“,
организована од стране Сектора за ванредне
ситуације одржана је истовремено на 50 локација.
ЈВП „Србијаводе“ је имало задатак да руководи
активностима у складу са Оперативним планом и
ангажује људске и материјалне ресурсе на 6 локација
у Краљеву, Голупцу, Алексинцу, Бољевцу, Зајечару и
Лозници.
Вежба “Систем 2021”, Краљево

Задатак вежбе „Систем 2021“ је био провера
координације и комуникације Штабова за ванредне
ситуације, система веза и других привредних
субјеката приликом евакуације и збрињавања
становништва, постављање противплавних система,
заштита црпне станице од наиласка нафтне мрље,
проналажење несталих лица, као и снабдевање
грађана пијаћом водом.

Краљево

Голубац

Вежба “Систем 2021”
У Краљеву здружена вежба „Систем 2021“
приказала је превазилажење настале ситуације –
ванредна одбрана од поплава на реци Ибар. Поред
представника ЈВП „Србијаводе“ учесници ове вежбе
били су и други субјекати од значаја за заштиту и
спасавање , као и субјекти од значаја за систем
смањења ризика од катастрофа и управљања
ванредним ситуацијама. Градски штаб за ванредне
ситуације града Краљева руководио је и
координирао свим активностима. У сарадњи са
водопривредним предузећима, постављена је
заштитна пливајућа завеса.

„ЈВП „Србијаводе“ са надлежним водопривредним
субјектима данас има задатак да прикаже
реаговање
у
случају
хаваријских
загађења
изливањем нафте у реку Ибар, постављањем
плутајуће завесе како би се спречило њено даље
отицање и загађивање. Са друге стране, услед
најављеног наглог пораста водостаја, наш задатак је
да кроз систем одбране од поплава, користећи сву
расположиву опрему и механизацију заштитимо
грађане града Краљева и околине, као и њихову
имовину. Данашњом вежбом смо показали је се
једино добром комуникацијом и правовременом
реакцијом свих система који активно учествују може
успешно управљати ванредним ситуацијама како би
се
смањио ризик од катастрофа“- изјавио је
генерални директор ЈВП „Србијаводе“ Горан
Пузовић.

Вежба “Систем 2021”, Краљево

Краљево

Краљево

Краљево

Голубац

У Голупцу, на Водној јединици „Дунав-Смедерево“,
ЈВП „Србијаводе“ заједно са водопривредним
предузећем „Водопривреда“ Пожаревац имало је
задатак подизања мобилне опреме у дужини од око
30 метара ради заштите града Голупца од великих
вода услед пораста водостаја на реци Дунав.

Краљево

Циљ вежбе „Систем 2021“ је провера успостављеног
система смањења ризика од катастрофа и
управљања ванредним ситуацијама у конкретним
акцијама заштите, спасавања и отклањања
последица елементарних непогода, истовремено и
стицање нових знања и вештина учесника вежбе.
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Водопривредна предузећа у систему
ЈВП “Србијаводе”

ЈВП „Србијаводе“
Сагласно члановима 53, 54. и 55. Закона о водама,
организовање и спровођење одбране од поплава на
водама I реда и водним објектима за одводњавање у
јавној
својини,
у
надлежности
је
Јавног
водопривредног предузећа „Србијаводе“, а на
водама II реда јединице локалне самоуправе, у
складу са општим и оперативним планом за одбрану
од поплава.

ЈВП „Србијаводе“, на основу
Закона о водама, Општег плана
одбране од поплава и
Оперативног плана одбране од
поплава за 2013 годину има
обавезе и одговорности за
организовање и спровођење
одбране од поплава на целом
подручју Републике Србије, на
1628 km одбрамбених линија,
3000 km канала, 26 црпних
станица и 42 бране и
акумулације

За обављање послова у области управљања водама, а на основу техничко технолошке опремљености,
организационе и кадровске структуре, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде издаје
лиценце надлежним водопривредим предузећима.
За спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода, старања о
функционисању водних објеката и система, одржавање и извођење санационих радова и хитних интервенција
на регулационим и заштитним објектима, одржавање хидромелиорационих система за одводњавање и
наводњавање, као и праћење стања водних објеката на одређеним водним подручјима надлежна су
лиценцирана водопривредна предузећа. На територији Републике Србије, без Аутономне покрајине Војводине
послује 20 водопривредних предузећа са лиценцом.
Како би се рад ЈВП „Србијаводе“ и надлежних водопривредних предузећа, односно сектор водопривреде
приближио свим управним окрузима на терирорији Републике Србије, периодично се одржавају
радно-консултативни састанци са представницима округа.
Циљ ових састанака је да се анализирају резултати у претходном периоду, дефинишу одговорности
територијално надлежних водопривредних предузећа у спровођењу одбране од поплаве, као и планирање
активности за следећу годину.

радно-консултативни састанци
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„Водопривреда Пожаревац“
Од свог оснивања пре 65 година, “Водопривреда” послује на
територији Браничевског и Подунавског округа и Борског округа. Као
предузеће које се бави послом од општег друштвеног интереса, теже
да допринесу подизању свести о екологији и заштити од штетног
дејства вода, а највећу пажњу посветиће преради отпадних вода.
Активно учествује у изградњи, уређењу и одржавању система за
одбрану од поплава, како спољних тако и унутрашњих вода, а посебан
акценат се ставља на активно учествовање у ванредним
активностима у одбрани од поплава и леда.

ВД „Сибница“
Водопривредно друштво „Сибница“ постоји од 1922. године. Осим
дефинисаних послова на управљању водама, ВД "Сибница" спроводи
мере одбране од унутрашњих вода на мелиорационом подручју. Велика
важност система мелиорационих канала, огледа се у томе што ови
водни објекти штите Панчевачки рит од штетног дејства вода, људске
животе становника овог дела Београда, као и њихову имовину. Обзиром
да овај део града представља значајну индустријску и пољопривредну
зону, која снабдева Београд али и целу Србију прехрамбеним
производима, значај овог дела града је немерљив.

ВПД „Смедерево“
ВПД „Смедерево“ баштиник је идеје уређења Годоминског поља и
одбране од поплава града Смедерева. Радови на очувању и одбрани
од поплава на преко 7000ha Годоминског поља спровођени су
много раније, још од 1906. године, када је Краљевина Србија
започела изградњу Дунавског насипа на нашем подручју. Од свог
настанка, до данас, предузеће се исључиво бави изградњом
објеката за одбрану од поплава (насипи, канали, црпне станице,
објекти у кориту водотока и др.) као и њиховим редовним и
инвестиционим одржавањем.
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ЈВП „Београдводе“
Основна улога и делатност ЈВП „Београдводе“ је одбрана од поплава
на водотоцима II реда и I реда на територији Града Београда, као и
уређење и одржавање објеката за одбрану од поплава. На територији
града Београда постоји око 200 водотока изразито бујичног карактера,
при чему су углавном у питању водотоци другог реда. У складу са
наведеним, Програм који реализује ЈВП „Београдводе“ обухвата
редовно одржавање утврђених критичних деоница водотока другог
реда како би се остварио потребан протицајни профил, као и заштита
града од поплава.

ЈКП „Белосавац“
ЈКП Белосавац из Жагубице обавља послове на Водном подручју
„Дунав и Сава“, водотока реке Млаве и Тиснице, кроз насељено
место Жагубица у дужини од 1,47km регулисаног речног корита.
Мисија јавно комуналног предузећа Белосавац је јасна
оријентација ка крајњем кориснику у смислу задовољења
квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу уз сталну
имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких
принципа у експлоатацији и дистрибуцији природног ресурса воде за пиће.

„Ерозија Тимок“
Као једно од најмлађих водопривредних предузећа у
Републици Србији, „Ерозија Тимок“ се ослања на
вишедеценијску традицију привредних друштава која су се
бавиле одржавањем, уређењем и санацијом водотокова и
заштитом од поплава у Тимочком региону. Истовремено
„Ерозија Тимок“ ствара тим искусних, посвећених, вредних
стручњака који редовне и ванредне задатке испуњавају брзо,
одговорно, са пажњом и свешћу о важности квалитета
изведених радова.
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ВД „Сава“
Водопривредно друштво „Сава“ из Шапца готово
100 година предано и препознатљиво ради на
заштити подручја које обухвата општине Шабац,
Богатић, Владимирци, Коцељева и део општине
Сремска Митровица, који се налази са десне
стране реке Саве. Ово друштво спроводи
одбрану од поплава, мелиорационе и друге
хидротехничке послове на подручју површине
од 176.389 hа.

ВП „Галовица“
Подручје Галовице које припада ЈВП „Србијаводе“,
обухвата територију општина: Нови Београд, Земун и
Сурчин. Основна делатност је заштита подручја од
штетног дејства спољних и унутрашњих вода,
управљање водама и заштита вода. У циљу
ефикасне одбране од поплава, ВП “Галовица” изводи
радове на редовном одржавању одбрамбених
насипа, каналске мреже, објеката на њој и црпних
станица.

ПД „Ерозија“
Привредно друштво ''Ерозија'' а.д. Ваљево је основано 1967. године. Oд
оснивања предузеће се бавило изградњом и одржавањем објеката за
одбрану од поплава као и спровођењем одбране од поплава. У својој
богатој историји предузеће је изградило већину капиталних објеката
регулација река у Колубарском и Мачванском округу, и то на рекама
Колубара, Јадар, Љиг, Тамнава и Уб. У претходних пет година у Ваљеву
су изграђени објекти на рекама Колубара и Обница чиме је Град
Ваљево постао један од најбоље заштићених градова од поплава у
Србији.
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ВД „Југокоп- Подриње“
"Југокоп-Подриње" обавља послове управљања
водним објектима, одржавање регулационих и
заштитних објеката, одржавање
хидромелиорационих система за одводњавање,
извођење санационих радова и хитних интервенција.
Захваљујући својој техничкој и кадровској
опремљености сврстано је у специјализовано
предузеће за спровођење мера одбране од поплава
на територији Републике Србије.

„Хидро- Тан“ Београд
ХИДРО-ТАН д.о.о Београд са својим огранком Полимље
бави се извођењем хидро-грађевинских радова, са
посебним акцентом на радове у систему редовног
одржавања и одбране од поплава. Планом управљања
ризицима од поплава обезбеђује се смањивање већ
поменутих могућих штетних последица. Визија
компаније је да поставља више стандарде како у
области пословања, тако и у области заштите животне
средине

ВПД „Регулације“
ВПД „Регулације“ Сремска Митровица се бави
пројектовањем и изградњом хидротехничких регулационих
објеката, пројектовањем и изградњом хидротехничких
објеката за заштиту од поплава и одржавањем пловних
путева. Основна делатност је одржавање највећих река у
Србији, Дунав, Сава и Тамиш. ВПД „Регулације“ је било
задужено и за извођење радова и изградњу Земунског Кеја,
једног од најлепших делова престонице Републике Србије, у
форми у којој је он данас
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ВД „Западна Морава“
Мисија ВД „Западна Морава“ из Краљева
садржана је у трајном обављању водопривредне
делатности и процесу управљања водним
објектима на сливу реке Ибар и Западне Мораве.
Најзначајнија функција је изградња
хидротехничких објеката, обезбеђење услова за
заштиту од штетног дејства вода, очувању
животне средине и одржање конзистентног
стандарда квалитета градње у водопривреди.

ВДОО „Морава“
Основано 1954.године за потребе изградње хидромелиорационог
система Парменац који се протезао на 5000 ha дуж чачанске
котлине. Основна делатност предузећа у почетку је била заштита и
одржавање водних објеката на делу слива реке Западне Мораве, a
временом предузеће проширује своју делатност и бави се
пројектовањем и изградњом свих врста водопривредних система.
Подручје на ком делује ВДОО „Морава“ покрива Ужице, Пожегу,
Лучане, Гучу, Чачак и Горњи Милановац. на тај начин превентивно
делује у циљу одбране од великих вода.

АД „Водопривреда“
Од свог оснивања до данас, АД "Водопривреда"
Смедеревска Паланка, бави се извођењем
хидро-грађевинских радова, са посебним акцентом на
радове у систему редовног одржавања водотокова и
одбране од поплава, који се обављају у систему ЈВП
„Србијаводе“. Водно подручје, на коме се обављају
наведени радови обухвата водотокове на територији
општина Младеновац, Сопот, Смедеревска Паланка,
Велика Плана, Аранђеловац, Топола и Рача.
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„Marko Trans-Cargo“
Мисија ове компаније из Београда је континуирано и квалитетно
обављање делатности на технолошки савремен и еколошки
прихватљив начин. Основна делатност је изградња хидротехничких
објеката и одбранa од поплава, производњa свежег бетона,
експлоатацијa грађевинског камена, природног песка и шљунка,
извођења грађевинских радова, применом филозофије трајног,
одрживог и усклађеног развоја. Од 2015. године предузеће поседује
лиценцу за обављање послова у области одбрана од поплава, на
водном подручју Морава, водна јединица „Лепеница – Крагујевац“.

ВП „Ћуприја“
ВП ,,Ћуприја“ спроводи активности на редовном
одржавању водних објеката за одводњавање и за
заштиту од поплава, који подразумевају редовно
кошење насипа и канала, хемијске третмане као и
чишћење речних корита од наноса на деоницама од
Свилајнца до Сталаћа. Циљ остаје исти – константно
унапређивање знања и механизације како би
превентивно деловали на могуће елементарне
непогоде.

ВПД „Ерозија“
ВПД „Ерозија“ Ниш врши послове редовног одржавања
регулационих објеката и хидромелиорационих
система, прати стање водних објеката, спроводи
одбрану од поплава и изводи санационе радове и
хитне интервенције на водним јединицама.
Превасходни задатак је да се превентивним радовима
и редовним одржавањем водних објеката, као и
инвестиционим и санационим радовима, смањи
опасност од поплава, ерозивних процеса и бујица.
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„ХСВ“
„ХСВ“ Власотинце има у својој надлежности сектор укупне
дужине 73,56 km који обухвата Јужну Мораву од ушћа
Крајковачке реке до ушћа Врле, са притокама: Топлица,
Бресничка река, Пуста река, Јабланица, Ветерница, Власина
са Лужницом и Врла. Све пословне активности су усмерене
на постизање задатих циљева у интегралном управљању и
смањењу ризика од штетног дејства вода, унапређењу
водопривредног подручја уз примену највиших стандарда
квалитета, у циљу очувања воде и заштите од вода.

„ЦД ХИС“
ЦД ХИС из Ниша основана је 1996. године и успешно се бави
изградњом хидротехничких објеката, објеката нискоградње и
осталим грађевинским радовима. Такође, обавља послове
спровођења одбране од поплава, одржавању заштитних и
регулационих објеката, као и извођење санационих радова
речног наноса из корита реке Јужне Мораве.
Сарадња са локалним самоуправама и државним
институцијама је приоритет пословања, првенствено због
размене знања и искустава у области хидротехнике.
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Санација објеката за заштиту од вода оштећених у
поплавама изазваним елементарном непогодом

У јуну 2020. године, услед великих падавина у веома кратком временском периоду, забележени су поплавни
таласи на великом броју бујичних водотока I и II реда, готово на целом подручју Републике Србије.Велике
штете, услед размера поплава, условиле су и проглашење ванредне ситуације на подручјима следећих
јединица локалних самоуправа: Ваљево, Лозница, Краљево, Прокупље, Мали Зворник, Крупањ, Осечина
Лучани, Мионица, Љиг, Ивањица, Владимирци, Горњи Милановац, Трстеник, Блаце, Деспотовац, Љубовија,
Косјерић, Ариље, Жагубица, Лајковац, Коцељева, Бајина Башта, Житорађа, Мајданпек, Куршумлија, Рача, Кнић,
Дољевац, Нова Варош и Прибој.
Током трајања одбране од поплава стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежна водопривредна предузећа
пратила су хидролошка упозорења, промене нивоа водостаја, као и промене стања на одбрамбеним линијама,
одржавала контакт са штабовима локалних самоуправа све у циљу превентивног деловања и правовременог
реаговања у случају наиласка бујичних поплава. Такође, спровођене су бројне интервентне мере, не само на
заштитним објектима која су у надлежности ЈВП „Србијаводе“, већ и на деоницама водотока II реда.
Због размера поплавног догађаја, величине штета и присутног ризика да се поплавни таласи могу поновити,
ЈВП „Србијаводе“ су извршиле хитне истражне радове и експертизе у циљу дефинисања краткорочних и
дугорочних мера и радова. Циљ ових активности је обезбеђење елементарне и функционалне стабилности
заштитних објеката, али и унапређење заштите ради смањења ризика од нових поплава. Као резултат донета
је Уредба Владе Републике Србије у којој су дефинисана 23 критична локалитета. Хитним санационим
радовима обухваћена су подручја на којима су били угрожени и људски животи и која су претрпела највеће
материјалне штете у јуну 2020. године.

Санациони радови на реци Љубовиђи на подручју општине Љубовија
Количина падавина која је пала у Љубовији је била
210 l кише по m² за 24 сата што одговара збирним
вишемесечним падавинама и проузроковало штету у
висини од 7 милиона евра.
У оквиру ових радова извршена је санација и
реконструкција корита, у укупној дужини од 1454,67 m и
радови на санацији слапишта, надвишења десног крила и
чишћење од наноса Давидовића преграде.

Вредност радова: 255.000.000,00 динара
Рок за завршетак радова на првој фази:
01.03.2022. године
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Санациони радови на подручју општине Лајковац
Извршени су радови на санацији левообалног насипа узводно од Јолића воденице у зони аутопута са
обезбеђењем протицајног профила (од km 0+000 до km 0+350)- затварање касете.
У оквиру ових радова извршена је заштита обале
крупним каменом, као и изградња земљаног насипа.
Овим радовима решен је деценијски проблем изливања
реке Колубаре у Лајковцу, јер је управо на овој локацији у
претходном периоду долазило до плављења стамбених
објеката.

Вредност радова: 255.000.000,00 динара
Рок за завршетак радова на првој фази:
01.03.2022. године.
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Санациони радови на подручју општине Осечина
Комплетни радови су подељени на 4 деонице:
Деоница 1 (од ушћа реке Остружањке низводно, у
дужини од 850 m) - оквиру ових радова извршено је
уређење воденог тока са заштитом конкавних кривина
каменом облогом и израда стабилизационих прагова.
Деоница 2 - реконструкција корита проширењем минор
корита и израдом зиданог камена низводно од главног
моста у дужини од око 209 m.
Деоница 3 (од главног моста до плавог моста на реци
Јадар) извршена је израда заштитног деснообалног зида
од армираног бетона дужине око 310 m.
Деоница 4 (зона ушћа Ловачке реке у Јадар) извршена је
израда заштитног деснообалног зида у дужини од око
70 m.

Вредност радова: 55.000.000,00 динара
Рок за завршетак радова на првој фази:
01.03.2022. године.

Хитни санациони радови на територији општине Горњи Милановац
Регулисано корито реке Деспотовице је предвиђено да прихвати стогодишњу меродавну воду, међутим у току
катастрофалних поплава 2014. године забележен је протицај већи од стогодишње воде што је проузроковало
озбиљна оштећења на регулацији.
У току су хитни санациони радови на регулисаном кориту реке Деспотовице оштећеном, првенствено 2014,
затим додатно у јуну 2020. године, када је услед елементарне непогоде проглашена ванредна ситуација на
територији општине Горњи Милановац. Тада је од 22-23.06. пало од 20-50 mm кише.

Радови се изводе на основу Уредбе Владе Републике
Србије из децембра 2020. године и извршена је
санација стабилизационих прагова, као и санација
минор корита.

Вредност радова: 40.000.000,00 динара
Рок за завршетак радова на првој фази:
28.03.2022. године.
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Хитни санациони радови на захвату Бољаре на реци
Власини - Власотинце
Водозахват на реци Власини је лоциран непосредно узводно од насеља Бољаре.
Водозахват чине две функционалне целине:
• Преливни праг
• Таложник
Током бујичних поплава јануара 2021. године , као последица неповољних метеоролошких и хидролошких
услова, велике воде реке Власине оштетиле су преливни праг у кориту реке, чиме је онемогућено
водоснабдевање општине Власотинце водом из реке.
У оквиру радова на захвату Бољаре, на реци Власини
извршено је чишћење од материјала који је
поплавни талас нанео узводно од преливног прага.
У циљу спречавања ерозије речног дна и испирања
материјала из темеља прелазног прага, низводно
од захвата рађено је уређење корита и облагање
корита ломљеним каменом одговарајуће
гранулације, као и радови на санацији процуривања
испод темељне спојнице преливног прага
(попуњавањем шупљина бетоном погодним за
подводно бетонирање и облагање простора
низводно и узводно од преливног прага ломљеним
каменом).

Вредност радова: 12.837.372,00 динара + ПДВ
Рок за извођење радова је био 120 дана, а
завршени су у року од 27 радних дана
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Заштита Лесковца од великих вода реке Јужне
Мораве и притока
Брана „Барје“ – обезбеђење запремине акумулације за пријем
поплавног таласа
Брана „Барје“ изграђена је 1991. године, а примарну функцију водоснабдевања почела je да врши тек након
завршетка комплетног система за водоснабдевање 2008. године.
Током периода експлоатације, неминован је прилив наноса у акумулацију. Kако би се прилив наноса свео на
што мању меру, пројектом изградње акумулације предвиђена је изградња 15 депонијских преграда од којих је
изграђено 9, како на реци Ветерници као главном водотоку, тако и на споредним водотоцима који се директно
уливају у акумулацију.
Током периода експлоатације, ове преграде биле су у функцији задржавања наноса и тренутно је већина њих
делимично или потпуно запуњена, што је условило потребу чишћења преграда. ЈВП „Србијаводе“ у сарадњи са
локалном самоуправом Града Лесковца су у оквиру радова инвестиционог одржавања високих брана
приступили чишћењу 2 главне преграде на реци Ветерници, као и појаса речног корита низводно и узводно од
њих.
У оквиру радова на Брани Барје извршени су припремни
радови, израда приступног пута и чишћење око 38.000m³
наноса.
Инвеститор: ЈВП „Србијаводе“
Вредност радова: 14.544.025,16 динара + ПДВ
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Санација ушћа растеретног канала Туловске реке и реке
Јужне Мораве у зони Коридора 10 - јужног крака, код села Губеревац
Извршени су радови на изради уливне грађевине Туловске
реке у растеретни канал са израдом обалоутврде
Финасијер: ЈВП „Србијаводе“ и град Лесковац
Почетак радова: 02.07.2021. године
Завршетак радова: 14.07.2021. године
Вредност радова: 9.912.291,00 динара + ПДВ

Радови на изради оштећеног дела левообалног насипа и обале
реке Јужне Мораве
Извршени су радови на изради оштећеног дела
левообалног насипа и обале реке Јужне Мораве у дужини
од 200 m, са обалоутврдом од каменог набачаја и
израдом 6 напера у укупној дужини од 90 m.
Почетак радова: 05.05.2021. године
Завршетак радова: 06.08.2021. године
Вредност радова: 23.956.288,68 динара + ПДВ
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Санација оштећења деснообалног насипа на ушћу реке Јабланице
Извршени су радови на санацији оштећења деснообалног
насипа на ушћу реке Јабланице са израдом обалоутврде у
циљу спречавања даљег урушавања у дужини од 100 m.
Почетак радова: 06.07.2021. године
Завршетак радова: 10.09.2021. године
Вредност изведених радова: 11.670.695,02 динара + ПДВ

Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и
одржавање водотокова на Водној јединици „Јужна Морава – Лесковац“
У оквиру радова на редовном одржавању водних објеката
извршено је чишћење корита Хисарског канала у дужини
од око 3 km и улив канала у реку Јабланицу, од наноса
како би се повећао протицајни профил.
Почетак радова: 30.06.2021. године
Завршетак радова: 11.07.2021. године (Хисарски
канал)
Вредност изведених радова: 3.706.637,80 динара + ПДВ
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Санација реке Чемернице у насељу Коњевићи
Честа појава екстремно високих водостаја реке Чемернице и плављења приобаља у мају 2014. и марту 2016.
године условила је потребу за санацијом система за заштиту од великих вода на деоници кроз насеље
Прељина, Коњевићи и Љубићка Балуга, као и низводно до улива у Западну Мораву.
Након поплава у марту 2016. године, а на основу анализе поплавног таласа реке Чемернице и садашњег стања
корита, предложена су техничка решења заштите приобаља, у смислу обезбеђења веће пропусне моћи
водотока кроз насељену зону.

Санациони радови у периоду од 2014-2020. године
У периоду од 2014. до 2020. године кроз Државни програм обнове оштећених водних објеката, преко
Канцеларије за управљање јавним улагањима и по Наредби главног руководиоца одбране од поплава су
извршени радови на санацији водних објеката.
У оквиру ових радова извршени су интервентни радови
на затварању пробоја насипа, оштећење форланда и
обале, оштећење круне, косина и ножице насипа,
уклањање спрудова - наноса и дрвећа из корита,
обезбеђење пропусне моћи и надвишење насипа,
заштита конкавних обала минор корита реке
Чемернице од Живанића моста до сифона и санација леве
обале реке Чемернице у зони локалног пута.

Вредност радова: 88.230.431,63 динара + ПДВ

У оквиру Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2021. годину настављени су радови на санацији реке
Чемернице у насељу Коњевићи.
Радови који су извшени на санацији су надвишење
обостране круне насипа и уређење форланда са
заштитом обала минор корита ролираним каменом.

Почетак радова: август 2021. године
Завршетак радова: јануар 2022. године
Уговорена вредност радова: 38.294.110 динара + ПДВ
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Мониторинг брана ради што ефикаснијег
коришћења као вишенаменских објеката

У склопу интегралног управљања водама, са циљем
што ефикаснијег коришћења и контроле стања брана
и акумулација као вишенаменских објеката,
превасходно за безбедан пријем поплавног таласа
са становишта одбране од поплава, у 2021. години
извршено је имплементирање SCADA система на
више брана, а постојећи системи су у значајној мери
модернизовани и унапређени.
Систем SCADA (Supervisory Control And Data
Acquisition)
представља
систем
процесне
аутоматизације којим се прикупљају информације, са
места која су од значаја за управљање бранама и
која се налазе на удаљеним локацијама, како би се
ти подаци пренели и приказали на централној
позицији. Прикупљени подаци служе у сврху
мониторинга стања брана и акумулација, као и за
управљање самим објектима. Они се приказују на
једном или више SCADA „host“ рачунара који су
лоцирани на централном или мастер сајту. SCADA
систем се састоји од: мерне опреме, дислоцираних
модула, система за комуникацију и централне
станице. Примарна сврха SCADA система је да
унапред упозори на проблем који може настати.
У претходним годинама на бранама Бован, Барје,
Ћелије и Врутци опрема за техничко осматрање је
иновирана и рехабилитована, чиме је постигнуто да
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се у реалном времену могу пратити сви подаци од
значаја за стабилност и управљање. Систем мерења,
праћења и контроле на овим објектима омогућава
њихово адекватно редовно коришћење, као и
правовремено
управљање
у
ванредним
околностима.
Током 2021. године ЈВП „Србијаводе“ започело је
преузимање доступних података и са брана Гружа,
Нова Грошница, Брестовац и Дивљана, као и њихово
аутоматизовано
укључивање
у
централни
мониторинг.
На тај начин бране у потпуности преузимају улогу
која им је и намењена:
• у нормалним околностима, као вишенаменски
објекти за водоснабдевање, задржавање наноса,
поправљање
квалитета
вода,
наводњавање,
риболов,
туризам,
рекреацију,
производњу
електричне енергије;
• у околностима појачаних падавина и дотока вода
прикупљањем података о количинама вода које се
могу прихватити и правилним билансирањем на
основу прикупљених параметара, припрема се
простор у акумулацијама за пријем поплавног таласа
и контролисано испуштање како би се избегло
угрожавање низводних објеката.

Постоје три групе мерних
података који се прикупљају.

величина,

односно

Прву групу чине хидролошки подаци о нивоу воде у
акумулацији, протицају у водотоку и протицају у
евакуационим органима бране и цевоводима по
намени.
Другу групу чине хидрометоролошки подаци
односно подаци о количини и интензитету падавина,
правцу и брзини ветра и дебљини снежног
покривача.
Трећа група података су хидрогеолошки подаци који
приказу стање стабилности тела насутих брана, то су
подаци о нивоу воде у пијезометрима, порни и
тотални притисци у глиненом језгру и затезање
(појава прслина) у глиненом језгру.

Поред наведених података у базу података се уносе
и подаци о слегању глиненог језгра, који се не
очитавају свакодневно. Код бетонских брана везано
за стабилност тела бране прате се хоризонтална
померања, отвор дилатација, узгони и нивои у
пијезометрима.
Почетни део система су мерни инструменти који се
састоје из различитих врста сензора у зависности од
мерне величине.
За мерење нивоа воде у пијезометрима и
акумулацијама користе се сензори за мерење
хидростатичког притиска, док се за мерење
протицаја
користе
електромагнетни
мерачи
монтирани на цевоводима. У случају када
је
немогуће тачно измерити протицај због турбулентног
тока воде у цевима већег пречника, користи се
индиректна метода, односно користе се криве
протока кроз вентиле и табласте затвараче које су
лабораторијски одређене. У овом случају инсталира
се једноставни сензор који прати степен
отворености вентила.
Сензори дају сигнал слабе струје који преноси
информацију путем промене напона или промене
осцилације напона. Каблови са свих сензора на једној
брани воде до уређаја PLC (Programmable Logic Controler)

Брана “Врутци”

који струјне сигнале претвара у дигитални запис
датотека, читљивих за савремене софтвере. Податке
даље обрађује централни рачунар на брани и шаље
путем FTP-a (File Transfer Protocol) на аквизициони
сервер у просторијама ЈВП „Србијаводе“. Подаци се
најчешће преносе путем датотека у CSV (Comma
Separeted Values) формату.
На серверу је инсталиран VDV (Vista Data Vision)
програм за обраду и визуелну анализу података. У
софтверу су израчунате све посредне величине и
приказани графици свих релевантних података за
водни режим и стање бране. Врши се и поређење
измерених величина са пројектованим вредностима
Посебну област у програму чине историјски подаци,
где је могућ преглед целокупне базе података свих
прикупљених величина.
Табла са подацима за одбрану од поплава, поред
метеоролошких података садржи и предвиђено
време пуњења акумулације под различитим
условима са приказом трансформације поплавног
таласа.
У наредном кораку биће направљени модели слива
акумулација са предвиђањем дотока у зависности од
падавина.
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Допунска мрежа метеоролошких и хидролошких
станица у оквиру Система ране најаве
У оквиру I фазе израђена је Студија изводљивости са
концепцијом развоја и имплементације РНУ
Колубара којом је дефинисано концепцијско решење
система, избор броја и локација за проширење
осматрачке мреже, техничке карактеристике мерних
места, телекомуникационе и рачунарске опреме, као
и план развоја система. У овој фази израђен је и
инсталиран софтвер за управљање подацима,
математички модели, прорачунски сервиси као и
администраторски алати.

Хидролошка станица “Памбуковица”
Због учесталости појаве поплавних таласа бујичног
карактера са кратким временом појаве и великим
протицајима, који плаве приобаља и наносе штете
већих размера у току је израда система ране најаве и
упозорења на поплаве.
Пројекат „Развој система ране најаве и упозорења
од поплава на сливу Колубаре“ - (РНУ Колубара)
проистекао је из потребе да се формирањем
поуздане и правовремене анализе хидролошке
ситуације и прогнозе на сливу обезбеди
правовремено обавештавање о непосредно насталој
или будућој опасности од плављења. Пројекат се
реализује у сарадњи ЈВП „Србијаводе“ са Институтом
за водопривреду „Јарослав Черни“, Републичким
хидрометеоролошким
заводом
Србије
и
Грађевинским факултетом Универзитета у Београду.
Планирано је да се пројекат због комплексности и
обима изводи у више фаза.

У оквиру II фазе предвиђено је постављање 17
метеоролошких станица и 9 хидролошких станица
допунске мреже. До сада су постављене 4
метеоролошке
(Доње
Црниљево,
Коцељева,
Памбуковица и Уб) и у току је поставка 3 хидролошке
станице (Памбуковица на реци Уб, Новаци и Бргуле
на реци Тамнави). Систем ће функционисати тако
што
ће
допунска
мрежа
мерних
уређаја
инсталираних на сливу Колубаре, прикупљати
податке који ће се слати у Центар за управљање
одбраном од поплава ЈВП „Србијаводе“. Након тога,
софтвер ће обрађивати те податке на основу којих ће
бити могуће детектовати екстремну хидролошку
ситуацију и потенцијалну плавну зону. Сходно томе
доносиће се одлуке за предузимање мера у циљу
заштите становништва и инфраструктуре.

Метеоролошка станица
“Памбуковица”
Метеоролошка станица
“Доње Црниљево”

Постављање хидролошке станице
“Тамнава”

Метеоролошка и хидролошка станица
“Уб”
27

Метеоролошка станица “Коцељева”

Развој наводњавања у
пољопривреди Србије
Имајући у виду значај пољопривреде и расположиве
потенцијале Републике Србије, Министарство
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде
Републике Србије покренуло је пројекат "Развој
наводњавања у пољопривреди Србије“, који се
финансира из кредита Фонда за развој Абу Даби.
Пројектом су обухваћени радови на изградњи или
реконструкцији каналске мреже, објеката на
каналској мрежи и изградњу магистралног
цевовода. Вредност ових радова је око 20 милиона
евра.
Системи за наводњавање чија се изградња
финансира из средстава Абу Даби фонда су:

Модернизација
хидросистема
„Панчевачки рит” на територији
града Београда - I фаза
Смањење капацитета пољопривредне производње
на подручју Панчевачког рита и недостатак
средстава и људства условили су недовољно
одржавање каналске мреже. Велики броја канала
потпуно је зарастао у акватичну вегетацију и шибље.
Нарочит проблем представља засипање канала и
пропуста наносом и отпадним материјалом, чиме се
угрожава
функционалност
свих
делова
хидромелирационих система.

Модернизацијом хидросистема „Панчевачки рит“ –
Фаза 1 обезбедиће се ефикасно и поуздано
функционисање хидромелирационог система кроз
следеће кораке:
• Радови на измуљивању, како би се постигла
пројектована геомертија и габарити хидротехничких
канала у свему према пројектованом стању, дужина
каналске мреже за измуљивање је 246 km;
• Уклањање вегетације са косина канала и водног
огледала, као и чишћење и уређење како би се
обезбедили повољни услови течења у каналима;
• Санација и чишћење свих објеката на каналима: 14
устава, 203 пропуста;
• Реконструкција објекта машинисте и трафостанице
на црпној станици „Кишвара“ којом се систем напаја
водом из реке Дунав у току вегетационог периода.
Предметни радови на модернизацији кроз Фазу 1 се
изводе на површини од 10.000 ha на подручју слива
ЦС Борча, ЦС Бељарица и канала Визељ.
До сада је изведено 81% од укупно уговорених
радова са роком за извршење истих је 36 месеци.
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Реконструкција и модернизација система за наводњавање „Чачак Парменац”
Систем за наводњавање „Чачак – Парменац” служи за наводњавање подручја од 380 ha на територији града
Чачка и базира се на принципу слободне дистрибуције воде, што значи да се вода дистрибуира на захтев
потрошача.
Пројект обухвата реконструкцију водозахватног објекта у акумулацији „Парменац”, главног канала за
наводњавање и објеката на њему у дужини од 5.350 m, изградњу дистрибутивне мреже са 4 подсистема
цевовода и 4 црпне станице.
На каналу је извршено геодетско обележавање трасе парцеле канала, чишћење корита канала од постојеће
вегетације, муља и наноса, као и бетонирање канала са у дужини од 3.588 m.
На дистрибутивној мрежи извршени су хидротехнички радови који су обухватили геодетско обележавање
трасе дистрибутивне мреже у дужини од 10.903 m, ископ и монтажу цеви, ипирање дистрибутивне мреже у
дужини од 4884 m, као и њено испитивање на притисак у дужини од 6838 m.
На водозахвату је извршено чишћење узводног прелива и тунела од муља и наноса, уклањање растиња са
прелива, слапишта и изливне грађевине.
Осим наведених радова вршени су и радови на некатегорисаним сервисним саобраћајницама.
Процена реализације радова је око 50%, а рок за извршење комплетних радова је у 2022. години.

бетонирање канала за наводњавање

чишћење корита канала за наводњавање
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Реконструкција и изградња објеката у оквиру хидросистема Мачва
“ЦСН6”
Изградња регионалног система за наводњавање Мачве састоји се од неколико подсистема. У првој етапи
извршена је реконструкција и изградња објеката у оквиру хидросистема Мачва – подсистем “ЦСН6”, који се
простире на површини од 10 900 ha, на територијaма општина Шабац и Богатић.
Изграђена је I фаза са 19 црпних станица, 3 регулационе уставе, 52 km каналске мреже.
У току је израда пројекта електрификације црпних станица и објеката на систему уз очекивање реализације
извођења радова у току 2022 - 2023. године

Црпна станица "ДMК-1"

Црпна станица "ДMК-2"
Црпна станица "Ратковача 2"

Изградња система за наводњавање Винча, Пласковац, Блазнаваопштина Топола
Систеам за наводњавање пољопривредних површина на територији општине Топола, у околини насеља Винча,
Пласковац и Блазнава пројектован је на површини од 300 ha, налази се у фази изградње са роком за извршење
радова у јулу 2022. године.
Концепцијски, систем се састоји од водозахвата са црпном станицом на реци Јасеници, цевовода којима се
вода транспортује у резервоаре за акумулирање воде и даље коришћење.
Пројектована су 2 резервоара са пумпама и хидромашинском опремом. Од почетка радова до сада су
изграђени резервоари Р1 и Р2, набављена је и уграђена хидромашинска опрема. Водозахват на реци Јасеници
је у изградњи. Процена реализације радова је око 72%, а рок за извршење комплетних радова је у јуну 2022.
године.
Припрема зидова регулације за хидроизолационе радове

Резервоар 1

Пумпна станица - резервоар 1
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Јачање институционалних капацитета за
адаптацију на климатске промене
Циљ овог пројекта је смањење угрожености и ризика
изазваних
климатским
променама
кроз
успостављање ефикасне сарадње и координације
свих надлежних институција, као и одређивање мера
за ефикасно прилагођавање на измењене климатске
услове.

Све чешћи екстремни временски услови последица
су климатских промена услед којих се људи на
разним
крајевима
света
суочавају
са
егзистенцијалним проблемима.
Борба против климатских промена представља један
од приотитета у политици међународне заједнице.
Климатске промене већ остављају последице на
екосистеме и кроз време ће се стопа додатно
повећавати, што би значило да ће екосистеми бити
деградирани, природне катастрофе попут суша,
поплава, екстремно високих температура све чешће,
здравље људи ће бити угрожено, а храна и вода ће
бити мање доступни.

Измењени климатски услови и њихова већа
променљивост у будућности ће у великој мери
утицати и на сектор водопривреде. Фокус Пројекта је
на
секторима
водопривреде,
шумарства
и
пољопривреде,
енергетике
саобраћаја
и
инфраструктуре.
Истакнута
је
неопходност
успостављања система протока информација,
увезивања постојећих података у оквиру свих
сектора, као и њихова транспарентност и
доступност. Главни циљ пројекта је обезбеђење
одрживог климатски отпорног друштва и привреде.
Бројни учесници радионице, међу којима су били и
представници ЈВП “ Србијаводе” указали су на значај
укључивања аспекта промене климе у стратешко
планирање и инвестиције.
У циљу тога, паралелно је одржавана радионица за
представнике медија, како би се на најефикаснији
начин ускладили начин пласирања информација, као
и њихово антиципирање. Један од најважнијих
сегмената у овако радикалним адаптацијама на
климатске промене, управо је усклађивање сарадње
са медијима и транспарентност институција.

Директне последице климатских промена могу
проузроковати значајне проблеме у функционисању
људског друштва и приоритет је правовремено
предузимање превентивних мера.
У циљу јачања институционалних капацитета
одржан
је
дводневни
тренинг
”Јачање
институционалних капацитета за адаптацију на
климатске промене” у оквиру Пројекта „Унапређење
средорочног и дугорочног планирања мера
прилагођавања на измењене климатске услове у
Републици Србији“, који спроводи Програм
Уједињених нација за развој (UNDP) у сарадњи са
Министарством пољопривреде, шумарства и
водопривреде и уз финансијску подршку Зеленог
климатског фонда.

тренинг ”Јачање институционалних капацитета
за адаптацију на климатске промене”
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др Јелена Добрић

Радионица за представнике медија

ОТВОРЕН ДАН ЗА МЕДИЈЕ

Представљање Паметног центра за управљање
одбраном од поплава
Вода је кључни елемент животне средине и све
промене у околини и климатске промене директно
имају утицај на водне ресурсе и читав сектор вода, а
самим тим и велики утицај на целокупно друштво.
Због чињенице да је вода незаменљива животна
намирница, са заоштравањем климатских промена
заоштраваће се и проблеми у свим аспектима
коришћења вода, заштите од вода и заштите
квалитета воде. Неке од последица климатских
промена на водне режимe ће бити повећавање
неравномерности протока као и поплавни таласи
великих размера. Потребно је развијати системе
раног упозоравања на нивое опасности и стално их
унапређивати.

Представници медија су пуштање у рад новог
система за рано откривање опасности од поплава
имали прилику да прате путем видео линка и да
сазнају више о управљању водама у Србији, посебно
у контексту изазова који за овај сектор привреде
представљају измењени климатски услови.

У оквиру пројекта ”Унапређење средњорочног и
дугорочног планирања мера прилагођавања на
измењене климатске услове”, који финансира
Зелени климатски фонд, а спроводи Програм
Уједињених нација за развој у сарадњи, на
иницијативу ЈВП "Србијаводе" у просторијама ЈВП
„Србијаводе“ представљен је „Паметни центар за
управљање одбраном од поплава“ и SCADA систем
који служи за даљинску контролу и управљање
радом црпних станица.

Жарко Петровић, руководилац сектора за витални
развој УНДП-а,
је нагласио да нас у блиској
будућности
очекују
периоди
интензивних
изнадпросечних падавина и да за те периоде морамо
бити спремни. „Морамо да их предупредимо и
предвидимо на време и управо је то оно што нам овај
систем омогућава, правовременим одређивањем
места могућег формирања поплавног таласа, како би
мере заштите биле успешно спроведене“.

Током све чешћих изнадпросечних падавина, које се
јављају као последица климатских промена на
глобалном нивоу, али и на нивоу наше земље,
потреба за интервентим деловањем постала је
свакодневница. Како би деловали превентивно, ЈВП
„Србијаводе“ су уз велику помоћ Европске
делегације, УНДП-а, као и кроз сјајну међусекторску
и
међуресорну
сарадњу
рад
на
развоју
информационих технологија, као и конструисању
„паметних“ система за рану најаву подигли на виши
ниво.

Циљ даљинског управљања је да се на прави начин
контролишу сви сливови и да се предупреде тешке
ситуације. Директор Горан Пузовић је на догађају
најавио је да ће у наредне три године све црпне
станице бити повезане у овај систем, а да је циљ да у
наредних пет година цела Србија буде у овом
систему.

Мере превентивног деловања неопходне су на
глобалном нивоу. Колективним акцијама више
држава може се доста учинити и то изискује
друштвене, економске и еколошке одлуке које су
веома сложене и тешке.
.

Жарко Петровић
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Међународна сарадња
Међународна сарадња у области вода има велики
значај с обзиром на то да већина водотокова на
територији Републике Србије има међународни
карактер.
Јавно
водопривредно
предузеће
„Србијаводе“ активно учествује у међународној
сарадњи и у координацији са осталим државама које
припадају сливу реке Дунав и сливу реке Саве
пуноправни је члан Међународне комисије за
заштиту реке Дунав (ICPDR – International Commission
for the Protection of the Danube River) и Међународне
комисије за слив реке Саве (ISRBC – International Sava
River Basin Commission – Савска комисија).
ЈВП „Србијаводе“ има своје представнике у оквиру
експертских група и њихов задатак је промовисање
и
координисање
одрживог
и
равномерног
управаљања водама, укључујући заштиту и
рационално
коришћење
вода
за
потребе
становништва и земаља, усвајање препорука за
побољшање квалитета вода, развој механизама за
контролу поплава и акцидената, као и договорање
стандарда у области емисија. Чланови експертских
група прикупљају и обрађују податке за достављање
Међународној комисији за заштиту реке Дунав и
Међународној комисији за слив реке Саве.

др Јелена Добрић

Међународна комисија за
заштиту реке Дунав (ICPDR)
Експертска група за одбрану од поплава (FP EG) –
Национални експерти предводе активности
на
изради водног биланса за слив реке Дунав, како би
се припремио Пројектни задатак и формирао
конзорцијум у циљу пријављивања на следећи
Дунавски Транснационални програм, који се очекује
у пролеће 2022. године. Експертска група усвојила је
Пројектни задатак и План рада за период 2022-2024.
године. У оквиру унапређене сарадње у предвиђању
поплава у сливу реке Дунав завршен је и Пројекат
унапређења прогноза поплава.
У оквиру Експертске групе за управљање
информацијама и ГИС (IMGIS) приказане су карте у
Плану управљања водама 2021. године, укупно 54
карата, као и карте у Плану управљањама ризицима
од поплава. Највише пажње посвећено је припреми,
ажурирању и достави података и метаподатака у
ГИС реке Дунав.
Радна група за економске анализе (ECON TG) –
Радна група чији је општи циљ да подржи активности
у оквиру ICPDR-а у области економије вода.
Представљене су активности на нивоу Европске
Уније са информацијама о завршеној студији на тему
„Економски подаци везани за имплементацију Water
Framework Directive (WFD) и Floods Directive (FD)“ и
презентација на тему „Ажурирање програма
финансирања за државе чланице ЕУ и земље ван
ЕУ“.
У оквиру Eкспертске групе за превенцију и контролу
акцидената (APC EG) спроведена је вежба Danube
Accident Emergency Warning System (DanubeAEWS)
где је акценат стављен на примање и преношење
информација, реаговање и писање извештаја у
склопу овог система. Наредне године одржаће се
мултинационална тест вежба. Такође, представљене
су мере које се односе на одговарајуће контроле
управљања акцидентним загађењима кроз развој
DanubeAEWS система. Битна мера је и спречавање
загађења површинских и подземних вода са
контаминираних локација и дате су препоруке за
одрживо управљање јаловиштима.
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Експертска група за притиске и мере (PM EG) – У
току је израда трећег Danube River Basin Managment
плана и с тим у вези представљени су даљи кораци у
финализацији
имплементације
овог
плана.
Представљени су и резултати добијени за обрачун
биланса нутријента коришћењем MONERIS модела,
као и резултати и развој Danube Hazard m3c пројекта
када су у питању хазардне супстанце.
Експертска група за учешће јавности (PM EG) –
Представљене су све активности на којима је
учествовала Република Србија као што су Дан
Дунава, промовисање JDS4, учествовање на
радионицама организованих од стране ICPDR-а,
урађен је и Нацрт Плана управљања водама за
територију РС 2021-2027. године. Српска делегација
на високом нивоу учествовала је на 9. седници
састанка потписница Конвенције о водама.

Међународна комисија за слив
реке Саве
У склопу Међународне комисије за слив реке Саве у
оквиру групе PEG GIS - сталне експертске групе за
ГИС одржане су 56, 57. и 58. Седница Савске
комисије. На 58. Седници, истакнуто је да је
геопортал успешно унапређен интеграцијом скупа
података о културно-историјској баштини у склопу
пројекта SHELTER.
У току је израда Нацрта 2. Плана управљања сливом
реке Саве (RBMP). На територији Републике Србије у
току је пројекат Рана најава поплава на сливу
Колубаре и инсталирају се метеоролошке и
хидролошке станице на реци Тамнави. У наредном
периоду се очекује израда Стратегије за
наводњавање и одводњавање у Србији.
WACOM - Регионална радионица
на тему
„Управљање хитним случајевима повезаним са
водама у сливу реке Саве“ у склопу Пројекта Water
Contigency Managment in the Sava River Basin
(WACOM) одржана је у Жупањи у Хрватској. Циљ
радионице је припрема за симулацију штабне вежбе
која је предвиђена за мај 2022. године.

.

Владе и стручњаци за водопривреду у дунавском
региону суочавају се са изазовима како би се
пружила
квалитетна
и
ефикасна
услуга
водоснабдевања, као и регулисање отпадних вода
истовремено испуњавајући еколошке захтеве
Европске уније. С тим у вези покренут је Дунавски
програм за воду. У оквиру њега одржана је Дунавска
конференција, и у току је рад на развоју Дијагностике
водне сигурности за Подунавље и развој
иновативних технологија које за циљ имају
постизање водне безбедности.
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Међународни дан реке
Дунав
Поводом обележавања Међународног дана реке
Дунав ЈВП „Србијаводе“ је организовало догађај под
називом „Откриј Дунав - Римским путевима“ који се
одржао у Археолошком парку „Виминацијум“.
Међународни Дан Дунава обележава се сваког 29.
јуна и представља интегрални део сарадње
подунавских земаља. Прославља се у свих четрнаест
земаља потписница Међународне конвенције о
заштити Дунава, како би се указало на значај ове
реке и њених притока, како на домаћем тако и на
међународном нивоу.
Почасни учесници догађаја били су министарка
трговине, туризма и телекомуникација г-ђа Татјана
Матић, представници ресорног министарства и
министарства заштите животне средине, као и други
истакнути стручњаци.
Ове године, желећи да укажемо на значај реке Дунав,
како са еколошког, стратешког и туристичког
аспекта, указано је на још један значајан сегмент, а то
је археолошки и историјски.

Татјана Матић,
министарка трговине, туризма и
телекомуникација

Министарка трговине, туризма и телекомуникација је
истакла да треба да чувамо природну лепоту Дунава,
да је делимо са другима и да искористимо
туристичке потенцијале које нам он пружа. Управо је
Виминацијум један од 10 најзначајних археолошких
паркова у свету и један од симбола Србије на
светској туристичкој мапи. Осим културне руте „Пут
римских царева“, у Србији се око Дунава развијају и
гастрономске руте, као и бициклистичке, чији је циљ
повезивање земаља подунавског региона.

На реци Дунав налазе се многобројни градови,
тврђаве, мостови и друга ремек дела архитектуре
свог времена, међу којима је и Виминацијум, који је
један од најзначајнијих културних и туристичких
знаменитости Србије.

Горан Пузовић
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Наглашен је значај уписивања римског наслеђа на
Унескову листу. По први пут су приказани Римски
натписи који су откривени прошле године, од којих је
једна Тиберијева табла. Ови царски натписи су чак 70
година старији од чувене Трајанове табле и
историјски значајнији, јер говори о првим пробојима
римске војске у Ђердап.
„За нашу земљу, потенцијал Дунава је велики и
развој индустрије, пољопривреде, транспорта и
туризма кроз његове потенцијале представља један
од приортитета Владе Републике Србије где нас
очекују велика улагања како бисмо Београд и све
локалне самоуправе и даље развијали.“ – рекао је
директор Горан Пузовић.

Вук Перовић

Миомир Кораћ
Учесници су истакли неопходнос рационалне и
одрживе употребе овог драгоценог ресурса, јер сливу
Дунава припада највећи део Републике Србије. Све је
више доказа који указују да је здрава животна
средина основа људског благостања и наша
будућност зависи од способности да управљамо
природним ресурсима које имамо, а посебно водним
ресурсима.

Перо Зубац
Наташа Милић

Инвестиције у сектор вода нису трошак, већ прилика
за улагање у будућност.
др Јелена Добрић,
руководилац међународне сарадње

.
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ЈВП “Србијаводе” на
10. Дунавском бизнис
форуму
У Новом Саду 21.09. одржан је десети по реду
Дунавски
бизнис
форум,
кога
су
под
покровитељством Владе Војводине и Привредне
коморе Србије заједнички реализовали Медиа
инвент, Унија послодаваца Србије, Институт
европских региона из Салзбурга и Европско
удружење развојних агенција из Словеније. И поред
отежаних услова узрокованих пандемијом, форум је
окупио многобројне учеснике из Хрватске, Босне и
Херцеговине, Црне Горе и Србије који су дали пуни
допринос новим стваралачким изазовима и
путевима.
Дунавски бизнис форум је један од најзначајнијих
регионалних скупова, посвећен је имплементацији
Дунавске стратегије и утицају бизниса на њен
одговоран и одржив развој. Основни задатак Форума
је афирмација Дунавске стратегије, видљивост
остварених резултата и унапређење сарадње на
свим
пољима
привредног
и
друштвеног
стваралаштва. Након поздравних речи организатора
форума, уследио је централни панел на тему “Утицај
бизниса на имплементацију Дунавске стратегије”.
У оквиру пројекта “Пут ка врху” директору ЈВП
“Србијаводе” додељено је признање “Капетан Миша
Анастасијевић” за стратегију развоја у области
водопривреде.

Један од главних панелиста на тему „Дунавска
стратегија- позитивна искуства и могућности“ био је
директор ЈВП “Србијаводе” Горан Пузовић, који је у
свом излагању истакао изузетан стратешки положај
реке Дунав и његове потенцијале за развој
пољопривреде,
водопривреде,
енергетике,
индустрије и туризма. Он је нагласио да су значај и
потенцијали реке Дунав за Републику Србију такође
огромни, али да још увек нису довољно искоришћени
и да је управо суштина Дунавске стратегије да се сви
потенцијали Дунава могу искористити само кроз
заједничку сарадњу подунавских земаља.
Након тога, представници ЈВП „Србијаводе“
учествовали су и говорили о концепту одрживог
развоја на сливу реке Дунав.

Додела признања “Капетан Миша Анастасијевић”

Панел дискусија о концепту одрживог развоја
на реци Дунав
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Сви учесници су се сложили да је један од основних
циљева стратегије, чије стубове чине бизнис,
транспорт, заштита животне средине, као и култура,
што боље повезивање и размена искустава ради
достизањa бољег животног стандарда у региону.
У припреми су закључци и препоруке како
унапредити сарадњу и одрживи развој, користити
знање и на реалистичним основама, поштујући
регионалне специфичности, ефикасније користити
речне и индустријске потенцијале.
Након одржаних панел дискусија, у оквиру свечаног
програма су признања “Дунавски цвет”, “Дунавска
повеља”
и
“Лидер
одрживог
развоја
и
конкурентности”. Директору ЈВП “Србијаводе”
додељено је признање “Дунавски цвет” за његов
допринос изградњи и јачању просперитета региона.

ЈВП „Србијаводе“ на
„Serbia Business Run“ - у

У четвртак 21. октобра у Београду одржана је трка
Serbia Business Run на којој су учествовали и
представници ЈВП „Србијаводе“.
Business Run је један од највећих тим билдинг
догађаја, који окупља велики број компанија и
предузећа, током ког сви учесници имају прилику да
покажу тимски и спортски дух.
Овај догађај је јединствена прилика за окупљање
свих запослених ван радног места, промовисање
здравих животних стилова, а спој спорта и забаве
као концепт носи са собом велику важност и поруку.
ЈВП „Србијаводе“ континуирано ради на развијању и
неговању односа међу својим запосленима, како би
се одржао здрав такмичарски дух и активност.
Вођени том идејом и принципима представници ЈВП
„Србијаводе“ били су део овог великог спортског
догађаја.
Поред свих циљева и порука коју носи овакво
окупљање,
нарочито
је
потребно
истаћи
хуманитарни карактер.
Спектакуларном трком и тимским духом запослени
су показали како се бране боје својих компанија.

2
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Планска документација за одбрану од бујичних
поплава у Републици Србији
Проблематика бујичних
процеса
На територији Републике Србије је регистровано
9.260 бујичних токова, свих хидрографских класа, од
којих су 9.184 јужно од Саве и Дунава (1 - Гавриловић,
С., 1966). Најизразитији бујични сливови у Србији су
сливови притока Јужне, Западне и Велике Мораве,
код којих је однос малих и великих вода у
значајнијем дисбалансу (1:1.000 и више), што указује
и на интензивне процесе ерозије у сливовима (2 - Kо
stadinov, 2008).

Александар Дробњак,
докторанд на Шумарском факултету

У Закону о водама Републике Србије сви водотокови
се деле на водотокове I и II реда (Сл. гл. РС, бр.
30/10). Бујични токови су углавном сви водотокови II
реда, као и добар део водотокова I реда на
територији Републике Србије. Атрибут „бујични“
припада сваком природном сливу на коме се јављају
поплавни таласи описаних карактеристика, без
обзира на величину или категорију водотока (3 Ристић, Малошевић, 2011).
Учесталост појаве бујичних поплава на подручју
Републике Србије је изузетно велика. Проучавање и
научно објашњење појаве бујичних поплава и
њихове учесталости је изузетно важно и са гледишта
водопривреде, дела заштите и одбране од вода, као
и локалне економије и одрживог развоја (4 Prohaska, 2009).
Република Србија је у скоријој прошлости (1990 –
2020) претрпела велике материјалне штете услед
поплава бујичног карактера, које су често односиле и
људске жртве. Поплаве на сливовима Колубаре,
Дрине, Лима, Западне Мораве, Пчиње, Великог
Тимока у протекле три деценије су представљале
праве катастрофе са рекордним вредностима
падавина и протицаја.

Преглед и садржај
прикупљених Оперативних
планова за одбрану од поплава
на водама II реда
На територији Републике Србије постоји 197
локалних самоуправа, које су по Закону о водама у
обавези да израде Оперативне планове за одбрану
од поплава на водама II реда (у даљем тексту
Планови). Век трајања ових Планова је годину дана,
након чега се се ажурирају. У претходном периоду
прикупљен је и анализиран 121 План за општине које
су приказане на слици 1.
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Слика 1. Приказ јединица локалних самоуправа за које је прикупљен
и анализиран Оперативни план за одбрану од полава за воде II реда

Садржај и квалитет израде Планова је детаљно
анализиран и установљено је да добар проценат
прати прописану форму општег плана одбране од
поплава. Прописана форма садржи следеће ставке:
(1) Организациону шему (извод из оперативног
плана за воде I реда)
(2) Процену угрожености становништва од поплава
на водотоковима II реда
(3) Превентивне мере заштите од поплава
(4) Oперативне
мере
заштите
од
поплава,
проглашење и укидање одбране од буjичних поплава
(5) Руковођење одбраном од поплава
(6) Задатке, одговорност и координацију субјеката
руковођења у одбрани од поплава
(7) Евакуацију
и
збрињавање
угроженог
становништва од поплава

(8) Преглед механизације и опреме која се ангажује у
одбрани од поплава
(9) Податке о одговорним лицима, органима,
предузећима и другим правним лицима надлежним
или укљученим у одбрану од поплава.
Као што се може приметити из дијаграма (слика 2),
само 48% Планова садржи све наведене активности.
У некима постоји само преписана форма из Општег
плана одбране од поплава (тзв. извод из Општег
плана), док је у другима то доста детаљно приказано.
Квалитет израде самих Планова се много разликује,
од оних у којима су све активности обрађене и
приказане детаљно, до оних у којима су само
набројане. Овако урађени Планови не садрже
довољан број информација које су од значаја за
одбрану и заштиту од поплава на водама II реда.

Подела територије општине на секторе свакако је
битан фактор у одбрани од поплава, нарочито што
није редак случај да на истој територији имамо
токове који припадају различитим сливовима.
Ерозиони процеси су неодвојив део од бујичних
токова и одбране од поплава бујичног карактера,
посебно у брдско – планинском делу Србије.
У вези са претходно наведеним процесима и
бујичним токовима, требало би урадити и регистар
свих објеката заштите од оваквих процеса и редовно
га одржавати. Овај део би подразумевао један од
модула регистра бујичних токова.
Поред свих наведених ставки за израду Планова,
систем ране најаве поплава би допринео бољем
одговору на бујичне поплаве. Наведене активности
су неке општине препознале и имплементирале у
свој план, што се може видети на слици 3.

Слика 2.
Дијаграм процента израде прописаних
активности у Плановима

Поред наведене форме и прописаних активности из
општег плана за одбрану од поплава, анализирани су
и додатни елементи од значаја за квалитет израде
плана, а то су:
(1) Попис свих водотокова II реда на територији
општине
(2) Хидролошки прорачуни значајних водотокова II
реда
(3) Подела територије града / општине на секторе за
потребе одбране од бујичних поплава
(4) Анализа ерозионих процеса на територији
општине
(5) Објекти на водама II реда (бујични објекти)
(6) Систем ране најаве бујичних поплава
Попис свих водотокова II реда подразумевао би
регистар бујичних токова на територији општине који
су од значаја за одбрану од поплава, а такође и
физичко – географске карактеристике сваког тока,
попут дужине тока, уравнатог пада, површине слива
итд.
За све ове значајне бујичне токове, требало би
урадити и хидролошке прорачуне на профилима
непосредно пре угрожене зоне, што би био улазни
параметар за одређивање плавних зона на
угроженом подручју.

Слика 3. Елементи од значаја за израду оперативног плана
за воде II реда: (горњи ред лево) Попис водотокова II реда,
(горњи ред средина) Хидролошки прорачун значајнијих водотокова,
(горњи ред десно) Подела територије општине на секторе,
(доњи ред лево) Анализа ерозионих процеса, (доњи ред средина)
Попис бујичних објеката, (доњи ред десно) Систем ране најаве

Дискусија и унапређење
концепта израде планова
Да би се унапредили Планови, морају се поставити
основни циљеви:
• Да буду у складу са свим правним актима, да прате
израду важних докумената за одбрану од поплава на
територији Републике Србије
• Јасно дефинисани штабови за ванредне ситуације,
као и надлежности у спровођењу активности
• Дефинисано време деловања (timeline) сваког од
учесника у Плановима
• Дефинисање јединственог правилника који ће
обухватити сву проблематику Планова, како за
равничарске општине, тако и за оне у
брдско-планинском пределу
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• Постојање техничке документације о плавним
зонама, као и о зонама ризика и угрожености од
поплава
• Израда Регистра бујичних токова, који би поред
карактеристика водотока, обухватио и све објекте у
сливу, као и стање функционалности таквих објеката
Планови морају бити усаглашени са Прелиминарном
проценом ризика од поплава (ППРП) од 2019-2025.
године. То је документ који је врло значајан за
управљање ризиком од поплава. Ни у једном
анализираном Плану није наведена ППРП. Основни
резултат ППРП (2019) су значајна поплавна подручја
(ЗПП) којих има 101 на територији Републике Србије.
Дефинисана су на основу података о поплавама из
прошлости, од којих је 10 на водама II реда (5 Институт Ј. Черни, 2019). За ова подручја се израђују
карте ризика и карте угрожености од поплава, а
након тога планови управљања ризиком од поплава,
које су у обавези да ураде и спроведу републичке
институције
(Дирекција
за
воде,
јавна
водопривредна
предузећа).
Постоје
јасни
критеријуми на основу којих се врши одређивање
ЗПП-а, а у члану 12. Правилника о утврђивању
методологије за израду прелиминарне процене
ризика од поплава (6 - Сл. гл. РС, број 30/2010) се
наводи да су јединице локалне самоуправе у обавези
да прикупљају податке о поплавама на водама II
реда и да исте податке прослеђују водопривредним
предузећима. Постоје извесне потешкоће у
прикупљању података о процењеним штетама од
поплава, које локалне самоуправе достављају
јавним водопривредним предузећима. Подаци су
непотпуни и нереални (процењена штета је углавном
много већа). Разлог за овакав приступ лежи у
чињеници да локалне самоуправе процену штета од
поплава врше на основу упутства из 1987. године (7 Службени лист СФРЈ, бр.27/87). У међувремену
формирана је радна група, која је започела израду
методологије за процену штета од елементарних
непогода, чији рад прати Канцеларија за јавна
улагања. Мали број анализираних Планова садржи
податке о претходним поплавама, размери штете
узроковане поплавом, као и о захваћеном
угроженом подручју. Планови би требало садржати
податке о поплавама из претходног периода,
посебно у случајевима када је проглашавана
елементарна непогода поплава. Елементарна
непогода је догађај, који проглашава Влада
Републике Србије, узрокован дејством природних
сила или људском активношћу. Влада Републике
Србије је од 2016. године 7 пута проглашавала
елементарну непогоду поплаву, међутим, ни у једном
Плану није примећена информација о овим
догађајима.

ЗАКЉУЧАК
Како се највећи проценат површине земљишта
унутар сливова водотокова II реда користи за
шумарство,
воћарство,
виноградарство
и
пољопривреду, потребно је да се ускладе сви
плански документи (шумско-привредне основе,
пољопривредне основе, просторни планови и друго
са
захтевима
антиерозионог
газдовања
земљиштем), јер се на тај начин значајно подиже
праг пљусковите кише која изазива бујичне поплаве.
Истовремено се обезбеђује битан предуслов за
конзервацију вода у сливу и ублажавање штетних
дејстава бујичних поплава. Многи сливови у јужном
делу Србије су третирани овим противерозионим
радовима у прошлом веку. Због тога се праг бујичне
кише која изазива поплаву значајно повећао, што
показује да су ови ефекти и мере које су
примењиване у прошлом веку, пружиле свој оптимум
у заштити од поплава.
Савремена
компјутерска
техника
се
мора
искористити за остваривање жељеног циља, за брже
и прецизније прорачуне, прогнозе, комуникацију као
и остале пратеће активности.
Чињеница је да хуманитарна помоћ и санирање
последица након поплава нису довољни. Потребно је
уместо санације дати предност превенцији, односно
јачању отпорности у суочавању са поплавама и
смањењу ризика од поплава. Многе промене, пре
свих климатске, утицале су на пораст броја
поплавних догађаја. То указује да се поплаве не могу
спречити, али се превентивним мерама могу
ублажити њихове штетне последице.
Потребно је унапредити израду оперативних планова
одбране од поплава за водотокове II реда кроз
дефинисање правилника и методологије. Циљ
унапређења био би да се успостави функционални
систем управљања водама, како I, тако и II реда на
територији локалних самоуправа. Правилник, као и
методологија би пратили постојеће законске
процедуре, пре свега у вези са водама I реда (које су
у надлежности Републике). У односу на чињенично
стање на терену, поставио би се ефикасан систем,
који би у наредном периоду пружио бржи и
ефикаснији одговор на поплавне догађаје.
Квалитетно израђени Планови би дали приказ свих
недостатка који се препознају као задатак и обавеза
различитих актера, па би се посебно дефинисаним
мерама и активностима, кроз различите Програме и
Планове, на свеобухватан начин, превентивно
деловало и управљало ризиком од бујичних поплава.
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Вакциниши се и ти

COVID-19
Coronavirus
Vaccine

Вакцина чува здравље и живот!
SARS-CoV-2 је нови коронавирус, откривен у Кини
крајем 2019. године. Болест узрокована SARS-CoV-2
назива се COVID-19. Вакцине против COVID-19
представљају главна средства за држање пандемије
под контролом, у комбинацији са делотворним
тестирањима и постојећим мерама превенције.
Развој сигурне и делотворне вакцине захтева време.
Ипак захваљујући глобалној сарадњи и улагањима у
истраживање и развој, научници су успели да развију
вакцину у рекордном року, поштујући утемељене и
ригорозне стандарде.
У Републици Србији могуће је бирати између 5
COVID-19 вакцина, различитих произвођача и
типова: : Pfizer-BioNTech i Moderna (iRNK вакцине),
Sputnik V и AstraZeneca (векторске вакцине) и
Sinopharm (инактивисана вакцина).
Студије показују да нас вакцине против SARS CoV2
ефикасно штите од инфекције, а посебно су значајне
јер смањују ризик од тешких форми болести које би
захтевало болничко лечење. Вакцине уче наш имуни
систем како да препозна и бори се против вируса.
Обично је потребно неколико недеља (2-4) након
примања друге дозе вакцине, како би се створио
заштитни имунитет против вируса. Сматра се да су
људи потпуно вакцинисани ако је прошло више од 2
недеље након примања друге дозе вакцине. Свима
који желе омогућено је да приме и трећу (бустер)
дозу која додатно јача имуни одговор.

Ризик од инфекције код потпуно вакцинисаних не
може се у потпуности елиминисати све док вирус
циркулише у заједници. Важно је да се у току и након
вакцинације предузимају све мере заштите од
COVID-19, ношење заштитних маски, држање
дистанце, избегавање окупљања.Тренутно доступни
подаци показују да потпуно вакцинисане особе имају
мању вероватноћу да се инфицирају SARS CoV2 у
односу на невакцинисане особе. Инфекције SARS
CoV2 код вакцинисаних особа су потенцијално мање
преносиве него инфекције код невакцинисаних
особа, односно те особе су мање и краће заразне у
поређењу са позитивним невакцинисаним особама.
Већина нежељених реакција после вакцинације
против COVID-19 су благе, очекиване и пролазе
унутар пар дана, без терапије. Ретко или веома ретко
дешавају се и озбиљне нежељене реакције после
вакцинације неком од наведених вакцина.
Чак и након прележане инфекције, потребно је
вакцинисати се. Светска здравствена организација
препоручује вакцинисање након прележаног ковида
јер се људи могу опет заразити. То се нарочито
односи на особе које су у високом ризику од
инфекције због честих и понављаних контаката.
Чувајући себе, чувамо и све око себе!
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