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Фирма  и седиште 

 Предузеће послује под фирмом: Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“.  
 Скраћени назив фирме је: ЈВП „Србијаводе“. 
 Седиште Предузећа је у Београду, Булевар уметности 2А, Нови Београд. 

Оснивање и регистрација  

 Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд (у даљем тексту ЈВП „Србијаводе“), основано је Законом о изменама и 
допунама закона о водама („Службени гласник РС“ бр. 54 од 26.12.1996. године), којим је предвиђено да овај облик предузећа почиње са 
радом 1.01.1997. године.  
 Решењем Привредног суда у Београду VII - Фи - 424/97 од 3.01.1997. године ЈВП „Србијаводе“ је уписано у судски регистар, у 
регистарски уложак број 1-78228-00. 
 У складу са Законом о регистрацији привредних субјеката („Службени гласник РС“ бр. 55/04, 61/05) извршено је превођење ЈВП 
„Србијаводе“ у Регистар привредних субјеката (решење Агенције за привредне регистре бр. 2544/2005 од 20.08.2005. године). 

Делатност 

 Чланом 227. новог Закона о водама („Службени гласник РС“ бр. 30/10) утврђено је да даном ступања на снагу тог закона престаје да 
важи Закон о водама („Службени гласник РС“ бр. 46/91, 53/93-др.закон, 67/93-др.закон, 48/94-др.закон, 54/96 и 101/05-др.закон), осим 
одредби чл. 81. до 96 (поглавље VII. Јавно водопривредно предузеће), а одредбе чл. 99 -107. Закона престају да важе 1.01.2011. године. 
 Према члану 82. Закона о водама, који остаје на снази, делатност јавног водопривредног предузећа је: газдовање водним ресурсима 
и усклађивање потребе за водом разних корисника; праћење, одржавање и унапређивање водног режима; одржавање и реконструкција 
водопривредних објеката; организовање и спровођење одбране од поплава; одвођење сувишних вода и организовање одбране од 
унутрашњих вода на мелиорационом подручју; организовање и спровођење мера за заштиту од бујица и ерозије; обезбеђење воде за 
коришћење; организовање и спровођење мера за заштиту вода од загађивања; вршење инвеститорских послова код изградње, односно 
реконструкције водопривредних објеката; израду техничке документације у области водопривреде; припремање планова и програма у 
водопривреди; организовање и вођење водопривредног информационог система и документације о водама; извршавање задатака из 
међудржавних споразума у области водопривреде и организовање студијско истраживачких радова у области водопривреде.  
 Јавна водопривредна предузећа обављају послове из своје надлежности према годишњим програмима пословања, на који за ЈВП 
„Србијаводе“ сагласност даје Влада Републике Србије.  
 Одлуком о изменама и допунама Статута ЈВП „Србијаводе“ са п.о. од 18.03.2003. године делатност овог предузећа је усклађена са 
шифрама утврђеним у Закону о класификацији делатности и Регистром јединица разврставања. 
 Уредбом о класификацији делатности („Службени гласник РС“ бр. 54/2010) није предвиђена шифра која одговара 

делатности ЈВП „Србијаводе“. Код Агенције за привредне регистре уписана је као претежна делатност шифра 7112 – 
Инжењерске делатности и техничко саветовање. 

 Чланом 24. Закона о водама („Службени гласник РС“ бр. 30/10) утврђено је да управљање водама Република Србија остварује преко 
надлежних министарстава, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и јавног водопривредног предузећа, а члан 34. 
истог закона прописује да ЈВП „Србијаводе“ припрема планове управљања водама за водна подручја Сава, Морава, Доњи Дунав и Косово и 
Метохија, чиме је одређена и територијална надлежност ЈВП „Србијаводе“.  
 Новим Законом о водама утврђено је да водна делатност обухвата: 
1) уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода; 
2) уређење и коришћење вода; 
3) заштиту вода од загађивања. 
�� У оквиру водне делатности уређења водотока и заштите од штетног дејства вода ЈВП „Србијаводе“:  
�� управља водним објектима за уређење водотока (даље: регулациони објекти) и за заштиту од поплава (даље: заштитни водни 
објекти) на водама I реда и водним објектима за одводњавање, који су у јавној својини и брине се о њиховом наменском коришћењу, 
одржавању и чувању и управља бранама са акумулацијама, преводницама на каналима и системима за наводњавање (члан 23. Закона о 
водама); 
�� израђује, преиспитује и новелира карте угрoжености и карте ризика од поплава (члан 48. Закона о водама); 
�� организује и спроводи одбрану од поплава (одбрану од великих спољних и унутрашњих вода  и загушења ледом), на водама I реда и 
на системима за одводњавање у јавној својини, у складу са општим и оперативним планом за одбрану од поплава (члан 53. и 54. Закона о 
водама); 
�� У оквиру водне делатности уређења и коришћење вода, ЈВП „Србијаводе“ евидентира у водно информационом систему 
квантитативно квалитативне податке надлежних јавних предузећа о снабдевању водом (члан 74. и 75. Закона о водама) и податке о 
експлоатацији речног наноса (члан 90. истог закона) 
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�� У оквиру водне делатности за заштиту вода од загађивања, ЈВП „Србијаводе“ евидентира у водно информационом систему 
квантитативно квалитативне податке о отпадним водама које се испуштају у пријемник (члан 99. Закона о водама) и предузима мере за 
смањивање и санацију загађења вода  (члан 101. истог закона). 
 Поред наведеног, ЈВП „Србијаводе“ у обављању водне делатности, даје мишљења у поступку издавања водних аката за објекте и 
радове који утичу на промене у водном режиму, за израду планских докумената за уређење простора (члан 118. Закона о водама) и 
извршава  радове на  отклањању штета (у складу са чл.139.) 
 У Прилогу  18, у поглављу А./1, дат је  преглед и опис послова и радова из делатности  ЈВП  „Србијаводе“ у складу са 

Законом о водама.  

�	
	����%�����)���#��*� ����%��+�%�������������)�����,�������� ��

 У оквиру водне делатности уређења водотока и заштитe од штетног дејства вода,  ЈВП „Србијаводе“, на водним подручјима за које је 
надлежно, управља водним објектима за уређење водотока и за заштиту од поплава, водним објектима за одводњавање у јавној својини, 
управља бранама са акумулацијама, преводницама на каналима и системима за наводњавање (члан 23. Закона о водама). Наведени објекти 
су, у смислу члана 13. став 2. Закона о водама, добра од општег интереса. 
 Послови од општег интереса које извршава ЈВП „Србијаводе“, дефинисани су чл.150. (уређење водотока и заштита од штетног 
дејства вода, уређење и коришћење вода, заштита вода од загађивања, изградња, одржавање и управљање мелиорационим системима, 
изградња, одржавање и управљање регионалним и вишенаменским хидросистемима, а у оквиру осталих послова од општег интереса: израда 
и ревизија инвестиционо-техничке документације из области уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, послови међународне 
сарадње и успостављање и вођење водне документације и водног информационог система). Ови послови  се финансирају, према члану 151. 
новог Закона о водама, из Буџета Републике Србије, накнада за воде, концесионих накнада и осталих извора (наменских кредита, донација...), 
преко Буџетског фонда за воде Републике Србије  према члану 187. Закона о водама, у складу са годишњим програмом управљања водама и 
условима за расподелу и коришћење које прописује Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде (даље: годишњи 
програм управљања водама МПТШВ). 
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Органи  предузећа 

 Чланом 87. Закона о водама утврђени су органи ЈВП „Србијаводе“: Управни одбор, Директор и Надзорни одбор.  
 Управни одбор са председником и десет чланова (од којих три из реда запослених) именован је решењима Владе: 24 број 119-
68/2008 од 10.01.2008. године, 24 број 119-5883/2008-1 од 25.12.2008. године, 24 број 119-167/2009 од 22.01.2009. године, 24 број 119-
6834/2009 од 29.10.2009. године, 24 број 119-3477/2010 од 13.05.2010. године и 24 број 119-4179/2010 од 10.06.2010. године. За председника 
Управног одбора именована је прим. др Светлана Кнежевић. 
 Директор ЈВП „Србијаводе“ је др Никола Марјановић, дипл. грађ. инж, који је именован решењем Владе 24 број 119-7208/2007 од 
1.11.2007. године. Надзорни орган именован је решењем Владе 24 број 119-938/2009 од 26.02.2009. године. За предсеника Надзорног одбора 
именован је Стево Гркинић. 

Унутрашња организација 

 У циљу обезбеђења трајног и континуираног обављања делатности ЈВП „Србијаводе“ je организовано као јединствена техничко-
технолошка, пословна и економска целина са деловима предузећа на територији водних подручја, као водопривредним центрима.  
 За обављање јединствених и обједињених послова у предузећу образована је Дирекција са седиштем у Београду, а за обављање 
послова из делатности предузећа на водним подручјима образовани су водопривредни центри – као облици унутрашњег организовања са 
овлашћењима, обавезама и одговорностима у процесу рада утврђеним Статутом. 
Делови предузећа, који послују под под фирмом ЈВП „Србијаводе“ и именом водопривредног центра (ВПЦ) су: 

1)� Водопривредни центар „Сава – Дунав“ -(ВПЦ „Сава-Дунав“), Нови Београд, Бродарска 3 за воднa подручја Сава и Доњи Дунав; 
2)� Водопривредни центар „Морава“ - (ВПЦ „Морава“), Ниш, Трг краља Александра 2 за водно подручје Морава; 
3)� Водопривредни центар „Радоњић“ Ђаковица, Миладина Поповића 7. , за водно подручје Косово и Метохија. 

 У оквиру водопривредних центара, по територијалном принципу, формиране су уже техничко-технолошке целине као радне 
јединице, а унутар њих – секције.  
 У оквиру ВПЦ „Сава-Дунав“ постоје две радне јединице: „Смедерево“ и „Неготин“, а у саставу ВПЦ „Морава“ је пет радних јединица: 
„Велика Морава“ у Ћуприји, „Западна Морава“ у Чачку са секцијом „Ужице“ у Ужицама, „Јужна Морава“ у Нишу са секцијом „Владичин Хан“ у 
Владичином Хану, „Ибар-Ситница“ у Приштини и „Бели Дрим“ у Призрену. ВПЦ „Радоњић“ са седиштем у Ђаковици, који је као и радне 
јединице у саставу ВПЦ „Морава“ на теритторији АП Косово и Метохија (РЈ „Ибар-Ситница“ и РЈ „Бели Дрим“), практично престао са радом 
1999. године. 
 Ради ефикасног пословања, у саставу Дирекције и водопривредних центара образоване су уже организационе јединице као сектори, 
за вршење сродних послова. У оквиру сектора формирана су одељења по ужој проблематици рада: Технички сектор (Одељење за коришћење 
и газдовање водама; Одељење за развој и маркетинг, Одељење за заштиту од вода, Одељење за заштиту вода, Одељење за мелиорације, 
Одељење за информациони систем), Сектор за економско финансијске послове (Одељење за накнаде и економско финансијске послове, 
Одељење за рачуноводство) и Сектор за правне и опште послове. 
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 Основни циљ Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ у 2012. години  је обезбеђење техничких предуслова, сагласно средствима која 
се обезбеђују из Буџетског фонда за воде, за извршење послова управљања водним објектима за уређење и за заштиту од поплава на водама 
I реда и водним објектима за одводњавање који су у јавној својини, управљање бранама са акумулацијама, преводницама на каналима и 
системима за наводњавање (у складу са чланом  23. Закона о водама). 
 Послови од општег интереса у оквиру водних делатности за које је ЈВП „Србијаводе“ надлежно на водним подручјима „Сава“, 
„Морава“, „Доњи Дунав“ и „Косово и Метохија“,  извршиће се у складу са годишњим програмом управљања водама и условима за расподелу 
и коришћење средстава Буџетског фонда за воде, које прописује Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде.  

 У извршењу водне делатности уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, Програмом пословања ЈВП „Србијаводе“, 
обухваћен је програм радова у области заштите вода (у складу са програмом управљања водама у Србији). 

1. Програм радова и послова који су предвиђени програмом управљања водама владе РС за 2012., које  ЈВП 
"Србијаводе" извршава по уговору који се закључује са Министарством пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Републичком 
дирекцијом за воде, обухвата послове и радове са следећим циљевима:   

�� обезбеђење функционалне спремности заштитних водних објеката - одржавањем и санацијом водних објеката за уређење 
водотокова, за заштиту од поплава, система за одводњавање у јавној својини, обухваћених Оперативним планом за одбрану од 
поплава,  отклањање последица великих вода у претходном периоду ; 

�� обезбеђење услова за увођење постојећих заштитних водних објеката у Оперативни план за одбрану од поплава, након 
постизања функционалне спремности и сигурности одржавањем;  

�� обезбеђење функционалне спремности брана са акумулацијама из Оперативног плана за одбрану од поплава и обезбеђење 
техничких и других предуслова за управљање у редовним условима и ванредним условима експлоатације, у складу са 
ограничењима на подручјима низводно од брана; 

�� унапређење заштите подручја значајно угрожених поплавама, припремом планских докумената, студија, техничке 
документације, припремом инвестиција, изградњом, односно реконструкцијом водних објеката за заштиту од штетног дејства 
вода, при чему се приоритет утврђује према: 

-  степену угрожености подручја; 
- приоритетима локалне самоуправе у погледу развојних планова и обезбеђења услова за заштиту, као и могућности 

удруживања средстава; 
- степену изграђености водних објеката – приритет имају објекти који чине техничко-технолошку целину и обезбеђују 

заштиту великих вредности  (насеља, индустријски комплекси, инфраструктура, уређене пољопривредне површине), и 
- могућности да се у сарадњи са међународним финансијским институцијама обезбеде повољни услови за финансирање 

водних објеката којима се штите значајне вредности на угроженом приобаљу; 
�� обезбеђење услова за управљање и одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, 

водних објеката за одводњавање и водних објеката за мониторинг, односно: 
- успостављање катастра водних објеката из Оперативног плана за одбрану од поплава (са ГИС подацима, подацима о 

поплавним догађајима и другим подацима),  
- успостављање катастра водних објеката за заштиту од ерозије и бујица у надлежности ЈВП "Србијаводе"  

�� обука стручних кадрова у предузећу за израду карата угрожености и карата ризика од поплава, на подручјима значајно 
угроженим од поплава, односно за израду планова за управљање ризицима од поплава у наредном периоду (у складу са чланом 
48. Закона о водама и обавезама утврђеним Општим планом за одбрану од поплава), што ће се остварити: 

- ангажовањем лица из ЈВП "Србијаводе" са одговорностима у одбрани од поплава, у активностима на усвајању 
Прелиминиране процене ризика од поплава за територију Републике Србије, која ће бити завршена у 2012.години,  

- коришћењем искустава и резултата Студије плавних зона (SoFPAS), која се финансира из средстава ЕУ уз подршку Европске 
делегације у Србији; 

�� усаглашавање програма израде планских докумената, техничке документације нижег реда, студија, истраживања и анализа, и 
програма припрема инвестиција, са  резултатима  Студије плавних зона (SoFPAS), и Прелиминирне процене ризика од поплава за 
територију Републике Србије (вредновање расположиве техничке документације, израда генералних пројеката за унапређење 
заштите од вода на значајно угроженим подручјима, коришћење базе података о водним објектима из водних катастара, 
дефинисање динамике припреме техничке документације у складу са реалним условима финансирања); 

�� усклађивање реализације навединих активности у оквиру Програма пословања ЈВП "Србијаводе" са Водним информационим 
системом.  

 У извршењу водне делатности коришћења вода, Програмом пословања ЈВП „Србијаводе“, обухваћен је програм радова на водним 
објектима за наводњавање (развој наводњавања у Србији). 
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 2.  Програм радова и послова на водним објектима за наводњавање у 2012, из програма развоја наводњавања у Србији, 
које ЈВП "Србијаводе" извршава по уговору који се закључује са Министарством пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде,  
Управом за пољопривредно земљиште, обухвата послове и радове са следећим циљевима:   

��  обезбеђење техничке документације за радове у 2012. у оквиру програма развоја наводњавања, на подручјима на којима се, 
због расположивих ресурса, уз оптимална улагања могу у кратком периоду  остварити повољни ефекти, као и подручјима на 
којима су  у претходном периоду биле започете активности у области наводњавања; 

�� извршење студијско истражних радова у области наводњавања и на другим подручјима, за оцену природних, просторних и 
економских могућности унапређења пољопривреде улагањем у наводњавање,  

�� обезбеђење функционалне спремности постојећих водних објеката за одводњавање у јавној својини, како би се тиме остварили 
услови за двонаменско коришћење и наводњавање (објектима за наводњавање, сагласно чл. 23 Закона о водама управља ЈВП 
"Србијаводе", брине се о њиховом наменском коришћењу и одржавању),  

 Извршење ових послова и програма радова, подразумева усклађивање са важећим законима, пре свега Законом о водама,  
законима у области изградње и заштите животне средине и законима који регулишу питања јавности рада и равноправног третмана свих 
корисника водних ресурса и других привредних субјеката. 
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Програм радова у оквиру Програма пословања ЈВП "Србијаводе" у 2012. години, обухвата : 
- Програм радова и послова који су предвиђени програмом управљања водама владе РС за 2012., које  ЈВП 

"Србијаводе" извршава  по уговору који се закључује са Министарством пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Републичком 
дирекцијом за воде.  

У  области заштите од штетног дејства, програм пословања обухвата и Програм радова у области заштите од вода из кредитног 
аранжмана са Светском банком, који ЈВП „Србијаводе“ извршава на основу посебног уговора са МПТШВ – Републичком дирекцијом за воде 
(припрема техничке документације, усклађивање са процедурама доделе уговора, управљање радовима и надзор).  

-  Програм радова и послова на водним објектима за наводњавање у 2012, из програма развоја наводњавања у Србији, 
које  ЈВП "Србијаводе" извршава по уговору који се закључује са Министарством пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде,  
Управом за пољопривредно земљиште.  

 
Програм послова и радова који су предвиђени програмом управљања водама владе РС за 2012.годину, утврђен је на основу: 

�� Закона о водама, Водопривредне основе Србије, Општег плана за одбрану од поплава; 
�� Оперативног плана за одбрану од поплава за 2012.  (7/12 од 31.01.2012.године), Извештаја о стању водних објеката за заштиту 

од поплава за 2011.годину,  
�� захтева и планова локалних самоуправа у области заштите од штетног дејства вода; 
�� ажуриране пројекције основних макроекономских показатеља за 2012. годину; 
�� Закона о буџетском систему;  
�� Програма управљања водама у 2012.години ("Сл.гласник РС", бр 8/2012); 
�� Дописа Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде бр. 023-02-  

23957/2011-07 од 24.фебруара 2012.године. 
Програм пословања ЈВП „Србијаводе“, у складу са годишњим програмом управљања водама, обухвата послове и радове за 

спровођење мера при хаваријским загађењима, за уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода, израду студија и пројеката у 
надлежности  ЈВП „Србијаводе“ и за извршење послова из међународне сарадње, са структуром која ја дата у ТАБЕЛИ 1. 

   Вредност  програма радова за 2012.годину у износу од 682.600.000 динара, утврђена је према расположивим средствима у делу 
Програма управљања водама који је додељен ЈВП "Србијаводе" (допис Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, 
Републичке дирекције за воде, бр. 023-02-23957/2011-07 од 24.фебруара 2012.године.).  

   У случају да се поједини радови и послови у оквиру позиција утврђених Програмом пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2012. годину 
не могу извршити, средства предвиђена за њихову реализацију искористиће се за финансирање других радова и послова у оквиру исте 
позиције, што по овлашћењу Управног одбора, спроводи Директор предузећа.  

Потребна додатна средства за финансирање послова од општег интереса у области заштите од вода 

У годишњим програмима управљања водама у наредном периоду потребно је обезбедити значајно већа средства, како би се 
избегле негативне последице због вишегодишњег смањења средстава за послове од општег интереса који су надлежности ЈВП "Србијаводе" 
и  створили услови за функционално одржавање постојеће водне инфраструктуре за заштиту од штетног дејства вода, а затим и за 
унапређење заштите од вода: 

   - Процењено је да је програм одржавања водних објеката за заштиту од штетног дејства вода према расположивим средствима у 
2012.години, сведен на 40 % од потребног обима, док ниво улагања у одржавање брана са акумулацијама не обезбеђује функционалну 
сигурност ових капиталних објеката;  
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   - Поплавни догађаји забележени у претходном периоду и обим штета на које указују локалне самоуправе, потврђују оправданост 
повећања улагања у изградњу нових заштитних објеката;  

   У ПРИЛОГУ 18. дат је програм додатних радова и послова, по свакој позицији,  у обиму којим би се обезбедио потребан степен 
одржавања и функционалност изграђених водних објеката за заштиту од вода, надградња постојећих система водних објеката за заштиту од 
вода према утврђеним приоритетима, као и за припрему техничке документације нови инвестициони циклус.( ТАБЕЛА 1/1  ) 

 Средства за програм додатних радова и послова, омогућило  би ефикасно извршење послова управљања водним објектима у 
јавној својини (чл. 23. ЗоВ), послова од општег интереса у надлежности ЈВП „Србијаводе“(члан 150. ЗоВ), односно, у оквиру годишњег 
програма пословања искористила би се:  

�� за активности ЈВП "Србијаводе" у спровођењу мера при хаваријским загађењима,  
�� за обезбеђење услова за одржавање водних објеката за заштиту од штетног дејства вода, у потребном обиму, 
�� за наставак и завршетак свих започетих санационих радова и радова на изградњи односно реконструкцији заштитних објеката, 

као и за извршење приоритетних нових радова који су од посебног значаја за обезбеђење функционалне сигурности заштитних 
објеката обухваћених Оперативним планом за одбрану од поплава,  

�� за обезбеђење функционалне сигурности високих брана којима управља ЈВП „Србијаводе“, 
��  за инвестиционо одржавање брана и акумулација из Оперативног плана, у обиму који обезбеђује поузданост ових капиталних 

објеката,   
��  за набавку опреме и  модернизацију одбране од поплава, и 
�� - за израду нове техничке документације, студија, пројеката, планских докумената и припрему инвестиција (процењено је да се 

израдом одређених студија и истраживања, као и припремом техничке документације у наредном периоду, може обезбедити 
спремност за нови инвестициони циклус у области заштите угрожених подручја Србије). 

Програм радова у области заштите од вода из кредитног аранжамана са Светском банком 

У области заштите од штетног дејства вода, планиран је и наставак радова који се финансирају из средстава обезбеђених кредитом 
Светске банке („Рехабилитација система за одводњавање и наводњавање ПО 87960-IDA 41050“). Према процедурама Светске банке из ових 
средстава реализују се пројекти у области заштите од вода на најугроженијим деловима подручја Србије (изградња, реконструкција, 
санација и рехабилитација заштитних водних објеката и објеката за уређење водотокова). ЈВП „Србијаводе“ управља овим пројектима и 
врши надзор на основу посебног уговора са МПТШВ – Републичком дирекцијом за воде. Програм извршења ових пројеката саставни је део 
Програма изградње и реконструкције водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и 
водних објеката за одводњавање (ТАБЕЛА 10.).   

Програм послова и радова на водним објектима за наводњавање у 2012,  

У 2012. години, у складу са програмом управљања водама планиран је наставак започетих активности за израду техничке 
документације у области наводњавања на подручјима у надлежности ЈВП „Србијаводе“, која ће дефинисати програм радова на водним 
објектима за одводњавање у циљу обезбеђења техничких услова за наводњавање и програм радова за изградњу и реконструкцију нових 
објеката за наводњавање.  

 Програм послова и радова на водним објектима за наводњавање у 2012 усклађен је са плановима развоја наводњавања у Србији, 
према Уредби о утврђивању програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2012. годину 

(Службени Гласник РС, бр. 17/2012).  У 2011.години је обезбеђена техничка документација за програм радова на водним објектима за 
наводњавање, односно за: 

�� Програм радова на рехабилитацији постојећих водних објеката за одводњавање у јавној својини како би се обезбедили услови 
за наводњавање ( овим објектима сагласно чл. 23 Закона о водама управља ЈВП "Србијаводе", брине се о њиховом наменском 
коришћењу и одржавању),  

�� Програм изградње нових објеката  са  опремом за захватање воде и за управљање нивоима ( изградња  нових устава и црпних 
станица).   

Планирано је извршење послова и радова којима се обезбеђује двонаменско коришћење водних објеката за одводњавање у јавној 
својини и изградња нових објеката, у укупној вредности од 1.000.000.000 динара. (ПРОГРАМ 2012 - ТАБЕЛА 16.:за период јануар-јун - 
200.000.000 динара, за период јул-децембар 2012. : 800.000.000 динара).  

 Све инвеститорске послове на припреми и праћењу извршења ових радова, извршаваће ЈВП "Србијаводе" по уговору са 
Министарством пољопривреде,пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за пољопривредно земљиште.  
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ТАБЕЛА 1:  ПРОГРАМ РАДОВА ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ У 2012. 

Редни 
број 

ПОЗИЦИЈА 

 
ПРОГРАМ 
за 2012. 

1 2  3 

I 
МПТШВ, РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ:  
РАДОВИ И ПОСЛОВИ   ПРЕДВИЂЕНИ ПРОГРАМОМ УПРАВЉАЊА ВОДАМА ВЛАДЕ РС ЗА 2012. 

682.600.000 

1. ОДРЖАВАЊЕ ВИШЕНАМЕНСКИХ БРАНА СА АКУМУЛАЦИЈАМА  

1.2. ОДРЖАВАЊЕ  ВИШЕНАМЕНСКИХ БРАНА СА АКУМУЛАЦИЈАМА  

3. ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА  

3.1. СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПРИ ХАВАРИЈСКИМ ЗАГАЂЕЊИМА   

4. УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА И ЗАШТИТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА  542.600.000 

4.1. ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА, ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И 
БУЈИЦА И ОДРЖАВАЊЕ ВОДОТОКОВА 

294.000.000 

 4.1.1. Редовно одржавање  264.000.000 
 4.1.2. Инвестиционо одржавање  30.000.000 

4.2. ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ   109.000.000 
 4.2.1. Редовно одржавање  96.000.000 
 4.2.2. Инвестиционо одржавање  13.000.000 

4.3. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА, ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА,  ВОДНИХ 
ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА  

83.000.000 

4.4. САНАЦИЈА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА, ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ 
ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА И ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 

27.000.000 

4.5. СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ 22.000.000 
4.6. ИЗВОЂЕЊЕ ЗАШТИТНИХ  РАДОВА – БИОЛОШКИ  И  БИОТЕХНИЧКИ РАДОВИ  7.600.000 
4.7. АКТУЕЛИЗАЦИЈА НОРМАТИВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА  

5. СТУДИЈЕ, ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА, ПРОЈЕКТИ И ПРИПРЕМА ИНВЕСТИЦИЈА И ВИС  135.000.000 

5.1. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА 45.000.000 
5.2. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ВОДНЕ ОБЈЕКТЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ 80.000.000 
5.3. ПРИПРЕМА ИНВЕСТИЦИЈА  - 
5.4.  ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ И ВОДНИ КАТАСТРИ 5.000.000 
5.5. ОРГАНИЗОВАЊЕ И ВОЂЕЊЕ ВОДНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ВОДАМА 5.000.000 

6. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА  5.000.000 

   

II 
МПТШВ, УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ:  
ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ ПРОГРАМА РАЗВОЈА НАВОДЊАВАЊА У СРБИЈИ: 
РАДОВИ НА ВОДНИМ ОБЈЕКТИМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У 2012. 

1.000.000.000 

1. ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ  173.950.000 

 1.1.    Редовно одржавање  

 1.2.   Инвестиционо одржавање - рехабилитација постојећих водних објеката за одводњавање за двонаменско 
коришћење 

173.950.000 

2. ИЗГРАДЊА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ 826.050.000 
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Б. 1.1. ОДРЖАВАЊЕ ВИШЕНАМЕНСКИХ БРАНА СА АКУМУЛАЦИЈАМА 

Чланом 23. Закона о водама („Службени гласник РС“ бр. 30/10) утврђено је да, на водним подручјима „Доњи Дунав“, „Сава“ и 
„Морава“, ЈВП „Србијаводе“  управља бранама са акумулацијама. Оперативним планом за одбрану од поплава обухваћене су и високе бране 
са вишенаменским акумулацијама и мале бране са ретензионим просторима за пријем и ретардацију поплавних таласа, чиме је обезбеђена 
активна заштита низводних подручја од поплава. У највећем броју случаја, због положаја брана у сливу водотокова, могуће се и појаве 
плављења подручја низводно од профила брана. 

Активна заштита од поплава која се остварује ретардацијом поплавних таласа у ретензионим просторима брана са акумулацијама 
подразумева и обезбеђење потребне пропусне моћи и повољних услова за евакуацију великих вода на низводним речним деоницама.  

Редовно и инвестиционо одржавање брана и акумулација са функцијом у одбрани од поплава је од посебне важности за њихову 
функционалну спремност. Због дугогодишњег недостатка финансијских средстава, одржавање на већем броју високих брана сведено је на 
минимум, услед чега је смањена функционална сигурност ових капиталних објеката, па је евидентан ризик од хаварија које могу угрозити 
људске животе и материјална добра на низводном подручју. 

У оквиру годишњег програма управљања водама, утврђују су само средства и то у недовољном износу, за инвестиционо 
одржавање брана из Оперативног плана за одбрану од поплава (брана, односно опреме у склопу брана које су у функцији одбране од 
поплава), па  је програмом пословања ЈВП "Србијаводе" предвиђено да се средства за програм радова на овим објектима обезбеде из 
следећих позиција програма радова: 

-  *програм изградње и одржавање вишенаменских брана са акумулацијама (поз. 4.1.2.) - за програм радова на вишенаменским 
бранама у циљу обезбеђивања њихове фунционалне сигурности и безбедности за потребе свих корисника . 

-  програм редовног и инвестиционог одржавање високих брана, (поз 4.2.1. и 4.2.2.), 
-  програм израде студија и пројеката - за техничку документацију (за осматрање, управљање...).  

У оквиру позиције Одржавање вишенаменских брана са акумулацијама,  у Програму управљања водама за 2012. годину, нису 
предвиђена средства за бране и акумулације са функцијом у заштити од поплава, која би се реализовала кроз Програм радова ЈВП 
"Србијаводе". Обзиром на стање хидромеханичке и друге опреме на бранама „Бован“ ,„Ћелије“, "Бресница" и "Барје",  у ТАБЕЛИ 2. дат је 
преглед приоритетних  активности и радова на овим бранама, који ће се реализовати уколико се обезбеде средства у ребалансу буџета 
Републике Србије, односно  у  буџетском фонду за воде. 

У ПРИЛОГУ 18., ТАБЕЛА 2/1 дефинисан је програм радова којима би се остварила неопходна функционална сигурност и стабилност 
виталних система и опреме у склопу  поменутих брана. 

 

ТАБЕЛА 2:     Одржавање вишенаменских брана са акумулацијама  

Ред. број 

Оп.план 

за одбрану од 
поплава 

Град 
Општина 

НАЗИВ  БРАНЕ (водоток) 
Позиције радова 

    

   
ВПЦ „МОРАВА“, 

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“ 

   СЛИВ ЈУЖНЕ МОРАВЕ 

1.�   М.8.2. Алексинац   "БОВАН" (Моравица)  

1.1.�    
Генерални ремонт (замена) затварача у низводној затварачници евакуатора (припрема техничке 
документације  и радови). 

1.2.�    
Генерални ремонт хидромашинске опреме у узводној затварачници евакуатора  (припрема 
техничке документације  и радови 

1.3.�    Реализација система ОЈОУ са израдом  упутства за предузимање  мера у случају опасности по брану 

2.�  М.10.4. Прокупље ''БРЕСНИЦА" (Бресничка река)  

2.1.�    Израда приступног пута 2,7 км. 

3.�  М.10.9. Лесковац „БAРЈE'' (Ветерница)  

3.1.�    Санација процуривања у  водозахватном тунелу.   

3.2.�    Реализација система ОЈОУ са израдом упутства за предузимање мера у случају опасности по брану 

3.3.�    Израда узводне ХМ станице 

   СЛИВ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ 

4.�  М.12.2. Крушевац "ЋЕЛИЈЕ" (Расина)  
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Ред. број 
Оп.план 

за одбрану од 
поплава 

Град 
Општина 

НАЗИВ  БРАНЕ (водоток) 
Позиције радова 

    

4.1.�    

Ремонт електро инсталација:  
1.   Замена два трополна аутоматска прекидача на електричном доводу до трансформатора  
2.   Замена електричне инсталације и релеја за напајање електричном енергијом опреме у узводној 

затварачници 

4.2.�    

Ремонт  хидромашинске опреме : 
1.   Ремонт дизалице у узводној затварачници, 
2.   Ремонт дизалице у узводној затварачници 
3.   Репарација клипно прстенастог затварача DN 700 мм на испусту гарантованог еколошког 

протицаја,  санација дела цевовода испуста гарантованог еколошког протицаја (биолошког 
минимума) од низводне затварачнице до слапишта евакуатора и санација процуривања у 
излазној затварачници 

4.3.�    
Мерни инструменти  
      Ревитализација или замена мерних инструмената за осматрање     
      бране 
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Б. 3.1. СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПРИ ХАВАРИЈСКИМ ЗАГАЂЕЊИМА  

У  делу Програма управљања водама за 2012.годину, који се извршава кроз Програм пословања ЈВП "Србијаводе"  нису 
предвиђена средства за активности и предузимање превентивних мера за заштиту од загађења, активности на отклањању последица 
хаваријских загађења и набавка опреме за хаваријска загађења, као и друге активности у складу са законом које ће обезбедити 
организационе и техничко технолошке предуслове за ефикасно организацију и спровођење мера заштите површинских токова од последица 
хаваријских загађења.  

Уколико се обезбеде средства у ребалансу буџета Републике Србије, односно  у  буџетском фонду за воде, извршиће се следеће 
активности и мере: 

�� радови на редовном чишћењу воденог огледала од нафте и нафтних деривата на км 853+350 профил Радујевац на Дунаву, 
�� радови на чишћењу воденог огледала приликом акцидентних ситуација, 
�� куповина 250 м недостајуће пливајуће завесе, 
�� набавка бова са спојним плочама, 
�� пратећа опрема за два пловила за рад на води,  
�� набавка адсорбената, и 

У 2012. години планиране су нове активности на изради и усвајању Оперативног плана за спровођење мера заштите површинских 
токова од последица хаваријских загађења са дефинисаном хијерархијом и обавезама учесника у интервенцији у сарадњи са Министарством 
унутрашњих послова-сектор за заштиту и спасавање, као и обука интервентних екипа.  

У ПРИЛОГУ 18, дефинисан је програм активности и мера и потребна средства на годишњем нивоу, за  спровођење мера при 
хаваријским загађењима. 

Ценовник услуга и радова за спровођење мера при хаваријским загађењима 

На основу прикупљених понуда и анализа цена формирале јединствени ценовник услуга и радова за ангажовање овлашћених 
стручних предузећа при акцидентним ситуацијама ( ПРИЛОГ 3.) 

 

�

�

�



  Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2012. годину 

 

 

Јавно водопривредно предузеће Србијаводе  

- 14 - 

��%��&�'���
�
�
(
���	� �$�	���
��$���
����������
���

 Одредбама Закона о водама (члан 52.) предвиђено је да се ради заштите од поплава обезбеђује планирање, изградња, 
одржавање и управљање водним објектима за заштиту од поплава, уређење водотока и извођење других радова и мера, спровођење 
одбране од поплава и отклањање последица поплава. Такође, утврђено је да се ове мере и радови могу спроводити и изван угроженог 
подручја ако се тиме смањује штетно дејство вода. У циљу обезбеђења потребног степена функционисања и заштите угрожених подручја, 
сагласно члану 23. Закона о водама, ЈВП „Србијаводе“ је Програмом пословања за 2012. годину припремила програме радова, послова и 
мера у области заштите од вода: 
�� програм одржавања водних објеката за заштиту од штетног дејсва вода, 
�� програм изградње, реконструкције и санације водних објеката за заштиту од штетног дејсва вода, 
�� програм за извршење мера и радова за заштиту од ерозија и бујица, 

У 2012. години су планиране и активности на актуелизацији норматива за одржавање и за спровођење одбрана од поплава     
Забележене велике воде на мањим и већим водотоковима на подручју Србије, у претходном периоду, а посебно ванредно 

неповољна хидролошка ситуација у 2006. години и учестале поплаве у 2009. и 2010. години, које су угрозили градове и највреднија добра у 
приобаљу великих река, указале су да је потребно обезбедити значајно већа средства за финансирање радова и објеката у циљу унапређења 
заштите од штетног дејства вода.  

Вредност  програма радова у области заштите од штетног дејства вода за 2012.годину у износу од 542.600.000 динара динара, 
утврђена је према расположивим средствима у делу Програма управљања водама који је додељен ЈВП "Србијаводе". 

У ПРИЛОГУ 18. дат је програм додатних радова на одржавању, изградњи и санацији водних објеката за  уређење водотока, за 
заштиту од поплава, за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода – одводњавање, као и за заштиту од ерозије и бујица. У Табели 3/1 
дефинисана су и додатна средства које је неопходно обезбедити . 

 
ТАБЕЛА 3: Заштита од вода: План реализације по водним подручјима 

ПОЗ. 
ЗАШТИТА ОД ВОДА  

ПОЗИЦИЈА 

ВПЦ 
„САВА -ДУНАВ“ 

Вод. подручја 
"Сава" 

„Д.Дунав“ 

ВПЦ 
„МОРАВА“ 

Вод. подручје 
 „Морава“ 

 

ЈВП 
"СРБИЈАВОДЕ" 

     

4. УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И ЗАШТИТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА   542.600.000 

4.1. 
ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И ЗАШТИТУ ОД 
ПОПЛАВА, ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА И ОДРЖАВАЊЕ ВОДОТОКОВА 

107.853.970 186.146.030 294.000.000 

 4.1.1. Редовно одржавање 100.203.970 163.796.030 264.000.000 

 4.1.2. Инвестиционо одржавање 7.650.000 22.350.000 30.000.000 

4.2. ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ  71.500.000 37.500.000 109.000.000 

 4.2.1. Редовно одржавање 63.000.000 33.000.000 96.000.000 

 4.2.2.Инвестиционо одржавање 8.500.000 4.500.000 13.000.000 

4.3. 
ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И 
ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА И  ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА 

35.000.000 48.000.000 83.000.000 

4.4. 
САНАЦИЈА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И ЗАШТИТУ ОД 
ПОПЛАВА, ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА И ВОДНИХ 
ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 

11.000.000 16.000.000 27.000.000 

4.5. 
СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ ВОДА И 
ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ 

22.000.000 22.000.000 

4.6. ИЗВОЂЕЊЕ ЗАШТИТНИХ  РАДОВА : БИОЛОШКИ И БИОТЕХНИЧКИ РАДОВИ 3.100.000 4.500.000 7.600.000 

4.7. 
АКТУЕЛИЗАЦИЈА НОРМАТИВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНА ОД 
ПОПЛАВА 

- - 

 

Б. 4.1.   ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА, ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА И   
ОДРЖАВАЊЕ ВОДОТОКОВА 

За заштиту од штетног дејства спољних вода, Оперативним планом за одбрану од поплава  на подручју Републике Србије у 
надлежности ЈВП „Србијаводе“ обухваћени су  водни објекти за уређење водотока (регулациони водни објекти) и водни објекти за заштиту 
од поплава (заштитни водни објекти). Наведеним објектима штите се градови, насеља, индустријски објекти, инфраструктура и 



  Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2012. годину 

 

 

Јавно водопривредно предузеће Србијаводе  

- 15 - 

пољопривредне површине. Сагласно Закону о водама, годишњим програмом управљања водама МПШТВ обезбеђују се средства за 
одржавање :  

�� водних објеката за уређење водотока, за заштиту од поплава (заштитних водних објеката који обухватају и високе и мале бране 
са функцијом у одбрани од поплава)  и  за одржавање водотокова,  

�� водних објеката за заштиту од ерозије и бујица,  
�� водних објеката за одводњавање,  

(Напомена: овим Програмом нису обухваћени радови на објектима на територији АП Косова и Метохије). 
 

Програм одржавања (редовног и инвестицоног) реализоваће се ангажовањем територијално надлежних предузећа 
(по секторима и деоницама одбране из Оперативног плана за одбрану од поплава за 2012.): 

За успешно спровођење одбране од поплава за заштиту брањених подручја, најважнији предуслов је обезбеђење функционисања 
заштитних водних објеката, што се остварује превентивним радовима на редовном и инвестиционом одржавању. 

Радове на редовном одржавању заштитних водних објеката у циљу обезбеђења услова за успешну одбрану од поплава, 
извршавају водопривредна предузећа којима се према Оперативном плану поверавају послови и радови одржавања (редовног и 
инвестиционог) и спровођења одбране од поплава на секторима и деоницама одбране. Програмом пословања ЈВП „Србијаводе“ утврђује се 
укупан обим и врста радова на редовном одржавању који су потребни за функционалност и стабилност заштитних водних објеката,  по 
усвојеним јединичним ценама за текућу годину.  

Када редовно одржавање није довољно за обезбеђење функционалности објекта у целини, на предлог стручних служби ЈВП 
„Србијаводе“ и водопривредних предузећа која су одговорна за стање заштитног објекта  изводе се,  такође периодично и превентивно , по 
обиму већи, радови на инвестиционом одржавању. Радови на инвестиционом одржавању усклађују се са редовним одржавањем, у 
зависности од стања објекта и потреба за побољшавање услова за коришћење, односно за одбрану од поплава.  

Програм одржавања за 2012. годину ће бити извршен у складу са расположивим средствима из Програма управљања водама за 
2012.годину. План реализације по водопривредним центрима и водним подручјима  дат је у ТАБЕЛИ 4.  

 
ТАБЕЛА 4: Oдржавање водних објеката за уређење водотока, за заштиту од поплава, ерозија и бујица и одржавање 

водотока у 2012. 

ПОЗ. 
ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА 

ПОЗИЦИЈА 

ВПЦ 
„САВА -ДУНАВ“ 

Вод. подручја 
Сава „Д.Дунав“ 

ВПЦ 
„МОРАВА“ 
Вод. подручје 

 „Морава“ 

ЈВП 
СРБИЈАВОДЕ 

4.1. 
ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И ЗАШТИТУ ОД 
ПОПЛАВА, ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА И ОДРЖАВАЊЕ ВОДОТОКОВА 

107.853.970 186.146.030 294.000.000 

 4.1.1.   Редовно одржавање                               100.203.970 163.796.030 264.000.000 

 4.1.2.   Инвестиционо одржавање  7.650.000 22.350.000 30.000.000 

 
4.1.2/1.   Водни објекти за уређење водотока и заштиту од поплава на 
уређеним  водотоковима  

2.150.000 - 2.150.000 

 4.1.2/2.        Водни објекти за заштиту од  ерозија и бујица - - - 

 4.1.2/3.         Високе и мале бране 5.500.000 22.350.000 27.850.000 

 

Б.4.1.1.  Редовно одржавање водних објеката за уређење водотокова и заштиту од поплава, водних објеката за заштиту од 

ерозије и бујица и одржавање водотокова 

Редовно одржавање водотокова обухвата радове у кориту за велику воду и то:  
�� на деоницама водотокова које су у Оперативном плану за 2012.годину   
�� на осталим водама I реда, у циљу повећања или одржавања потребног капацитета протицајног профила,  
�� у зонама ушћа на водама II реда ради побољшавања режима течења великих вода, 
�� на неуређеним деоницама водотокова на којима се одржавањем постижу повољнији услови за течење великих вода, обезбеђује боље 

функционисање и већа поузданост заштитних објеката на деоницама које су у Оперативном плану за 2012.годину. 

Редовно одржавање регулационих и заштитних водних објеката обухвата све радове према постојећим нормативима за 
одржавање, на водним објектима који су обухваћени Оперативним планом за 2012.годину, као и на изграђеним водним објектима који су 
планирани за укључивање у Оперативни план, након постизања функционалне спремности и сигурности одржавањем. 

Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ обухвата редовно одржавање регулационих и заштитних водних објеката, односно редовно 
одржавање регулисаних водотокова и грађевина у речним коритима, одбрамбених насипа, брана и акумулација, ретензије, као и редовно 
одржавање водних објекти за заштиту од ерозије и бујица. Редовно одржавање се извршава у складу са годишњим програмом редовног 
одржавања, заснованом на Елаборатима редовног одржавања за одређена подручја (групе сектора одбране) из Оперативног плана и 
утврђеним (прописаним) стандардима за функционалне послове, за радове на редовном одржавању водних објеката, као и за посебне 
радове: 
�� редовним одржавањем је обухваћен значајан део водних објеката из Оперативног плана, сагласно расположивим средствима,  
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�� у оквиру позиција посебних радова у ПРИЛОГУ 1 предвиђени су радови на одређеним локалитетима или деоницама водних објеката 
(обезбеђење пропусне моћи корита за велике воде), радови на поправци оштећења регулационих и заштитних водних објеката 
обухваћених Оперативним планом (укључујући и објекте из Оперативног плана који нису обухваћени годишњим програмом редовног 
одржавања), а делом и на изграђеним водним објектима који су планирани за укључивање у Оперативни план.  

Посебним радовима обухваћени су и радови на речним деоницама без израђених регулационих и заштитних водних објеката ради 
побољшавања режима течења великих вода на речним деоницама из Оперативног плана и побољшања функционисања изграђених водних 
објеката: одржавање водотоква се изводи у основном и у кориту за велику воду, у циљу повећања или одржавања потребног капацитета 
протицајног профила, као и у зонама ушћа на водама II реда.  

Програмом управљања водама за 2012.годину за редовно одржавање ових објеката, обезбеђена су средства у износу од 
264.000.000 динара.  У ПРИЛОГУ 18: ТАБЕЛА 4/1 дат је приказ потребних средстава за одржавање,  на годишњем нивоу.  

План реализације радова на редовном одржавању по водопривредним центрима и водним подручјима дат је у ТАБЕЛИ 4., а врста 
и структура радова на редовном одржавању објеката за одбрану од поплава приказана је у Прилогу 1. У ТАБЕЛИ 4/1-1 у  ПРИЛОГУ 18  дата је 
листа посебних радова, а приоритети ће се утврдити на основу стања на терену које ће сагледати одговорна лица са задужењима у одбрани 
од поплава. 

    
Б.4.1.2.  Инвестиционо одржавање  водних објеката за уређење водотока и заштиту од поплава, за заштиту од ерозије и  

бујица 

Радови на инвестиционом одржавању се периодично изводе у циљу постизања потребне функционалне сигурности на изграђеним 
водним објектима из Оперативног плана за одбрану од поплава - регулационим, заштитним водним објектима (у оквиру којих су и високе и 
мале бране са акумулацијама са функцијом у одбрани од поплава), као и на водним објектима за заштиту од ерозије и бујица.  

Инвестиционо одржавање се изводи и на водним објектима који су планирани за укључивање у Оперативни план: редовним и 
инвестиционим одржавањем у 2012.години на овим објектима ће се остварити функционална спремност и омогућити редован режим 
функционисања и одржавања кроз годишњи програм редовног одржавања. 

За бране и објекте са опремом и инсталацијама, инвестиционо одржавање обухвата и друге радове – грађевинске, радове на 
електроинсталацијама, радове на хидромеханичкој опреми и сл. 

У ПРИЛОГ-у 18 дат је предлог за извођење радова на инвестиционом одржавању регулационих и заштитних водних објеката у 
јавној својини (ТАБЕЛА 5.1).  

Инвестиционо одржавање  високих и малих брана 

У циљу подизања функционалне сигурности објеката и опреме за евакуацију на високим бранама које су обухваћене Оперативним 
планом за одбрану од поплава и за утврђивање постојећег стања и угрожености низводних подручја, дефинисан је Пројектни задатак за 

оцену постојећег стања и ревитализацију објеката и опреме за евакуацију вода и израду пројеката управљања режимом рада при 

евакуацији великих вода. Пројектни задатак је усаглашен са представницима Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и 
водопривреде - Републичке дирекције за воде.  

Приоритет на водном подручју „Морава“ дат је бранама на којима су уочени највећи функционални проблеми у раду и управљању: 
„Бован“, „Ћелије“ и „Врутци“, а на водном подручју „Доњи Дунав“ брани „Грлиште“. На основу завршних и усаглашених Извештаја о стању 
брана, у току 2011. године на бранама „Бован“ и „Ћелије“, у оквиру позиције Инвестиционо одржавање високих брана, започети су и 
почетком 2012. успешно извршени интервентни грађевински радови у евакуационим органима којима се обезбеђују редовни услови 
функционисања. На основу извештаја заједничке радне групе ЈВП „Србијаводе“, на бранама „Бован“ и „Ћелије“ извршиће се и радови мањег 
обима. Врста и обим нових радова, дефинисаће се одговарајућом техничком документацијом на основу завршног извештаја о оцени стања 
(грађевински радови, радови на електроинсталацијама и на хидромеханичкој опреми). На овим бранама наставиће се и активности по 
програму за оцену стања и дефинисање режима управљања -  прва фаза припрема за израду пројекта управљања режимом рада 
акумулација при  евакуацији великих вода.  

У 2012.години планиран је наставак и извршење започетих активности на утврђивању функционалног стања опреме за евакуацију 
великих вода и за дефинисање режима рада акумулација и брана „Бован“ и „Ћелије“, којима је дат приоритет због стања брана и 
ограничења на низводним подручјима. На другим бранама обухваћених пројектним задатком (брана „Врутци“ и „Грлиште“) активности на 
оцени стања и дефинисању режима рада одвијаће се у 2012.години фазно, по утврђеном програму радова - планирано је извршење 
активности Програма за оцену стања, за ревитализацију евакуационих органа. 

Расположива средства за инвестиционо одржавање ових водних објеката у делу Програма управљања водама за 2012.годину 
омогућавају  извршење радова  у вредности  од 27.850.000 динара . Инвестиционо одржавање на  малим бранама није предвиђено у 
2012.години због недостатка средстава. За годишњи програм инвестиционог одржавања високих и малих брана, према сагледаним 
потребама, потребно је обезбедити  средства чија је структура дата у ПРИЛОГУ 18: ТАБЕЛА 5/1).  

 План реализације радова на инвестиционом одржавању високих и малих брана по водопривредним центрима, водним 
подручјима и по објектима дат је у ТАБЕЛИ 5., а детаљан преглед позиција по објектима дат је у ПРИЛОГУ 18. (ТАБЕЛА 5.2/1 и 5.2/2) 
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ТАБЕЛА 5.: Инвестиционо oдржавање водних објеката за заштиту од вода 

Ред. број   ПОЗИЦИЈА 
ПРОГРАМ 

ЗА 2012 

   ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ УКУПНО 30.000.000 

4.1.2./1   
Инвестиционо одржавање водних објеката за уређење водотока и 
водних објеката за заштиту од  поплава на уређеним 
водотоковима 

2.150.000 

   ВПЦ „САВА - ДУНАВ“ 2.150.000 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ  „ДОЊИ ДУНАВ“  
   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ  „САВА“ 2.500.000 

 
  

ВПЦ „МОРАВА“ 

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“  

4.1.2./2.   
Инвестиционо oдржавање водних објеката за заштиту од ерозија и 
бујица 

У 2 012. нису 
предвиђени 

радови 

     

4.1.2./3.   Инвестиционо oдржавање високих и малих брана 
УКУПНО: 

27.850.000 

4.1.2./3-1   ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ВИСОКИХ БРАНА 
УКУПНО: 

27.850.000 

   ВПЦ „САВА - ДУНАВ“ 
Свега: 

5.500.000 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ  „ДОЊИ ДУНАВ“  

1.�   Д.2.2 Зајечар „ГРЛИШТЕ“, ( Грлишка река) 5.500.000 
2.�  Д.23.1 Петровац   „КОРЕНИЦА“,  ( Кореница)  

   
ВПЦ „МОРАВА“, 

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“ 
Свега: 

22.350.000�
   СЛИВ ВЕЛИКЕ МОРАВЕ  

3.�  М.5.1. С. Паланка "КУДРEЧ  1“ и „КУДРЕЧ 2“ (Кудреч)    
   СЛИВ ЈУЖНЕ МОРАВЕ  

4.�   М.8.2. Алексинац   "БОВАН" (Моравица)  5.200.000 

5.�  M.10.1. Мерошина 'КРАЈКОВАЦ'' (Крајковачка река)  
6.�  М.10.3. Прокупље "РАСТОВНИЦА"  (Растовничка река)   
7.�  М.10.4. Прокупље ''БРЕСНИЦА" (Бресничка река)  1.800.000 
8.�  М.10.7. Бојник "БРЕСТОВАЦ"  (Пуста река)  5.100.000 
9.�  М.10.5 Блаце „ПРИДВОРИЦА''  (Ветерница)   

10.�  М.10.9 Лесковац „БAРЈE''  (Ветерница)  5.500.000 
11.�  М.9.3. Бела Паланка „ДИВЉАНА“ (Коритничка река) 750.000 

   СЛИВ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ  
12.�  М.12.2 Крушевац "ЋЕЛИЈЕ" (Расина)  4.000.000 
13.�  М.13. Г. Милановац "БАЊАНИ" ( Дичина)  
14.�  М.12.5 Крагујевац "ГРУЖА" (Гружа)   
15.�  М.13.11 Ужице "ВРУТЦИ"  (Ђетиња)   
16.�  М.13.2 Чачак „МЛАДОСТ“ (Чачак)  

4.1.2./3-2   ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ МАЛИХ БРАНА 
Није предвиђено у 

2012. 

   ВПЦ „САВА - ДУНАВ“  
   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДОЊИ ДУНАВ“  

1�  Д.2.3. Књажевац ''Бараница''  (Трговишки  Тимок)  
2�  Д.3.2 Смедерево  „Смедерево“  (Петријевски поток)  
3�  Д.3.2 Смедерево „ПЕТРИЈЕВО“ (Петријевски поток)  
4�  Д.3.2 Смедерево  „ЋИРИЛОВАЦ“ (Ћириловачки поток)  
5�  Д.23.2 Петровац   „БУСУР“ (Бусур)   

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „САВА“  
6�  С.5.2. Ваљево  „КАМЕНИЦА“  ( Каменица)  
7�  С.5.2. Ваљево  „ПОЦИБРАВА“ (Поцибрава)  у Петници  
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Б. 4.2.  ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ                             

Интегрална заштита од штетног дејства вода спроводи се изграђеним системима за заштиту од спољних вода и системима за 
одводњавање – водним објектима за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода, обухваћених Оперативним планом за одбрану од 
поплава од унутрашњих вода, односно:  
�� основним каналским мрежама за одводњавање: главни и сабирни одводни канали у које се сливају воде из мелиорационог система 

или његовог дела, са објектима и уређајима на њима (мостови и пропусти на каналима, сифони, степенице, брзотоци, уставе, црпне 
станице и слично), главне црпне станице и уставе за одвођење вода из система у реципијент. 

�� детаљним каналским мрежама за одводњавање: детаљни канали за непосредно прикупљање воде са пољопривредних и других 
површина и њихово одвођење у сабирне канале, као и објекти на детаљним одводним каналима.  

ТАБЕЛА 6:  Системи за одводњавање у јавној својини у надлежности ЈВП „Србијаводе“ 

Мелиорационо подручје Број система   Бруто површина (ха) 
Дужина канала  

(км) 
Црпне станице (ком) 

 ВПЦ „САВА - ДУНАВ“   
Подрињско-Колубарскo 26 650.529 1.400 7 

Доњи Дунав 19 674.793 902 6 

Свега: 45 1.325.322 2.302 13 
 ВПЦ „МОРАВА“,ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“   

Велика Морава 6 304.009 599 13 
Јужна Морава 4 86.108 49,70 - 

Западна Морава 1 21.709 36 - 
Нишава 1 62.514 33,8 - 

Свега: 12 474.340 718,15 13 

ЈВП „Србијаводе“: 57 1.799.662 3.020,15 26 

 

ТАБЕЛА 7 : Одржавање водних објеката за одводњавање у 2012. 

ПОЗ. 
ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА 

ПОЗИЦИЈА 

ВПЦ 
„САВА -ДУНАВ“ 

Вод. подручја 
"Сава" „Д.Дунав“ 

ВПЦ 
„МОРАВА“ 

Вод. подручје 
 „Морава“ 

ПРОГРАМ 
ЗА 2012. 

4.2. ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 71.500.000 37.500.000 109.000.000 

 4.2.1.   Редовно одржавање                               63.000.000 33.000.000 96.000.000 

 4.2.2.   Инвестиционо одржавање 8.500.000 4.500.000 13.000.000 

Одржавањем режима рада и функционисања ових водних објеката обезбеђује се заштита од површинских вода на уређеним 
подручјима, што се финансира из средстава остварених наплатом накнада за одводњавање.  

У 2012. години, програм редовног и инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини, заснован је на утврђеном 
обиму радова потребном за функционисање система на мелиорационим подручјима у надлежности ЈВП „Србијаводе“,  а јединичне цене су 
усклађене и повећане за 3,5% у односу на јединичне цене из програма радова за 2011. годину. Програм одржавања (редовног и 

инвестицоног) реализоваће се ангажовањем територијално надлежних предузећа која су одговорна за спровођење одбране 
од поплва унутрашњим водама (по мелиорационим подручјима  из Оперативног плана за одбрану од поплава за 2012.) 

Програмом управљања водама за 2012.годину обезбеђена су средства за одржавање у износу од 109.000.000 динара , са 
структуром приказаној у ТАБЕЛИ 7. У ПРИЛОГУ 18.  у ТАБЕЛИ 7.1/2 дат је и  програм посебних радова  са позицијама усаглашеним са  
расположивим средствима, као и програм одржавања који одговара реалним потребама за  функционисање система. 

Б. 4.2.1.  Редовно одржавање система за одводњавање у јавној својини 

Радове из програма редовног  одржавања система за одводњавање у јавној својини у 2012. години,  ЈВП „Србијаводе“ ће 
извршити сагласно расположивим средствима у оквиру Програма управљања водама Министарства,  а извршиће се приоритетни радови у 
вредности  од  96.000.000 динара. 

Од посебног су значаја ефекти изведених радова на рехабилитацији система за одводњавање у Мачви, у Годоминксом пољу и 
Неготинској низији, финансираних из средства кредитног аранжмана са Светском банком, а програм одржавања ових објеката ће се 
ускладити са програмом радова на водним објектима за одводњавање у склопу програма развоја наводњавања Србије -  довођењем 
постојећих канала у функционално стање омогућиће се и коришћење вода.  

Одржавање система за одводњавање подразумева редовне радове и мере које омогућавају непрекидан ефикасан рад свих 
објеката за одвођење сувишних вода са одређене сливне површине, ради испуњења прописаних критеријума на успостављању оптималног 
водно-ваздушног режима земљишта. Одржавање система за одводњавање, укључујући и одржавање природних водотокова који имају 
улогу главних одводника, није задовољавајуће. Планирано је да се одржавање задржи на нивоу 25-70% од потребних радова, а годишње је 
извршавано свега 24-50% радова, због недостатка средстава. Процењује се да је због умањеног одржавања, ефикасност система за 
одводњавање умањена за око 50%. Црпне станице, као витални делови система за одводњавање, имају приоритет при планирању 
програма одржавања. Старост ових објеката је различита (постоје објекти који су изграђени од 1911. до 1990. године), а самим тим је и 
степен њихове погонске спремности различит. У наредном периоду морају обезбедити додатна средства за инвестиционо одржавање, 
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односно модернизацију појединих постројења и повећање степена сигурности при раду. У оквиру редовног одржавања, приоритет је дат и 
измуљењу и радовима на уништавању вегетације. 

 Средства предвиђена позицијом „уређење мелиорационих и сливних подручја“ користиће се за израду допунских програма 
уређења каналске мреже ради утврђивања потребних мера и радова за побољшање режима отицања у оквиру мелиорационог подручја. За 
радове на овој позицији средства се обезбеђују путем наплате накнада за одводњавање са мелиорационог подручја на којем су предвиђени 
радови уређења каналске мреже. Средства из сливне накнаде користиће се за радове по допунском прогрому (Водно подручје "Морава").  

Поједини проблеми уређења ће бити решавани синхронизованом реализацијом позиција из средстава опредељених за 
одржавања водних објеката за заштиту од спољних вода, као и за интервентне радове на отклањању последица поплава  (Бадрика у зони 
ушћа у Језаву код Смедерева, Грачица у зони Уба).  

Радови се изводе по посебним елаборатима, које припремају стручне службе ЈВП у сарадњи са локланим самоуправама 
специјализованим институтима и пројектантским организацијама, сразмерно висини прикупљених средстава од накнаде за одводњавање. 

Планирана средства са позиције „интервентни радови на подручју“  користиће се за: 
- завршетак започетих радова из претходног периода на свим подручјима, сразмерно вредности радова на редовном 

одржавању система за одводњавање за текућу годину; 
- радове на појединим подручјима где су остварена средства накнада за одводњавање већа од вредности укупно извршених 

радова у 2011. години; 
- непредвиђене интервентне  радове који се појаве током године на било ком делу подручја. 
Ради повећања обима радова, део средстава за „уређење мелиорационих и сливних подручја“ и „интервентне радове на 

подручју“ ће обезбедити удруживањем са заинтересованим правним и физичким лицима. Програмом пословања ЈВП Србијаводе за 2012. 
годину предвиђена су и средства за осигурање објеката, првенствено црпних станица, трафостаница и пратећих објеката од хаварија, 
кварова и елементарних непогода. У оквиру позиције Техничка документација, геодетска снимања, испитивања постројења и катастар, 
планирана је и припрема подлога за техничку документацију за пројекте рехабилитације система за одводњавање, теренски и студијски рад 
за припрему базе података и катастра каналске мреже.  Уколико се оствари вишак средстава у односу на планирани програм радова, 
средства ће се користити на подручјима на којима су и остварена. Детаљан Програм радова на одржавању и функционисању система за 
одводњавање за 2012. годину дат је у ПРИЛОГУ 2, а у ПРИЛОГУ 18. је дат приказ позиција планираних посебних радова. 

Б. 4.2.2.  Инвестиционо одржавање система за одводњавање у јавној својини 

 Инвестиционо одржавање водних објеката за одводњавање у јавној својини предвиђено је на објектима односно на каналима 
који осим функције одводњавања служе и за заштиту градских и приградских насеља, водоизворишних зона, наводњавање и др, на црпним 
станицама, као и на малим акумулацијама и ретензијама које штите уређена подручја са системима за одводњавање. 

Обзиром да су средства од накнада за одводњавање недовољна за одржавање система, да су ови објекти од виталног значаја за 
функционисање система, на основу сагледане проблематике и угрожености ових подручја, као и због учесталих захтева локалних 
самоуправа, програмом инвестиционог одржавања за 2012. годину, обухваћени су системи дати у ТАБЕЛИ  8, а листа објеката и детаљна 
образложења дати су у ПРИЛОГУ 18.  

Радове из програма инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини у 2012. години,  ЈВП „Србијаводе“ ће 
извршити сагласно расположивим средствима у оквиру Програма управљања водама Министарства,  а извршиће се приоритетни радови у 
износу од  13.000.000 динара. 

ТАБЕЛА 8:  Инвестиционо одржавање система за одводњавање у јавној својини у 2012. 

Р.Б. Мел. подручје Позиције радова 
ПРОГРАМ 

ЗА 2012 

  ЈВП „Србијаводе“ 
УКУПНО: 

13.000.000 

  ВПЦ „САВА - ДУНАВ“ 
Свега: 

8.500.000 

  ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДОЊИ ДУНАВ“ 
Свега: 

6.507.000 
1.�  Д. Дунав/ДД 2. Објекти за одводњавање у сливу водотока Бадрика – ушће у  Језаву  4.508.200 

2.�  Д. Дунав/ДД 7. , ДД 8. Објекти за одводњавање у Неготинској низији- табласте уставе „Србово“ и „Балта Маре“ 1.998.800 

3.�  Д. Дунав/ ДД 7. Објекти за одводњавање у Неготинској низији – канали М1, М2, М3, М4, М5 и М6  

4.�  Д. Дунав/ДД 4. Објекти за одводњавање у Великом Градишту - уређење слива канала „Ј-1“ ( 1.888m)  

  ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „САВА“ 
Свега: 

1.993.000 

5.�  
Подрињско 

Колубарско/ПК 22. 
Објекти за одводњавање у сливу Криваје  –  канал „Дуге Њиве  II“  у КО Козјак km  0+000 
до km  0+1040 

1.993.000 

6.�  
Подрињ.Колубарско 

ПК 24. 
Објекти за одводњавање  у систему Лешница –  канал „Мачковац I“  у КО Доњи Добрић 
km  0+000 до km  0+715 

 

 
 ВПЦ „МОРАВА“  

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „Морава“ 
Свега: 

4.500.000 
1.� Вел. Морава/ВМ 3. Објекти за одводњавање у сливу водотока Бадрика – каналска мрежа 4.500.000 
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Б.4.3. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА И ВОДНИХ ОБЈЕКАТА 

ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА  

Програмом пословања за 2012.годину обухваћена је листа објеката и радова на подручју Републике у надлежности ЈВП 
„Србијаводе“ која је проистекла из сагледане проблематике дате у оквиру Извештаја о стању водних објеката за одбрану од поплава за 2011. 
години  и  захтева  локалних самоуправа за заштиту најугроженијих подручја.  

Програм изградње и реконструкције по програму управљања водама: 

За подручје у надлежности ЈВП „Србијаводе“, програм радова на изградњи, реконструкцији водних објеката за заштиту од штетног 
дејства вода заснован је на анализи опрабданости улагања (примењује се критеријум угрожености приобаља) и спремности за реализацију. 
Примењује се и принцип равномерног улагања у објекте за заштиту од поплава на целој територији Србије, посебно на подручјима 
неразвијених општина које су претпрпеле велике штете у 2009. и 2010.години (Алексинац, Сврљиг, Сјеница, Прибој, Коцељева, Љиг, 
Љубовија..), као и на подручјима локалних самоуправа где је заштита од вода предуслов за нове развојне пројекте (Зајечар, Краљево, 
Лозница, Уб, Крагујевац, Голубац, Ужице). 

Обзиром да средства предвиђена Програмом управљања водама у 2012. у износу  од 83.000.000 динара нису довољна, 
приоритет је дат објектима на којима је потребно завршити започете радове, на којима су обезбеђени имовинско правни предуслови за 
несметану изградњу. У 2012.години, сагласно обезбеђеним средствима, приоритет је дат објектима започетим у 2011.години,. План 
реализације програма изградње и реконструкције по водопривредним центрима и водним подручјима дат је у ТАБЕЛИ 9., а у ПРИЛОГУ 18. је 
дат и преглед објеката који су неопходни за унапређење степена заштите најугроженијих подручја у Србији.  

 У ПРИЛОГУ 18, у ТАБЕЛИ  9/1 дат је програм изградње и реконструкције водних објеката за заштиту од штетног дејства вода у 
наредном периоду. Потребна додатна средства за овај програм значајно превазилазе  средства која се обезбеђују годишњим програмима 
управљања водама за 2012.годину, тако да су неопходни  други извори финансирања.     

 
ТАБЕЛА 9:  ТАБЕЛА 9:  ТАБЕЛА 9:  ТАБЕЛА 9:  Изградња и реконструкција водних објеката за заштиту од  вода  Изградња и реконструкција водних објеката за заштиту од  вода  Изградња и реконструкција водних објеката за заштиту од  вода  Изградња и реконструкција водних објеката за заштиту од  вода      

Ред. број 
Оп.план 

за одбрану 
од поплава 

ГРАД, 
ОПШТИНА 

НАЗИВ  
ПРОГРАМ 

ЗА 2012 

     

   ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ 
УКУПНО 

83.000.000 

4.3.1.   Инвеститорски трошкови за припрему изградње и употребе  објеката 3.800.000 

4.3.2.   
Изградња и реконструкција регулационих објеката,  
заштитних водних објеката и водних објеката за заштиту од ерозије и бујица 

79.200.000 

   ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, БЕОГРАД 
УКУПНО: 

33.500.000 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДУНАВ“ 
Свега: 

13.000.000 

1�  Д.2.32 Књажевац 
Регулација Сврљишког Тимока од км.  2+909 до км. 3+617.60, настaвак 
изградње 

8.000.000 

2�  Д.22.5 Жагубица 
Уређење бујичног тока реке Тиснице,  
 наставак изградње од км 1+300 -1+555, (наставак изградње) 

5.000.000 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „САВА“ 
Свега: 

20.500.000 

1�  С.6.2. Лозница 
Реконструкција регулисаног корита реке Јадар од  км.  8+393 (железнички 
мост) до км. 10+996; наставак изградње 

4.500.000 

2�  С.6.4. Осечина 
Регулација Ловачке реке и притока у Осечини – радови на регулацији Ловачке 
реке од км. 0+816 до км. 1+730; наставак изградње 

6.000.000 

3�  С.7.1. Мали Зворник 
Изградња обалоутврде на десној обали реке Дрине у Малом Зворнику; 
наставак изградње 

2.000.000 

4�  С.7.3. Бајина Башта 
Регулација реке Пилице у зони водоизворишта у Бајиној Башти од км. 2+035 
до км. 2+857; наставак изградње 

8.000.000 

   
ВПЦ „МОРАВА“, НИШ  

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“ 
УКУПНО  

45.700.000 

   СЛИВ ЈУЖНЕ МОРАВЕ 
Свега: 

30.000.000 

1�  M.10.6. Дољевац 
Регулација корита Пусте реке од Кочанске петље до железничког моста у 
Пуковцу 

30.000.000 

   СЛИВ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ 
Свега: 

15.700.000 

1�  М.12.6 Краљево 
Регулација реке Ибар у Краљеву:    
Деоница 1. (477м)  - од  „водомерне станице“  до  „Мирине чесме“ – од км 
2+074 до км 2+551.,  наставак радова 

1.000.000 

2�  М.12.6 Краљево Регулација реке Ибар у Краљеву:    10.000.000 
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Ред. број 
Оп.план 

за одбрану 
од поплава 

ГРАД, 
ОПШТИНА 

НАЗИВ  
ПРОГРАМ 

ЗА 2012 

     

Деоница 2. (660м)  - од  „Мирине чесме“до  „Старог Јасена“ – од км 2+415 до 
км 3+075:  наставак радова 

3�  M.13.9 Ужице Регулација реке Ђетиње у Ужицу од км 1+306 до 1+382 4.700.000 

Програм изградње и реконструкције по програму који се финансира из средстава кредита Светске банке: 

 Обзиром на евидентан тренд смањења буџетских средстава, неопходни су и други извори финансирања – у оквиру кредитног 
аранжмана Републике Србије са Светском банком, поред пројеката рехабилитације система за одводњавање,  предвиђена је и реализација и 
пројеката заштите од поплава угрожених насеља, привредних и пољопривредних комплекса.  

Укупна вредност пројеката (за 32 заштитна објекта), које је ЈВП „Србијаводе“ пријавила за извршење из средстава Светске банке 
износи 6.660.861.176 динара, од чега је уговорено 14 пројеката у вредности од 1.906.861.176 динара, а за уговарање у 2012.години је 
спремно још 5 пројеката у вредности од 1.460.000.000 динара. У 2012.години планирана је реализација у износу од 1.670.000.000 динара.. 
(ТАБЕЛА 10). У ПРИЛОГУ 18. у ТАБЕЛИ 10/1 дат је преглед реализације започетих и других пројеката у 2013, уколико се обезбеде нова средства 
и продужи рок трајања кредитног аранжмана. 

 
ТАБЕЛА 10:  Изградња, реконструкција  и радови који се финансирају из кредита Светске банке 

Ред. 
број 

Оп.план 
за одбрану 
од поплава 

ГРАД, 
ОПШТИНА 

НАЗИВ  ПРОЈЕКТА ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНО ПЛАН ЗА 2012. 

       

   
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РАДОВИ 
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ КРЕДИТА СВЕТСКЕ 
БАНКЕ  

УКУПНО: 
6.660.861.176 

Свега: 
1.342.973.992 

УКУПНО: 
2.051.023.458 

1.   УГОВОРЕНИ ПРОЈЕКТИ (46.26 km) 
Свега: 

1.906.861.176 
Свега: 

1.342.973.992 
Свега: 

561.023.458 

   РЕХАБИЛИТАЦИЈА СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ     

1� Д.1. Неготин 
 „Неготинска низија“  (главни одводни канали, 
секундарна мрежа)   

62.552.045 39.747.273 22.804.772 

2� Д.3.1. Смедерево 
 „ Годоминско поље“ (главни одводни канали, 
секундарна мрежа)   

76.152.998 75.435.558 717.440 

3� С.4.3. Шабац  „Централна Мачва“ -Церски ободни канал 34.362.308 31.694.195  

4� С.4.4. Шабац 
 „Централна Мачва“ 

(главни одводни канали, секундарна мрежа)   
32.643.352 32.636.504  

   
ИЗГРАДЊА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ ОД 
ПОПЛАВА  

 
 

 

5� М.4.1. 
Смед. 

Паланка 

Реконструкција  регулисаног корита и 
насипа реке Јасенице  
(од км 0+000 до км 10+235). 

80.242.337 80.242.337  

6� ДЂ.2.7. Пожаревац 

Река Млава: Изградња система за заштиту од 
поплава: Заштићено подручје „Стари Костолац“ :  
Одбрамбени насип реке Млаве од км 0+000 
до км 2+910 и систем за одводњавање 
нижих делова насеља 

116.614.073 93.035.247 23.578.826 

7� Д.22.3 Петровац 

Река Млава: Изградња система за заштиту од 
поплава: Заштићено подручје „Петровачко поље“ 
(Дубочка-Каменово)- Регулација реке Млаве 

од км 5+470 до км 8+649 и притоке 
Грабовачки поток 

182.670.324 169.883.236 12.787.088 

8� С.4.4. Шабац 
Мачва Сава - Дрина: Источна зона: Деоница 1 и 2: 
Реконструкција деснообалног заштитног 
насипа реке Саве од км 8+560 до км 18+029 

239.492.449 185.670.459 53.821.990 

9� С.5.3. Уб 

Изградња система за заштиту од поплава у сливу 
притоке Колубаре: Река Тамнава  
(заштитно подручје „Ћеманов мост – мост 
Таково“): регулација реке Тамнаве од км 

13+700 до км19+364 

224.046.002 189.536.762 34.509.239 

10� С.5.3. Уб 

Изградња система за заштиту од поплава у сливу 
притоке Колубаре: Река  Убача (заштитно 
подручје "Уб"):  Заштита корита и обала реке 

Уб кроз насеље од км 9+600 до км 11+300 

387.931.780 67.479.377 320.452.403 

11� С.6.2. Лозница Рехабилитација система за заштиту насеља и 58.535.397 58.411.651  
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Ред. 
број 

Оп.план 
за одбрану 
од поплава 

ГРАД, 
ОПШТИНА 

НАЗИВ  ПРОЈЕКТА ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНО ПЛАН ЗА 2012. 

       

пољопривредног комплекса од великих вода 
реке Јадар (заштитно подручје  "Дрина - Горњи 
Добрић"): Санација регулисаног корита и 

заштитних насипа реке Јадар / Фаза 1.: од 
км 2+610 (мост у Јелаву) до км 8+393 
(железнички мост) 

12� М.9.1. Ниш 

Изградња заштитних система реке Јужне Мораве 
и притока: (Заштитно подручје „Ниш“) - 
регулација Габровачке реке од км 0+000 до 
км 3+017  

101.201.996 101.136.979  

13�  
Врњачка 

Бања 

Заштита насеља у приобаљу реке Велике Мораве: 
Заштита насеља „Врњачка Бања“ - Регулација 

Врњачке реке од км 2+800 до км 3+600 
152.122.184 59.770.483 92.351.700 

14� М.13.6. Лучани 

Заштита насеља Гуча од великих вода реке 
Бјелице:  изградња регулисаног корита реке 

Бјелице од км 1+043 до км 1+520  и 
обезбеђење пропусне моћи на низводној и 
узводној деоници (укупно 3,5км) 

158.293.931 158.293.931  

2.   
ПРОЈЕКТИ СПРЕМНИ ЗА УГОВОРАЊЕ У 2012. 
(8.83km) 

Свега: 
1.460.000.000 

 Свега: 
1.110.000.000 

   
ИЗГРАДЊА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ ОД 
ПОПЛАВА  

 
 

 

1� ДЂ.2.1 Голубац 

Слив Дунава: реконструкција заштитних система 
на десној обали реке Дунав: (Заштићено подручје 
„Голубац“) - реконструкција заштитног 
система од великих вода реке Дунав и 
притока у зони Голупца 

450.000.000 

 

400.000.000 

2�   
Мачва  (Сава – Дрина):  
Источна зона: Реконструкција деснообалног 
заштитног насипа реке Саве  

 
 

 

 С.4.4. Шабац 
Деоница 1:  од км 2+336 до км 6+100,  
( 3,76 км ) 

230.000.000 
 

180.000.000 

 С.4.4. Шабац 
Деоница 3:  од км 18+029 до км 23+342,  
(5,07km) 

270.000.000 
 

200.000.000 

3� М.9.1. Ниш 

Изградња система за заштиту од поплава у сливу 
Ј. Мораве:  (заштићено подручје "Нишава 2."):   
Регулација реке Нишаве  (железнички мост-
мост за  Медошевац) 

240.000.000  160.000.000 

4� Д.2.1. Зајечар 

Заштићено подручје „Зајечар“:   
изградња заштитног система Б. Тимок-Ц. 
Тимок- В. Тимок 
Деоница 1: Велики Тимок од ушћа 
Великоизворског потока (км 83+435) до 
споја Белог и Црног Тимока (км 85+560) и 

Бели Тимок од ушћа (км 0+000) до моста за 
Велики Извор (1+242), укупне дужине 3,4 км 

270.000.000 

 

170.000.000 

3.   ПРОЈЕКТИ У ПРИПРЕМИ ЗА 2013. (51.61 km) 
Свега: 

3.294.000.000 
  

   
ИЗГРАДЊА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ ОД 
ПОПЛАВА  

 
 

 

1�   
Мачва  (Сава – Дрина):  
Источна зона: Реконструкција деснообалног 
заштитног насипа реке Саве  

 
 

 

 С.4.4. Шабац Деоница 2:   км 6+800 - км 8+560, (1,76 км)  130.000.000   

2� Д.1.1. Неготин 
Изградња заштитног система у Радујевцу: 
изградња насипа   ( 2,7км)  

130.000.000 
 

 

3� М 10.2. Дољевац 
Регулација Пусте реке од Kочанске петље до 
села Пуковац, од км 0+000 до км.4+508 

130.000.000 
 

 

4� Д.2.1. Зајечар 
Заштићено подручје „Зајечар“:  
 изградња заштитног система Бели Тимок-
Црни Тимок- Велики Тимок 

 
 

 

 Д.2.1. Зајечар 
Деоница 2:  

Бели Тимок од моста за Велики Извор 

 
540.000.000 
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Ред. 
број 

Оп.план 
за одбрану 
од поплава 

ГРАД, 
ОПШТИНА 

НАЗИВ  ПРОЈЕКТА ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНО ПЛАН ЗА 2012. 

       

(1+242) до Барбарошког потока (км 7+840), 
укупне дужине 6,6 км 

 

 Д.2.1. Зајечар 
Деоница 3:  
Црни Тимок од ушћа (0+000) до моста за 
Вражогрнац (1+167), укупне дужине 1,2 км 

125.000.000 
 

 

5� С.4.4. Шабац 
Мачва  (Сава – Дрина): Западна зона:  

Реконструкција деснообалног заштитног 
насипа реке Саве  

420.000.000 
 

 

6� М.7.2. Параћин 
Заштита Параћина:  регулација реке Црнице 
у зони коридора 10 до насеља,  
деоница од км 7+151 до км 8+122 

90.000.000 
 

 

7� М.8.3. Алексинац 

Регулација реке Моравице кроз Алексинац 
од км 2+370 до км 3+100   

( од Пиварског моста до моста на путу за градско 
гробље ) са обезбеђењем пропусне моћи за 
велике воде од км 3+100 до км 3+950 

140.000.000 

 

 

8� М.8.3. Алексинац 
Заштита насеља у приобаљу реке Јужне Мораве: 
Изградња система за заштиту од поплава 
насеља Доњи Љубеш-Витковац. 

300.000.000 
 

 

9� Д.22.1. Пожаревац 
Санација левообалног насипа реке Млаве у 
зони насеља Брадарац и Маљуревац 

90.000.000 
 

 

10� М.12.9. Нови Пазар 
Заштита индустријске зоне у Новом Пазару:  
Регулација реке Рашке и притока за заштиту 
индустријске зоне и насеља 

115.000.000 
 

 

11� М.11.1. 
Владичин 

Хан 

Заштита насеља у приобаљу реке Јужне 
Мораве: 
Регулација реке Јужне Мораве и 
нерегулисаних притока од железничког 
тунела у Владичином Хану до ушћа 
Лепеничке реке (Л=7км) 

110.000.000 

 

 

12� С.6.1. Лозница 

Изградња система "Јадар-Коренита-растеретни 
канал"/ Фаза 1- регулација реке Корените од 

км 0+000 до км 7+826 и изградња ПЕ 
заштитних објеката 

91.000.000 

 

 

13� С.6.1. Лозница 

Рехабилитација и изградња заштитних система на 
десној обали Дрине и притокама: Изградња 
система „Јадар-Коренита-растеретни канал": 
Фаза 2. - регулација реке Јадар и изградња 
растеретног канала реке Корените 

250.000.000 

 

 

14� С.5.4. Коцељева 

Изградња система за заштиту од поплава у сливу 
притоке Колубаре:  
Река Тамнава (заштитно подручје "Коцељева"):  
Регулација реке Тамнаве (2,5 км), притока 
Козарица (0,4км) и Змајевачког потока (0,35 
км) у зони Коцељева 

133.000.000 

 

 

15� М.4.1. 
Смед.евска  

Паланка 

Реконструкција  регулисаног корита и 
насипа реке Јасенице (од км 10+235 до км 
19+300) и обезбеђење пропусне моћи 
корита на узводној деоници (од км 19+300 

до км 24+454) 

110.000.000 

 

 

16� Д.Ђ.1.5. 
Велико 

Градиште 

Заштита  десне обале Дунава у зони Великог 

Градишта (зона туристичког комплекса Сребрно 
језерои пољопривредног комплекса 
Великоградиштански рит) 

300.000.000 

 

 

   РЕХАБИЛИТАЦИЈА СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ     

17� Д.3.1. Смедерево 
Рехабилитација система за одводњавање 
:“Годоминско поље“: ЦС „Смедерево“  

90.000.000 
 

 

 

�

�

�
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Б.4.4.    САНАЦИЈА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА, ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА, ЕРОЗИЈА И БУЈИЦА  И ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА 

ОДВОДЊАВАЊЕ 

Извештајем о стању водних објеката за одбрану од поплава за 2011.годину, обухваћен је преглед потребних санационих радова на 
отклањању оштећења објеката за одбрану од поплава или оштећења регулисаних речних корита насталих у 2010.години, када су на целој 
територији Србије забележене поплаве, а на неким водотоковима и историјски максимуми (слив Јужне Мораве, слив Тимока). Крајем 
2010.године, посебно је била критична ситуација на Дрини и притокама. 

 Поплавни таласи су угрозили  незаштићена подручја,  али и изграђене заштитне објекте. Забележена су и оштећења на заштитним 
објектима на прелазним деоницама – непосредно узводно и низводно од формираних заштитних система. 

За санационе радове првог приоритета обезбеђена су средства у износу од 27.000.000 динара, која нису довољна за  утврђене 
потребе из Извештаја о стању објеката за 2011.годину са предлозима санационих радова за 2012.годину. 

У циљу обезбеђења потребне стабилности водних објеката за заштиту од штетног дејства вода,  сачињен је програм санационих 
радова који ће бити реализован, уколико се обезбеде средства у ребаланску буџета Републике, односно у Буџетском фонду за воде (ТАБЕЛА 
11/1, ПРИЛОГ 18). Овај програм обухвата и  средства која су неопходна за извршење налога водне инспекције на свим водотовима на 
подручју Републике у надлежности ЈВП „Србијаводе“. 

Санациони радове који имају приоритет и који су планирани у 2012. години дати су у ТАБЕЛИ 11. 

ТАБЕЛА 11:  Санације  водних објеката за уређење водотока, за заштиту од поплава, ерозије и бујица 

Ред. број 
Оп.план 
одбр. од 
поплава 

ГРАД, 
ОПШТИНА 

НАЗИВ   
ПРОГРАМ 

ЗА 2012 

     

   ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ 
УКУПНО 

27.000.000 

4.4.1.     ИЗРАДА  ЕЛАБОРАТА ЗА САНАЦИОНЕ РАДОВЕ У 2012.  

    ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, БЕОГРАД  

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ  „ДОЊИ ДУНАВ“  

1�    

Водно подручје "Доњи Дунав":  Израда Елабората за извођење санационих 
радова на регулационим и заштитним водним објектима  и на обезбеђењу 
пропусне моћи водотокова у складу са  чл. 52. (Извештаји о стању водних 
објеката за 2011.) 

 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ  „САВА“  

2�    

Водно подручје "Сава" :  Израда Елабората за извођење санационих радова на 
регулационим и заштитним водним објектима  и на обезбеђењу пропусне 
моћи водотокова у складу са  чл. 52. (Извештаји о стању водних објеката за 
2011.)  

 

    
ВПЦ „МОРАВА“, НИШ 

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“ 
 

1�    

Водно подручје "Морава" :  Израда Елабората за извођење санационих 
радова на регулационим  и  заштитним водним објектима и на обезбеђењу 
пропусне моћи водотокова у складу са  чл. 52. (Извештајима о стању водних 
објеката за 2011.) 

 

     

4.4.2.        
САНАЦИОНИ РАДОВИ  

( на водним објектима за уређење водотока,објектима за заштиту од 
поплава, за заштиту од ерозије и бујица) 

УКУПНО: 
27.000.000 

    ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, БЕОГРАД, 
Свега: 

11,000,000 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДОЊИ ДУНАВ“ 
Свега: 

6.230.000 

1�  Д.1.2. Неготин 
Санација корита Јасеничке реке од км 12+363 до км 13+724, (наставак 

радова из 2011. године). 
3.700.000 

2�  Д.1.4  Мајданпек 
Санација корита водотока Великог и дела Малог Пека у Мајданпеку на дужини 
од 1,5 км, (наставак радова из 2011. године). 

800.000 

3�  Д.2.3. Књажевац 
Санација оштећења  леве обале регулисаног водотока, Сврљишки Тимок у 
Књажевцу од км  0+700 до км  1+300 (наставак радова из 2011. године). 

1.730.000 

4�  Д.2.1 Зајечар 
Санација заштитног објекта, регулисаног корита реке Црни Тимок у Зајечару 
од км  2+750 до км   5+350 

  

5�  Д.2.3. Књажевац 
Санација оштећења регулисаног дела водотока Сврљишки  Тимок, од  км  
7+000 до км  7+1000, у Књажевцу - Бањица. 
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Ред. број 
Оп.план 
одбр. од 
поплава 

ГРАД, 
ОПШТИНА 

НАЗИВ   
ПРОГРАМ 

ЗА 2012 

     

6�  Д2.4. Сврљиг 
Санација регулисаног корита Сврљишког Тимока у Сврљигу од км 36+000 до 
км 38+000 

 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „САВА“ 
Свега: 

4.770.000 

1�  С.5.1. Ваљево 
Санација уређеног корита Обнице у зони КП Завода у Ваљеву (наставак 

радова из 2011. године). 
1.420.000 

2�  С.4.   С.6. Лозница 

Санација оштећења на регулационим грађевинама и заштита обала Дрине од 
улива у реку Саву до ХЕ Зворник (ушће Дрине, Адица,Васин Шиб, 
Подине,Савковача,Тиквара, Кандрак, Дубовић, Куртовића Ада, Ардамовача, 
Пуревине, Алановића навоз, Ново село - ушће Јадра, Јелав ): Санација 
оштећења на регулационим грађевинама и заштита обала у зони Горње 
Ковиљаче за заштиту водоизворишта (наставак радова из 2011. године). 

300.000 

3�  С.5.5. Коцељева 
Санација оштећења регулисаног корита реке Тамнаве – Доње Црниљево од 
км  66+000 до км 67+200 (наставак радова из 2011. године). 

2.050.000 

4�  С.7.4. Прибој 
Санација, поправка камене облоге, речног корита реке Лим и водотока у 
Прибоју (наставак радова из 2011. године) 

1.000.000 

5�  С.6.4. Осечина 
Санација регулисаног дела реке Остружанке у зони ушћа у реку Јадар у 
Осечини. 

  

6�  С. 6.3. Крупањ 
Санација оштећења камене облоге у речним коритима: Чађавице, Богоштице, 
Кржаве у Крупњу   

  

7�  С.7.5. Пријепоље 
Санација оштећења уливног објекта и камене облоге на делу регулисаног 
водотокова Милешевка од км 0+000 до км 2+200 

  

8�  С.6.2. Лозница 
Санација насипа и регулисаног дела водотока Лешничка река  - Везни канал у 
Горњем Добрићу од км 0+000 до км 3+200 

  

9�  С.7.4. Прибој  
Санација, поправка камене облоге на левој обали реке Лим,  у зони 
локалитета  Мостина у Прибоју 

 

   
ВПЦ „МОРАВА“, НИШ  

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“ 
Свега:  

16.000.000 

   СЛИВ ВЕЛИКЕ МОРАВЕ 
Свега: 

8.800.000 

1�  М.7.1 Параћин 
Завршетак радова на санацији корита реке Црнице са стабилизацијом дна у 
зони ушћа у реку Велику Мораву, наставак радова из 2011. 

8.800.000 

   СЛИВ ЈУЖНЕ МОРАВЕ 
 
 

1�  М.8.3 Алексинац Санација оштећене леве обале Јужне Мораве у селу Тешица у дужини од 300 м  

2�  М 10.8. Лесковац 
Санација регулисаног  корита реке Јабланице низводно од аутопута,  од км  
0+000 до км 1+000 ,  (800 м )  

 

3�  М.11.4. Бујановац 
Санација регулисаног  корита Трновачке реке од старог аутопута низводно од 
км 0+000 до км  0+600  

 

   СЛИВ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ 
Свега : 

7.200.000 

1 М.13. Чачак Санација регулисаног корита реке Каменице  у Чачку  од км 0+000 до 0+260 7.200.000 
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Б.4.5. СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЗАГУШЕЊА  ЛЕДОМ 

У оквиру водне делатности уређења водотока и заштите од штетног дејства вода ЈВП „Србијаводе“ организује и спроводи мере и 
радове у одбрани од поплава (од спољних и унутрашњих вода  и загушења ледом), на водама I реда и на системима за 

одводњавање у јавној својини, у складу са општим и оперативним планом за одбрану од поплава (чл. 53. и 54. Закона о водама). Такође 
чл. 52. Закона утврђено је да се ове мере и радови могу се спроводити и изван угроженог подручја ако се тиме смањује штетно дејство вода.  

Мере  у току одбране од поплава, задужења јавних предузећа, других субјеката и одговорних лица на водама I реда и на системима 
за одводњавање у јавној својини,  као и задужења и надлежности локалне самоуправе на водама II реда, утврђене су Општим планом за 
одбрану од поплава  који доноси Влада Републике Србије за период од пет година.  

У складу са обавезама и дужностима које су дефинисане Општим планом, ЈВП „Србијаводе“ организује и извршава програм редовног 
и инвестиционог одржавања и спроводи одбрану од поплава ангажовањем одговорних лица из јавног предузећа, сопствених средстава 
(механизације, опреме и материјала), као и људства и средстава територијално надлежних предузећа. која су задужена за одржавање 
заштитних водних објеката груписаних по секторима и деоницама одбране, односно по мелиорационим подручјима, у складу са Оперативним 
планом за одбрану од поплава за 2012.годину. Оперативним планом за одбрану од поплава од спољних вода и загушења ледом за 
2012.годину, обухваћено је 1613км одбрамбених линија (насипа и регулисаних корита), 42 бране са акумулацијама (са функцијом у одбрани од 
поплава), од чега су 13 високе бране,  а оперативним планом за одбрану од поппава од унутрашњих вода обухваћено је  3012км канала и 26 
црпних станица.  

Мере одбране од поплава подразумевају и интервентне радове на заштитним објектима који се морају реализовати у току 
саме одбране, за спречавање оштећења водних објеката и штета од поплава, као и непосредно након спровођења одбране,  за отклањање 
штетних последица на водним објектима и обезбеђења пропусне моћи корита за велику воду. Интервентни радови ове врсте имају значајне 
ефекте,  а изводе их територијално надлежна предузећа са задужењима по Оперативном плану за одбрану до поплава. 

Искуства из 2010,  а посебно искуство из 2006. и 2010.године, када су забележени историјски максимиуми водостаја и када су одбране 
од поплава трајале веома дуго, са великим трошковима,  указала су да је потребно обезбедити већа средства  у односу на претходни период. 
Такође, одбране од поплава у претходном периоду указале су и на слабости примењених технологија спроведених одбране и техничке 
недостатке примењених материјала и опреме: одбрамбене линије су формиране углавном из значајно ангажовање радне снаге, а евакуација 
воде из поплављених насеља вршена је опремом недовољног капацитета и неприлагођеној теренским условима. Последице тога су велики 
трошкови одбране и штете на јавним површинама, јавним објектима и инфраструктури.  

Из поменутих разлога, сачињен је програм потреба/набавке савремених материјала и опреме како би се омогућила ефикаснија 
одбрана од поплава уз минимално ангажовање људства. 

Спровођење одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом  
ПОЗИЦИЈЕ ПРОГРАМ  ЗА 2012. 

4.5.1.  Спровођење одбране од поплава и леда, хитне интервенције у току одбране и за отклањање   
последица (поплавног таласа и загушења ледом) 

22.000.000 

4.5.2.    Набавка  опреме  и материјала, унапређење система осматрања, обука  
Није предвиђено због недостатка 

средстава 

 22.000.000 

У делу Програм управљања водама за 2012. годину, обезбеђена су средства за спровођење одбране од спољних и унутрашњих вода 
и загушења ледом у износу од 22.000.000 динара, што је недовољно обзиром на евидентиране трошкове одбране од загушења ледом која је 
спроведена на целом подручју у надлежности ЈВП "Србијаводе" у фебруару 2012.године. 

У наредном периоду, при ребалансу средстава у Буџету Србије, потребно је обезбедити нова средства и то за следеће намене: 
- за спроведене мере одбране и интервенције: у периоду проглашене ванредне ситуације услед надпросечних снежних 

падавина, због ледених појава на свим водотоковима у Србији, спроведене су мере редовне и ванредне одбране од поплава услед загушења 
ледом, и ангажовање ЈВП "Србијаводе" и надлежних водопривредних  предузећа, у периоду од 05.02 до 05.03.2012.године  

-  за спровоеђење мера одбране у случају  неповољних хидролошких ситуација до краја 2012.године 

- за набавку опреме и материјала за одбрану од поплава: У ПРИЛОГУ 18 је дат Табеларни преглед укупних потреба за набавку:  
1.    нових количина материјала (планирана је равномерна расподела материјала за подручје у надлежности ЈВП „Србијаводе“),  
2.  опреме за примену нових технологија у одбрани  (мултифункционално средство са уређајима за формирање мобилне бране), 
3.  мобилне опреме за евакуацију вода из брањеног приобаља (мобилних пумпи великог капацитета и дизел агрегата), 
4.  опреме за унапређење система осматрања водостаја на заштитним водним објектима ( у сарадњи са РХМЗ Србије, планирана је набавка и 

постављање опреме за формирање аутоматских падавинских станица за благовремну најаву поплавних таласа на бујичним токовима,  
водомерних станица и водомерних летви - осматрачких места на деоницама одбрамбених линија водотокова на којима у Оперативном 
плану нису дефинисани критеријуми за проглашење одбране од поплава,  

5.  опреме (мобилних ручних радио станица) за ефикасну комуникацију учесника у одбрани на подручјима без мреже мобилне телефоније.  
 Уколико се обезбеде нова средства, у 2012. години, искористиће се и за обуке за одбрану од поплава која би се организовала и 

спроводила на најугроженијим локалитетима у Србији (Власотинце, Зајечар, Алексинац, Лозница), на којима системи заштите нису завршени. 
Обука ће се спроводити у сарадњи са штабовима локалних самоуправа и Сектором за ванредне ситуације МУП-а РС.  
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Б.4.6. ИЗВОЂЕЊЕ ЗАШТИТНИХ РАДОВА: БИОЛОШКИ И БИОТЕХНИЧКИ РАДОВИ 

Сагласно средствима обезбеђеним у делу Програма управљања водама за 2012., за подручје у надлежности ЈВП "Србијаводе",  
утврђен је план извршења заштитних радова  - биолошких заштитних радова затрављивања и пошумљавања, у износу од  7.600.000 

динара, 
У ПРИЛОГУ 18, ТАБЕЛИ 12/1, дат је предлог укупних годишњих потреба за извођењем заштитних радова за подручје у надлежности 

ЈВП "Србијаводе". 
  Планске јединичне цене за биолошке и биотехничке радове, производе и услуге шумарства и ценовник за накнаду шумске штете 

за 2012. годину дати су у Прилозима 4, 5 и 6. 
 

ТАБЕЛА 12:  Биолошки заштитни радови затрављивања и пошумљавања 

Р.број. 
Слив 

Водоток 
ПОЗИЦИЈА 
Подручје 

ПРОГРАМ 
за 2012  

    

  ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ 
УКУПНО: 

7.600.000 

  
Биолошки заштитни радови затрављивања 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ 

Нису предвиђена 
средства за 2012. 

�   
 

 
 
 

Биолошки заштитни радови пошумљавања 
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ 

Укупно: 
7.600.000 

  ВПЦ „САВА - ДУНАВ“ 
Свега: 

3.100.000 

  ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДОЊИ ДУНАВ“ 

1.�  Дунав и Тимок Слив Тимока и дела Дунава 1.000.000 

2.�  Дунав, Млава Слив Млаве и Пека и дела Дунава 
1.000.000 

 

  ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „САВА“ 
 

3.�  Колубара Подрињско-Колубарско сливно подручје 
 

4.�  Дрина Доње Дринско сливно подручје 1.100.000 

5.�  Дрина Горње Дринско сливно подручје  

  
ВПЦ „МОРАВА" 

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“ 
Свега: 

4.500.000 

1. Јужна Морава Јужна Морава 2.360.000�

2. Западна Морава Западна Морава 1.070.000�

3. Велика Морава Велика Морава 1.070.000�

 
 

�
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Б.4.7. АКТУЕЛИЗАЦИЈА  НОРМАТИВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И НОРМАТИВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА  

У циљу иновирања постојећих Елабората за одржавање водних објеката за уређење водотока, заштиту  од поплава, ерозије и 
бујица, као и водних објеката за одводњавање у наредном периоду су планиране следеће активности: 

��  теренски студијско аналитички радови за израду пројеката изведених објеката ( у складу са Законом о планирању и изградњи) и 
за легализацију водних објекатаза заштиту од штетног дејства вода у јавној својини (прва фаза: прибављање водних сагласноси 
и дозвола),  

�� израда програмског задатка и припрема елемената за иновирање норматива за одржавање и спровођење одбране од поплава, 
�� набавка прописа и стандарда и припрема елемената за утврђивање планских цена за радове и послове на одржавању, уређењу 

водотока и изградњи заштитних водних објеката, водних објеката за заштиту од ерозија и бујица, као и водних објеката за 
одводњавање. 

 
За ове активности у Програму управљања водама за 2012.годину нису планирана средства. 
У 2012. години ЈВП „Србијаводе“ ће наставити започете активности и иницирати формирање стручног тела уз ангажовање 

представника МПТШВ - Републичке дирекције за воде и других стручњака из институција и организација – планирана је израда програмског 
задатка и припрему елемената за иновирање норматива за одржавање и спровођење одбране од поплава.  

Планирана је сарадња са другим јавним предузећима и набавка рачунарских програма специјализованих за анализе, калкулације  
и обрачуне  - за формирање јединствених планских цена на нивоу Републике у области заштите од вода. 
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Б.5.1. ИЗРАДА СТУДИЈА, ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ВОДА, ЗА НАВОДЊАВАЊЕ, ПРИПРЕМА ИНВЕСТИЦИЈА, 
ПЛАНСКИ  ДОКУМЕНТИ И ВОДНИ КАТАСТРИ  

Сагласно обезбеђеним средствима у 2012. години (Програм управљања водама Владе РС, у 2012.години), у ТАБЕЛИ 13. и 14. 
утврђен је програм за израду техничке документације за заштиту од штетног дејства вода, техничке документације за водне објекте за 
наводњавање, за припрему инвестиција, планских докумената и водних катастара, у вредности од  130.000.000 динара.  

У ТАБЕЛИ 14/1  у  ПРИЛОГУ 18. дефинисан је и програм за нови инвестициони циклус  у  области заштите од вода и развој 
наводњавања у наредном периоду. 

Програмом за израде техничке документације за заштиту од штетног дејства вода, дефинисане су следеће активности: 
�� завршетак техничке документације започете у 2011.години,  
�� израду техничке документације за радове у наредном периоду (за најугроженија подручја у Републици),  
�� израду техничке документације за пројекте који се финансирају из кредита Светске банке и других извора финансирања  (IPA 

фондови, кредити, донације),  
�� израду техничке документације за управљање режимом рада брана и акумулација код којих су евидентирани највећи 

експлоатациони проблеми (пројекти управљања, упуства, пројекти осматрања, јављања и узбуњивања),  
�� истраживања и анализе за развој система заштите и унапређење заштите од поплава (актуелизација Студије за унапређење 

система осматрања и израда Студије за стандардизацију прорачуна великих вода за сливове на подручју Србије),  
�� истраживања и анализе за припрему техничке документације за радове на обезбеђењу пропусне моћи речних деоница 

низводно од бране у циљу заштите угрожених добара услед евакуације великих вода, како би се у наредном периду дефинисао 
програм и приоритет ових радова који ће се реализовати кроз редовно и инвестиционо одржавање, 

�� истраживања и анализе за припрему техничке документације за заштиту угрожених подручја са комплексном проблематиком 
(за дефинисање целовитих решења које обухвата формирање заштитних система на ширем подручју, за препознавање утицаја 
који утичу на поузданост заштитних објеката при великим водама, за дефинисање решења заштите споменика културе), 

�� припрема инвестиција, обезбеђење потребних услова, сагласности и дозвола, техничке контроле и ревизије, елабората за 
експропријацију, 

�� основне активности на припреми за израду карата угрожености и карата ризика од поплава у складу са Прелиминираном 
проценом ризика од поплава за територију Републике Србије, која ће бити завршена у 2012.години, као и обука и припрема за 
израду планова управљања ризиком од поплава коришћењем искустава и резултата Студије плавних зона (SoFPAS), која се 
финансира из средстава ЕУ уз подршку Европске делегације у Србији,  

�� активности ЈВП за израду водних катастара у складу са чл. 132. Закона о водама (дефинисање плана рада, динамике и 
приоритета у складу са Оперативним планом за одбрану од поплава, успостављање регистара водних објеката, прикупљање и 
систематизације исправа о водним објектима, корисницима и формирање базе података у водном информационом систему, 
теренски рад), 

 
У  2011. години су  започете припреме за нови инвестициони циклус  за развој наводњавања у Србији. Пројектом развоја 

наводњавања биће обухваћено цело подручје Републике Србије, а на подручју у надлежности ЈВП „Србијаводе“ приоритет је дат и 
подручјима на којима се, због расположивих ресурса, уз оптимална улагања могу у кратком периоду  остварити повољни ефекти (Мачванска 
низија, ревитализација и доградња система у Неготинској низији, приобаље Дунава код Смедерева), као и подручјима на којима су  у 
претходном периоду биле започете активности у области наводњавања ( у приобаљу Западне Мораве код Чачка).   

Програм техничке документације планиране за радове који ће се извршити у  2012. години, предвиђа следеће активности:  
- наставак започете и израду нове техничке документације за радове на постојећим водним објектима за одводњавање, којима се 

обезбеђују и услови за наваодњавање приобалних површина (двонанаменско коришћење ових објеката),  
- израду техничке документације за објекте за обезбеђење воде за наводњавање (уставе и црпне станице), и 
- активности за припрему инвестиција. 
- нове студијско истражне радови у области наводњавања и на другим подручјима, који ће обухватити и израду техничке 

документације за оцену природних, просторних и економских могућности унапређења пољопривреде улагањем у наводњавање, као и за 
техничку документацију за изградњу нових или реконструкцију постојећих система за наводњавање.  
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ТАБЕЛА 13:  Структура програм а израде  студија, планских докумената, пројеката и припрема инвестиција 

Поз. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2012: 
ПРОГРАМ 

2012. 

 Израда студија, планских докумената, пројеката и припрема инвестиција 130.000.000 

5.1. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА 45.000.000 

 
5.1.1.   Техничка документација  за објекте и радове који се                                

реализују кроз годишње  Програме пословања ЈВП "Србијаводе" 
 25.200.000 

  5.1.2.   Техничка документација републичког значаја  19.800.000 

5.2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ВОДНЕ ОБЈЕКТЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ 80.000.000 

5.3. ПРИПРЕМА ИНВЕСТИЦИЈА  

5.4. ПЛАНСКИ  ДОКУМЕНТИ И ВОДНИ КАТАСТРИ 5.000.000 

 
5.4.1. Плански документи (Планови управљања сливовима и планови  управљања  ризицима 

од поплава 
 1.500.000 

 5.4.2.  Водни катастри  3.500.000 

�

ТАБЕЛА 14.:  Програм израде студија, планских докумената, пројеката и припрема инвестиција 

Ред. број 

Оп.план 
oдбр. од 
поплава/ 
Мелиор. 
подручја 

ГРАД, 
ОПШТИНА 

НАЗИВ 
ПРОГРАМ 

ЗА 2012 

     

5.1.   
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЗА ЗАШТИТУ  ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА 
УКУПНО: 

45.000.000 

5.1.1.   
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБЈЕКТЕ И РАДОВЕ 

КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ КРОЗ ГОДИШЊЕ ПРОГРАМЕ ПОСЛОВАЊА ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ 
УКУПНО: 

25.200.000 

   ВПЦ „САВА - ДУНАВ“ 
Свега: 

7.200.000 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ  „ДОЊИ ДУНАВ“ 
Свега: 

2.000.000 

1�  Д.1.3. Зајечар 
Пројекат хитних радова на санацији насипа на Великом Тимоку код села 
Трнавац ( 3,8 km), наставак 

2.000.000 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „САВА“ 
Свега: 

5.200.000 

2�  С.5.1. Ваљево 
Измена и допуна Главног пројекта регулације реке Колубаре узводно од 
депоније (1,1км) 

1.000.000 

3�  С.7.5. Пријепоље 
Идејни и главни пројекат регулације Милешевке за заштиту споменика културе 
манастира „Милешева“ (5км) 

4.200.000 

   
ВПЦ „МОРАВА“ 

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“ 
Свега:  

18.000.000 

   СЛИВ ВЕЛИКЕ МОРАВЕ 
Свега: 

2.000.000 

1�  M.3.2. Лапово Истраживања и анализе  за заштиту приобаља Старе  Лепенице 2.000.000 

   СЛИВ ЈУЖНЕ МОРАВЕ 
Свега: 

13.000.000 

2�  М.8.3. Алексинац 
Измена главног  пројекта левообалног насипа реке Јужне Мораве  
( Доњи Љубеш – Рутевац) 

1.000.000 

3�  М.9.1. Ниш 
Главни  пројекат регулације Кутинске реке 
од км 0+765,70 до км 2+765,70 

2.000.000 

4�  М.9.1. Ниш 
Главни пројекат регулације Топоничке реке, узводно од моста у селу Горња 
Топоница, од км 3+600 до км 4+400 

1.500.000 

5�  М.10.6. Слив Пусте реке Главни пројекат радова за заштиту од ерозије и бујица на  сливу Пусте реке 4.000.000 

6�  М.10.10. Власотинце 

Заштита Власотинца од великих вода Власине и притока: 
Пројекат изведеног објекта заштите Власотинца од поплава: регулисано корито 
реке Власине (0,95км) и главни пројекат успорних насипа на потоку Пушкина 
долина и Смарданском  потоку - наставак 

2.500.000 

7�  М.11.4. Бујановац Главни пројекат  санације оштећења корита Трновачке реке ( 0+000 -  0+600) 1.000.000 
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Ред. број 

Оп.план 
oдбр. од 
поплава/ 
Мелиор. 
подручја 

ГРАД, 
ОПШТИНА 

НАЗИВ 
ПРОГРАМ 

ЗА 2012 

     

8�   Трговиште 
Главни пројекат заштите: регулација Пчиње од км 1+110 до км 1+1+790, 
Козједолске реке од км 0+000 до км  0+235 и Лесничке од км 0+000 +0+350 

1.000.000 

   СЛИВ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ 
Свега: 

3.000.000 

9�  M.13.6. Лучани 
Главни пројекат регулације реке Бјелице од  ушћа у Западну Мораву па узводно 
до км.3+500 

3.000.000 

     

5.1.2.   ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА РЕПУБЛИЧКОГ  ЗНАЧАЈА 
УКУПНО 

19.800.000 

5.1.2./1   
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ ИЗ СРЕДСТАВА 
КРЕДИТА СВЕТСКЕ БАНКЕ 

Свега: 
12.650.000 

1�  С.4. Шабац 

Главни пројекат реконструкције насипа за заштиту Мачве 
(сектор С.4): Западна зона – деонице С.4.5.1 (од км 52+832 до км 58+498) и 
деоница С.4.5.2. (од км 58+498 до км 63+688)  
Израда главног пројекта  са допунским радовима  и урбанистичко планска 
документација 

4.450.000 

2�  
 
 

Лозница 
Главни пројекат регулације  реке Јадар у склопу система „Јадар-Коренита-
растеретни канал“:  деоница од км  8+ 393 (железнички мост) до км 32+500 
(мост у Драгинцу) 

3.700.000 

3�  С.5.3. Уб 
Заштита насеља Уб од великих вода реке Уб и Грачице 
(заштитни систем Уб-Грачица-Тамнава): Истраживања и анализе  угрожености  
насеља Уб од великих вода реке Уб и Грачице - наставак 

4.500.000 

5.1.2./2   СТУДИЈЕ И ИСТРАЖИВАЊА 
Свега: 

7.150.000 

1�   

Пријепоље, 
Прибој, 

Љубовија, 
Лозница, 

Шабац, Богатић 

Истраживања и анализе за развој и унапређење заштите насеља у приобаљу 
Дрине и Лима и отклањање последица поплавног таласа у децембру 
2010.године - наставак 

1.950.000 

2�    Студија :  Стандардизација прорачуна великих вода у Србији 2.000.000 

3�  С.5. Ваљево 
Истраживања  и анализе за унапређење заштите Ваљева од великих вода 
Колубаре и притока: ретензиони простор у сливу Љубостиње - наставак 

3.200.000 

     

5.2.   ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ВОДНЕ ОБЈЕКТЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ 
УКУПНО: 

80.000.000 

   Техничка контрола и прибављање услова за пројектовање 
Свега: 

6.000.000 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ  „ДОЊИ ДУНАВ“ 
Свега: 

11.422.400 

1�  ДД 6. Неготин Актуелизација  Главног пројекта система за наводњавање Неготинска низија 11.422.400 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ  „САВА“ 
Свега: 

43.356.000 

2�  
ПК 11. –  

ПК 20. 
Шабац , Богатић 

Израда Главног пројекта подсистема ЦСН6 од 10900 ha у оквиру регионалног 
хидросистема Мачва 

11.356.000 

3�  
ПК 11. – 
 ПК 20. 

Шабац, Богатић Израда Главног пројекта наводњавања  - Мачва II део водозахват Дрина 25.000.000 

4�  
ПК 11. –  

ПК 20. 
Шабац Главни пројекат ЦС „Кочин Канал“ 7.000.000 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ  „МОРАВА“ 
Свега: 

19.221.600 

5�  ВМ 4. Топола Израда Главног пројекта наводњавања  Топола ,  Винча и Пасковац 6.000.000 

6�  ЗМ 1. Чачак 
Израда Главног пројекта рехабилитације и модернизације 
хидромелиорационог система Чачак 

5.457.500 

7�  
ЈМ 1. – 
 ЈМ 3. 

Алексинац Израда Главног пројекта наводњавања  Алексиначког поља 7.764.100 
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Ред. број 

Оп.план 
oдбр. од 
поплава/ 
Мелиор. 
подручја 

ГРАД, 
ОПШТИНА 

НАЗИВ 
ПРОГРАМ 

ЗА 2012 

     

5.3   
 ПРИПРЕМА ИНВЕСТИЦИЈА  
(РЕВИЗИЈЕ, ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ И САГЛАСНОСТИ)   

Нису предвиђена 
средства за 2012. 

     

5.4.    ПЛАНСКИ  ДОКУМЕНТИ И ВОДНИ КАТАСТРИ 
УКУПНО: 

5.000.000 

5.4.1.     
ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ (Планови  управљања сливовима и планови  управљања  
ризицима од поплава 

Свега: 
1.500.000 

1   Трошкови ангажовања ЈВП"Србијаводе", припремне активности 1.500.000 

5.4.2.     ВОДНИ КАТАСТРИ 
Свега: 

3.500.000 

1   
Успостављање водних катастара за водне објекте из Оперативног плана : 
трошкови теренског рада и припреме података за израду водних катастара 
(ГИС подаци, регистри водних објеката...) 

3.500.000 

�
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Б.5.2.  ОРГАНИЗОВАЊЕ И ВОЂЕЊЕ ВОДНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА (ВИС) И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ВОДАМА  

Законом о водама и статутом ЈВП „Србијаводе“ је утврђена надлежност и обавеза организовања и вођења водног информационог 
система (ВИС). У претходном периоду на пројектантском нивоу решена су сва концепцијска и методолошка питања развоја ВИС-а. Основни 
циљ развоја интегралног ВИС-а, са аспекта општег - државног интереса, јесте обезбеђивање поуздане и потпуне информационе основе у 
реалном времену, потребне за континуирани увид у расположиве водне ресурсе, праћење коришћења ресурса, контролу примене законских 
прописа, планирање и управљање водопривредним системима, планирање развојне политике у области водопривреде. ВИС обезбеђује 
формирање, одржавање, презентацију и дистрибуцију података о стању квалитета вода, класама водних тела површинских и подземних 
вода, водној документацији, законодавним, организационим, стратешким и планским мерама у области управљања водама, научно – 
техничке и друге информације од значаја за управљање водама и размену информација са другим информационим системима на 
националном и међународном нивоу.  

У 2012.години, за организовање и вођење ВИС-а и документације о водама реализоваће се програм у висини расположивих 
средстава у Програму управљања водама,  у износу од 5.000.000 динара, што није довољно. 

ТАБЕЛА 15.1:  РАЗВОЈ И ВОЂЕЊЕ ВИС-А 

Редни број 
РАЗВОЈ И ВОЂЕЊЕ ВИС-А 

ПОЗИЦИЈА 
ПРОГРАМ  
ЗА 2012. 

   

Б.5.2 ОРГАНИЗОВАЊЕ И ВОЂЕЊЕ ВИС-а И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ВОДАМА 
УКУПНО: 

5.000.000 

1. 
ПРОЈЕКАТ - прилагођавање постојећег модула ВИС-а за Катастар водних објеката, са правилником прописаног 
од стране Дирекције за воде 

3.000.000 

2. Виртуализација апликација 2.000.000 
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Међународна сарадња у области вода је у надлежности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде- Републичке 
дирекције за воде и обухвата билатералну и мултилатералну сарадњу.  

У оквиру мултилатералне сарадње потребно је реализовати активности на имплементацији Конвенције о сарадњи на одрживом 
коришћењу и заштити реке Дунав (обавезе према Међународној комисији за заштиту реке Дунав- ICPDR), имплементацији Оквирног 
споразума о сливу реке Саве (обавезе према Meђународној комисији за слив реке Саве), као и на имплементацији Конвенције о заштити и 
коришћењу прекограничних водотока и језера. 

У оквиру билатералне сарадње планира се наставак сарадње са Румунијом, а такође и почетак преговора о билатерлним 
споразумима са Хрватском и Босном и Херцеговином. 

Планирано је и учешће на пројектима:  
1. "Побољшање система процене загађења вода од дифузних извора загађења у Србији� - пројекат се реализује у оквиру спровођења 

Програма сарадње за 2010 – 2012 између SEPA и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде и 
Министарства за заштиту животне  средине и просторног планирања. ЈВП“ Србијаводе “ је партнер на овом пројекту и учествује на реализацији 
овог пројекта 

2. „Припрема Мастер плана отпадних вода на сливу Западне Мораве“ : пројекат је финансиран од стране Европске уније.   Израда 
Мастер плана поверене је SAFEGE (Француска), Suerca  (Француска ), Eptisa ( Шпанија), Беоинжењеринг 2000 (Србија. ЈВП“Србијавода“ учествује 
у пројекту у смислу прикупљања и пружања података о загађивачима на сливу. 

 3. Студија плавних зона у Србији (SoFPAS)- Прва фаза: пројекат је финансиран од  стране Европске уније и извршава се уз подршку 
Европске делегације у Републици Србији.Институције које су корисници овог пројекта су: Републичка Дирекција за воде Министарства 
пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Јавна водопривредна предузећа „Србијаводе“, “Воде Војводине“и„Београдводе“, 
Републички хидрометеоролошки завод Србије Републички геодетски завод и др. Укупно трајање пројекта је 24 месеца и његов завршетак се 
очекује до новембра месеца 2012.године. 

Посебан циљ пројекта је припрема карата угрожености и карата ризика од поплава (које је по члану 48. Закона о водама дужно да 
израђује Јавно водопривредно предузеће), које ће се користити као управљачки алат у области заштите од вода и просторног планирања. 
Студија плавних зона у Србији (SoFPAS)- Прва фаза, обухвата:  

-� Плавне зоне дуж леве и десне обале Дунава, делове Београда који се налазе у плавној зони, тј. Општине Земун, Нови Београд, 
Стари град, Палилула и Гроцка, дуж обале између Земуна (км 1175) и Ђердапске клисуре (км 1040)- од којих је део 
деснообалног приобаља  Дунава у надлежности ЈВП "Србијаводе" 

-� Плавне зоне у приобаљу већих река у сливу Велике Мораве (који је   у надлежности ЈВП "Србијаводе"). 
4. Ризик од поплава на Дунаву – пројекат заинересованих страна о оцени ризика од поплава на плавном подручју Дунава FLOODRISK 

(2009.-2011.), регионални пројекат. ЈВП Србијаводе учествују као партнер у реализацији пројекта. 
За реализацију наведених активности, ако и других активности у области међународне сарадње по налогу МПШВ Републичке 

дирекције за воде и ангажовање стручних служби ЈВП „Србијаводе“ Београд, у оквиру међународне сарадње потребно је обезбедити укупно  у 
2012. години, 5.000.000 динара. Средства су намењена за рад у комисијама, експертским групама, учешће на састанцима и припрему 
материјала и документације.  
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У програму рада Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, на основу Уредбе о утврђивању програма 

извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2012. годину (Службени Гласник РС, бр. 17/2012), у 2012. 
години, у оквиру планског развоја наводњавања у Србији, планирани су радови и објекти  за  обезбеђење услова за наводњавање  на 
територији целе Републике Србије. 

 У 2011.години је утврђен концепт реализације радова којима би се већ у 2012. години обезбедили услови за наводњавање,  на 
подручјима која су добиле приоритет по следећим критеријумима: 

- погодни природни услови и изграђени водни објекти за одводњавање који се могу рехабилитовати и довести у функцију 
двонаменског коришћења и за потребе наводњавања,  

-  већ изграђени системи који се могу реконструисати и довести у функционално стање,  
-  степен спремности пројектне документације, као и 
-  заинтересованост потенцијалних корисника за набавку потребне опреме за наводњавање. 
 

На подручју у надлежности ЈВП „Србијаводе“, применом наведених критеријумима, извршене су припреме за радове на следећим 
мелиорационим подручјима и системима, којима ће се у 2012.години, обезбедити водни објекти и технички предуслови за наводњавање око 
28.200 ха пољопривредних површина : 

 

Р.Б. 
Мелиорационо 

подручје/ 
Град (општина) 

Назив ХМС Водни објекат за наводњавање  

Површина 
пољопривредног 

земљишта  
(ha) 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „САВА“  

1.�  
Подрињско - 

колубарско/Шабац 
Доњомачвански 

Доњомачвански канал I фаза 
 са регулационом уставом  на km 4+000  

2.000  

2.�  
Подрињско - 

колубарско/Шабац 
Каловички Канал Каловица  650 

3.�  
Подрињско - 

колубарско/Шабац 
Каловички Канал Прека Бара  750 

4.�  
Подрињско - 

колубарско/Шабац 
Каловички Канал  Прека Бара - Везни  300 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДОЊИ ДУНАВ“  

5.�  
Доњи 

Дунав/Смедерево 
Годомински рит – Кулич 

I 
Каналска мрежа у сливу ЦС Кулич 1 573 

6.�  Доњи Дунав/Неготин�
Неготинска низија – 

Косно грло 
Каналска мрежа у сливу ЦС  Косно грло- Пилот систем 
наводњавања „Прахово“  

1.100 

7.�  Доњи Дунав/Неготин�
Неготинска низија – 

Косно грло 
Каналска мрежа у сливу ЦС  Косно грло - I фаза система за 
наводњавање у Неготинској низији 

11.000 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“  

8.�  
Јужна 

Морава/Алексинац 

Вукашиновац, 
Дражевац, Лалинске 

Појате 

Хидромелиорациони систем наводњавања Алексиначког 
поља 

4.000 

9.�  
Западна 

Морава/Чачак  
Чачак Хидромелиорациони систем - Чачак 2.800 

10.�  
Велика 

Морава/Топола 
С.Паланка – В. Плана Хидромелиорациони систем - Топола 5.000 

 
У 2012.години, приоритет је дат радовима на постојећим водним објектима за одводњавање, чије је функционално стање лоше због 

вишегодишњег тренда смањења обима редовног и инвестиционог одржавања. Усвојени концепт обезбеђења услова за наводњавање 
подразумева: 

-  радове на рехабилитацији постојећих водних објеката за одводњавање у јавној својини (којима сагласно чл. 23 Закона о водама 
управља ЈВП "Србијаводе", брине се о њиховом наменском коришћењу), одржавању, како би се обезбедили услови за наводњавање,  

-  изградњу нових објеката  са  опремом за захватање воде и за управљање нивоима - изградња нових устава и црпних станица.   
Све инвеститорске послове на припреми за извршење и праћењу извршења ових радова, извршаваће ЈВП 

"Србијаводе" по уговору са Министарством пољопривреде, Управе за пољопривредно земљиште. 
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Инвестиционо одржавање - рехабилитација постојећих водних објеката за одводњавање за двонаменско 

коришћење: Преглед ових радова дат је ТАБЕЛИ 16., са дефинисаним планом извршења у периоду јануар-јун , односно јул-децембар 
2012.године, усклађеним са степеном спремности у 2012. години. Планирано је извршење послова и радова којима се обезбеђује двонаменско 
коришћење водних објеката за одводњавање у јавној својини и изградња нових објеката у укупном вредности од 173.950.000 динара. 
(јануар-јун 2012: 53.950.000 динара, јул-децембар 2012:120.000.000 динара). 

У складу са  Оперативним планом за одбрану од поплава од спољних и унутрашњих вода за 2012., на  водним објектима одбрану од 
поплава од унутрашњих вода спроводе територијално надлежна предузећа која су задужена и за њихово одржавање. Како се планираним 
радовима на рехабилитацији ових водних објеката обезбеђује потребан степен функционалности и спремност за одбрану од поплава 
унутрашњим водама, територијално надлежна предузећа ће их извршавати у складу са радовима из програма (редовног и инвестиционог) 
одржавања  - радови су усклађени са позицијама, нормативима и извршаваће се по јединичним ценама по Програму управљања водама у 
2012.години. 

Изградња нових објеката са опремом за захватање воде и за управљање нивоима - уставе и црпне станице:  Преглед 
ових радова дат је ТАБЕЛИ 16., са дефинисаним планом извршења по основном и допунском програму за 2012, усклађеним са степеном 
спремности: у 2012. години планирана су укупна средства за изградњу нових објеката за наводњавање у износу од  826.050.000 динара. 
(јануар-јун 2012:: 146.050.000 динара, јул-децембар 2012: 680.000.000динара). 

�

ТАБЕЛА 16 :  Програм радова на водним објектима за наводњавање у 2012. 

Р.Б. 

Мелиорационо 

подручје /Град 
(општина) 

Назив ХМС Позиције радова 

ПРОГРАМ 

ЗА 2012 
ЈАНУАР-ЈУН 

ПРОГРАМ 
ЗА 2012 

ЈУЛ-
ДЕЦЕМБАР 

      

   

Програм радова 
 на водним објектима за наводњавање 

ЈВП "Србијаводе" 

УКУПНО: 
200.000.000 

УКУПНО: 
800.000.000 

   

Инвестиционо одржавање - рехабилитација 
постојећих водних објеката за 

одводњавање двонаменско коришћење 

УКУПНО: 
53.950.000 

УКУПНО: 
120.000.000 

   ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ :  ВПЦ „САВА - ДУНАВ“ 
Свега: 

53.950.000 
Свега: 

150.000.000 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „САВА“   

1.�
Подрињско - 

колубарско/Шабац 
Доњомачвански 

Рехабилитација Доњомачванског канала - I фаза са 
регулационом уставом на km 4+000  

24.787.000 90.000.000 

2.�
Подрињско - 

колубарско/Шабац 
Каловички 

Рехабилитација канала Каловица и привођење 
двонаменској функцији  

5.880.000 30.000.000 

3.�
Подрињско - 

колубарско/Шабац 
Каловички 

Рехабилитација канала Прека Бара и привођење 
двонаменској функцији  

16.659.500  

4.�
Подрињско - 

колубарско/Шабац 
Каловички 

Рехабилитација канала Прека Бара - Везни и 
привођење двонаменској функцији 

6.623.500  

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДОЊИ ДУНАВ“   

5.�
Доњи 

Дунав/Смедерево 
Годомински рит 

– Кулич I 
Рехабилитација каналске мреже  и привођење 
двонаменској функцији 

 30.000.000 

   Изградња нових објеката за наводњавање 
УКУПНО: 

146.050.000 
УКУПНО: 

680.000.000 

   ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ : ВПЦ „САВА - ДУНАВ“ 
Свега: 

146.050.000 
Свега: 

540.000.000 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДОЊИ ДУНАВ“   

1.� Доњи Дунав/Неготин�
Неготинска 

низиија – Косно 
грло 

Пилот систем наводњавања „Прахово“ на површини 
од  1.100 ha 

 

60.000.000 

2.� Доњи Дунав/Неготин�
Неготинска 

низиија – Косно 
грло 

I фаза система за наводњавање 11.000 ha у 
Неготинској низији 

 

225.000.000 

  ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „САВА“   

1.�
Подрињско - 

колубарско/Шабац 
Каловички Изградња црпне станице "Широка Бара" 

89.880.000 
 

2.�
Подрињско - 

колубарско/Шабац 
Каловички Изградња црпне станице "Прека Бара" 

56.170.000 
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Р.Б. 

Мелиорационо 

подручје /Град 
(општина) 

Назив ХМС Позиције радова 

ПРОГРАМ 

ЗА 2012 
ЈАНУАР-ЈУН 

ПРОГРАМ 
ЗА 2012 

ЈУЛ-
ДЕЦЕМБАР 

      

3.�
Подрињско - 

колубарско/Шабац 
 

Систем за наводњавање ЦСН6 на подручју Мачве - 
наставак  

 255.000.000 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“  
Свега: 

140.000.000 

4.�
Јужна 

Морава/Алексинац 

Вукашиновац, 
Дражевац, 

Лалинске Појате 

Хидромелиорациони систем наводњавања 
Алексиначког поља 

 40.000.000 

5.�
Западна 

Морава/Чачак  
Чачак Хидромелиорациони систем - Чачак  70.000.000 

6.�
Велика 

Морава/Топола 
С.Паланка – В. 

Плана 
Хидромелиорациони систем - Топола  30.000.000 
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Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2012 годину је усаглашен са: Ажурираном пројекцијом основних макроекономских 
показатеља за 2012. годину и  Законом о буџетском систему (Сл. гласник 54/2009, 73/2010 и 101/2010). 

Полазна основа за програм пословања за 2012. годину је Закон о водама (Службени гласник РС број 30/10 од 07.05.2010.године). 
Законом је одређен правни статус вода, интегрално управљање водама, управљање водним објектима и водним земљиштем, извори и 
начин финансирања водне делатности. Законом о водама  измењен је начин финансирања.  

Средства намењена финансирању послова од општег интереса воде се као средства Буџетског фонда за воде РС у оквиру главне 
књиге трезора на повезаним евиденционим контима.  У поглављу „Финансирање управљања водама“ одређени су извори средстава којим 
се  финансирају послови од општег интереса. То су средства  из:  

1)� Буџета Републике Србије; 
2)� Буџета аутономне покрајине; 
3)� накнада за воде; 
4)� концесионе накнаде; 
5)� осталих извора. 

Накнаде из тачке 3 и тачке 4 су јавни приход.  Накнаде за наводњавање, накнаде за одводњавање и накнаде за коришћење 
водопривредних објеката и за вршења других услуга које су биле приход јавног предузећа више не постоје. У прелазним одредбама 
утврђено је да одредбе које се односе на накнаде претходног Закона о водама чл.99 до чл.107 престали су да важе 1. јануара 2011. године.  

ЈВП „Србијаводе“ на основу члана 192. Закона о водама и Уредбе о висини накнада за воде за 2011. годину (Сл. гласник 80/2011) 
обавља послове обрачуна и задужења обвезника плаћања: 

1) накнаде за коришћење водног добра из чл.155. Т. 9) до 12)  а то су  правно лице, предузетник, односно физичко лице које: 

- користи водно земљиште за обављање привредне делатности (депоније, товаришта и друго); 
- користи водно земљиште за постављање објекта привременог карактера за обављање привредне делатности; 
- користи водно тело површинске воде за боравак и водно земљиште за привез пловног објекта, укључујући и угоститељски 

објекат на пловећем објекту; 
- користи водно земљиште за спорт, рекреацију и туризам.  

2) накнаде за коришћење водних објеката и система – плаћа се за коришћење тих објеката за: 
-  наводњавање и снабдевање водом индустрије, рибњака и других корисника; 
-  пријем и одвођење отпадних вода индустрије, рибњака и других корисника; 
-  пловидбу каналима идруге намене 

3) накнаде за одводњавање правних лица  
4) сливне водне накнаде за правна лица 

Поступак утврђивања обавеза плаћања накнада за воде се спроводи у складу са законом којим се уређује општи управни поступак, 
а у погледу камате, застарелости, принудне наплате и контроле плаћања примењују се одредбе закона којим се уређује порески поступак и 
пореска администрација.  

Одређивањем накнада као јавног прихода очекује се већа наплата. То се пре свега односи на могућност принудне наплате како за 
обавезе из 2011. године тако и за 2012. годину.   

Накнада за одводњавање 

Средства остварена од накнада за одводњавање користе се на мелиорационом подручју на коме су остварена за финансирање 
изградње, одржавања и управљања мелиорационим системима којима управља јавно водопривредно предузеће. Накнада за 
одводњавање плаћа се за уређење водног режима земљишта на мелиорационом подручју, односно делу мелиорационог подручја, 
одвођењем сувишних вода системима за одводњавање. Основ за утврђивање висине накнаде за одводњавање је годишњи обрачун 
трошкова управљања и одржавања система за одводњавање.  

Накнада за одводњавање плаћа се за одводњавање: 

1.�пољопривредног земљишта – према површини (ha) и класи земљишта, пољопривредној култури и друго; 
2.�шумског и грађевинског земљишта, објеката саобраћајне инфраструктуре и других добара у општој употреби, осим земљишта под 

зградама - према површини (ha) шумског и грађевинског земљишта, односно других добара у општој употреби; 
3.�грађевинског земљишта под стамбеним и пословним објектима – према површини (m2) тог земљишта.  

Накнада за коришћење водног добра 

Накнада за коришћење водног добра плаћа се за коришћење вода и за коришћење водног земљишта.  
Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ врши обрачун и задужења за коришћење водног земљишта за:  



Програм пословања ЈВП Србијаводе за 2012. годину 

 

 

                                                                                                     Јавно водопривредно предузеће   „Србијаводе“ 

- 44 - 
 

1.�обављање привредне делатности на водном земљишту – према површини (m2) коришћеног земљишта и врсти делатости; 
2.�постављање привременог објекта за обављање привредне делатности према површини (m2) и намени привременог објекта;  
3.�боравак и привез пловног објекта – према врсти пловног објекта, категорији површинских вода и површини (m2) коришћеног водног 

тела површинске воде и обале; 
4.�коришћење водног земљишта за спорт, рекреацију, и туризам - према површини (m2) водног земљишта која се користи, категорији 

корисника (правно или физичко  лице) и намени објекта. 
Средства остварена од ових накнада користе се на подручју на коме су остварена за финансирање уређења водотока и заштиту од 

штетног дејства вода.  

Накнада за коришћење водних објеката и система 

Накнада за коришћење водних објеката и система плаћа се за објекте у јавној својини који се користе за:  
1.� наводњавање, снабдевање водом индустрије, рибњака и других корисника: 
�� према инсталисаном капацитету обвезника накнаде, за сваки (l/s) инсталисаног капацитета у индустрији, односно 

површини  (ha) за наводњавање и рибњаке, 
�� према ангажованом капацитету, односно преузетој количини воде (m3) где постоје уређаји за мерење количине 

испоручене воде,  
�� према ангажованом капацитету, односно максималној годишњој количини воде коју може захватити својим инсталисаним 

капацитетом, у случају индустрије и других корисника , где не постоје уређаји за мерење количине испоручене воде, 
�� према ангажованом капацитету, односно површини која се наводњава, у случају коришћења воде за наводњавање, где не 

постоје  уређаји за мерење количине испоручене воде.     
2.� одвођење отпадних вода из индустријских и других објеката где постоји уређај за мерење количине отпадне воде, према 

количини (m3), квалитету и начину одвођења отпадне воде:  
3.� одвођење отпадних вода из индустријских и других објеката  где не постоји уређај за мерење количине отпадне воде :  

�� према количини захваћене воде (m3), 
��  према максималном исталисаном водозахватном капацитету, где не постоји уређај за мерење количине 

захваћене воде.  
4.�  пловидбу каналима, према носивости (t) и снази (kw) пловног објекта 

Средства остварена од накнада за коришћење водних објеката и система користе се на подручју на коме су остварена за 
финансирање изградње, одржавања и управљања мелиорационим системима, као и за финансирање изградње, одржавања и управљања 
регионалним и вишенаменским хидросистемима.  

Сливна водна накнада 

Сливна водна накнада плаћа се за уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода и уређење водног режима земљишта  на 
делу подслива на коме нису изграђени системи за одводњавање. Сливну водну накнаду плаћа власник, односно корисник:  

1.�  пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта; 
2.� објекта, односно простора намењеног за обављање привредне и друге делатности, изузев ако је одвођење воде уређено 

системом атмосферске канализације; 
3.� стамбеног објекта, изузев ако је одвођење воде уређено системом атмосферске канализације; 
4.� саобраћајне инфраструктуре (путева, железница, лука, пристаништа, аеродрома и друго), изузев ако је одвођење воде уређено 

системом атмосферске канализације; 
5.� добра у општој употреби (паркови, тргови, улице и друго), изузев ако је одвођење воде уређено системом атмосферске 

канализације. 
Средства остварена од сливне водне накнаде користе се на речном подсливу на коме су остварена за финансирање уређења 

водотока и заштиту од штетног дејства вода који се односе на воде II реда као и за финансирање изградње, одржавања и управљања 
мелиорационим системима. Наплаћена средства од сливне водне накнаде у износу од 50% приход су Буџета јединица локалне самоуправе, а 
50% су средства Буџетског фонда за воде РС у оквиру главне књиге трезора на повезаним евиденционим контима.  

Према Закону о водама чланом 192. став 3. одређено је да Министарство финансија – Пореска управа врши обрачун и задужења 
накнаде за одводњавање и сливне водне накнаде за физичка лица. 

Сходно обавези ЈВП „Србијаводе“ према члану 192. Закона о водама која се односи на послове обрачуна и задужења обвезника 
плаћања планирани су стални задаци у обезбеђењу средстава за реализацију Програма ЈВП „Србијаводе“ у току године. Обрачун и задужење 
за сваког обвезника накнаде за воде подразумева: 

�� ажурирање катастарских подлога за пољопривредно, шумско и грађевинско земљиште; 
�� идентификацију категорија корисника према припадности земљишта одређеној катастарској општини, 
�� утврђивање катастарског прихода за сваког корисника, посебно за кориснике који поседују грађевинско земљиште; 
�� геодетско катастарска идентификација чињеничног стања основа за плаћање накнада (теренски и аналитички рад 

техничке, економске и правне службе); 
�� додељивање стопе накнаде на катастарски приход и утврђивање годишњег и месечног износа накнада; 
�� по утврђивању или промени висине накнаде обвезницима се достављају решења о задужењу; 
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�� стално праћење наплате накнада у одређеним роковима који су код правних лица до 15-ог у месецу за претходни месец, а 
код физичких лица до 15. фебруара (I рата), 15. маја (II рата), 15. августа (III рата) и 15. новембра (IV рата). 

�� обрачун камате за неблаговремено плаћање накнаде за воде; 
�� припрему за издавање решења о принудној наплати за обвезнике који нису измирили о року обавезу по основу накнада за 

воде; 
�� решавање жалби обвезника (теренски и аналитички рад техничке, економске и правне службе); 
�� идентификација статуса обвезника (стечај, ликвидација и др.); 
�� имплементација обрачуна и задужења обвезника плаћања накнада у ВИС; 
Преглед разреза и планиране наплате накнада за воде за 2012. годину дат је у ПРИЛОГУ 7.  

��
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Укупан приход ЈВП „Србијаводе“ је планиран у износу од 381.928 хиљада динара, од чега су пословни приходи 356.501 хиљада 
динара или 93,34% од укупно планираних прихода, а остатак се односи на финансијске и остале приходе. 

Г. 1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  

Пословни приходи чине:  

�� приходи од накнада за одводњавање правних и физичких лица – пројекција наплате потраживања из ранијих година у 
износу од 120.000 хиљада динара;� �

�� приход од накнада за коришћење водопривредних објеката - пројекција наплате потраживања из ранијих година у износу 
од 7.000 хиљада динара; 

�� приходи од обављања инвеститорских послова по програму који се финансира из средстава Светске банке и обављања 
инвеститорских послова за друга правна лица у износу од 78.000 хиљада динара; 

�� приходи од издавања водопривредних сагласности и мишљења у износу од 16.000 хиљада динара; 
�� приходи од коришћења пословног простора у износу од 2.400 хиљада динара; 
�� приходи од обављања инвеститорских послова за извршење Програма управљања водама МПТШВ у износу од 86.164 

хиљада динара (бруто износ 101.674 хиљада динара); 
�� приход од обављања послова наводњавања у износу ос 21.073 хиљада динара (бруто износ 24.866 хиљада динара); 
�� приход од обављања послова издавања решења за накнаду за одводњавање, сливну накнаду и накнаде за коришћење 

водног добра, накнаде за коришћење водних објеката и система у износу од 25.864 хиљада динара (бруто износ 30.520 
хиљада динара); 

Укупни приходи од наплате накнада за одводњавање и накнада за коришћење водопривредних објеката по основу потраживања 
из ранијих година планирани су у износу од 127.000 хиљада динара. Наплата потраживања из ранијих година је отежана због недостатка 
ефикасног инструмента наплате и велике неликвидности обвезника. Потраживања се не могу наплатити од обвезника који су у стечају или 
ликвидацији, као ни од обвезника који су у блокади. Значајна средства из овог извора су наплаћена у 2011. години и то углавном она која се 
могу наплатити само судским путем.  

Г. 1.2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 

Финансијски приходи у износу од  21.927 хиљада динара планирани су на основу прихода од камата, позитивних курсних 
разлика и чине 5,74 % укупних прихода. 

 Г. 1.3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

Остале приходе чине накнаде штета осигуравајућих друштава, наплате судских спорова, уговорених пенала, као и преузимања 
конкурсне документације и планирани су у износу од 3.500 хиљаде динара, што чини  0,92 % укупних прихода. 

Табела планираних прихода у 2012. години дата је у ПРИЛОГУ 8. 
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За 2012. годину расходи су планирани у укупном износу од 378.093 хиљада динара. По структури посматрано, 97,60% или 369.009 
хиљада динара односи се на пословне расходе и 1,97% или 7.470 хиљада динара су планирани остали расходи, а 1.614 хиљада динара износе 
планирани финансијски расходи, односно 0,43%.  

Г.2.1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ  

Трошкови материјала који су планирани у висини од 9.800 хиљада динара обухватају трошкове резервних делова и ситног 
инвентара, канцеларијског материјала, материјала за одржавање хигијене, ХТЗ опреме и др.  

Трошкови горива и енергије планирани су у висини од 15.700 хиљада динара. Ови трошкови обухватају трошкове електричне 
енергије, бензина, нафте као и енергената за грејање. Приликом планирања ових трошкова узета је у обзир повећана цена енергената и 
обим радова над којима је потребно вршити надзор. 

Планирани трошкови зарада су 170.118 хиљаде динара. Оваj износ представља одређену масу зарада за запослене и 
пословодство, увећану за резервисану масу зарада у износу од 4.131 хиљада динара за ангажовање запослених на пословима  одбране од 
поплава и спречавања ризика од оштећења водопривредних објеката и осталих прековремених часова рада. 

Планирана висина трошкова доприноса је 30.451 хиљада динара. Ови трошкови обухватају трошкове пензионо-инвалидског, 
здравственог и осигурања од незапослености и трошкове доприноса привредним коморама на терет послодавца. 

На основу закључка Владе Републике Србије о висини накнада за рад чланова Управног одбора планирана су средства у 
висини од 7.906 хиљаде динара. За чланове Управног одбора накнада је одређена на бази једне просечне зараде у Републици без пореза и 
доприноса исплаћене у октобру 2011. године увећане за стопу планиране инфлације, а за председника Управног одбора износ је увећан за 
50%.  Средства на име накнаде за рад чланова Надзорног одбора планирана су у износу од 1.963 хиљаде динара, а чине 50% накнада 
председника и чланова Управног одбора.  

Табеле планираних Накнада Управном и Надзорном одбору за 2012. годину дате су у ПРИЛОГУ 17.А. И 17.Б. 

Трошкови накнада по уговорима о делу, уговорима о привременим и повременим пословима и осталим уговорима планирани 
су на 4.650 хиљада динара, а односе се на услуге физичких лица ангажованих за одређене врсте послова који нису систематизовани у 
предузећу.  

          ТАБЕЛА БР:17 

1 ТРОШКОВИ НАКНАДА ЛИЦИМА ВАН РАДНОГ ОДНОСА     (КОНТО 522 - 525) БРУТО 

1.1 УГОВОРИ 4.650.000 
  I   Кв. 1.5975.000 
  II  Кв. 977.000 
  III Кв. 1.038.000 
  IV Кв. 1.038.000 

Остали лични расходи обухватају бруто трошкове превоза на и са радног места, трошкове исхране и смештаја на терену, 
трошкове службеног пута у земљи и иностранству (према програму међудржавне сарадње), дневнице, путне трошкове, трошкове ноћења, 
солидарне помоћи у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника, солидарне помоћи у случају дуже и теже 
болести, здравствене рехабилитације, наступа теже инвалидности запослених или чланова уже породице, солидарне помоћи физичким 
лицима која нису запослена у предузећу, новогодишњи пакетићи и поклон-честитке. Планирана средства за наведене расходе износе 15.990 
хиљада динара. Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде ће се исплаћивати на терет резерви применом МРС 19 за 2012. годину. 
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ТАБЕЛА18.   Преглед осталих личних примања по кварталима 

2 ТРОШКОВИ НАКНАДА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА (КОНТО 529) БРУТО 

2.2 СОЛИДАРНА ДАВАЊА  931,425 

 I   Кв. 232.000 
 II  Кв. 232.875�
 III Кв. 232.875�
 IV Кв. 232.875�
2.3 ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА  1.876.500 

 I   Кв. 310,000 
 II  Кв. 524,500 
 III Кв. 524,500 
 IV Кв. 517,500 
2.4 ДНЕВНИЦЕ ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА  6,390,000 

 I   Кв. 1,310,500 
 II  Кв. 1,710,000 
 III Кв. 1,710,000 
 IV Кв. 1,659,500 
2.6 ПРЕВОЗ РАДНИКА НА РАДНО МЕСТО И СА РАДНОГ МEСТА  4.522.500 

 I   Кв. 1,100,575 
 II  Кв. 1,100,575 
 III Кв. 1,160,675 
 IV Кв. 1,160,675 
2.7 ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  2,270,000 

 I   Кв. 1,030,000 
 IV Кв. 1,240,000 

 

Трошкови транспортних услуга обухватају трошкове ПТТ услуга, мобилне телефоније, коришћења Интернета, трошкове 
превоза. За 2012. годину планирани су у износу од 7.084 хиљаде динара, због повећаних цена услуга, као и обима услуга коришћења 
Водопривредног информационог система. 

Трошкови одржавања основних средстава износе 17.640 хиљада динара и односе се на услуге одржавања пословног 
простора, информационог система, средстава за рад и опреме за обављање делатности.  

Трошкови закупнина су планирани у износу од 4.762 хиљаде динара и односе се на закуп пословног простора за ВПЦ „Сава-
Дунав“ у Бродарској 3, где је већи део пословног простора власништво „Хидрозавода“ са којим је закључен уговор о закупу по коме се цена 
закупнине усклађује са растом цена на мало. ЈВП такође не поседује сопствени пословни простор у Владичином Хану где се закупнина плаћа 
на простор који користи Секција „Владичин Хан“. 

Трошкови сајмова и стручних скупова су планирани у износу од 1.000 хиљаде динара. Они обухватају трошкове учешћа и 
посета сајмова (сајмови технике, грађевинарства, пољопривреде и водопривреде, банкарства, информатике и др.).  

Трошкови рекламе, пропаганде и спонзорства планирани су у 2012. години у износу од 4.000 хиљада динара. Критеријуми 
који одређују начин трошења ових средстава су следећи: 1. финансирање стручних скупова, издавање стручне литературе, публиковање 
стручних радова, књига и часописа; 2. финансирање акција од општег интереса, односно подржавање спортских и културних активности од 
ширег значаја, првенствено оних у које је укључена омладина; 3. финансирање хуманитарних активности које помажу најрањивије 
категорије друштва (избеглице, роми, деца, старе особе...) и активности организованих у случају ванредних ситуација (земљотрес, поплава, 
пожар...).  

Трошкови осталих услуга односе се на трошкове регистрације моторних возила, трошкове израде елабората и каталога, 
комуналних услуга, сервисирање противпожарних апарата, накнада за коришћење ауто-пута. Ови трошкови су планирани у износу од 3.260 
хиљада динара. 

Амортизација која ће теретити трошкове текућег пословања планирана је у износу од 26.400 хиљада динара. 

Трошкови резервисања према МРС 19 износе 3.350 хиљада динара. 

Трошкови непроизводних услуга планирани су у износу од 11.915 хиљаде динара, а обухватају трошкове стручног 
усавршавања и образовања, трошкове саветовања и других интелектуалних услуга, услуга превођења, трошкове одржавања софтвера, 
рачуноводствене ревизије и актуарске услуге, услуга чишћења, услуге обезбеђења пословних просторија и трошкове адвокатских услуга. 

Планирано је да се за репрезентацију у 2012. години издвоји износ од 5.000 хиљада динара, а критеријуми за коришћење ових 
средстава донети су Одлуком о смањењу трошкова репрезентације.  
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Трошкови премија осигурања су планирани у износу од 7.920 хиљада динара од чега 5.429 хиљада динара је осигурање водних 
објеката. Овим осигурањем се обезбеђује управљање ризиком и одређују се елементи сигурности и стабилности у спречавању хаварија и 
настанка штетних догађаја. Преосталих 2.491 хиљада динара је расход осигурања пословних објеката и опреме, као и обавезно осигурање 
запослених. 

Планирани трошкови платног промета износе 2.020 хиљада динара и обухватају трошкове банкарских услуга. 

Трошкови чланарина у стручним и пословним удружењима планирани су у износу од 900 хиљада динара. 

Планирани трошкови пореза износе 4.530 хиљада динара и обухватају трошкове пореза на имовину, накнаде за грађевинско 
земљиште, такса за истицање фирме и остале порезе. 

Остали нематеријални расходи планирани су у износу од 12.650 хиљада динара. Они обухватају судске трошкове, трошкове 
административних и локалних такси, трошкове објављивања огласа, осим за рекламу и пропаганду, катастарске трошкове, као и издатке за 
обезбеђење стручне литературе . 

Г.2.2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

Финансијски расходи су планирани у износу од 1.614 хиљада динара и односе се на очекиване расходе по основу камата и 
курсних разлика по основу валутне клаузуле из уговора о стамбеним зајмовима запослених. 

Г.2.3. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

Остали расходи, планирани су у износу од 7.470  хиљада динара и односе се на: 1. трошкове судских поступака (такси, 
вештачења...) и надокнаде за земљишта одузета по основу експропријације.  2. трошкове судских поступака и накнаде зарада расељених 
лица која су била запослена у ВПЦ „Радоњић“ у Ђаковици. 3. други судски спорови.  

Табела планираних расхода у 2012. години дата је у Прилогу бр. 9. 

Табеле планираног Биланса успеха, Биланса стања и Биланса новчаних токова дате су у Прилозима број 10, 11 и 12. 
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Планира се да ће ЈВП „Србијаводе“ у 2012. години остварити позитиван финансијски резултат – бруто добит у износу од 3.835 
хиљада динара коју ће по покрићу пореза на добит предузећа одлуком Управног одбора распоредити у 2013. години у складу са одредбама 
Закона о буџету Републике Србије и уз сагласност оснивача – Владе Републике Србије. 

Расподелу остварене добити за 2011. годину ће утврдити Управни одбор Предузећа сходно одредбама Закона о буџету Републике 
Србије за 2012. годину и у односу 50%:50% између оснивача- Владе и Предузећа. 

Одлуком о расподели добити за 2011. годину 50% износа средстава остварене добити биће уплаћено оснивачу на рачун прописан 
за уплату јавних прихода, а преосталих 50% биће усмерено за инвестиционо одржавање, набавку потребне опреме и средстава за развој 
делатности предузећа. 

0�%�������	����	+	���

Планирано је да се инвестициона улагања у ЈВП „Србијаводе“ изврше из сопствених извора и из средстава Буџета.  

Сопствени извори средстава за инвестиције чине средства обрачунате амортизације, средства из расподеле добити по основу 
повећања капитала из претходног периода и текуће године. Сходно мерама Владе Републике Србије за економску стабилност земље 
планирана је знатно мања вредност улагања за инвестиције и односи се на набавку неопходних средстава за функционисање предузећа. 

Средства из Буџета РС планирана су Програмом управљања водама МПТШВ за 2012.годину . 

1. Из сопствених извора ЈВП „Србијаводе“ планирана су улагања  у оквиру годишњег износа планиране 

амортизације и то у висини до 26.400  хиљада динара, а предвиђена су следећа улагања: 
1.� опремање и проширење Центра за одбрану од поплава на води  1.800.000 

2.� набавку компјутера и друге опреме 2.000.000 

3.� замену хаварисаних и дотрајалих теренских возила 10.000.000 

4.� Мултифункционална опрема за одбрану од поплава 12.600.000 
 

ЈВП „Србијаводе“, по Закону о водама и Општем и Оперативном плану има обавезе и одговорености за организовање и 
спровођење одбране од поплава на целом подручју Републике, на око 1600 км одбрамбених линија, 3000 км канала, 26 црпних станица и 
на 42 бране и акумулације, што подразумава потребну опремљеност и мобилност одговорних лица која морају благовремено обићи 
најкритичнија (често врло неприступачна) места и организовати одбрану на деоницама које су удаљена од седишта и до сто километара. 
Тренутно стање теренских возила то не омогућава, па одговорна лица (укупно 40 стручњака је задужено по Оперативном плану) имају 
озбиљне проблеме у одржавању функционалности система, нарочито у периоду појава високих водостаја и ванредних одбрана од 
поплава. Тренутно је на 10 локалитета у Србији (Београд, Ниш, Владичин Хан, Неготин, Смедерево, Књажевац, Шабац, Чачак, Ужице и 
Ћуприја) распоређено 7 лада нива и једна опел фронтера старости од 7 до 12 година који су при крају свог експлоатационог периода и 
изискују нерационално велике трошкове одржавања. У том смислу се у 2012. години планира куповина 8нових теренских возила што је 
неопходан услов за спровођење законом утврђених послова запослених у Предузећу и ефикаснијег и бржег обављања истих, уз смањење 
трошкова одржавања и сервисирања возила. Набавка теренских возила се планира у укупном износу од 10.000.000,00 динара. 

2. Из средстава Буџета РС према Програму управљања водама МПТШВ за 2012.годину планирана су инвестициона 
улагања у укупном износу од 224.000 хиљада динара и то: 

1.� Изградња и реконструкција регулационих и заштитних водних објеката  83.000.000 

2.� Израда Студија, планских докумената, пројеката 130.000.000 

3.� Мултифункционална опрема за одбрану од поплава 11.000.000 

Укупне инвестиционе активности предузећа планиране су у износу од 270.400 хиљада динара, а вршиле би се у складу са 
одлукама директора уз претходно обављен поступак јавног оглашавања за сваку набавку у складу са Законом о јавним набавкама. 
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План и програм запослених полази од трајних послова који се обављају у ЈВП, а проистичу из дефинисане делатности.  

Током 2011. године у ЈВП „ Србијаводе“ је настављен позитиван тренд побољшања квалификационе структуре. Од укупног броја 
запослених 65,97% (без пословодства) је са високом и вишом стручном спремом, а 67,91% са пословодством. Од укупног броја запослених 
50% су жене. У 2011. години искоришћен је природан одлив запослених на основу одласка у пензију да би се одлазак запослених са нижом 
квалификационом структуром искористио за замену са дефицитарним кадровима са високом стручном спремом, грађевинским 
инжењерима хидро смера.  

У 2012. години може се очекивати природни одлив најмање пет запослених који испуњавају услове по Закону о пензионом и 
инвалидском осигурању. Планира се замена, али за извршавање нових послова везаних за пројекте за: Светску банку, Управљање ризиком 
од поплава у складу са директивама ЕУ о поплавама. Рад на оваквим пројектима осим стручног знања подразумева и знање енглеског 
језика, као и посебну процедуру која је везана за повлачење средстава, писање извештаја, спровођење поступака јавних набавки у складу са 
законом о јавним набавкама ЕУ... Исто тако, поједине области из делатности предузећа нису покривене довољним бројем запослених, јер 
према броју водопривредних објеката над којима се врши надзор у постојећој кадровској структури нема довољно грађевинских инжењера 
хидро смера који би обављали тај посао.  

Специфичност и сложеност делатности предузећа захтева стално праћење и примену нове технологије и нових знања, као и 
припрему  за имплементацију нових прописа о водама, који ће у великој мери бити усклађени са Оквирном директивом о водама ЕУ..У току 
2008. године утврђена је надлежност и обавеза организовања и вођења ВИС-а (Водопривредни информациони систем). То је изузетно важан 
сегмент у процесу праћења и унапређења водног режима, планирања развоја водне структуре и оперативног управљања водама и водним 
системима. Према Закону о водама Министарство би требало у року од две године од ступања на снагу Закона да успостави водни 
информациони систем Републике Србије, а за територију своје надлежности јавна водопривредна предузећа. Ово подразумева додатну 
обуку и специјализацију кадрова, као и хардверско и софтверско опремање. 

ТАБЕЛА 19.  МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И  ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2012. ГОДИНУ 

2012. 

УКУПНО 
 

ЗАПОСЛЕНИ (без пословодства) 
 

ПОСЛОВОДСТВО  

Број 
запосл. 

Маса 
зарада 

Просечн
а 

зарада 

Број 
запосл. 

Индекс 
раста 

Маса 
зарада 

Просечн
а 

зарада 

Број 
запосл. 

Индекс 
раста 

Маса 
зарада 

Просечн
а зарада 

a=d+g b=e+h c=b/a d  e f = e / d g g h i = h/g 

XII/2011. 140 13,398,884 95,706 135   12,097,958 89,615 5   1,300,926 260,185 

I 140 13,398,884 95,706 135 1.000 12,097,958 89,615 5 1.000 1,300,926 260,185 

II 140 13,398,884 95,706 135 1.000 12,097,958 89,615 5 1.000 1,300,926 260,185 

III 140 13,398,884 95,706 135 1.000 12,097,958 89,615 5 1.000 1,300,926 260,185 

IV 140 13,934,839 99,535 135 1.040 12,581,876 93,199 5 1.040 1,352,963 270,593 

V 140 13,934,839 99,535 135 1.040 12,581,876 93,199 5 1.040 1,352,963 270,593 

VI 140 13,934,839 99,535 135 1.040 12,581,876 93,199 5 1.040 1,352,963 270,593 

VII 140 13,934,839 99,535 135 1.040 12,581,876 93,199 5 1.040 1,352,963 270,593 

VIII 140 13,934,839 99,535 135 1.040 12,581,876 93,199 5 1.040 1,352,963 270,593 

IX 140 13,934,839 99,535 135 1.040 12,581,876 93,199 5 1.040 1,352,963 270,593 

X 140 14,060,253 100,430 135 1.009 12,695,113 94,038 5 1.009 1,365,140 273,028 

XI 140 14,060,253 100,430 135 1.009 12,695,113 94,038 5 1.009 1,365,140 273,028 

XII 140 14,060,253 100,430 135 1.009 12,695,113 94,038 5 1.009 1,365,140 273,028 

УКУПНО 1,680 165,986,447 98,801 1,620   149,870,472 92,513 60   16,115,975 268,600 
       

4.131.380  маса зарада резервисана за исплату накнаде за прековремене сате у случају проглашења� ванредних мера 
одбране од поплава, хаваријских загађења и осталих прековремених часова рада: 

УКУПНО 1,680 170,117,827 101,261 1,620  149,870,472 92,513 60  16,115,975 268,600 

Раст зарада усклађен је са чланом 27е Закона о буџетском систему (Службени гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 
101/2011) и то у априлу  2012. године за 4%, а у октобру за 0.9%.  

Укупна маса зарада износи 165.986.447 динара и увећана је за 4.131.380 динара, а увећање би се користило у случају проглашења 
мера одбране од поплава и спречавању ризика и последица од оштећења објеката или хаваријских загађења (изливања нафте или других 
штетних материја у речне токове), која захтевају додатно ангажовање запослених. Проглашење и надлежности регулисано је Општим 
планом за одбрану од поплава који се доноси Уредбом Владе РС. Учестале одбране од поплава, посебно на бујичним водотоцима указале су 
на потребу да се повећа број одговорних лица, запослених у ЈВП „Србијаводе“ који би у директној сарадњи са штабовима за одбрану од 
поплава и Сектором за ванредне ситуације благовремено организовали и спроводили прописане мере одбране од поплава према Општем 
плану за одбрану од поплава. Током године неминовно је ангажовање и других запослених лица, техничке, економске и правне струке не 
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само за извршење превентивних задатака као и задатака након одбране од поплава (процена ризика, анализа оштећења објеката, анализа 
штета, извештаја...), већ и у другим активностима из делатности предузећа. Према Колективном уговору запослени имају право на 
надокнаду за часове прековременог рада, дежурства и ноћног рада. 

Преглед броја запослених према годинама живота за 2011. и 2012. годину дат је у ПРИЛОГУ 14. 
Преглед броја запослених по квалификационој структури, годинама стажа и полу за 2011. и 2012. годину, приказан је у 

ПРИЛОГУ 15. 

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2011. годину приказана је у Прилогу 16.  
У погледу стручног усавршавања и образовања запослених за 2012. годину планира се: 

�� учење и усавршавање страних језика; 
�� ванредно школовање и специјализација; 
�� обука и полагање државних и других стручних испита;  
�� обука за рад на компјутерима и други облици обуке који изискују нову техничку оспособљеност у процесу рада; 
�� преквалификација запослених код којих је лекарским прегледима утврђено постојање опасности наступања инвалидности као и  
       доквалификација запослених са нижим нивоом потребног знања; 
�� стална едукација запослених, праћење нових техничких достигнућа и примена актуелних решења у економској и правној      
        области путем курсева, саветовања, семинара и сл. 

ПОСЛОВИ КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ ПОСЛОВИМА ПОСЛОВОДСТВА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОБРАЧУН ЗАРАДА ПОСЛОВОДСТВА 

У предузећу се као послови пословодства сматрају послови Директора, Заменика директора, Помоћника директора за техничке 
послове и Директора Водопривредних центара (2 извршиоца). Пословодство је одговорно за успешну реализацију задатака и по том основу 
остварених материјалних и финансијских резултата. Чланови пословодства појединачно су одговорни за реализацију задатака и извршење 
послова организационих целина којима руководе. а за свој рад одговорни су Директору предузећа. Појединачним плановима рада утврђени 
су задаци за реализацију програма пословања и исти представљају критеријуме за вредновање рада пословодства у целини, односно сваког 
члана пословодства посебно.  

1. Послови Директора предузећа утврђени су Законом и Статутом предузећа. Директор предузећа представља и заступа предузеће, 
организује и руководи процесом рада и води пословање предузећа, самостално доноси одлуке и одговара за законитост рада предузећа, 
предлаже основе пословне политике, програме рада и планове развоја и програм мера за њихово спровођење, предлаже акте које доноси 
Управно одбор и извршава одлуке Управног одбора, доноси опште акте у складу са статутом, одлучује о појединачним правима, обавезама и 
одговорностима запослених и обавља и друге послове у складу са законом, општим актима и одлукама Управног одбора. 

2. Заменик директора у случају његовог одсуства помаже Директору у координацији рада водопривредних центара и у пословима 
у области развоја и маркетинга. Учествује у изради програма пословања и развојних планова, праћењу и анализи извршења програма 
пословања. Обавља и друге послове из делатности предузећа по налогу и инструкцијама Директора. 

3. Помоћник директора за техничке послове помаже Директору у вршењу послова из области Техничког сектора на нивоу 
предузећа, прати и координира рад водопривредних центара, даје упутства и налоге за рад водопривредним центрима, непосредно 
руководи радом Техничког сектора и координира рад овог сектора са другим секторима. Организује израду и стара се о спровођењу: 
јединствених норматива, критеријума и стандарда за функционисање и одржавање водопривредних објеката; правилника о коришћењу 
водопривредних објеката и система; правилника за одбрану од спољних вода и леда и унутрашњих вода. Стара се о спровођењу 
водопривредне основе Србије, као водопривредне основе водног подручја и сливова. Обавља друге послове по налогу Директора. 

4. Директор водопривредног центра непосредно руководи радом водопривредног центра, даје упутства и налоге за рад. Стара се у 
обезбеђењу законитости у раду водопривредног центра. Прати реализацију планова и програма за одржавање, управљање и 
функционисање водопривредних објеката на подручју водопривредног центра. Прати примену и ради на усавршавању стандарда, 
норматива и критеријума за одржавање објеката. Прати извршавање финансијско – материјалног пословања на подручју водопривредног 
центра. Предлаже организацију и систематизацију послова и распоред запослених на поједина радна места и обезбеђује ефикасан и законит 
рад рада. 

Висина зарада за пословодство утврђује се према коефицијенту које је усвојио Управни одбор за Директора и коефицијентима за 
остале чланове пословодства, одређене уговором о раду, затим бројем часова проведених на раду и ценом радног часа за пословодство. 
Цена радног часа за пословодство се утврђује месечно према успешности у организацији и координацији процеса рада, остварених добрих 
финансијских и пословних резултата који се огледају извршењу планираног обима радова према Програму пословања и унапређења 
технологије рада.  
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Поступак јавних набавки спроводиће се према Закону о јавним набавка у зависности од вредности набавке. Табеларним 
прегледом дати су планирани износи набавки за добра, услуге и радове. За добра, услуге и радове од општег интереса поступак 

јавних набавки ће се спроводити према Програму управљања водама МПТШВ за 2012 годину.  План јавних набавки дат је у 
ПРИЛОГУ БР. 13А,13Б и 13В. 

0�9���
�	�	(��+����

Цене услуга и радова у Програму пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2012.годину су пројектоване у складу са Ажурираном пројекцијом 
основних макроекономских показатеља за 2012. годину.  

Ценовник услуга и радова за 2012. годину, утврђен је тако што су цене из 2011. године увећане за пројектовану стопу инфлације од 
3,5% и то у следећим позицијама и прилозима: Б.3.1.(Спровођење мера при хаваријским загађењима, ПРИЛОГ 3), Б.4.1. (Редовно 
одржавање водних објеката за уређење водотокова и заштиту од поплава, за заштиту од ерозије и бујица и одржавање водотокова, 
Програм радова за 2012. ПРИЛОГ 1.), Б.4.2. (Редовно одржавање водних објеката за одводњавање, Програм радова за 2012. ПРИЛОГ 2.) и  
Б.4.5. (Спровођење одбране од поплава, од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом-ПРИЛОГ 18). 

 

 

Председник Управног одбора 

 

 
_________________________________ 

прим.др  Светлана Кнежевић 
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�.27/0��� РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА, ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И 
БУЈИЦА И ОДРЖАВАЊЕ ВОДОТОКОВА -ПРОГРАМ РАДОВА ЗА 2012. ГОДИНУ 

ОПИС РАДОВА  ВПЦ"САВА-ДУНАВ" Београд ВПЦ"МОРАВА" Ниш 
ЈВП"СРБИЈАВОДЕ"  

Београд 

Р.Б.  ј.м. ј.цена Количина Износ дин. Количина Износ дин. Количина Износ дин. 

1. ВОДНИ ОБЈЕТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА - НАСИПИ  

   1.1. ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ    

  1. Секторски руководилац ч 841,37 1.140 959.162 1.705 1.434.536 2.845 2.393.698 

  2. Деонични руководилац ч 461,93 4.586 2.118.411 4.643 2.144.741 9.229 4.263.152 

  3. Чувар насипа ч 272,22 13.219 3.598.476 19.481 5.303.118 32.700 8.901.594 

  4. Шумарски референт ч 725,89 301 218.493 258 187.280 559 405.773 

  5. Руководилац за одбрану од поплава ч 907,36 860 780.330   860 780.330 

  
6. 

Помоћ.руководиоца за одбрану од 
поплава ч 841,37 1.291 1.086.209   1.291 1.086.209 

  7. Хидротехничар ч 461,93 860 397.260   860 397.260 
 8. Администратор за одбрану од поплава ч 461,93       

  СВЕГА 1.1. дин.    9.158.340  9.069.674  18.228.014 

  1.2. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ       

  1. Равнање круне насипа м2 0,40 193.162 77.265 220.560 88.224 413.722 165.489 

  2. Кошење траве насипа - механизовано м2 1,11 6.576.438 7.299.846 10.632.248 11.801.795 17.208.686 19.101.641 

  3. Кошење траве насипа - ручно и косач. м2 3,91 1.466.795 5.735.168 4.709.611 18.414.579 6.176.406 24.149.747 

  4. Кошење траве, леђна косачица м2 1,97   677.187 1.334.058 677.187 1.334.058 

  5. Кошење шибља - механизовано м2 1,39 809.148 1.124.716 938.011 1.303.835 1.747.159 2.428.551 

  6. Сечење шибља - ручно м2 5,15 1.015.408 5.229.351 526.407 2.710.996 1.541.815 7.940.347 

  7. Хербицидисање корова, рад м2 1,06 95.791 101.538   95.791 101.538 

  8. Хербицидисање облога, рад м2 3,81   5.983 22.795 5.983 22.795 

  9. Чишћење облога (кејова) у насељима м2 6,68 73.546 491.287 39.650 264.862 113.196 756.149 

  10. Одржавање насипских капија ком. 1135,97   136 154.492 136 154.492 

  11. Обнављање и одржавање белега ком. 36,29   1.033 37.488 1.033 37.488 

  12. Заштита шумско заштитног појаса ха 2.880,18   143 411.866 143 411.866 

  СВЕГА 1.2. дин.    20.059.172  36.544.990  56.604.163 
  1.3. ПОСЕБНИ РАДОВИ дин.    4.354.390  15.998.884  20.353.274 

   СВЕГА 1. дин.    33.571.902  61.613.549  95.185.451 

2. ВОДНИ ОБЈЕКТИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА:- РЕГУЛИСАНИ ВОДОТОКОВИ И РЕГУЛАЦИОНЕ ГРАЂЕВИНЕ   

  2.1. ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ                

  1. Секторски руководилац ч 841,37 648 545.208 567 477.057 1.215 1.022.265 

  2. Деонични руководилац ч 461,93 2.947 1.361.308 1.171 540.920 4.118 1.902.228 

  3. Чувар ч 272,22 9.382 2.553.968 4.169 1.134.885 13.551 3.688.853 

  СВЕГА 2.1. дин.    4.460.484  2.152.862  6.613.346 

  2.2. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ                 

  
1. 

Кошење траве корита водотокова –
механ. м2 1,11 1.395.138 1.548.603 1.342.408 1.490.073 2.737.546 3.038.676 

  
2. 

Кошење траве у корита водотокова – 
руч. и руч. косач. м2 3,91 795.549 3.110.597 1.026.547 4.013.799 1.822.096 7.124.395 

  3. Кошење шибља - механизовано м2 1,39 663.949 922.889 567.114 788.288 1.231.063 1.711.178 

  4. Сечење шибља - ручно м2 5,15 1.124.668 5.792.040 788.886 4.062.763 1.913.554 9.854.803 

  
5. 

Кошење растиња пловном 
механизацијом м2 1,72       

  6. Хемијско третирање облога м2 3,81   83.487 318.085 83.487 318.085 

  
7. 

Чишћење корита за малу воду од 
наноса м2 449,55 12.259 5.511.033 34.604 15.556.228 46.863 21.067.262 

  8. Чишћење облога (кејова) у насељима м2 6,68 67.283 449.450 87.148 582.149 154.431 1.031.599 

  9. Поправка мањих оштећења облоге м2 1.647,13 641 1.055.810 1.511 2.488.813 2.152 3.544.624 

  
10. 

Преглед стања обала и рег.грађ. са 
пловила км 3.177,45 41 130.275 68 216.067 109 346.342 

  
11. 

Контролно снимање и реког.грађ. са 
пловила проф. 8.690,14 125 1.086.268 81 703.901 206 1.790.169 

  12. Израда елаб.одрж.оштећених рег.грађ. ком. 19.449,91 3 58.350 8 155.599 11 213.949 

  
13. 

Израда елаб.осигур.обала и корита 
река ком. 56.015,64 3 168.047 8 448.125 11 616.172 

  14. Ивођење рад.по појединим регул.грађ. дин. 1 5.560.081 5.560.081   5.560.081 5.560.081 

  
15. 

Уклањање дрвећа, пред. и 
отпадн.матер. дин. 1 383.163 383.163   383.163 383.163 

  16. Снимање евиденционих профила ком. 41.112,06       

  СВЕГА 2.1. дин.    25.776.607  30.823.891  56.600.498 

  2.3. ПОСЕБНИ РАДОВИ дин.    4.123.981  3.439.760  7.563.741 

   СВЕГА 2. дин.    34.361.071  36.416.513  70.777.585 

3. ОПРЕМА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА                
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ОПИС РАДОВА  ВПЦ"САВА-ДУНАВ" Београд ВПЦ"МОРАВА" Ниш 
ЈВП"СРБИЈАВОДЕ"  

Београд 

Р.Б.  ј.м. ј.цена Количина Износ дин. Количина Износ дин. Количина Износ дин. 

  3.1. ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ               

  1. Одржавање центра за одбрану ч         

  2. Вежба дин.         

   СВЕГА 3. дин.         

4. ВОДНИ ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА   

  4.1. ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ                

  1. Секторски инжењер ч 725,89 1.278 927.687 1.579 1.146.180 2.857 2.073.868 

  2. Шумарски техничар - бујичар ч 461,93 1.278 590.347 1.579 729.387 2.857 1.319.734 

  3. Теренско возило км 47,24 18.476 872.806 16.750 791.270 35.226 1.664.076 

   СВЕГА 4.1. дин.    2.390.840  2.666.838  5.057.678 

  4.2. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ                 

  1. Чишћење од муља - машински м3 293,49 8.197 2.405.738 37.137 10.899.338 45.334 13.305.076 

  2. Чишћење од муља - ручно м3 1.088,87 1.061 1.155.291 1.436 1.563.617 2.497 2.718.908 

  
3. 

Уклањање материј.из регулисаног 
корита дин. 1 153.265 153.265   153.265 153.265 

  
4. 

Уклањање материј.из 
нерегулисан.корита дин. 1 207.549 207.549   207.549 207.549 

  5. Сечење шибља у кориту м2 5,34 167.727 895.662 35.414 189.111 203.141 1.084.773 

  6. Сечење дрвећа у кориту за велику воду ком. 228,51 5.413 1.236.925 1.914 437.368 7.327 1.674.293 

  7. Сечење шибља у кориту за велику воду м2 5,34 70.899 378.601   70.899 378.601 

  8. Чишћење слапишта - машински м3 293,49 646 189.595 239 70.144 885 259.739 

  9. Чишћење слапишта - ручно м3 1.110,14 459 509.554 144 159.860 603 669.414 

  СВЕГА 4.2. дин.    7.132.179  13.319.439  20.451.617 

  4.3. ПОСЕБНИ РАДОВИ дин.    781.013    781.013 

   СВЕГА 4. дин.    10.304.032  15.986.276  26.290.308 

5. БРАНЕ, РЕТЕНЗИЈЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ (за заштиту од поплава)   

  5.1. ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ               

  1. Руководилац бране ч 725,89 329 238.818 4.275 3.103.180 4.604 3.341.998 

  2. Техничар бране ч 461,93 436 201.401   436 201.401 

  3. Радник металске струке ч 461,93 102 47.117 4.275 1.974.751 4.377 2.021.868 

  4. Радник електро струке ч 461,93   4.275 1.974.751 4.275 1.974.751 

  5. Чувар бране ч 271,90 1.076 292.564 54.000 14.682.600 55.076 14.975.164 

  6. Материјални трошкови дин. 1   3.260.292 3.260.292 3.260.292 3.260.292 

  СВЕГА 5.1. дин.   779.901  13.984.491  14.764.392 

  Обавеза локалне самоуправе дин.               

 Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2011. дин.              

  5.2. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ                 

  1. Кошење траве - механизовано м2 1,11 13.450 14.930   13.450 14.930 

  2. Кошење траве - ручно и косач. м2 3,91 19.691 76.992   19.691 76.992 

  3. Сечење шибља - ручно м2 5,15 17.721 91.263 105.287 542.228 123.008 633.491 

  4. Чишћење облога од растиња м2 6,68 9.453 63.146   9.453 63.146 

  5. Ручно равнање круне бране м2 290,02 958 277.839   958 277.839 

  
6. 

Одрж.приступног пута и пута по круни 
бране 

м2 
204,17 814 166.194   814 166.194 

  7. Чишћење муља и наноса - ручно м2 157,08 1.159 182.056   1.159 182.056 

  8. Поправка оштећ.косина од кам.наслага м2 1.601,28 139 222.578   139 222.578 

  
9. 

Поправка оштећ.косина од 
кам.набачаја м2 1.030,77       

  
10. 

Сервис. електромаш. и хидромех. 
опреме ч 513,85   4.690 2.409.957 4.690 2.409.957 

  СВЕГА 5.2 дин.    1.094.998  2.952.185  4.047.182 

  5.3. ПОСЕБНИ РАДОВИ дин.         

   СВЕГА 5. дин.    1.874.898  16.936.676  18.811.574 

6. ВИСОКЕ БРАНЕ И ЦЦРПНЕ СТАНИЦЕ СА ФУНКЦИЈОМ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА     

  6.1. ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ                

  1. Високе бране дин.         

  2. Учешће у трошковима рада ЦС дин.         

  6.2. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ          

  1. Високе бране дин.         

  2. Учешће у трошковима одрж.ЦС дин.         

  4. Техничко осматрање дин. 1       

  6.3. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-премија осигурања дин.         

   СВЕГА 6. дин.         

7. ВОДОТОКОВИ У ЗОНИ НАСЕЉА                
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ОПИС РАДОВА  ВПЦ"САВА-ДУНАВ" Београд ВПЦ"МОРАВА" Ниш 
ЈВП"СРБИЈАВОДЕ"  

Београд 

Р.Б.  ј.м. ј.цена Количина Износ дин. Количина Износ дин. Количина Износ дин. 

  
7.1. 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ – ПОСЕБНИ 
РАДОВИ                

  
1. 

Oбезбеђење пропусне моћи и 
стабилности регулационих грађевина у 
зони насеља                 

   Укупно 1 . -  7.  дин.    80.111.904  130.953.014  211.064.918 

           

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА:         

  ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ дин.   16.789.564  27.873.865  44.663.429 

  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ дин.   54.062.956  83.640.505  137.703.460 

  ПОСЕБНИ РАДОВИ дин.   9.259.384  19.438.644  28.698.028 

  Укупно дин.   80.111.904  130.953.014  211.064.918 

    Порез на додату вредност дин. 18%  14.420.143  23.571.542  37.991.685 

   Трошкови инвеститора и надзора дин. 6%  5.671.923  9.271.473  14.943.396 

  Укупно:     100.203.970  163.796.030  264.000.000 

 

НАПОМЕНА:  
Програм редовног одржавања водних објеката за одбрану од поплава за 2012.  је део програма одржавања (који обухвата радове на редовном и 
инвестиционом одржавању).   
Радовима на редовном и инвестиционом одржавању обезбеђује се потребна функционалност  водних објеката за одбрану од поплава, а технички и 
економски је оправдано да их  превентивно извршавају, по утврђеном програму, територијално надлежна предузећа која су задужена за спровођење 
одбране од поплава по секторима и деоницама из Оперативног плана за одбрану од поплава за 2012.годину.  
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�.27/0��� Редовно одржавање водних објеката за одводњавање у јавној својини - Програм радова  за 2012. годину  

ОПИС РАДОВА 
 ВПЦ"САВА-ДУНАВ" 

Београд 
ВПЦ"МОРАВА" 

 Ниш 
ЈВП"СРБИЈАВОДЕ"  

Београд 

Р.Б.  ј.м. ј.цена Количина Износ дин. Количина Износ дин. Количина Износ дин. 

   

1.  ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ НА СИСТЕМУ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 

  1. Инжењер за водни режим ч 841,36 748 629.337 367 308.779 1.115 938.116 

  2. Деонични техничар ч 461,94 1.990 919.261 1.344 620.847 3.334 1.540.108 

  3. Хидролог за подземне воде ч 461,94 341 157.522 122 56.357 463 213.878 

  
4. 

Хидротехничар за катастар 
објеката 

ч 
461,94 548 253.143 188 86.845 736 339.988 

  
5. 

Референт за геодетске 
послове 

ч 
725,89 540 391.981 47 34.117 587 426.097 

  6. Инжењер за мелиорације ч 725,89 581 421.742 301 218.493 882 640.235 

  
7. 

Машински инг.за црпне 
станице 

ч 
725,89 373 270.757 282 204.701 655 475.458 

 
8. 

Механичар хидромашинских 
постројења 

ч 
461,94 732 338.140 564 260.534 1.296 598.674 

 9. Руковаоц црпне станице ч 461,94 9.701 4.481.280 141 65.134 9.842 4.546.413 
 10. Инжењер за електроопрему ч 725,89 237 172.036 282 204.701 519 376.737 
 11. Погонски електричар ч 461,94 282 130.267 282 130.267 564 260.534 

 12. Хидрограђевински радници ч 272,23 5.266 1.433.563 2.444 665.330 7.710 2.098.893 
 13. Чувари објеката ч 272,23 921 250.724 4.700 1.279.481 5.621 1.530.205 

  СВЕГА 1. дин.     9.849.752   4.135.585   13.985.338 

2. РЕДОВНИ РАДОВИ НА КАНАЛСКОЈ МРЕЖИ      

  2.1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         

  
1. 

Измуљивање канала - 
машински 

м3 
138,45 79.467 11.002.206 25.944 3.591.947 105.411 14.594.153 

  
2. 

Измуљивање канала - 
машински 

ч 
5.062,63 171 865.710 40 202.505 211 1.068.215 

 3. Измуљивање канала - ручно м3 617,39 905 558.738 197 121.626 1.102 680.364 

 4. Разастирање нових депонија м3 70,39 78.161 5.501.753 51.888 3.652.396 130.049 9.154.149 

 
5. 

Разастирање старих 
депонија 

м3 
70,39 12.283 864.600 3.854 271.283 16.137 1.135.883 

  6.  Утовар и транспорт м3 418,6 2.081 871.107 764 319.810 2.845 1.190.917 

  СВЕГА 2.1. дин.     19.664.114   8.159.568   27.823.681 

  2.2. БИЉНА ВЕГЕТАЦИЈА             

  
1. 

Машинско кошење - 
сувоземно 

м2 
1,19 1.227.690 1.460.951 2.368.963 2.819.066 3.596.653 4.280.017 

  2. Машинско кошење - пловно м2 1,1 15.245 16.770   15.245 16.770 

  3. Ручно кошење м2 3,73 360.123 1.343.259 832.840 3.106.493 1.192.963 4.449.752 

  4. Сузбијање вегет. - хем.путем м2 1,64 288.568 473.252 141.000 231.240 429.568 704.492 

  5. Сузбијање вегет. - рибом м2 3,99       

  6. Ручно сечење шибља м2 11,01 122.709 1.351.026 363.100 3.997.731 485.809 5.348.757 

  7. Ручно крчење багремца м2 33,06 62.924 2.080.267 92.120 3.045.487 155.044 5.125.755 

  8. Вађење пањева ком 555,66 599 332.840 1.598 887.945 2.197 1.220.785 

 9. Специфично дин 1 684.418 684.418   684.418 684.418 

  СВЕГА 2.2. дин.     7.742.783   14.087.962   21.830.745 

  2.3.        ОБЈЕКТИ НА КАНАЛСКОЈ МРЕЖИ      

  1. Мостови, пропусти и остало дин. 1 3.767.147 3.767.147       3.767.147 

  СВЕГА 2.3. дин.    3.767.147      3.767.147 

   СВЕГА 2. дин.    31.174.043   22.247.529   53.421.573 

3. ЦРПНЕ СТАНИЦЕ          

  3.1. ОБЈЕКТИ - ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО         

  1. Уставе дин. 1 172.724 172.724     172.724 172.724 

  2. Зграде црпних станица дин. 1 303.625 303.625     303.625 303.625 

 3. Зграде чувара и машиниста дин. 1 126.983 126.983     126.983 126.983 

 4. Далеководи дин. 1 45.487 45.487     45.487 45.487 

 5. Трафостанице дин. 1 84.996 84.996     84.996 84.996 

 6. Зграде осталих функција дин. 1 89.908 89.908     89.908 89.908 

  7. Остали објекти дин. 1 19.753 19.753     19.753 19.753 

 СВЕГА 3.1. дин.    843.476      843.476 

  3.2. ОПРЕМА - МАШИНСКИ ДЕО          

 1. Стабилна црпна постројења дин. 1 1.825.562 1.825.562     1.825.562 1.825.562 

 
2. 

Мобилна црпна 
постпостројења 

дин. 
1 339.996 339.996     339.996 339.996 

  3. Уставе дин. 1       0,00 

   СВЕГА 3.2. дин.     2.165.558      2.165.558 
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ОПИС РАДОВА 
 ВПЦ"САВА-ДУНАВ" 

Београд 
ВПЦ"МОРАВА" 

 Ниш 
ЈВП"СРБИЈАВОДЕ"  

Београд 

Р.Б.  ј.м. ј.цена Количина Износ дин. Количина Износ дин. Количина Износ дин. 

  3.3. ОПРЕМА - ЕЛЕКТРО ДЕО         

  1. Далеководи дин. 1 145.829 145.829     145.829 145.829 

 2. Кабловски водови дин. 1 116.965 116.965     116.965 116.965 

 3. Трафостанице дин. 1 383.114 383.114     383.114 383.114 

 4. Црпне станице дин. 1 346.250 346.250     346.250 346.250 

 5. Уставе и остали објекти дин. 1 1.173 1.173     1.173 1.173 

  6. Радио и телефонске везе дин. 1 122.541 122.541     122.541 122.541 

  7. Мерни уређаји дин. 1         

   СВЕГА 3.3. дин.     1.115.872      1.115.872 

  3.4. ПОГОНСКИ ТРОШКОВИ             

  1. Стабилна црпна постројења дин. 1 5.219.063 5.219.063       5.219.063 

  2. Мобилна црпна постројења дин. 1           

  СВЕГА 3.4. дин.     5.219.063      5.219.063 

   СВЕГА 3.      9.343.969      9.343.969 

   Укупно 1 . -  3. без ПДВ-а дин.     50.367.765   26.383.115   76.750.879 

    Порез на додату вредност дин. 18%   9.066.198   4.748.961   13.815.158 

  
Трошкови инвеститора и 

надзора дин 6%   3.566.038   1.867.925   5.433.962 

  УКУПНО 1 . -  3. дин.     63.000.000   33.000.000   96.000.000 

4. ПОСЕБНИ РАДОВИ (са ПДВ)          

  
1. 

Уређење мелиорационих и 
сливних подручја 

дин. 
1            

  
2. 

Интервентни радови на 
подручју 

дин. 
1            

  
3. 

Израда техничке 
документације 

дин. 
1            

  4. Накнада штете дин. 1            

  СВЕГА 4. дин.            

 
 

Трошкови инвеститора и 
надзора 

дин. 
6%           

   УКУПНО 1 . -  4.  дин.     63.000.000   33.000.000   96.000.000 

�

 
НАПОМЕНА:  
Програм редовног одржавања водних објеката за за одводњавање у јавној својини за 2012.  је део програма одржавања (који обухвата 
радове на редовном и инвестиционом одржавању).   
Радовима на редовном и инвестиционом одржавању обезбеђује се потребна функционалност система за одводњавање, а технички и 
економски је оправдано да их  превентивно извршавају, по утврђеном програму, територијално надлежна предузећа која су задужена за 
спровођење одбране од поплава унутрашњим водама на мелиорационим подручјима из Оперативног плана за одбрану од поплава од 
унутрашњих вода за 2012.годину.  
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�
�

�
�.27/0��"��СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПРИ  ХАВАРИЈСКИМ ЗАГАЂЕЊИМА-ЦЕНОВНИК УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2012. 

�

Редни број Назив услуге 
Јединична цена 

Динара/ јед.мере 

1.�  Излазак на терен и припрема локације за рад 47.394,72 

2.�  Рад НК радника 473,94/h 

3.�  Рад ВК радника 592,43/h 

4.�  Рад инжењера експерта ( ВСС) 1.184,87/h 

5.�  Рад вође групе ( ВСС) 1.184,87/h 

6.�  
Коришћење специјалног возила са комплетном еколошком опремом ( вакум пумпа, ВП 
пумпа, канал – ЈЕТ систем за пробијање зауљених канализација, коморе за смештај) 

14.218,41/h 

7.�  Коришћење доставног возила 947,44/h 

8.�  Коришћење ауто – подизача 5.331,90/h 

9.�  Коришћење упијајуће плахте 296,21/kom 

10.�  Коришћење заштитне пливајуће бране  592,43/m/дан 

11.�  Коришћење упијајуће „Sorbiх“ бране за упијање масноћа и нафте 11.848,68/kom 

12.�  Средство за упијање масноће  592,43/кг 

13.�  Коришћење чамца 2.369,73/h 

14.�  Грубо чишћење 296,2/m2 

15.�  Одмашћивање 473,94/m2 

16.�  Испирање 177,73/m2 

17.�  Дисперзант  379,15/lit 

18.�  Средство за одмашћивање  296,21/lit 

19.�  Збрињавање зауљеног отпадног материјала  23.697,36/m3 

20.�  Рад вијачне пумпе  770,16/h 

21.�  Рад шприцаљке за наношење хемикалија 473,94/h 

22.�  Рад центрифугалне пумпе за извлачење зауљеног отпадног мат. 710,92/h 

23.�  Рад мембранске пумпе 710,92/h 

24.�  Коришћење скимера за прикупљање масноће са воде 2.962,17/h 

�
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��	�
��%� ПЛАНСКЕ ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ ЗА БИОЛОШКЕ РАДОВЕ ЗА 2012. 
                                                                                            

КОПЕРАЦИЈА ЦЕНА САДНИЦЕ  БРОЈ САДНИЦА ВРЕДНОСТ САДНИЦА/ха РАД /ха 
УКУПНО 
(дин/ха) 

ЦРНИ БОР 8,00 2.500 ком/ха 20.000,00 6.000,00 26.000,00 
БЕЛИ БОР 11,00 2.500 ком/ха 27.500,00 8.250,00 35.750,00 

СМРЧА 11,00 2.500 ком/ха 27.500,00 8.250,00 35.750,00 
ЛИШЋАРИ 8,00 3.000 ком/ха 24.000,00 7.020,00 31.020,00 

ТОПОЛА 71,00  400 ком/ха 28.400,00 8.532,00 36.932,00 

ПОШУМЉАВАЊЕ НА ЈАМЕ ЦЕНА САДНИЦЕ БРОЈ САДНИЦА ВРЕДНОСТ САДНИЦА/ха РАД/ха 
УКУПНО 
(дин/ха) 

ЦРНИ БОР 8,00 2.500 ком/ха 20.000,00 80.000,00 100.000,00 
БЕЛИ БОР 11,00 2.500 ком/ха 27.500,00 80,000,00 107.500,00 

СМРЧА 11,00 2.500 ком/ха 27.500,00 80.000,00 107.500,00 
ЛИШЋАРИ 8,00 3.000 ком/ха 24.000,00 80.000,00 104.000,00 

ТОПОЛА 71,00 400 ком/ха 28.400,00 80,000,00 108.400,00 

ОКОПАВАЊЕ И ПРАШЊЕЊЕ ШУМСКИХ КУЛТУРА 
УКУПНО 
(дин/ха) 

ПРВИ ПУТ     14.500,00 

      
Напомена: ПДВ на садни материјал зарачунава се по стопи од 8 % 

ПДВ на рад зарачунава се по стопи од 18 % 
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�.27/0�%���  ПЛАНСКА СЕЧА - УРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТНОГ ШУМСКОГ ПОЈАСА 
                                                                                                                

               У оквиру Плана и програма пословања ЈВП “ Србијаводе “ за 2012. годину планирана је сеча стабала домаће тополе, врбе и јове у кориту река  
на водном подручју Саве, Дунава и Мораве ради побољшања протицајног профила водотокова  у оквиру редовног одржавања водопривредних 
објеката. У складу са Оперативним планом за одбрану од поплава сачињена је табела водотокова  првог реда по секторским деоницама на којима ће 
се на појединим деоницама вршити сеча стабала, а све у складу са чл. 9. став 2. Закона о шумама ( „Сл. гласник РС“ бр. 30 од 07.05.2010.године) уз 
претходно прибављену сагласност министарства надлежног за послове шумарства. 

        
     ПЛАНИРАНА СЕЧА СТАБАЛА У 2012. 

РЕД.  
БРОЈ 

ВОДНО 
ПОДРУЧЈЕ 

СЕКТОР НАЗИВ ВОДОТОКА ДУЖИНА KM 

     

   ВПЦ „САВА - ДУНАВ“ 
Укупно: 

595,21 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ  „ДОЊИ ДУНАВ“ 
Укупно: 

269,47  
1� Неготин Д.1. Дунав,Тимок и Јасеничка река 45,66  
2� Зајечар Д.2. Црни, Бели Тимок и  Трговишки Тимок 30.88  
3� Голубац ДЂ.2. Дунав, Пек и Млава 64.42  
4� Смедерево Д.3. Дунав 12.81  
5� Петровац Д.22. Млава, Пек, Витовница и Тисница 115.7  

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ  „САВА“ 
Укупно: 

325,74  

6� Шабац C.4. Бадовинци, Сава, Дрина, Добрава и Вукодраж 153.7  
7� Ваљево C.5. Колубара, Тамнава, Уб, Топлица, Љиг, Рибница 69.07  

8� Лозница C.6. 
Дрина,Jадар,Штира,Љубовиђа,Пилица,Лим,Сељашница,Вапа и 
Грабовица 

102.97  

 
Од укупне дужине приказане у Табели  у 2011 години планирана је сеча стабала у дужини од 30 км на водотоцима реке Млаве, Пека, 

Витовнице, Црног и Белог Тимока што ће представљати 4.410 м3посеченог дрвета а према ценовнику ЈВП“Србијаводе“ то ће износити 10.872.418,63 
динара.  
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4/б  Робуста  224 190 34  10  40 45  95   95  95 95 50 
                     

 
ПРИХОДИ И ТРОШКОВИ 

ПЛАН ИЗВРШЕЊЕ 
1. ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ ГАЈЕЊА И ЗАШТИТЕ ШУМА 

Место Врста рада hа динара ha динара 
по ha укупно ha укупно 

Свега       
1. ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ КОРИШЋЕЊА  ШУМА 

Место Врста рада 
сече 

м3 динара м3 динара 
по м3 укупно м3 укупно 

Свега       
2.1. ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА СТОВАРИШТА И ДР. 

Место Врста рада км,  м2 динара по км,  м2 динара 
по км,  м2 укупно по км,  м2 укупно 

Свега       
3. ПРИХОДИ ОД ШУМСКИХ СОРТИМЕНАТА 

Место Сортимент м3 динара м3 динара 
по м3 укупно м3 укупно 

Трупци тополе L 10 4.384,08 43.480,80    
Трупци тополе I 40 3.325,24 133.009,60    
Трупци тополе II 45 2.612,52 117.563,40    
Трупци огрев мл  95 931,89 88.529,55    

3.1. ПРИХОДИ ОД БИОЛОШКИХ ИНВЕСТИЦИЈА  382.583,35    
УКУПАН ПРИХОД (3+3.1.) 382.583,35    
ОПШТИ ТРОШКОВИ (динара) 

ДЕЛАТНОСТ ПЛАН ИЗВРШЕЊЕ 
ШУ ШГ  Укупно ШУ ШГ  Укупно 

Гајење (1)         
Коришћење (2+2.1)        

Укупно         
ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ (1+2+2.1)      
УКУПНО ТРОШКОВИ (ДИРЕКТНИ + ОПШТИ)      
ДОБИТ (УКУПАН ПРИХОД – УКУПНИ ТРОШКОВИ)  382.583,35    

�
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�.27/0�)� ПЛАНСКЕ ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ШУМАРСТВА ЗА 2012.  

НАЗИВ СОРТИМЕНТА ЈЕДИН. МЕРЕ ЦЕНА ФЦО   КАМИОНСКИ ПУТ 
НА ПАЊУ 
динара 

ТРУПЦИ ЕУРО ТОПОЛЕ   

Ф 35 ЦМ < м3 6.172,00 4.653,61 
Л 30 ЦМ < м3 4.834,00 3.807,60 

I КЛАСА 25 ЦМ < м3 3.601,00 2.961,60 
II КЛАСА 20 ЦМ < м3 2.829,00 2.326,23 

    
ТРУПЦИ ДОМ. ТОПОЛЕ И ВРБЕ     

Ф 35 ЦМ < м3 4.120,00 3.717,39 
Л 30 ЦМ < м3 3.617,00 3.052,04 

I КЛАСА 25 ЦМ < м3 2.814,00 2.372,03 
II КЛАСА 20 ЦМ < м3 2.311,00 1.948,45 

    
ТРУПЦИ ЈАСЕНА    

Ф 35 - 39 ЦМ  м3 17.585,00 14.809,13 
Ф 40 - 49 ЦМ  м3 25.122,00 21.578,34 

50 < м3 32.658,00 27.502,68 
К 30 ЦМ < м3 12.561,00 10.577,95 

I КЛАСА 30 ЦМ < м3 10.049,00 6.410,88 
II КЛАСА 25 ЦМ < м3 6.029,00 5.074,90 

    
ТРУПЦИ БАГРЕМА    

Ф 35 ЦМ < м3 8.039,00 6.769,20 
I КЛАСА 25 ЦМ < м3 6.530,00 5.499,62 
II КЛАСА 20 ЦМ < м3 5.025,00 5.074,90 

    
  ТРУПЦИ ДОМ. ОРАХА И ЦРНОГ ОРАХА   

Ф 35 ЦМ < м3 20.097,00 17.770,73 
I КЛАСА 25 ЦМ < м3 10.049,00 9.308,37 
II КЛАСА 20 ЦМ < м3 7.035,00 6.769,20 

    
ТРУПЦИ ВОЋКАРИЦА    

Ф 35 ЦМ < м3 17.485,00 13.943,66 
I КЛАСА 25 ЦМ < м3 8.742,00 7.358,77 
II КЛАСА 20 ЦМ < м3 6.732,00 5.666,76 

    
ГРАЂА    

РУДНИЧКО ДРВО м3    
Тврди лишћ.9-15цм, дуж 1,5-5m 111,5-5м  м3 3,119,00 3.128,05 

16-25цм, дуж. 1,5-5м м3 3,812,00 3.948,42 
    

ЧЕТИНАРИ    
боровина, 9-15цм, дуж - 1,5-5м м3 2.345,00 2.115,59 

15-20цм, дуж. 1,5-5м м3 2.696,00 2.538,02 
четинари Ј/С 9-15цм, дуж 1,5-5м м3 2.584,00 2.538,02 

15-20цм, дуж. 1,5-5м м3 3.820,00 3.384,03 
    

  ОГРЕВНО ДРВО - ТВРДИ ЛИШЋАРИ   
I класа м3 3.203,00 (2.365,00/prm) 2.115,59 
II класа м3 2.601,00 (1.795,00/prm) 1.268,44 

сеченице м3 2.385,00 (1.301,00/prm) 1.012,00 
пањевина м3 1.892,00 (852,00/prm) 680,01 

шумски отпад м3 2.071,00 (828/prm) 680,01 
    

   ОГРЕВНО ДРВО - МЕКИ ЛИШЋАРИ   
I класа м3 2.057,00 (1.419,00/prm) 1.178,00 
II класа м3 1.528,00 (1.054/prm) 846,01 

сеченице м3 1.092,00 (601/prm) 512,87 
пањевина м3 1.092,00 (492/prm) 422,43 

шумски отпад м3 1.229,00 (492/prm) 422,43 
 
 
 

������������
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�.27/0�,� ЦЕНОВНИК ЗА НАКНАДУ ШУМСКЕ ШТЕТЕ ЗА 2012. ГОДИНУ 

Ред. 
бр. 

Назив - врста производа Цена по јединици сортимента Коефицијент 

А. СТАБЛА СА ТЕХНИЧКИМ ДРВЕТОМ     

1. 
У једнодобним шумама старијим од 20 и млађим од 2/3 опходње, односно дебљим од 10цм, и тањим од 1/2 
пречника сечиве зрелости из разнодобних шума 

  
  

 

а. У природним шумама  Цена по јединици мере из важећег продајног ценовн. 3 
б. У вештачко подигнутим шумама   4 

ц. У заштитним шумама или шумама са посебном наменом  5 

2. У једнодобним шумама старијим од 2/3 опходње, односно дебљим 1/2 пречника сечиво зрелости из 
разнодобних шума 

  
  

  
  

а. У природним шумама  
Цена по јединици мере из важећег продајног ценовника 

1,5 

б. У вештачки подигнутим шумама   2 

ц. У заштитним шумама или шумама са посебном наменом  3 

3. У шумама пањача и макија     

а. Прсни пречник средњег састојинског стабла од 10-20 цм Цена по јединици мере из важећег продајног ценовника 3 

б. Прсни пречник средњег састојинског стабла износ 20цм   4 

4. За производ од посебно заштићених врста дрвећа  Према прописима о заштити природе 8 

1. 
 

2. 
3. 

НАПОМЕНА:  Уколико је дрвна маса посеченог стабла однешена са места сече, те се не може установити њена тачна количина, до ње се долази рачунски на основу пречника пања посеченог стабла и просека 
дендрометријских елемената најмање три стабла у истој или сличној састојини. 
Под техничким дрветом сматра се стабло од којег се може добити дрво за индустријско-техничку хемијску прераду. 
Коефицијент којим се множи цена по јединици мере садржи накнаду за девастацију шума, умањење опште корисних функција шума и за погоршане услове узгоја, заштите и коришћење шума 

Б. СТАБЛА БЕЗ ТЕХНИЧКОГ ДРВЕТА     
1. У природним или разнодобним шумама у развојном стадијуму     

а. Подмлатка 
Цена трогодишњег садног материјала (пресеђиваног) из 
важећег продајног ценовника 

2  

б. Младик у раном периоду   3 
ц. Младик у касном периоду   4 
д. Летвењака   5 

2. 
У вештачки подигнутим састојинама у  

развојном стадијуму 
  
  

  
  

а. Подмлатка  
Цена трогодишњег садног материјала (пресеђиваног) из 
важећег продајног ценовника 

3 

б. Младик у раном периоду   5 
ц. Младик у касном периоду   7 
д. Летвењака   8 

3. 
У заштитним шумама или у шумама са 

посебном наменом у развојном стадијуму 
  
  

  
  

а. Подмлатка  
Цена трогодишњег садног материјала(пресеђиваног) из 
важећег продајног ценовника 

4 

б. Младик у раном периоду   5 
ц. Младик у касном периоду   8 
д. Летвењака   10 

4. 
У интензивним културама и плантажама 

у развојном стадијуму 
Према прописима о заштити природе  

а.  Младик у раном периоду 
Цена трогодишњег садног материјала (пресеђиваног) из 
важећег продајног ценовника 

6  

б.  Младик у касном периоду   8 
ц.  Летвењака   10 

5. У шуми пањача и макија 
Цена трогодишњег садног материјала(пресеђиваног) 
изважећег продајног ценовника 

2  

а. Висина до 1.0 м     

б. Висина од 1.0 до 3.0м   3 

ц. Висина преко 3.0 м   4 
 

1. 
2. 
 

3. 
 

4. 

НАПОМЕНА  
Ако је шумска штета настала на стаблима са или без техничког дрвета, односно биљкама које су биле суве, износ накнаде шумске штете утврђује се без примене коефицијената 
Ако је шумска штета настала оштећивањем стабала подбељивањем, одсецањем грана и кресањем писника, у случају када се стабло неће осушити, накнада шумске штете утврђује се у износу од 50% 
израчунато на начин под А и Б 
Ако штетом уништен део шуме на површини већој од једног ара, осим штете израчунате на начин под А и Б у накнаду шумске штете урачунавају се и трошкови припреме земљишта за пошумљавање, те 
трошкови неге и заштите за идућих 5 година. 
Ако је штета у шуми причињена пожаром,осим накнаде штете израчунате на начин под А и Б у накнаду штете урачунавају се и трошкови гашења пожара и чувања згаришта 

Ц. САДНИ  МАТЕРИЈАЛ И СПОРЕДНИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ 

1. У природним или разнодобним шумама у развојном стадијуму     

а. Садни материјал за репродукција из расадника Цена према врсти количини квалитету из важећег продајног 
ценовника 

2 

б. 
  

Саднице из природног подмлатка,шумско семе и плодови, гљиве и лековито биље 
  
  

3  

ц. Ситно техничко дрво ( шибље, прућа,фашине,држаље и др.)   2 

д. Земља, песак, шљунак и остали споредни производи (храстове, шишарка, мах, шумска трава, сено, трска и .. Цена према врсти количини квалитету из важећег продајног 
ценовника 

2 

е. Штета нанешена на шумском земљишту, ратарењем, испуштањем или складиштењем отровних материја и 
другим биолошким или абиотским радњама  

Износ трошкова потребних за отклањање нанесене штете и 
довођења шумског земљишта у првобитно стање 

2 

ф. ШТЕТЕ НАНЕШЕНЕ ПАШОМ ИЛИ ЖИРЕЊЕМ И ТО: 

  Пашом ситне стоке (овце, козе и др.)  Вредност 3кг ливадског сена по важећем ценовнику по једном 
комаду стоке на дан 

  

 Пашом крупне стоке ( коњи, магарци, говеда)  Вредност 15кг ливадског сена по важећем ценовнику по једном 
комаду стоке на дан 

 

  
  

Жирењем  Вредност  9кг жира сена по важећем 
ценовнику по једном комаду стоке на дан 

  
  

�
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�.27/0�9� НАКНАДЕ ЗА ВОДЕ ЗА 2012.                                            (000 динара) 

Ред. бр. Врста накнаде 
Разрез за 
2011. год. 

Планиран 
разрез за 
2012. год. 

Индекс  2012 / 
2011 

Планирана 
наплата за 
2012. год. 

Проценат 
наплате 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 Накнада за одводњавање од физичких лица 156.699 162.183 103,5 121.638 75 

1.2 Накнада за одводњавање од правних лица 322.107 333.381 103.5 183.359 55 

1 Укупно накнаде за одводњавање (чл. 169-173)*      Σ 1.1. - 1.2. 478.806 495.564 103.5 304.997 62 

2.1 Сливна накнада од физичких лица 87.747 90.819 103.5 31.786 35 

2.2 Сливна накнада од правних лица 114.072 118.065 103.5 41.323 35 

2 Укупно сливна накнаде (чл. 178-182)*     Σ 1.2. - 2.2. 201.819 208.884 103.5 73.109 35 

3,1 
Накнада за наводњавање и снабдевање водом индустрије, рибњака  и 

других корисника (чл. 174. тачка.1)* 100 104 104 93 89 

3,2 
Накнада за пријем и  одвођење отпадних вода индустрије, рибњака и других 

корисника (чл. 174. тачка 2.)* 1.700 1.759 103.5 1.500 85 

3 Накнаде за коришћенје водних објеката и система     Σ 3.1. - 3.2. 1.800 1.863 103.5 1.593 86 

4.1. 
Накнада за коришћење водног земљишта за обављање привредне 

делатности (депоније,товаришта и друго)        (чл. 155. тачка 9.)* 15.079 15.607 103.5 10.925 70 

4.2. 
Накнада за коришћење водног земљишта за постављање објекта 

привременог карактера за обављање привредне делатности (чл. 155. тачка 
10.)* 9.158 9.479 103.5 6.635 70 

4.3. 
Накнада за коришћење водног тела површинске воде за боравак и водно 

земљиште за привез пловног објекта укључујући и угоститељски објекат на 
пловећем објекту (чл. 155. тачка 11.)* 32.006 33.126 103.5 21.532 65 

4.4. 
Накнада за коришћење водног земљишта за спорт, рекреацију и туризам  

(чл. 155. тачка 12.)* 600 621 103.5 311 50 

4 Накнада за коришћење водног добра     Σ 4.1. - 4.4. 56.843 58.833 103.5 39.403 67 

  Укупно: 739.268 765.144 103.5 419.102 55 

�
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�.27/0�:� ПЛАН  ПРИХОДА ЗА 2012. 

�����������

Ред. 
бр. 

Врста прихода План 2011 Остварено у 2011. 
Планирано за I 

квартал 
Планирано за II 

квартал 
Планирано за III 

квартал 
Планирано за IV 

квартал 
План 2012. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 Накнада за одводњавање - физичка лица 74,322 99,500 11,000 9,000     20,000 

1.2 Накнада за одводњавање - правна лица 92,978 175,273 35,000 25,000 20,000 20,000 100,000 

1 Укупно накнаде за одводњавање Σ 1.1. - 1.2. 167,300 274,773 46,000 34,000 20,000 20,000 120,000 

2.1. III.1. за снабдевање водом становништва, индустрије и рибњака (чл.7.)* 101 101         0 

2.2. III.2. за коришћење објеката за одвођење отпадних вода (чл.9.)* 164 164         0 

2.3. III.3. за коришћење водног земљишта за товариште песка, шљунка...(чл.14.)* 529 1,329         0 

2.4. 
III.3. за коришћење водног земљишта за боравак и привез: бродова, чамаца, 

сплавова и других пловних објеката...(чл.15.)* 612 1,588         0 

2.5. III.3. за коришћење водног земљишта за друге намене (чл.16.)* 7,110 13,300 3,500 3,500     7,000 

2.6. III.3. за коришћење водног земљишта за рекреационе сврхе (чл.17.)* 21 74         0 

2 Накнада за коришћење водних објеката и система Σ 2.1. - 2.6. 8,537 16,556 3,500 3,500     7,000 

3 
Приход од управљање пројектима по програму Светске банке 

и других правних лица 
16,500 57,231 3,000 17,500 28,000 29,500 78,000 

4 
Приход од обављања теренских и студијско-аналитичких послови 

израде мишљења за водне  услове 
18,000 15,729 3,300 4,300 4,300 4,100 16,000 

5 Приход од коришћења пословног простора 2,400 2,132 600 600 600 600 2,400 

6 
 

Буџетски фонд за воде РС Приход од обављања инвеститорских послова за 
извршење Програма управљања водама МПТШВ за 2011. 

167,000 75,924 15,000 23,195 23,500 24,469 86,164 

7 Приход од обављања послова за наводњавање     215 4,000 8,500 8,358 21,073 

8 
 

Приход од издавања решења за накнаду за одводњавање, сливну накнаду и 
накнаде за коришћење водног добра, накнаде за коришћење водних објеката и 

система   
    25,864   25,864 

9 Финансијски приход 12,250 53,170 5,300 6,500 7,000 3,127 21,927 

10 Остали приходи 3,500 7,583 700 800 1,100 900 3,500 

 
Укупни приходи: 395,487 513,139 77,615 94,395 118,864 91,054 381,928 
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        �.27/0�;�  ПЛАН  РАСХОДА  ЗА 2012.                                                                                            (000 динара)    

 
Конто 

бр. 
  

  

Враста расхода 
  

План за 2011 

Oстварено у  2011 
Планирано за 

I квартал 
Планирано за 

II квартал 
Планирано за 

III квартал 
Планирано за 

IV квартал 
Укупно 
2012. 

Индекс 2012/ 
2011. директни индиректни 

укупно 
трошкови трошкови 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 512 Трошкови осталог материјала 10,246   3,400 3,400 2,000 2,500 2,500 2,800 9,800 2.88 

2 513 Трошкови горива и енергије 14,000   15,111 15,111 2,500 4,200 4,500 4,500 15,700 1.04 

3 520 Трошкови зарада (бруто) 163,110   156,743 156,743 42,262 41,805 41,805 44,246 170,118 1.09 

4 521 Трошкови доприноса на терет посл. 29,197   27,959 27,959 7,565 7,483 7,483 7,920 30,451 1.09 

5 522 Трошкови накн. по уг. о делу              

6 524 Трош. накн. по уг. о прив.и пов. посл. 4,596   4,141 4,141 1,560 940 1,000 1,000 4,500 1.09 

7 525 Трош. накн.физич.лиц.по осн ост.уг. 198   145 145 37 37 38 38 150 1.03 

8 526 Трошкови накнада члановима У.О. 9,116   9,116 9,116 2,467 2,467 2,467 2,468 9,869 1.08 

9 529 Остали лични расходи 18,820   13,420 13,420 3,200 4,000 4,700 4,090 15,990 1.19 

10 531 Трошкови транспортних услуга 7,526   6,432 6,432 1,771 1,771 1,771 1,771 7,084 1.10 

11 532 Трошкови одржавања осн. средстава 24,444 79,840 18,922 98,762 4,200 4,600 4,600 4,240 17,640 0.93 

12 533 Трошкови закупнина 4,565   4,489 4,489 1,191 1,191 1,191 1,189 4,762 1.06 

13 534 Трошкови сајмова 525   0 0 500   500   1,000   

14 535 Трошкови рекламе и пропаганде 5,000   2,298 2,298 250 1,250 1,250 1,250 4,000 1.74 

15 539 Трошкови осталих услуга 2,631   2,692 2,692 815 815 815 815 3,260 1.21 

16 540 Трошкови амортизације 23,956   25,054 25,054 6,600 6,600 6,600 6,600 26,400 1.05 

17 545 Трошкови резервисања 3,250   1,192 1,192       3,350 3,350 2.81 

18 549 Трошкови осталих резервисања    65,696 65,696         0.00 

19 550 Трошкови непроизводних услуга 12,600   11,490 11,490 3,000 3,200 3,000 2,715 11,915 1.04 

20 551 Трошкови репрезентације 6,000   3,584 3,584 900 1,300 1,300 1,500 5,000 1.40 

21 552 Трошкови премије осигурања 7,627 4,832 2,466 7,298 1,980 1,980 1,980 1,980 7,920 1.09 

22 553 Трошкови платног промета 2,540   1,352 1,352 505 505 505 505 2,020 1.49 

23 554 Трошкови чланарина 926   754 754 223 223 223 231 900 1.19 

24 555 Трошкови пореза 5,406   4,844 4,844 1,133 1,133 1,133 1,131 4,530 0.94 

25 559 Остали нематеријални трошкови 9,233   11,844 11,844 3,200 3,200 3,200 3,050 12,650 1.07 

26 562 Расходи камата 22   12 12 4 4 4 2 14 1.17 

27 563 Негативне курсне разлике 1,113   1,430 1,430 400 400 400 400 1,600 1.12 

28 569 Остали финансијски трошкови      

29 570 Губитци по осн.расх. и отписа осн.ср. 410   595 595 175 175 175 175 700 1.18 

30 579 Остали непоменути расходи 22,372   9,326 9,326 1,693 1,693 1,693 1,691 6,770 0.73 

УКУПНО: 389,429 84,672 404,507 489,179 90,131 93,472 94,833 99,657 378,093 0.92 
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��	�
����� ПЛАН БИЛАНСА УСПЕХА ЗА 2012. 

 000 динара 

Група 

рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА 
Остварено у 

2011. год. 

 2012. година 

План за 
квартал I 

План за 
квартал II 

План за 
квартал III 

План за 
квартал IV 

1 2 3 4 4 5 6 

  ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ           

60 i 61 1. Приход од продаје робе           

62 2. Приход од активирања учинака и робе           

630 3. Повећање вредности залиха учинка           

631 4. Смањење вредности залиха учинка           

64 i 65 5. Остали пословни приходи 452,386 71,615 158,710 269,474 356,501 

    452,386 71,615 158,710 269,474 356,501 

              

  ПОСЛОВНИ РАСХОДИ           

50 1. Набавна вредност продате робе           

51 2. Трошкови материјала 18,511 4,500 11,200 18,200 25,500 

52 
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични 
расходи 211,524 57,091 113,823 171,316 231,078 

54 4. Трошкови амортизације и резервисања 91,942 6,600 13,200 19,800 29,750 

53 и 55 5. Остали пословни расходи 155,839 19,668 40,836 62,304 82,681 

    477,816 87,859 179,059 271,620 369,009 

              

  ПОСЛОВНА ДОБИТ (ГУБИТАК)            (25,430)       (16,244)       (20,349)            (2,146)       (12,508) 

              

66 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 53,170 5,300 11,800 18,800 21,927 

56 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1,442 404 808 1,212 1,614 

 ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ 51,728 4,896 10,992 17,588 20,313 

            

67 и 68 ОСТАЛИ ПРИХОДИ 7,583 700 1,500 2,600 3,500 

57 и 58 ОСТАЛИ РАСХОДИ 9,921 1,868 3,736 5,604 7,470 

 ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТ              (2,338)         (1,168)          (2,236)            (3,004)          (3,970) 

         

  ДОБИТ (ГУБИТАК) ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА               23,960          (12,516)         (11,593) 12,438 3,835 

              

69 ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ           

59 ВАНРЕДНИ РАСХОДИ           

  
ДОБИТ (ГУБИТАК) ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ 

СТАВКИ           

              

  ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 23,960       (12,516)       (11,593) 12,438 3,835 

  ПОРЕЗ НА ДОБИТ 5,202 1,300 1,300 1,300 384 

  Одложени порески расход периода 822       900 

  НЕТО ДОБИТ (ГУБИТАК) 19,580       (13,816)       (12,893) 11,138 2,551 

�
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�.27/0���� ПЛАН БИЛАНСА СТАЊА ЗА 2012. 
 000 динара 

Група 
рачуна, 

рачун 
ПОЗИЦИЈА 

Остварено у 
2011. год. 

2012. година 

План за 
квартал I 

План за 
квартал II 

План за 
квартал III 

План за 2012. 
год. 

1 2 3 4 5 6 7 

  АКТИВА           

  A. СТАЛНА ИМОВИНА      

01 II Нематеријална улагања 496,807 521,807 546,807 576,807 607,350 
022,023, 
027,028 III НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 15,083,283 15,113,283 15,166,283 15,166,283 14,875,014 

032,038 IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 39,894 39,894 39,894 38,900 37,314 

    15,619,984 15,674,984 15,752,984 15,781,990 15,519,678 

  Б. ОБРТНА ИМОВИНА           

10 до 15 I ЗАЛИХЕ И ДАТИ АВАНСИ 12,745 3,626 1,760 1,850 1,320 

  
II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И 
ГОТОВИНА           

20,21,22 1. Потраживања 1,632,762 1,037,021 878,495 629,664 511,792 

23 2. Краткорочни финансијски пласмани 204,197 207,009 202,715 202,345 122,806 

24 3. Готовина и готовински еквивалент 98,610 174,211 246,500 235,500 217,164 

27,28 4. ПДВ и активна временска разграничења 7,938 17,135 3,810 1,851 3,285 

    1,956,252 1,439,002 1,333,280 1,071,210 856,367 

            

  В. ПОСЛОВНА АКТИВА 17,576,236 17,113,986 17,086,264 16,853,200 16,376,045 

88 Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 396,126 395,494 395,494 395,494 405,494 

  Д. УКУПНА АКТИВА 17,972,362 17,509,480 17,481,758 17,248,694 16,781,539 

       

  ПАСИВА           

  А. КАПИТАЛ           

30 1. Основни капитал 15,583,555 15,758,397 15,799,888 15,827,084 15,558,075 

32 2. Резерве 20,931 20,931 22,547 22,547 22,547 

341 2. Нераспоређена добит текућег периода 19,580         (13,816)         (12,893) 11,138 2,551 

340 3. Нераспоређена добит претходне године 322,070 341,650 322,070 322,070 322,070 

  15,946,136 16,107,162 16,131,612 16,182,839 15,905,243 

            

  Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ           

  
Дугорочне резерве које се могу конвертовти у 
капитал 101,734 38,885 9,562 9,562 9,562 

  КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ           

43 и 44 1. Обавезе из пословања 729,213 196,105 163,128 173,604 154,236 

47 и 48 2. Обавезе по основу ПДВ-а и ост. јавних прихода 15,503 10,334 4,357 2,044 1,363 

45, 46, 49 
3. Остале краткорочне обавезе (одложени 
приход) 783,650 761,500 777,605 485,151 305,641 

  1,528,366 967,939 945,090 660,799 461,240 

       

  В. ПОСЛОВНА ПАСИВА 17,576,236 17,113,986 17,086,264 16,853,200 16,376,045 

89 Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 396,126 395,494 395,494 395,494 405,494 

  Д. УКУПНА ПАСИВА 17,972,362 17,509,480 17,481,758 17,248,694 16,781,539 
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�.27/0���� ПЛАН БИЛАНСА НОВЧАНИХ ТОКОВА ЗА 2012. 
                                                                       000 динара 

ПОЗИЦИЈА 
Остварено у 

2011. год. 

2012. година 

План за 
квартал I 

План за 
квартал II 

План за 
квартал III 

План за 
квартал IV 

1 2 3 4 5 6 

А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВАЊА           
П р и л и в  1,530,132 951,345 1,571,227 2,169,128 2,648,582 

1. Продаја и примљени аванси           
2. Остали приливи из редовног пословања 1,474,927 948,845 1,564,727 2,159,628 2,636,082 
3. Примлјене камате из пословних активности 55,205 2,500 6,500 9,500 12,500 
О д л и в 1,519,715 812,115 1,303,894 1,856,981 2,298,957 

1. Исплата добављачима и дати аванси 1,289,467 748,236 1,182,035 1,670,836 2,045,950 
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 211,524 57,091 113,823 171,316 231,078 
3. Плаћене камате 14 2 7 9 14 
4. Плаћен порез на добитак   0 0 0 0 
5. Одливи по основу осталих јавних прихода 12,250 1,133 2,266 3,397 4,899 
6. Одлив по основу осталих ванредних позиција 6,460 5,653 5,763 11,423 17,016 
 НЕТО ПРИЛИВ (ОДЛИВ)             10,417         139,230         267,333         312,147         349,625  

      
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА           
П р и л и в            
1. Нето прилив од куповине акција      

2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, 
опреме…           
О д л и в 171,435 64,102 120,389 176,676 232,963 

1. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, 
постројења, опреме… 171,435 64,102 120,389 176,676 232,963 
2. Остали финансијски пласмани           
3. Плаћене камате           
НЕТО ПРИЛИВ (ОДЛИВ)         (171,435)        (64,102)      (120,389)      (176,676)      (232,963) 

       

В. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАНЈА           

П р и л и в  2,985 473 946 1,419 1,892 

1. Дугорочни и краткорочни кредити 2,985 473 946 1,419 1,892 
О д л и в      

1. Исплаћене дивиденде           
НЕТО ПРИЛИВ (ОДЛИВ)               2,985                 473                 946             1,419  1,892 

       

СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ 1,533,117 951,818 1,572,173 2,170,547 2,650,474 
СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ 1,691,150 876,217 1,424,283 2,033,657 2,531,920 
            
НЕТО ПРИЛИВ (ОДЛИВ) ГОТОВИНЕ           (158,033)            75,601           147,890           136,890           118,554  
            
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА 256,643 98,610 98,610 98,610 98,610 

ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА 98,610 174,211 246,500 235,500 217,164 

�
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�.27/0��"�� ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ :    I ДОБРА 

Ред. 
бр. 

Шифра Предмет јавне набавке Врста поступка 

Оквирно 
време 

покретања 
поступка 

Оквирно 
време 

реализације 
поступка 

Укупна 
процењ. 
вредност 

1 2 3 4 5 6 7 

1 I.1 Програми за рачунаре (softver )         

  I.1.1. 
softver за ВИС 

Поступак јавне набавке мале 
вредности 

септембар септембар 
1.000.000 

  I.1.2. 
лиценца за Oracl softver  

Поступак јавне набавке мале 
вредности 

април април 
1.000.000 

  I.1.3. 
лиценца за Microsoft softver  

Поступак јавне набавке мале 
вредности 

април април 
3.000.000 

  I.1.4. 
лиценца за CAD softver  

Поступак јавне набавке мале 
вредности 

јун јун 
1.000.000 

2 I.2. Центар за одбрану од поплава          

  I.2.1. 
опрема за центар за одбрану од поплава 

Поступак јавне набавке мале 
вредности 

јун јун 
1.800.000 

3. I.3. Превозна средства Отворен поступак       

  I.3.1. теренска возила   фебруар март 10.000.000 

4. I.4. 
Техничка опрема за обављање 
делатности   

    
  

  I.4.1. 
уређаји (клима,  камере, усисивачи, 
телефони, факс  апарати, мобилни 
телефони) 

Без поступка     300.000 

  I.4.2. GSM gateway, ISDN плоче Без поступка     210.000 

5. I.5. 
Рачунарска опрема   

    
  

  I.5.1. Резервни делови за рачунарску опрему Без поступка     300.000 

  I.5.2. - hardver 
Поступак јавне набавке мале 

вредности 
април април 3.000.000 

6. I.6. Потрошни материјал         

  I.6.1. канцеларијски материјал Отворен поступак октобар новембар 3.620.000 

  I.6.2. тонери, кертриџи, CD, остали медији Отворен поступак октобар новембар 3.560.000 

  I.6.3. материјал за одржавање чистоће 
Поступак јавне набавке мале 

вредности 
март април 1.800.000 

  I.6.4. алат и ситан инвентар Без поступка     315.000 

  I.6.5. ХТЗ опрема и службена одећа Без поступка март април 90.000 

  I.6.6. ауто гуме 
Поступак јавне набавке мале 

вредности 
јун јун 400.000 

  I.6.7. 
остали материјал за одржавање 
пословног простора 

Без поступка     315.000 

7. I.7. Гориво         

  I.7.1. Све врсте горива Отворен поступак август септембар 9.500.000 

8. I.8. Репрезентација         

  I.8.1. све врсте напитака 
Поступак јавне набавке мале 

вредности 
јун јун 

2.550.000 

  I.8.2. остали материјал за репрезентацију 
Поступак јавне набавке мале 

вредности 
новембар децембар 

1.000.000 
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�.27/0��"�� II УСЛУГЕ 

Ред. 
бр. 

Шифра Предмет јавне набавке Врста поступка 
Оквирно време 

покретања 
поступка 

Оквирно 
време 

реализације 
поступка 

Укупна 
процењена 

вредност 

1 2 3 4 5 6 7 

1. II.1. Трошкови транспортних услуга        

  II.1.1. Одржавање мрежне инфраструктуре 
Поступак јавне набавке мале 

вредности 
јун јун 2.000.000 

  II.1.2. Остале транспортне услуге       300.000 

2. II.2. 
Услуге одржавања основних 
средстава 

        

  II.2.1. техничка подршка за  ORACLE softver  Преговарачки поступак јун јун 400.000 

  II.2.2. техничка подршка за  Docuware softver  Преговарачки поступак јун јун 600.000 

  II.2.3. Интелектуалне услуге на развоју ВИС-а 
Поступак јавне набавке мале 

вредности 
новембар новембар 3.000.000 

 II.2.4. Техничка подршка за ГИС  softver Преговарачки поступак август август 3.000.000 

  II.2.5. Рачунарске опреме Без поступка     315.000 

  II.2.6. 
рециклажа, пуњење тонера и 
сервисирање штампача 

Поступак јавне набавке мале 
вредности 

март април 700.000 

  II.2.7. централног грејања Без поступка     100.000 

  II.2.8. Одржавање видео надзора 
Поступак јавне набавке мале 

вредности 
фабруар март 900.000 

  II.2.9. 
Одржавање водоводне, канализационе 
и електричне инсталације 

Без поступка     200.000 

  II.2.10. сервис UPS уређаја Без поступка     130.000 

  II.2.11. 
Чишћења и антибактеријско третирање 
fain coil-a и чилера 

Без поступка     315.000 

  II.2.12. Сервисиранје клима уређаја Без поступка     50.000 

  II.2.13. 
Обавезни годишњи прегледи 
(противпожарни апарати, јављачи 
пожара, панк расвета, лифт...) 

Без поступка     315.000 

  II.2.14. 
Остале непредвиђене услуге одржавања 
основних средстава 

Без поступка     315.000 

3 II.3. Сајамске услуге 
Поступак јавне набавке мале 

вредности 
мај јун 525.000 

4 II.4. Реклама и пропаганда 
Поступак јавне набавке мале 

вредности 
март март 2.000.000 

5 II.5. Остале непроизводне услуге         

  II.5.1. Услуге рачуноводствене ревизије 
Поступак јавне набавке мале 

вредности 
август- 

септембар 
септембар 400.000 

  II.5.2. Актуарске услуге 
Поступак јавне набавке мале 

вредности - наруџбеница 
новембар децембар 800.000 

  II.5.3. Обезбеђења пословног простора 
Поступак јавне набавке мале 

вредности 
мај јун 2.000.000 

  II.5.4. Чишћења пословног простора  
Поступак јавне набавке мале 

вредности - наруџбеница 
мај јун 800.000 

  II.5.5. 
Услуге стручног усавршавања и 
образовања запослених 

Поступак јавне набавке мале 
вредности 

мај јун 500.000 

  II.5.6. Услуге штампања ... Без поступка     300.000 

  II.5.7. Услуге превођења Без поступка     200.000 

  II.5.8. Остале непроизводне услуге Без поступка     315.000 

�
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�.27/0��"�� III РАДОВИ 

Ред. 
бр. 

Шифра Предмет јавне набавке Врста поступка 
Оквирно време 

покретања 
поступка 

Оквирно време 
реализације 

поступка 

Укупна 
процењена 

вредност 

   1 2 3 4 5 6 7 

1 III.1 Зидарски радови         

  III.1.1. поправке Без поступка     
200.000 

  III.1.2. фасада Без поступка     
150.000 

  III.1.3. хитне интервенције Без поступка     50.000 

2 III.2. Столарски радови 
Поступак јавне набавке мале 

вредности 
фебруар март 

580.000 

3 III.3. Молерски радови 
Поступак јавне набавке мале 

вредности 
јун - јул јун - јул 

500.000 

4 III.4. 
Радови на грејној 
инсталацији 

Без поступка   
200.000 

5 III.5. 
Остали непредвиђени 
радови 

Без поступка   
300.000 

 
 
 
 

�
�.27/0��%� БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ГОДИНАМА ЖИВОТА 

     

ГОДИНЕ ЖИВОТА 
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 31.12. 

2011. 
УЧЕШЋЕ  

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 31.12. 
2012. 

УЧЕШЋЕ  

26 - 30 10 7.14% 7 5.00% 
31 - 35 11 7.86% 15 10.71% 
36 - 40 21 15.00% 23 16.43% 
41 - 45 11 7.86% 7 5.00% 
46 - 50 23 16.43% 27 19.29% 
51 - 55 33 23.57% 29 20.71% 
56 - 60 13 9.29% 12 8.57% 

преко 60 18 12.86% 20 14.29% 

укупно 140 100.00% 140 100.00% 
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�.27/0��)� КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ПО ГОДИНАМА СТАЖА И ПОЛУ ЗАПОСЛЕНИХ 

         УКУПНО 31.12.2011. ГОДИНЕ 

ПОСЛОВОДСТВО 

Стручна спрема До 5 5,1 - 10 10,1 - 15 15,1 - 20 20,1 - 25 25,1 - 30 30,1 - 35 Преко 35 Укупно Учешће М Ж 

ВСС     2 1    2   5   4 1 

             

ЗАПОСЛЕНИ     (без пословодства) 

Стручна спрема До 5 5,1 - 10 10,1 - 15 15,1 - 20 20,1 - 25 25,1 - 30 30,1 - 35 Преко 35 Укупно Учешће М Ж 

ВСС 9 12 8 10 13 12 11 9 84 62.22% 51 33 

ВШС 0 1 1 0 1 0 2 0 5 3.70% 1 4 

ССС 0 3 4 2 7 5 3 5 29 21.48% 9 20 

КВ 0 0 0 0 0 1 3 3 7 5.19% 7 0 

НСС 0 1 1 0 3 2 3 0 10 7.41% 0 10 

Укупно 9 17 14 12 24 20 22 17 135 100.00% 68 67 

 6.67% 12.59% 10.37% 8.89% 17.78% 14.81% 16.30% 12.59% 100.00%    
             

         УКУПНО 31.12.2012. ГОДИНЕ 

ПОСЛОВОДСТВО 

Стручна спрема До 5 5,1 - 10 10,1 - 15 15,1 - 20 20,1 - 25 25,1 - 30 30,1 - 35 Преко 35 Укупно Учешће М Ж 

ВСС     2  1  1 1   5   4 1 

             

             
ЗАПОСЛЕНИ     (без пословодства) 

Стручна спрема До 5 5,1 - 10 10,1 - 15 15,1 - 20 20,1 - 25 25,1 - 30 30,1 - 35 Преко 35 Укупно Учешће М Ж 

ВСС 9 13 8 10 13 13 9 9 84 62.22% 51 33 

ВШС 0 1 0 1 1 0 1 1 5 3.70% 1 4 

ССС 0 4 4 3 6 5 2 5 29 21.48% 9 20 

КВ 0 0 0 0 0 1 3 3 7 5.19% 7 0 

НСС 0 1 1 0 3 2 2 1 10 7.41% 0 10 

Укупно 9 19 13 14 23 21 17 19 135 100.00% 68 67 

 6.67% 14.07% 9.63% 10.37% 17.04% 15.56% 12.59% 14.07% 100.00%    
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�.27/0��,� ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2011.  
 

ИСПЛАТА 

2011 

УКУПНО УКУПНО ЗАПОСЛЕНИ (без пословодства) ПОСЛОВОДСТВО 

Број 

запослених 
Маса зарада 

Маса 

зарада за 
преков. 

часове 
рада 

Просечна 

зарада 

Број 

запосл. 

Маса 

зарада 

Маса 

зарада за 
преков. 

часове 
рада 

Просечна 

зарада 

Број 

запосл. 

Маса 

зарада 

Маса 

зарада за 
преков. 

часове 
рада 

Просечна 

зарада 

a= e + i b = f + j c = g + k d = b / a e f g h = f / e i j k l = j / i 

I 138 12,463,903 151,888 90,318 133 11,179,142 151,888 84,054 5 1,284,761   256,952 

II 138 12,436,273 153,028 90,118 133 11,178,233 153,028 84,047 5 1,258,040   251,608 

III 138 12,450,636   90,222 133 11,182,940   84,082 5 1,267,696   253,539 

IV 139 13,147,611   94,587 134 11,881,718   88,670 5 1,265,893   253,179 

V 139 13,181,314   94,830 134 11,896,384   88,779 5 1,284,930   256,986 

VI 139 13,163,267   94,700 134 11,894,725   88,767 5 1,268,542   253,708 

VII 139 13,185,229   94,858 134 11,901,331   88,816 5 1,283,898   256,780 

VIII 138 13,116,298   95,046 133 11,849,281   89,092 5 1,267,017   253,403 

IX 137 13,112,269   95,710 132 11,829,901   89,620 5 1,282,368   256,474 

X 136 13,186,997   96,963 131 11,913,139   90,940 5 1,273,858   254,772 

XI 136 13,266,151   97,545 131 11,990,847   91,533 5 1,275,304   255,061 

XII 136 13,266,151  97,545 131 11,990,847   91,533 5 1,275,304   255,061 

УКУПНО 1,653 155,976,099 304,916 94,359 1,593 140,688,488 304,916 88,317 60 15,287,611 0 254,794 

             

ПРОСЕК 138 12,998,008   94,359 133 11,724,041   88,317 5 1,273,968   254,794 
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�.27/0��9��� БРУТО НАКНАДЕ УПРАВНОМ И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ ЗА 2012. 

� � � � � � � � � � � � �

2012 

Управни одбор Надзорни одбор УКУПНО УО И НО 

Број чланова 
У.О. 

Маса накнада 
за У.О. 

Просечна накнада 
члана У.О. 

Накнада 
председника 

У.О. 

УКУПНА маса 
за У.О. 

Број чланова 
Н.О. 

Маса накнада 
за Н.О. 

Просечна 
накнада 

члана Н.О. 

Накнада 
председника 

Н.О. 

УКУПНА маса 
за Н.О. 

УКУПНО-број 
у УО и НO 

УКУПНО маса  
за УО и НO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I 10 569,580 56,958 89,238 658,818 4 118,984 29,746 44,619 163,603 16 822,421 

II 10 569,580 56,958 89,238 658,818 4 118,984 29,746 44,619 163,603 16 822,421 

III 10 569,580 56,958 89,238 658,818 4 118,984 29,746 44,619 163,603 16 822,421 

IV 10 569,580 56,958 89,238 658,818 4 118,984 29,746 44,619 163,603 16 822,421 

V 10 569,580 56,958 89,238 658,818 4 118,984 29,746 44,619 163,603 16 822,421 

VI 10 569,580 56,958 89,238 658,818 4 118,984 29,746 44,619 163,603 16 822,421 

VII 10 569,580 56,958 89,238 658,818 4 118,984 29,746 44,619 163,603 16 822,421 

VIII 10 569,580 56,958 89,238 658,818 4 118,984 29,746 44,619 163,603 16 822,421 

IX 10 569,580 56,958 89,238 658,818 4 118,984 29,746 44,619 163,603 16 822,421 

X 10 569,580 56,958 89,238 658,818 4 118,984 29,746 44,619 163,603 16 822,421 

XI 10 569,580 56,958 89,238 658,818 4 118,984 29,746 44,619 163,603 16 822,421 

XII 10 569,580 56,958 89,238 658,818 4 118,984 29,746 44,619 163,603 16 822,421 

УКУПНО   6,834,960 683,496 1,070,856 7,905,816   1,427,808 356,952 535,428 1,963,236   9,869,052 

ПРОСЕК   569,580 56,958 89,238 658,818   118,984 29,746 44,619 163,603   822,421 
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�.27/0��9��� НЕТО НАКНАДЕ УПРАВНОМ И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ ЗА 2012. 

             

2012 

Управни одбор Надзорни одбор УКУПНО УО И НО 

Број чланова 
У.О. 

Маса за нето 
накнаде У.О. 

Просечна нето 
накнада члана 

У.О. 

Нето накнада 
председника 

У.О. 

УКУПНА нето 
накнада за 

У.О. 

Број чланова 
Н.О. 

Маса за нето 
накнаде Н.О. 

Просечна 
нето накнада 

члана Н.О. 

Нето накнада 
председника 

Н.О. 

УКУПНА нето 
накнада за 

Н.О. 

Укупно-број у 
УО и НO 

Укупна нето 
накнада  за 

УО и НO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I 10 371,330 37,133 59,254 430,584 4 79,006 19,751 29,627 108,633 16 539,217 

II 10 371,330 37,133 59,254 430,584 4 79,006 19,751 29,627 108,633 16 539,217 

III 10 371,330 37,133 59,254 430,584 4 79,006 19,751 29,627 108,633 16 539,217 

IV 10 371,330 37,133 59,254 430,584 4 79,006 19,751 29,627 108,633 16 539,217 

V 10 371,330 37,133 59,254 430,584 4 79,006 19,751 29,627 108,633 16 539,217 

VI 10 371,330 37,133 59,254 430,584 4 79,006 19,751 29,627 108,633 16 539,217 

VII 10 371,330 37,133 59,254 430,584 4 79,006 19,751 29,627 108,633 16 539,217 

VIII 10 371,330 37,133 59,254 430,584 4 79,006 19,751 29,627 108,633 16 539,217 

IX 10 371,330 37,133 59,254 430,584 4 79,006 19,751 29,627 108,633 16 539,217 

X 10 371,330 37,133 59,254 430,584 4 79,006 19,751 29,627 108,633 16 539,217 

XI 10 371,330 37,133 59,254 430,584 4 79,006 19,751 29,627 108,633 16 539,217 

XII 10 371,330 37,133 59,254 430,584 4 79,006 19,751 29,627 108,633 16 539,217 

УКУПНО   4,455,960 445,596 711,048 5,167,008   948,068 237,017 355,524 1,303,592   6,470,600 

ПРОСЕК   371,330 37,133 59,254 430,584   94,807 23,702 35,552 130,359   539,217 
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�.27/0� �:<� Преглед  послова и радова из програма управљања водама у 2012.у надлежности ЈВП 
„Србијаводе“ 
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Делатност Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ 

Чланом 227. новог Закона о водама („Службени гласник РС“ бр. 30/10) утврђено је да даном ступања на снагу тог закона 

престаје да важи Закон о водама („Службени гласник РС“ бр. 46/91, 53/93-др.закон, 67/93-др.закон, 48/94-др.закон, 54/96 и 101/05-

др.закон), осим одредби чл. 81 до 96 (поглавље VII. Јавно водопривредно предузеће), а одредбе чл. 99 -107. Закона престају да важе 

1.01.2011. године. 

Према члану 82. Закона о водама, који остаје на снази, делатност јавног водопривредног предузећа је: газдовање водним 

ресурсима и усклађивање потребе за водом разних корисника; праћење, одржавање и унапређивање водног режима; одржавање и 

реконструкција водопривредних објеката; организовање и спровођење одбране од поплава; одвођење сувишних вода и организовање 

одбране од унутрашњих вода на мелиорационом подручју; организовање и спровођење мера за заштиту од бујица и ерозије; обезбеђење 

воде за коришћење; организовање и спровођење мера за заштиту вода од загађивања; вршење инвеститорских послова код изградње, 

односно реконструкције водопривредних објеката; израду техничке документације у области водопривреде; припремање планова и 

програма у водопривреди; организовање и вођење водопривредног информационог система и документације о водама; извршавање 

задатака из међудржавних споразума у области водопривреде и организовање студијско истраживачких радова у области водопривреде. 

Јавна водопривредна предузећа обављају послове из своје надлежности према годишњим програмима пословања, на који за ЈВП 

„Србијаводе“ сагласност даје Влада Републике Србије.  

Законом о водама (Службени гласник РС 30/2010) дефинисани су послови које ЈВП „Србијаводе“ обавља у оквиру  својих 

делатности:  
1.� врши управљање водним објектима у јавној својини (чл. 23. ЗоВ), односно управља:  

�� водним објектима за уређење водотока  

�� водним објектима за заштиту од поплава на водама I реда 

�� водним објектима за одводњавање, који су у јавној својини и брине се о њиховом наменском коришћењу, одржавању 

(управља,организује и спроводи одржавање на водним објектима за одводњавање, регионалним и вишенаменским хидросистема) 

�� управља бранама са акумулацијама, преводницама на каналима и системима за наводњавање  
2.� извршава послове од општег интереса у надлежности ЈВП „Србијаводе“ (чл.150. ЗоВ), односно:  

�� организује и управља пословима уређења водотока и заштита од штетног дејства вода:  

�� учествује у изради планова управљања ризицима од поплава, за одбрану од поплава и леда, заштиту од ерозија и бујица 

(израђује, преиспитује и новелира карте угрежености и карте ризика од поплава (члан 48. ЗоВ); 

�� организује и спроводи послове изградње, реконструкцијe и санацијe регулационих и заштитних водних објеката у јавној 

својини и одржавању водотокова;  

�� организује и спроводи одбрану од поплава (одбрану од спољних и унутрашњих вода  и загушења ледом), на водама I реда и 

на системима за одводњавање у јавној својини, у складу са општим и оперативним планом за одбрану од поплава (чл. 53. и 
54. ЗоВ); 

�� управља извођењем заштитних радова за заштиту од ерозије и бујица (сагласно чл.63 ЗоВ);  

�� извршава радове на отклањању штета насталих услед недозвољених активности трећих лица на водотоковима и водним 

објектима (у складу са чл.139. ЗоВ) 

�� обавља остале послове од општег интереса:  

�� учествује у изради планских докумената и нормативних аката,  

�� управља израдом и ревизијом инвестиционо-техничке документације из области уређења водотока и заштите од штетног 

дејства вода,  

�� издаје мишљења у поступцима припреме и издавања водних аката за објекте и радове који утичу на промене у водном 

режиму, за израду планских докумената за уређење простора (члан 118. ЗоВ),  

�� учествује у пословима  међународне сарадње; 

�� успоставља и води водну документацију и водни информациони систем. 

�� У оквиру водне делатности за заштиту вода од загађивања, ЈВП „Србијаводе“: 

�� евидентира у водно информационом систему квантитативно квалитативне податке о отпадним водама (чл.99. ЗоВ)  

�� предузима мере за смањивање и санацију загађења вода  (члан 101. ЗоВ). 

�� У оквиру водне делатности уређења и коришћење вода, ЈВП „Србијаводе“ евидентира у водно информационом систему 

квантитативно квалитативне податке надлежних јавних предузећа о снабдевању водом (чл. 74. и 75. ЗоВ) и податке о 

експлоатацији речног наноса (чл. 90. ЗоВ) 
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3.� Обавља послове обрачуна и задужења накнада за воде (чл.192.ЗоВ),  

 

У извршењу наведених послова у складу са Законом о водама, ЈВП „Србијаводе“ извршава и део годишњих Програма 
управљања водама Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, на основу уговора са Републичком 
дирекцијом за воде.  

Детаљнија листа послова које ЈВП „Србијаводе“ обавља, дата у наставку, приказана је по групама послова:  

�

ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ: 
 
1.  Припрема Програма пословања ЈВП Србијаводе за 2012.годину (усклађивање са Програмом управљања водама МПШВ-РДВ за 

2011.годину): 

1.1. Дефинисање техничких елемената (обима радова, јединичних цена) за програм одржавања водотокова, регулационих и заштитних водних 

објеката, водних објеката за заштиту од ерозије и бујица, водних објеката за одводњавање у јавној својини, 

1.2. Усаглашавање и рангирање листе планираних радова, објеката, техничке документације и послова у надлежности ЈВП „Србијаводе“ у складу са 

критеријумима за избор приоритета (одржавање, изградња и реконструкција, санације, одбрана од поплава, студије, пројекти и припрема 

инвестиција, развој водног информационог система, међународна сарадња)   
 
 

2.   Извршење  послова и задатака из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ у складу са Програмом управљања водама МПТШВ за 2012.  

2.1. Организација и спровођење мера за отклањање последица од хаваријских загађења 

2.2. Организација и извршење послова на одржавању водних објеката (редовно и инвестиционо):  

2.2.1.� Припрема Елабората за одржавање регулационих и заштитних водних објеката (дефинисање структуре, обима и вредности радова на 

редовном и инвестиционом одржавању);  

2.2.2.� Припрема Елабората за одржавање водних објеката за одводњавање (дефинисање структуре, обима и вредности радова на редовном и 

инвестиционом одржавању)  

2.2.3.� Стручни надзор - систематска теренска контрола обима и квалитета извршених радова на редовном и инвестиционом одржавању,  

2.2.4.� Управљање активностима за оцену стања брана и акумулација, за израду програма ревитализације евакуационих органа и дефинисање 

режима рада при великим водама,    

2.3.    Организација и извршење послова на изградњи и реконструкцији водних објеката у области заштите од вода  :  

2.3.1.� Техничка припрема за извршење радова и изградњу (обезбеђење сагласности и грађевинских дозвола); 

2.3.2.� Припрема конкурсне документације и учешће у спровођењу поступака јавних набавки радова; 

2.3.3.� Стручни надзор - систематска теренска контрола обима и квалитета извршених радова; 

2.3.4.� Техничка припрема документације за примопредају извршених радова и изграђених објеката (одобрење за употребу)   

2.4.� Организација и спровођење  одбране од поплава: 

2.4.1.� Евиденција стања водних објеката и оцена функционалне спремности за организацију одбране од поплава (евиденција стања санираних 

слабих места и стања нових критичних локалитета),   

2.4.2.� Активности одговорних лица у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава (периодични теренски преглед и оцена 

стања објеката, предлог мера, унапређење рада служби  за одбрану  од поплава, израда плана попуне опреме и материјала) 

2.4.3.� Припремне активности:  активна сарадња са штабовима за ванредне ситуације на нивоу локалних самоуправа и сектором за ванредне 

ситуације на републичком нивоу: 

�� Помоћ у припреми општинских оперативних планова за одбрану од поплава 

�� Учешће у припреми програма радова на водотоковима 2.реда;   

�� Учешће у едукацији општинских штабова за ванредне ситуације у сарадњи са Сектором    

2.4.4.� Израда Планова управљања водама за водна подручја; 

�� Учешће у изради прелимининарних процена ризика од поплава 

�� Израда карата угрожености и ризика од поплава (део Плана управљања) 

2.4.5.� Израда Оперативног плана одбране од поплава на водним подручјима 

2.4.6.� Организација и спровођење одбране од поплава на водним подручјима  

2.4.7.� Припрема конкурсне документације и учешће у спровођењу поступака јавних набавки опреме и материјала; 

2.4.8.� Руковођење и стручни надзор у свима фазама одбране од поплава: теренска контрола обима и квалитета извршених радова,  

2.4.9.� Техничка припрема документације за обрачун и наплату спроведене одбране од поплава а  

2.4.10.� Израда извештаја о спроведеним одбранама   

 

2.5.� Организација и извршење послова за извршење санационих радова на водним објектима:  

2.5.1.� Избор приоритета за санационе радове у складу са годишњим Извештајима о стању одбрамбених линија, 

2.5.2.� Припрема Елабората за санационе радове  
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2.5.3.� Техничка припрема за извршење санационих радова (по утврђеном приоритету: наставак започетих радова, нови радови); 

2.5.4.� Припрема конкурсне документације и учешће у спровођењу поступака јавних набавки радова; 

2.5.5.� Стручни надзор - систематска теренска контрола обима и квалитета извршених санационих радова,  

2.5.6.� Техничка припрема документације за примопредају извршених санационих радова  

 

2.6.� Организација и извршење послова за израду студија, пројеката и планови управљања и припрема инвестиција: наставак реализације започете 

техничке документације,  дефинисање листе и вредности техничке документације за подручја са значајним ризиком од  поплава), 

2.6.1.� Избор приоритета за студије и техничку документацију и припрема пројектних задатака 

2.6.2.� Припрема конкурсне документације и учешће у спровођењу поступака јавних набавки ; 

2.6.3.� Стручни надзор – управљање израдом техничке документације; 

2.6.4.� Обезбеђење услова за пројектовање; 

2.6.5.� Техничка припрема документације за обезбеђење сагласности и дозвола за градњу (техничка контрола); 

 

2.7.� Формирање и ажурирање базе података за обрачун накнада за воде (по члану 192 ЗоВ),, 

2.8.� Формирање и ажурирање базе података о водним објектима за водну документацију , 

2.9.� Међународна сарадња: наставак започетих активности у пројектима међународне сарадње у циљу јачања капацитета служби ЈВП 

„Србијаводе“ 
 
 

ФОРМИРАЊЕ И РАЗВОЈ ВОДНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ ИСТЕМА 

 
1.� Послови планирања  

1.1.� Израда краткорочних и дугорочних планова унапређења водног информационог система. 

1.2.� Организација примене водног информационог система и организација вођења катастра водних објеката, водног добра, коришћења вода и 

загађивача. 

1.3.� Планирање и организација докумената која улазе и излазе из одељења; 

1.4.� Израда и примена интерних стандарда, препорука и правила понашања корисника информационе инфраструктуре; 

1.5.� Сарадња са организацијама и институцијама од интереса за делатност Предузећа везано за информационе технологије, размену података, 

израду јединствене водне основе и јединственог географског информационог система Србије 

1.6.� Научно-техничка сарадња са универзитетима и институтима у земљи и иностранству у домену водопривреде и информатике 

1.7.� Праћење, проучавање и примена законских и других прописа и савремених достигнућа из области информационих технологија; 

1.8.� Дефинисање стратегије за развој јединственог информационог система; 

1.9.� Планирање нових пројеката из домена информационо комуникационих технологија 

1.10.�Планирање и развој сигурности рачунарско-комуникационе инфраструктуре; 

1.11.�Планирање, развој и одржавање серверских рачунара и остале рачунарске опреме; 

1.12.�Планирање, одржавање и сервисирање рачунарске мреже предузећа, као и инсталирање и подешавање радних станица и периферних 

уређаја; 

1.13.�Планирање и додела корисничких налога, регулисање корисничких права; 

1.14.�Планирање и реализација реинжењеринга и реконструкције рачунарске мреже у свим фазама аутоматизације и ревитализације система; 

1.15.�Припремне радње и анализе код планирања развоја информационог система, одржавања и сигурности рачунарско-комуникационе 

инфраструктуре; 

 
2.� Пословно информациони систем и ГИС 

2.1.� Послови одржавања, развоја и имплементације софтвера који се користи у предузећу. 

2.2.� Послови моделовања и пројектовања апликативног софтвера  

2.3.� Израда апликативног софтвера 

2.4.� Сарадња са запосленима на пословима размене и обједињавања података у изради јединственог информационог система 

2.5.� Послови краткорочног и дугорочног планирања и реализације развоја географског информационог система (ГИС) 

2.6.� Послови у вези са развојем, имплементацијом и одржавањем ГИС-а 

2.7.� Послови ажурирања података у ГИС-у 

2.8.� Претраживање базе података на основу упита и израда различитих врста извештаја; 

2.9.� Послови креирања, дизајнирања и одржавања база података; 

2.10.�Имплементација, тестирање и увођење у редован рад база података; 

2.11.�Послови заштите база података од неовлашћеног приступа 

2.12.�Послови креирања редовних резервних копија база података и опоравак база података у случају отказа 

2.13.�Усавршавање постојећих и увођење нових решења у креирању, дизајнирању и експлоатацији база података. 
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2.14.�Вођење документације о инсталираним базама података. 

2.15.�Активности на успостављању, одржавању и развоју информационих сервиса (интранет, интернет итд.), као и послова аутоматске обраде 

података; 

2.16.�Прикупљање свих потребних података за потребе интернет презентације предузећа и контрола функционалности и изгледа садржаја који се 

објављује; 

2.17.�Заштита података и статистичко праћење информационог система; 

 
3.� Одржавање рачунарске и мрежне опреме 

3.1.� Припрема документације и спровођење активности јавне набавке и одржавања рачунарске опреме, наменских програмских пакета и база 

података за крајње кориснике; 

3.2.� Планирање и координација активности на развоју и одржавању информационих технологија у Предузећу. 

3.3.� Послови на пољу планирања развоја, одржавања и сигурности рачунарско-комуникационе инфраструктуре; 

3.4.� Координација и надгледање активности набавке и одржавања рачунарске опреме, наменских програмских пакета и база података; 

 
4.� Подршка запосленима 

4.1.� Активно тестирање апликативног софтвера;  

4.2.� Праћење ефикасности имплементираних апликативних решења 

4.3.� Заштита ауторских права инсталираног софтвера и вођење документације о инсталираном софтверу; 

4.4.� Обука запослених из других одељења која су задужена за рад са пословним и географским информационим системом 

4.5.� Инсталација и прилагођавање корисничких апликација потребама крајњих корисника; 

4.6.� Предлог и инсталација оперативних система и апликативног софтвера на радним страницама; 

4.7.� Подршка крајњим корисницима у раду са системским софтвером; 

4.8.� Подршка запосленима у коришћењу апликативног софтвера  

 

 

 
ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ  
 

1.� Послови накнада по Закону о водама (чл.192. ЗоВ): 

1.1.� Обрачун накнада и издавање решења обвезницима; 

1.2.� Обезбеђење наплате кроз стални контакт са обвезницима по различитим основама, евиденција наплате, анализа и извештаји о реализацији 

наплате; 

1.3.� Праћење и ажурирање статуса обвезника. 

 
2.� Финансијски послови: 

2.1.� Израда финансијских, монетарних, фискалних и статистичких извештаја; 

2.2.� Израда финансијског плана и праћење реализације; 

2.3.� Праћење стања имовине Предузећа са циљем обезбеђења ликвидности и солвентности 

 
3.� Књиговодствени послови: 

3.1.� Праћење и евидентирање свих пословних промена са применом законских прописа. 

 
 

ПРАВНИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ  

1.� Послови јавних набавки; 
2.� Заступање у судским и управним поступцима; 

3.� Израда општих и појединачних (посебно у управном поступку утврђивања накнада по чл.192. ЗоВ) аката и уговора; 
4.� Имовинско правни и општи послови (одржавање пословног простора, инсталација и уређаја, безбедност на раду, архива и др); 

5.� Остали правни и административни послови. 
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 Програм послова и радова који су предвиђени програмом управљања водама владе РС за 2012.годину 

  У Табели 1/1, у  Делу I, поред програма радова за 2012.годину који је усклађен са расположивим средствима из дела Програма 

управљања водама који извршава ЈВП "Србијаводе",  дат је и програм додатних радова и послова, у обиму којим би се обезбедио потребан 

степен одржавања и функционалност изграђених водних објеката за заштиту од вода, надградња постојећих система водних објеката за 

заштиту од вода према утврђеним приоритетима, као и за припрему нове техничке документације за нови инвестициони циклус.  

Укупно су потребна додатна средства у износу од 7.382.160.000 динара (ПОТРЕБНА ДОДАТНА СРЕДСТВА) 

Програм послова и радова на водним објектима за наводњавање у 2012, години 

  У Табели 1/1, у  Делу II,  поред програма радова за први део 2012.године(јануар-јун) 
 

ТАБЕЛА 1/1:  ПРОГРАМ РАДОВА  ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“  У 2012. СА ПРЕГЛЕДОМ ПОТРЕБНИХ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА 
 

Редни 
број 

ПОЗИЦИЈА 

 

ПРОГРАМ 
ЗА 2012. 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА 
СРЕДСТВА 

1 2  3 4 

I 
МПТШВ, РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ:  
РАДОВИ И ПОСЛОВИ   ПРЕДВИЂЕНИ ПРОГРАМОМ УПРАВЉАЊА ВОДАМА ВЛАДЕ РС ЗА 2012. 

 
682.600.000 

 
7.382.160.000 

1. ОДРЖАВАЊЕ ВИШЕНАМЕНСКИХ БРАНА СА АКУМУЛАЦИЈАМА  349.500.000 

1.2. ОДРЖАВАЊЕ  ВИШЕНАМЕНСКИХ БРАНА СА АКУМУЛАЦИЈАМА  349.500.000 

3. ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА  15.000.000 

3.1. СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПРИ ХАВАРИЈСКИМ ЗАГАЂЕЊИМА   15.000.000 

4. УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА И ЗАШТИТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА  542.600.000 5.624.610.000 

4.1. ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА, ЗА ЗАШТИТУ ОД 

ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА И ОДРЖАВАЊЕ ВОДОТОКОВА 
294.000.000 1.496.370.000 

 4.1.1. Редовно одржавање  264.000.000 884.240.000 

 4.1.2. Инвестиционо одржавање  30.000.000 612.130.000 

4.2. ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ   109.000.000 334.900.000 

 4.2.1. Редовно одржавање  96.000.000 189.900.000 

 4.2.2. Инвестиционо одржавање  13.000.000 145.000.000 

4.3. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА, ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА,  

ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА  
83.000.000 3.017.500.000 

4.4. САНАЦИЈА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА, ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА 

ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА И ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 
27.000.000 557.000.000 

4.5. СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ 22.000.000 173.000.000 

4.6. ИЗВОЂЕЊЕ ЗАШТИТНИХ  РАДОВА – БИОЛОШКИ  И  БИОТЕХНИЧКИ РАДОВИ  7.600.000 32.840.000 

4.7. АКТУЕЛИЗАЦИЈА НОРМАТИВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА  13.000.000 

5. СТУДИЈЕ, ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА, ПРОЈЕКТИ И ПРИПРЕМА ИНВЕСТИЦИЈА И ВИС  135.000.000 593.050.000 

5.1. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА 45.000.000 282.050.000 

5.2. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ВОДНЕ ОБЈЕКТЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ 80.000.000 169.000.000 

5.3. ПРИПРЕМА ИНВЕСТИЦИЈА  - 30.000.000 

5.4.  ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ И ВОДНИ КАТАСТРИ 5.000.000 78.000.000 

5.5. ОРГАНИЗОВАЊЕ И ВОЂЕЊЕ ВОДНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ВОДАМА 5.000.000 34.000.000 

6. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА  5.000.000 - 

    

II 
МПТШВ, УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ:  
ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ ПРОГРАМА РАЗВОЈА НАВОДЊАВАЊА У СРБИЈИ: 
РАДОВИ НА ВОДНИМ ОБЈЕКТИМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У 2012. 

200.000.000 800.000.000 

1. ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ  53.950.000 120.000.000 

 1.1.    Редовно одржавање   

 1.2.   Инвестиционо одржавање - рехабилитација постојећих водних објеката за одводњавање за 

двонаменско коришћење 
53.950.000 120.000.000 

2. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ 146.050.000 680.000.000 
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Б. 1.1. ОДРЖАВАЊЕ  ВИШЕНАМЕНСКИХ БРАНА СА АКУМУЛАЦИЈАМА 

* У 2012.години, у оквиру позиције Одржавање вишенаменских брана са акумулацијама,  у Програму управљања водама за 2012. 

годину,  нису предвиђена средства која би се реализовала кроз Програм радова ЈВП "Србијаводе". 

Укупно су потребна средства у износу од **349.500.000 динара за радове којима би се остварила неопходна функционална сигурност и 

стабилност виталних система и опреме у склопу ових брана. ТАБЕЛА 2/1 (ПОТРЕБНА ДОДАТНА СРЕДСТВА) 

Обзиром на стање хидромеханичке и друге опреме, приоритет су радови  на бранама „Бован“ и „Ћелије. 
 
ТАБЕЛА 2/1:     Одржавање вишенаменских брана са акумулацијама  
ПРОГРАМ РАДОВА  ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ У 2012. СА ПРЕГЛЕДОМ ПОТРЕБНИХ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА 

Ред. 
број 

Оп.план 
за 

одбрану 
од 

поплава 

Град 
Општина 

НАЗИВ  БРАНЕ (водоток) 
Позиције радова 

ПРОГРАМ 
2012. 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА 
СРЕДСТВА 

      

   
ВПЦ „МОРАВА“, 

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“ 

*Програмом 
управљања  

водама  у 
2012. нису 

предвиђена  
средства 

**Укупно: 
349.500.000 

   СЛИВ ЈУЖНЕ МОРАВЕ 
 Свега: 

281.500.000 

1.�  М.8.2. Алексинац   "БОВАН" (Моравица)  
 Свега: 

55.000.000 

1.1.   

Генерални ремонт (замена) затварача у низводној 

затварачници евакуатора (припрема техничке 

документације  и радови). 

 

26.000.000 

1.2.   

Генерални ремонт хидромашинске опреме у узводној 

затварачници евакуатора  (припрема техничке 

документације  и радови 

 

24.000.000 

1.3.   
Реализација система ОЈОУ са израдом  упутства за 

предузимање  мера у случају опасности по брану 

 
5.000.000 

2.� М.10.4. Прокупље ''БРЕСНИЦА" (Бресничка река)  
 Свега: 

40.000.000 

2.1.   Израда приступног пута 2,7 км.  40.000.000 

3.� М.10.9. Лесковац „БAРЈE'' (Ветерница)  
 Свега: 

186.500.000 

3.1.   Санација процуривања у  водозахватном тунелу.    35.000.000 

3.2.   
Реализација система ОЈОУ са израдом упутства за 

предузимање мера у случају опасности по брану 

 

150.000.000 

3.3.   Израда узводне ХМ станице  1.500.000 

   СЛИВ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ 
 Свега: 

68.000.000 

4.� М.12.2. Крушевац "ЋЕЛИЈЕ" (Расина)  
 Свега: 

68.000.000 

4.1.   

Ремонт електро инсталација:  

1.   Замена два трополна аутоматска прекидача на електричном 

доводу до трансформатора  

2.   Замена електричне инсталације и релеја за напајање 

електричном енергијом опреме у узводној затварачници 

 

7.000.000 
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Ред. 
број 

Оп.план 
за 

одбрану 
од 

поплава 

Град 
Општина 

НАЗИВ  БРАНЕ (водоток) 
Позиције радова 

ПРОГРАМ 
2012. 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА 
СРЕДСТВА 

      

4.2.   

Ремонт  хидромашинске опреме : 

1.   Ремонт дизалице у узводној затварачници, 

2.   Ремонт дизалице у узводној затварачници 

3.   Репарација клипно прстенастог затварача DN 700 мм на 

испусту гарантованог еколошког протицаја,  санација дела 

цевовода испуста гарантованог еколошког протицаја 

(биолошког минимума) од низводне затварачнице до 

слапишта евакуатора и санација процуривања у излазној 

затварачници 

 

58.000.000 

4.3.   

Мерни инструменти  

Ревитализација или замена мерних инструмената за осматрање 

бране 

 

3.000.000 
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Б. 3.1. СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПРИ ХАВАРИЈСКИМ ЗАГАЂЕЊИМА  

У  делу Програма управљања водама за 2012.годину, који се извршава кроз Програм пословања ЈВП "Србијаводе"  нису предвиђена 

средства за ове активности. 

Реализација планираних активности у 2012. години, извршиће се уколико се обезбеде средства, након ребаланса буџета РС за 

2012.годину.  

 
     ПРОГРАМ МЕРА И АКТИВНОСТИ -  ПОТРЕБНА ДОДАТНА СРЕДСТВА 

Ред. број Позиције радова 
ПРОГРАМ 

ЗА 2012. 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА 
СРЕДСТВА   

1.�  
радови на редовном чишћењу воденог огледала од нафте и нафтних деривата 

на км 853+350 профил Радујевац на реци Дунав 
 5.000.000 

2.�  радови на чишћењу воденог огледала приликом акцидентних ситуација  4.000.000 

3.�  набавка 250 м пливајуће заштитна завеса са додатном опремом  3.000.000 

4.�  набавка бова са спојним плочама  200.000 

5.�  Набавка пратеће опреме за два пловила за рад на води  500.000 

6.�  набавка адсорбената  1.300.000 

7.�  израда Оперативног Плана  1.000.000 

 УКУПНО:  15.000.000 

 

�

�

�

�

�
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За програм радова у области заштите од штетног дејства вода у наредном периоду (за радове на одржавању, изградњи и санацији 

водних објеката за  уређење водотока, за заштиту од поплава, за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода – одводњавање, као и за заштиту од 

ерозије и бујица), укупно су потребна средства у износу од  6.167.210.000  динара (програм за 2012 542.600.000 динара  и потребна додатна средства 

у износу од 5.624.610.000динара: ТАБЕЛА 3/1 ). 
 
ТАБЕЛА 3/1: Заштита од вода: План реализације по водним подручјима 
ПРОГРАМ РАДОВА  ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ У 2012. СА ПРЕГЛЕДОМ ПОТРЕБНИХ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА 

ПОЗ. 
ЗАШТИТА ОД ВОДА  

ПОЗИЦИЈА 

ПРОГРАМ ЗА 2012. 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА 
СРЕДСТВА  

. 

ВПЦ 
„САВА -
ДУНАВ“ 

Вод. подручја 

Сава 

„Д.Дунав“ 
 

ВПЦ 
„МОРАВА“ 

Вод. 

подручје 

 „Морава“ 
 

ЈВП 
"СРБИЈАВОДЕ" 

      

4. 
УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И ЗАШТИТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА 
ВОДА 

  542.600.000 5.624.610.000 

4.1. 

ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И 

ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА, ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА И 

ОДРЖАВАЊЕ ВОДОТОКОВА 

107.853.970 186.146.030 294.000.000 1.496.370.000 

 4.1.1. Редовно одржавање 100.203.970 163.796.030 264.000.000 884.240.000 

 4.1.2. Инвестиционо одржавање 7.650.000 22.350.000 30.000.000 612.130.000 

4.2. ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ  71.500.000 37.500.000 109.000.000 334.900.000 

 4.2.1. Редовно одржавање 63.000.000 33.000.000 96.000.000 189.900.000 

 4.2.2.Инвестиционо одржавање 8.500.000 4.500.000 13.000.000 145.000.000 

4.3. 

ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ 

ВОДОТОКОВА И ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА И  ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА 

ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА 

35.000.000 48.000.000 83.000.000 3.017.500.000 

4.4. 

САНАЦИЈА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И 

ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА, ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ ОД 

ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА И ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 

11.000.000 16.000.000 27.000.000 557.000.000 

4.5. 
СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И 

УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ 
22.000.000 22.000.000 173.000.000 

4.6. 
ИЗВОЂЕЊЕ ЗАШТИТНИХ  РАДОВА : БИОЛОШКИ И БИОТЕХНИЧКИ 

РАДОВИ 
3.100.000 4.500.000 7.600.000 32.840.000 

4.7. 
АКТУЕЛИЗАЦИЈА НОРМАТИВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА 
- - 13.000.000 
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Б. 4.1.   ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА, ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И 
БУЈИЦА И ОДРЖАВАЊЕ ВОДОТОКОВА 

 

За  редовно и инвестиционо одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, као и водних 

објеката за заштиту од ерозије и бујица (у складу са чланом  63. Закона о водама), на годишњем нивоу, потребно је обезбедити укупно средства у 

износу од 1.790.370.000 динара ( ПРИЛОГ 18: ТАБЕЛА 4/1 - Програм за 2012.: 294.000.000 динара и потребна додатна средства: 1.496.370.000). Ова 

вредност обухвата и увећане вредности радова на одржавању водних објеката које су формиране на основу реалних јединичних цена (применом 

реалних економских и званичних статистичких података). 
 
 ТАБЕЛА 4/1: Одржавање водних објеката за уређење водотока, за заштиту од поплава, ерозија и 

бујица и одржавање водотока у  2012:  
 ПРОГРАМ РАДОВА  ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ У 2012. СА ПРЕГЛЕДОМ ПОТРЕБНИХ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА 

ПОЗ. 
ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА 

ПОЗИЦИЈА 

ПРОГРАМ ЗА 2012. 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА 
СРЕДСТВА 

ВПЦ 
„САВА -ДУНАВ“ 

Вод. подручја 

"Сава" и „Д.Дунав“ 

ВПЦ 
„МОРАВА“ 
Вод. подручје 

 „Морава“ 

ЈВП СРБИЈАВОДЕ 

4.1. 

ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И 

ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА, ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА И 

ОДРЖАВАЊЕ ВОДОТОКОВА 

107.853.970 186.146.030 294.000.000 1.496.370.000 

 4.1.1.   Редовно одржавање                               100.203.970 163.796.030 264.000.000 884.240.000 

 4.1.2.   Инвестиционо одржавање  7.650.000 22.350.000 30.000.000 612.130.000 

 
4.1.2/1.   Водни објекти за уређење водотока и заштиту од 

поплава на уређеним  водотоковима  
2.150.000 - 2.150.000 59.300.000 

 4.1.2/2.   Водни објекти за заштиту од  ерозија и бујица - - - 53.500.000 

 4.1.2/3.   Високе и мале бране 5.500.000 22.350.000 27.850.000 499.330.000 

 Високе бране  22.350.000 22.350.000 474.830.000 

 Мале бране 5.500.000 - 5.500.000 24.500.000 

 

 Б.4.1.1. Редовно одржавање водних објеката за уређење водотокова и заштиту од поплава, водних објеката за заштиту 
од ерозије и бујица и одржавање водотокова 

Програмом управљања водама за 2012.годину за редовно одржавање ових објеката, обезбеђена су средства у износу од 

264.000.000 динара. На годишњем нивоу, у наредном периоду потребно је обезбедити средства у укупном износу од 1.148.240.000 динара ( 

ПРИЛОГ 18: ТАБЕЛА 4/1 - Програм за 2012: 264.000.000 динара и потребна додатна средства: 884.240.000 динара ).Овај програм обухвата и лситу 

потребних посебних радова.   

ПРОГРАМ ПОСЕБНИХ РАДОВА 

У оквиру позиција посебних радова у Прилогу 1 предвиђени су радови на одређеним локалитетима или деоницама водних објеката 

(обезбеђење пропусне моћи корита за велике воде), радови на поправци оштећења регулационих и заштитних водних објеката обухваћених 

Оперативним планом (укључујући и објекте из Оперативног плана који нису обухваћени годишњим програмом редовног одржавања), а делом и на 

изграђеним водним објектима који су планирани за укључивање у Оперативни план.  

Посебним радовима обухваћени су и радови на речним деоницама без израђених регулационих и заштитних водних објеката ради 

побољшавања режима течења великих вода на речним деоницама из Оперативног плана и побољшања функционисања изграђених водних 

објеката: одржавање водотоква се изводи у основном и у кориту за велику воду, у циљу повећања или одржавања потребног капацитета 

протицајног профила, као и у зонама ушћа на водама II реда.  

Посебни радови су у Прилогу 1. дати по позицијама:  

 1.3. Посебни радови на водним објектима за заштиту од поплава: НАСИПИ, 

 2.3. Посебни радови на водним објектима за уређење водотокова: РЕГУЛИСАНИ ВОДОТОКОВИ И РЕГУЛАЦИОНЕ ГРАЂЕВИНЕ, 

 4.2. Посебни радови на ВОДНИМ ОБЈЕКТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРПЗИЈА И БУЈИЦА, 

 7.1. Посебни радови на ВОДОТОКОВИМА У ЗОНИ НАСЕЉА. 

У  Табели 4/1-1, дат је детаљан приказ посебних радова које је неопходно реализовати у циљу обезбеђења функционисања водних објеката 

за заштиту од спољних вода из Оперативних плана, а Програм радова за 2012.годину, прилагођен је расположивим средствима за редовно 

одржавање. Обзиром на сагледано стање, у табели су приказани и посебни радови за које је неопходно обезбедити додатна средства (ПОТРЕБНА 

ДОДАТНА СРЕДСТВА). 
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 ТАБЕЛА 4/1-1: Одржавање водних објеката за уређење водотокова, за заштиту од поплава, ерозија и бујица и 

одржавање  водотока:  ПОСЕБНИ РАДОВИ ПРОГРАМ РАДОВА  ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ У 2012. СА ПРЕГЛЕДОМ ПОТРЕБНИХ 
ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

Ред. 
број 

Опер. план 
за 

одбрану 
од 

поплава 

ПРИЛОГ 1.  
ПОСЕБНИ РАДОВИ  

ВОДНИ ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ  ОД ПОПЛАВА  

ПОЗИЦИЈА 

ПРОГРАМ ЗА 
2012. 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА 
СРЕДСТВА  

1.3.  НАСИПИ   

     

  Листа потребних радова у 2012.  години ЈВП „Србијаводе“ 
УКУПНО: 

25.600.000 

УКУПНО: 

222.550.000 

   ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, БЕОГРАД 
Свега: 

5.500.000 

Свега: 

44.000.000 

  ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДОЊИ ДУНАВ“ 
Свега: 

1.900.000 

Свега: 

19.500.000 

1� Д.1.1. 

Локална заштита деснообалног насипа на Јасеничкој реци у зони Чуварнице I – 

Заштита минор корита Јасеничке реке у дужини око 150м  каменим набачајем  са 

израдом ножице и каменим набачајем са заштитом  геофолијом. 

1.000.000  

2� Д.1.3. 
Насип на Великом Тимоку код Трнавца Уређење принасипских појаса, сечење и 

уклањање дрвећа, шибља. 
750.000 1.285.000 

3� Д.3.1. 

Деснообални насип реке Дунав, чуварница бр.1 у Куличу- обнављање и поправка 

чуварнице бр.1 код села Кулич: грађевински радови, поправка крова, замена 

прозора, кречење 

150.000 75.000 

4� Д.22.1. 
Деснообални насип на Млави од моста у Малом Црнићу до моста у Великом Селу на 

више кратких деоница – поправка круне насипа km 17+200 до 25+200. 
 2.510.000 

5� Д.2.1. 

Насип на Белом Тимоку у Зајечару. Уређење принасипских појаса, сечење и 

уклањање дрвећа, шибља, вађење пањева, чишћење терена булдозером и багером 

са одвозом материјала 

 2.430.000 

6� Д.1.1. 

Јасеничка река, Чуварница број 2 - Обнављање и поправка чуварнице код села 

Србово, Јасеничка река км. 4+395, грађевински радови, поправка крова, замена 

прозора, кречење, 

 500.000 

7� Д.2.3. 

Посебни радови код насипа -Чуварница у Књажевцу - Реконструкција и поправка 

чуварнице у Књажевцу, грађевински радови, поправка крова, замена прозора, 

кречење, 

 500.000 

8� Д.2.4. 

Сврљишки Тимок у Сврљигу - Поправка оштећеног насипа дуж реке на дужини од 

око 750 м, довоз и уградња земљаног материјала, формирање и затрављивање 

косина,… 

 400.000 

9� Д.2.1. 

Локална заштита левообалног насипа на Белом Тимоку каменим набачајем  - 

Заштита минор корита Белог Тимока у дужини око  200м каменим набачајем са 

израдом ножице и каменим набачајем са заштитом геофолијом 

 2.000.000 

10� Д.3.1. 

Деснообални насип р.Дунав од USSteel канала до ЦС Кулич –поправка баласта и 

круне насипа: равњање уз довоз недостајућег земљаног материјала, 

затрављивање, довоз шљунка и равњање и ваљање по круни насипа 

 4.000.000 

11� Д.22.1. 
Посебни радови код насипа – д.о.насип на Млави од моста у Салаковцу 12+486-

12+786 – поправка круне насипа 
 1.500.000 

12� Д.22.2. 
Попрака круне насипа( локалних оштећења) : левообални насип уз Млаву од моста у 

Великом селу до ушћа потока Чокордин у Рашанцу  - 5км.  
  1.000.000 

13� Д.22.6. 
Деснообални насип реке Пек у Кучеву – поправка оштећене круне и косине насипа: 

довоз недостајуће земље, формирање оштећеног насипа, затрављивање 
  800.000 

14� Д.22.3. 

Левообални насип реке Млаве код Чокордина- Поправка оштећеног принасипског 

појаса и насипа, земљани радови за формирање тела насипа и однетог принасипског 

појаса и камени радови за заштиту новоформиране речне обале 

  1.000.000 

15� Д.22.3. 
Лева обала  на реци Млави, км 30+450, Поправка баласта насипа на левој обали и 

заштита новоформиране обале  ломљеним каменом. 
  1.500.000 
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Ред. 
број 

Опер. план 
за 

одбрану 
од 

поплава 

ПРИЛОГ 1.  
ПОСЕБНИ РАДОВИ  

ВОДНИ ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ  ОД ПОПЛАВА  

ПОЗИЦИЈА 

ПРОГРАМ ЗА 
2012. 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА 
СРЕДСТВА  

1.3.  НАСИПИ   

     

  ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „САВА“ 
Свега: 

3.600.000 

Свега: 

24.500.000 

16� С.4.2. 

Река Добрава – Уређење принасипског појаса и обезбеђење пропусне моћи  

протицајног профила на реци  Добрави. Чишћење протицајног профила – сечење 

дрвенасте вегетације из корита водотока са уклањањем и применом хемијских 

средстава за спречавање даље репродукције посечене вегетације. 

1.200.000 5.890.000 

17� С.5. 
Посебни радови- поправка оштећених  цевастих пропуста, изливних глава и 

заштитних клапни у склопу одбрамбених  насипа реке  Тамнаве и р. Уб. 
260.000 890.000 

18� С.6.1. 

Деснообални дрински насип на обилазном путу око Лознице са успорним насипима 

реке Дрине: поправка и допуна материјала у тело насипа, формирање косина, 

израда прелазне рампе са тврдом подлогом од камена, формирање и 

затрављивање косина. 

660.000 220.000 

19� С.6.2. 
Посебни радови- поправка локалних оштећења одбрамбеног  насипа Лешничке 

реке 
580.000  

20� С.7 
Левообални  насип дуж Сабирног канала у Љубовији: поправка и допуна материјала 

у тело насипа, формирање тела насипа  
900.000 1.500.000 

21� С.4.1. 

Деснообални насип реке Саве, Прово – Орлача, Поравнавање круне насипа са 

довозом и уградњом новог материјала, да би се круна насипа уједначила и 

обезбедио исти степен заштите подручја. Потребно је наставити и са уређењем 

принасипског појаса у брањеном подручју, са израдом тврдог коловоза од шљунка 

или туцаника да би се обезбедила проходност у време великих вода реке Саве 

  1.000.000 

22�   Интервенције по налогу Водне инспекције и Руководиоца за одбрану од поплава   15.000.000 

  
ВПЦ „МОРАВА“  

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА” 

Свега: 

     20.100.000 

Свега: 

     178.550.000 

23� М.4.1 
Уређење старог корита реке Јасенице (''Старача'' ободно-одводни канал) у оквиру 

брањене касете ''Сепци'' од км 0+000 до км 5+625 
17.000.000  

24� М.12.9. 
Рашка у Новом Пазару - поправка оштећене камене облоге на регулисаној деоници 

Рашке у Новом Пазару 
3.100.000  

25� М.8.1 Чишћење од наноса Мозговачке реке – деоница од км 0+000 до км 1+454,21  500.000 

26� М.9.1 
Чишћење од наноса и растиња минор корита реке Нишаве - деоница од железничког 

моста у Нишу до моста у Просеку 10 км 
 5.750.000 

27� М.1.2. Деснообални насип реке Језаве-Поправка насипа и чишћење корита реке Језаве  8.800.000 

28� М.1.2. 
Посебни радови на заштити левообалног насипа на Великој Морави код Лозовика на 

км 32+000-34+000 
     15.000.000 

29� М.1.4. Поправка левообалног насипа реке Раље и чишћење минор корита од наноса  4.000.000 

30� М.2.2. 
Заштита деснообалног насипа каменим набачајем на Великој Морави код Пољане на 

км 36+000-37+000 
     20.000.000 

31� М.7.1 
Реконструкција левообалног моравског насипа од друмског моста у Ћуприји до села 

Трешњевица 
 18.000.000 

32� М.7.2 
Поправка форланда и корита Јовановачке реке деоница од мокрог прелаза до 

железничког моста 
 9.000.000 

33� М.8. 
Одржавање протицајног профила реке Јужне Мораве у зони мостова на територији 

општина Дољевац, Ниш, Лесковац, Алексинац- чишћење од пањева, дрвећа и наноса. 
 10.000.000 

34� М.8.1 

Чишћење од наноса и растиња минор корита реке  Моравице кроз Алексинац - 

деоница од друмског моста код кланице до моста на аутопуту Ниш-Београд у дужини 

од 2,2км 

 4.000.000 

35� М.8.1 

Деснообални насип на Ј.Морави од Мозговачке до Рудничке петље - сеча стабала на 

целој деоници од 9.500 m' и уградња жабљег поклопца Ø500 на пропусту кроз насип у 

селу Бобовиште 

 5.000.000 

36� М.9.1 
Затварање прекинутог левообалног насипа на реци Нишави од км. 9+430 до км. 

10+090 – земљани радови 
 5.000.000 

37� М.9.1 Чишћење од наноса корита реке Нишаве -деоница код села Поповац у дужини од  5.000.000 
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300м 

38� М.9.2 
Чишћење од наноса и растиња корита Мокрањске реке - деоница од ушћа у Нишаву 

до Беле Паланке у дужини од 1,05 км 
 3.000.000 

39� М.9.2 
Деснообални насип на Нишави од Моклишта до Б.Паланке - поправка оштећене круне 

насипа у дужини од 1000 m' – земљани радови 
 5.000.000 

40� М.9.2 
Левообални насип уз Нишаву од Б.Паланке до села Црквице-поправка оштећене 

обале каменим набачајем, низводно од Гламског моста у дужини од 130 m' 
 5.000.000 

41� М.9.5 
Поправка насипа у Пироту од км 110+100 до км 111+581 и сечење стабла и чишћење 

корита од наноса  у Пироту 
 2.000.000 

42� М.10.2 
Чишћење од наноса и растиња корита реке Топлице – деоница узводно и низводно од 

друмског моста у Дољевцу 
 2.500.000 

43� М.10.2 
Чишћење од растиња минор корита реке Топлице кроз Прокупље - деоница узводно и 

низводно од моста код аутобуске станице 
 1.000.000 

44� М.10.8 
Река Јабланица – поправка круне  деснообалног насипа у селу Ћеновац Л=4.000,0 и 

чишћење корита од шибља и муља Л=400,0м 
 10.000.000 

45� М.10.8 
Река Ветерница – чишћење корита од шибља, стабала и наноса, од бетонског моста у 

селу Богојевцу па узводно Л=1000,0м 
 2.800.000 

46� М.11.1 
Поправка оштећења левообалног насипа на Јужној Морави  Давидовац – Бујановац 

код насеља Божињевац у дужини од 150 м. – каменим набачајем 
 1.500.000 

47� М.11.1 
Поправка оштећења обостраних насипа на реци Моравици од км. 3+000 до км.4+000 

у близини места Осларе – земљани радови 
 1.000.000 

48� М.11.1 
Кршевичка река – чишћење корита од шибља, стабала и наноса  по целој дужини 

између насипа Л= 3.500,0м 
 4.000.000 

49� М.12. 
Рибница у Краљеву - поправка оштећене камене облоге  и бетонских прагова на 

регулисаној деоници реке Рибнице у Краљеву 
 2.100.000 

50�
М.12. и 

М.13. 

Насипи на З.Морави (Крушевац, Трстеник, Краљево, Чачак, Пожега) - уградња 

насипских капија и изградња рампи - 20 ком  
 1.000.000 

51�
М.12. и 

М13. 

Деспотовица  у Горњем Милановцу - поправка оштећене камене облоге, чишћење 

наноса на регулисаној деоници Деспотовице у Горњем Милановцу 
 1.600.000 

52� М13.1. 
Чемерница у Чачку – Обезбеђење пропусне моћи – сечење растиња у кориту реке у 

дужини од 6,3 км 
 1.000.000 

53� М13.1. 

Западна Морава у Чачку – Обезбеђење пропусне моћи реке Западне Мораве – 

чишћење наноса са форланда, шљунка и камена из основног корита на деоници од 

пешачког моста до рекреационе бране 

 6.000.000 

54� М.13.9. 
Ђетиња у Ужицу - поправка оштећене камене облоге  на регулисаној деоници реке 

Ђетиње у Ужицу 
 4.000.000 

55�  Интервенције по налогу Водне инспекције и Руководиоца за одбрану од поплава  15.000.000 

�

�
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  Листа потребних радова у 2012. години ЈВП „Србијаводе“ 
УКУПНО: 

 9.460.000 

УКУПНО: 

578.160.000 

   ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, БЕОГРАД 
Свега: 

5.160.000 

Свега: 

453.660.000 

  ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДОЊИ ДУНАВ“ 
Свега: 

1.600.000 

Свега: 

57.710.000 

1� Д.2.2. 
Сврљишки Тимок кроз Књажевац од км. 0+700 до км.1+300 поправка камене 

облоге регулисаног дела водотока са ојачавањен ножице  
1.290.000 1.770.000 

2� Д.22.6. 
Река Млава са притокама у Жагубичкој касети – радови на обезбеђењу пропусне 

моћи – радови на чишћењу од шибља, дрвећа, отпада и наноса 
310.000 250.000 

3� Д.3.1 

Вучачки поток у Смедереву од km 1+012-2+700 - Обезбеђење пропусне моћи - 

сечење шибља и дрвећа и чишћење регулисаног корита Вучачког потока у 

Смедереву од km 1+500-1+850 

  2.230.000 

4� Д.22.6. 
Регулисано корито реке Пек и Кучајнске реке – обезбеђење пропусне моћи – 

чишћење од шибља и дрвећа и наноса 
  3.160.000 

5� Д.1.1. 

Јасеничка река, км 2+735-км.4+395-Обезбеђење пропусне моћи-чишћење корита 

Јасеничке реке од дрвећа, растиња и наноса Измуљивање речног корита 

сувоземном механизацијом, вађење пањева,утовар у возило и транспорт до 

депоније 

 3.000.000 

6� Д.2.1. 

Посебни радови код регулисаних водотока: - Црном Тимоку, у зони врећасте бране, 

од км 2+900 до км 3+600, општина Зајечар - Обезбеђење пропусне моћи-чишћење 

наноса са транспортом истог у зони врећасте бране на Црном Тимоку од км 2+900 до 

км 3+600, општина Зајечар. 

 2.000.000 

7� Д.2.2. 

Сврљишки Тимок кроз Књажевац, од км 7+400 до км 7+800Обезбеђење пропусне 

моћи - чишћење регулисаног водотока Сврљишког Тимока од шибља, дрвећа и 

наноса кроз Књажевац од км 7+400 до км 7+800, општина Књажевац 

 2.000.000 

8� Д.22.1. 

Река Млава од Салаковца до М.Црнића (14+087-18+388) - Обезбеђење пропусне 

моћи - сечење шибља и дрвећа и чишћење регулисаног корита реке Млаве од 

наноса од Салаковца до М.Црнића (14+087-18+388) 

 2.500.000 

9� Д.22.1. 

Река Млава у зони Рашанца- измуљивање корита реке Млаве ради обезбеђења 

протицајног профила, уклањање спруда из корита који угрожава обале и мост у 

Рашанцу на km 31+450 

 1.800.000 

10� Д.22.3. 

Река Млава од Рашанца до Трновча (0+000-5+470) - Обезбеђење пропусне моћи - 

сечење шибља и дрвећа и чишћење регулисаног корита реке Млаве од наноса од 

Рашанца до Трновча (0+000-5+470) 

 6.000.000 

11� Д.22.6. 
Река Пек и Кучајна у Кучеву - Обезбеђење пропусне моћи-чишћење регулисаних 

корита реке Пек и Кучајне у Кучеву, 
 3.000.000 

12� Д.3.1. 

Старо регулисано корито р.Језаве од km 0+000 до km 8+000, деоница од km 5+200 

(преграда бр.3) до km 8+000- Обезбеђење пропусне моћи-чишћење корита реке 

Језаве и санација препуста 

  6.000.000 

13� Д.22.1. 
Река Витовница у Кули : обезбеђење пропусне моћи, сечење шибља и дрвећа, 

чишћење од наноса 
  2.500.000 

14� Д.1.2. 

Грабовачки поток у селу Давидовац, СО Кладово - Обезбеђење пропусне моћи - 

чишћење од шибља и наноса регулисаног корита Грабовачког потока у селу 

Давидовац, општина Кладово 

  2.000.000 

15� Д.1.2. 

Гробљански поток у насељу Брза Паланка, општина Кладово Обезбеђење пропусне 

моћи - чишћење од шибља и наноса регулисаног корита Гробљанског потока у 

насељу Брза Паланка, општина Кладово 

  2.000.000 
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16� Д.2.1. 

Бели Тимок у Зајечару - Обезбеђење пропусне моћи - чишћење од растиња и дрвећа 

делова Белог Тимока и наноса-спрудова од км. 0+000 до км. 5+300, План за 2010. је 

деоница у дужини 1,5 

  3.000.000 

17� Д.2.3. 

Црни Тимок низводно и узводно од регулисаног корита у Зајечару, општина Зајечар - 

Обезбеђење пропусне моћи-наставак чишћења дрвећа, шибља и наноса из корита 

Црног Тимока низводно и узводно од регулисаног корита у Зајечару, општина 

Зајечар 

  3.000.000 

18� Д.2.3. 

Трговишки Тимок од, км 1+500 до км 3+500, општина Књажевац - Обезбеђење 

пропусне моћи-чишћење делова Трговишког Тимока од растиња и наноса од км 

1+500 до км 3+500, општина Књажевац 

  2.000.000 

19� Д.2.3. 

Правачка река у Сврљигу, од км 0+200 до км 0+350 и од км 1+500 до км 3+187 - 

Обезбеђење пропусне моћи - сечење шибља, дрвећа и чишћење корита од наноса 

Правачке реке од км 0+200 до км 0+350 и од км 1+500 до км 3+187, општина 

Сврљиг 

  1.500.000 

20� Д.2.4. 

Велика Арнаута кроз Бољевац од км 0+000 до км 5+600 и део потока Змијанац, 

општина Бољевац - Обезбеђење пропусне моћи - поправка оштећења регулације  и 

чишћење шибља, дрвећа и наноса у кориту Велике Арнауте кроз Бољевац од км 

0+000 до км 5+600 и дела потока Змијанац, општина Бољевац 

  2.000.000 

21� Д.3.2. 

Ћириловачки поток узводно од ретензије и ретензионог простора кроз насеље 

Ковачићево у дужини од 1000 m. Обезбеђење пропусне моћи- сечење шибља и 

дрвећа и чишћење корита 

  2.000.000 

22� Д.22. 

Река Млава, km 9+000- km 12+000; km 14+800; km 38+750- Чишћење корита реке 

од чепова, стабала и наноса од дрвне масе покренуте током већих протицаја на 

више локација 

  2.000.000 

23� Д.2.4. 
Црни Тимок код Сумраковца - Обезбеђење пропусне моћи-чишћење суженог, 

засутог и обраслог речног корита Црног Тимока код Сумраковца, 
  2.000.000 

  ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „САВА“ 
Свега: 

3.560.000 

Свега: 

395.950.000 

24� С.5.1. 

Одржавање регулисаног водотока Колубаре кроз Ваљево, поправка оштећених 

делова камених облога-плочника на реци Колубари ( км. 0+000 до 4+260, на више 

локалитета кроз Ваљево) 

1.290.000 2.460.000 

25� С.6. 

Регулисани водотоци у Крупњу: Поправка камених облога и река Ликодра 

(Брезовачки правац)- поправка стабилизационих прагова и чишћење попрачног 

профила од наноса и дрвенасте вегетације 

520.000 1.630.000 

26� С.6.2. 
 Обезбеђење пропусне моћи-уређење протицајног профила и поправка локалних 

оштећења на регулисаном делу Везног канала у Лозници 
260.000 280.000 

27� С.7.1. Поправка - затварање касете на делу Моштаничког потпка у Малом Зворнику  4.080.000 

28� С.4.-С.6. 

Река Дрина од ушћа до ХЕ Зворник – Заштита рушевних обала и поправка 

изграђених обалоутврда од ломљеног камена дуж десне обале на више локалитета, 

200 – 1.500 м (Ушће; Адица; Васин Шиб; Подине; Савковача; Тиквата; Кандрак; 

Дубовић; Куртовића ада; Ардамовача; Пуревине; Скокиновача; Алановића навоз; 

Ушће Јадра; Бања Ковиљача; ) 

  195.000.000 

29� С.4.-С.6. 
Ушће Дрине  0+000 – 0+700 - Наставак израде паралелне грађевине између напера 

изграђених предходних година, а у циљу спречавања зарушавања речне обале 
  4.000.000 

30� С.4.-С.6. 

Локалитет Адица, 0+900 – 3+500 – заштита оштећења обале (на више локалитета, 

које прети да активира старачу и помери ушће Дрине низводно за неколико км. 

Изграђену обалоутврду, 120 м, 1998. године потребно је допунити новим 

количинама камена) 

  30.000.000 

31� С.4.-С.6. 

Васин шиб, 5+200 – 6+450 - заштита оштећења обале 

(Обалоутврда саграђена 1997, 626м на км. 5+845 и 1994, 680, на км. 5+930 узводно, 

потребно је допунити да би се спречио удар Дрине, низводно од ове локације)  

  3.500.000 

32� С.4.-С.6. Васин шиб, узводно, 6+310 – 7+100 - заштита оштећења обале (На овом лкалитету   8.000.000 
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изграђена је обалоутврда дужине 1.200 м, која је доста оштећена, кверне на више 

места, посебно је угрожено низводних 900м. Потребна значајнија допуна каменом) 

33� С.4.-С.6. 

Подине, 8+600 – 9+200 – обезбеђење стабилности (На овој локацији однета је обала 

на дужини преко 700м, са дубоким уласком у 38.подручје, преко 100м. Обалоутврда 

на овом потезу изграђена је 1995, 1996 у три наврата. У претходним годинама нису 

вршене допуне камена, ножица облоге је делимично потонула па постоји претња да 

Дрина поново начне овај део обале). 

 6.000.000 

34� С.4.-С.6. 

Савковача, 13+760 – 16+300 - заштита оштећења обале (Постоји изграђена 

обалоутврда дужине 1.7000м, на делу 14+088 – 13+660, уочена су знарна 

оштећења ножице обалоутврде коју је потребно санирати, односно урадити део од 

160м који није ни урађен.) 

 8.000.000 

35� С.4.-С.6. 

Тиквата, 15-300 -17+300 - заштита оштећења обале( Делимична санација рушевних 

обала извршена је 2003. године,115м, која је у солидном стању. Интензивна рушења 

постоје низводно, на дужини од око 400м, км. 16+586 – 16+664, ) 

 8.500.000 

36� С.4.-С.6. 

Кандрак-Павловића ћуприја, 18+200 – 19+500 - заштита оштећења обале (Током 

1983 и 1984, урађена је обалоутврда дужине 1.300м. Ова обалоутврда је 

реконструисана 1993-1998, да би се што боље заштитио мост преко Дрине. Ова 

обалоутврда је стално изложена ударима воде, те ју је потребно стално контролисати 

и допуњавати.. Тренутно је најугроженији најузводнији део, км 18+500 – 19+300) 

 8.000.000 

37� С.4.-С.6. 

Дубовић, 21+000 – 22+000 - заштита оштећења обале (Овај локалитет је тренутно 

један од најугроженијих, угрожено је пољопривредно земљиште, пут, шуме и 

новоизграђено извориште воде, пумпе и трафо станица. На 21+000 активирао се 

стари рукавац, неопходно је заштитити бар 1.000м обале) 

 57.000.000 

38� С.4.-С.6. 

Куртовића ада, 23+000 – 25+500 -  заштита оштећења обале(Током предходних 

година од 1995-2009 године интервенисало се у више наврата изградња делова 

обалоутврда и попречна грађевина. Дужина изграђених обалоутврда је око 1.200м, 

стим што је река део однела. 2009. године изгражено је око 150м, 22+600 – 22+750. 

Потребно је наставити даљу израду до км. 22+050)  

 5.000.000 

39� С.4.-С.6. 

Ардамовача,26+500 – 27+000 - заштита оштећења обале ( Активиран је стари 

рукавац на км. 27+800, па је дошло до интензивног рушења обале, неопходно је 

заштитити обалу на дужини око 700м и наћи решење да се река врати у стари ток) 

 6.500.000 

40� С.4.-С.6. 

Скокиновача-Алановића навоз, 28+000 – 29+000 - заштита оштећења обале(На 

овом локалитету река је променила ток и изазвала рушење око 700м обале. У току 

2010 године извршени су радови на осигурању десне обале реке Дрине у дужини од 

400 м'. Потребно је у 2011. години приступити завршетку радова на овој деоници) 

 30.000.000 

41� С.5.3. 

Река Уб, узводно од насеља км.12+289-км.13+454 и река ГрачицаОбезбеђење 

пропусне моћи и уређење протицајног профила регулисаног корита Убаче, узводно 

од насеља км.12+289-км.13+454 и реке Грачице 

 12.000.000 

42� С.5. 

Поток Годевац, СО Љиг - Обезбеђење пропусне моћи-чишћење потока Годевац 

узводно од улива у реку Љиг, Чишћење протицајног профила и санација оштећених 

делова објекта 

 2.000.000 

43� С.6. 
Река Јадар у Осечини Обезбеђење пропусне моћи-уређење протицајног профила 

чишћење минор и мајор корита реке Јадар у Осечини 
 4.000.000 

  
ВПЦ „МОРАВА“, НИШ 

 ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“ 

УКУПНО  

          4.300.000 

УКУПНО    

124.500.000 

  СЛИВ ВЕЛИКЕ МОРАВЕ  
Свега: 

113.000.000    

44� М.3. 
Чишћење корита Липарског потока и враћање тока у корито и осигурање критичних 

места каменом 
 30.000.000 

45� М.4.1. Чишћење корита реке Јасенице – обезбеђење пропусне моћи и формирање  22.000.000 
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Ред. 
број 

Опер. план 
за одбрану 
од поплава 

ПРИЛОГ  1.  
ПОСЕБНИ РАДОВИ 

ВОДНИ ОБЈЕКТИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА  

ПОЗИЦИЈА 

ПРОГРАМ 
ЗА 2012 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА 
СРЕДСТВА 

     

2.3.  РЕГУЛИСАНИ ВОДОТОКОВИ И РЕГУЛАЦИОНЕ ГРАЂЕВИНЕ   

     

левообалног насипа у пројектованим габаритима : потез Мраморак - Наталинци 

46� М.6.2. 
Чишћење од наноса и растиња корита реке Белице-деоница кроз село Трнава у 

дужини од 4.670м 
 9.000.000 

47�  М.7.2. 
Чишћење корита реке Црнице - чишћење од крупног растиња на деоници узводно 

од атопута до села Главице 
 10.000.000 

48� М.7. 
Чишћење корита реке Грзе у атару села Мириловац и Давидовац, враћање тока у 

корито и осигурање критичних места каменом 
 42.000.000 

  СЛИВ ЈУЖНЕ МОРАВЕ 
Свега: 

4.300.000 

Свега: 

11.500.000 

49� М.10.8. 
Поправка оштећене камене ножице, прага подслапља, на реци Јабланици  

низводно од моста у селу Живкову 
4.300.000  

50� М.8.1 
Поправка оштећене камене облоге у минор кориту реке Моравице – деоница кроз 

Алексинац  
 2.000.000 

51� М.9.6. 
Обострани насипи на Нишави у Димитровграду - поправка оштећене камене 

облоге. 
 3.000.000 

52� М.11.1. 

Поправка оштећене обалоутврде од каменог набачаја левообалног насипа Рибинце 

– Нерадовац – Павловац на стационажи км 2+000,0 оштећење дужине Л=320,0м и 

ширине 4,0м 

 2.500.000 

53� М.9.5. Поправка оштећеног регулисаног минор корита реке Нишаве у Пироту  3.000.000 

54� М.10.2. 
Поправка оштећене камене облоге реке Топлице у Прокупљу – деоница низводно 

од моста код аутобуске станице 
 1.000.000 

�
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Ред. 
број 

Опер. 
план за 

одбрану 
од 

поплава 

ПОСЕБНИ РАДОВИ- 
Водни објекти за заштиту од ерозија и бујица  

ПОЗИЦИЈА 

ПРОГРАМ 
ЗА 2012. 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА 
СРЕДСТВА  

4.2.  ВОДНИ ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА   

     

  Листа потребних радова у 2012. години ЈВП „Србијаводе“ 
УКУПНО: 

     980.000 

УКУПНО: 

     30.330.000 

   ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, БЕОГРАД 
Свега: 

980.000 

Свега: 

14.180.000 

  ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДОЊИ ДУНАВ“ 
Свега: 

980.000 

Свега: 

10.680.000 

1� Д.1. 

Посебни радови код објеката за заштиту од ерозија и бујица: Слатинска река у Слатини - 

Чишћење регулисаног тока реке од наноса, дрвећа и шибља, утовар у возила и 

транспорт до депоније 

150.000 3.300.000 

2� Д.22. 
Посебни радови код објеката за заштиту од ерозија и бујица: преграда број IX/9 у 

Затоњу СО Велико Градиште- прва фаза поправке зарушене преграде 
830.000 880.000 

3� Д.1. Посебни радови код објеката  за заштиту од ерозије и бујица: Злотска река, СО Бор   500.000 

4� Д.22. 

Посебни радови код објеката за заштиту од ерозија и бујица: Добранска река СО 

Голубац - Чишћење речног корита изнад заплава против ерозионе преграде, вода 

плави пут за прилаз домаћинствима (300 домаћинства, 700 становника) 

  1.000.000 

5� Д.Ђ. 

Посебни радови код објеката за заштиту од ерозија и бујица: Гувански и Дедински 

поток СО Голубац – Чишћење корита од биљне вегетације у зони пропуста на 

Ђердапској магистрали и кратке деонице до улива у Дунав 

  2.000.000 

6� Д.1.1. 

Уклањање материјала из регулисаних речних корита - Братујевачки отока, зводно, 

општина Неготин - Обезбеђење пропусне моћи - чишћење од шибља и наноса 

регулисаног корита Братујевачког потока и узводно, општина Неготин 

  1.500.000 

7� Д.1.1. 

Уклањање материјала из регулисаних речних корита - Рајачки поток, низводно,, 

општина Неготин - Обезбеђење пропусне моћи - чишћење од шибља и наноса 

регулисаног корита Рајачког потока и низводно, општина Неготин 

  1.500.000 

  ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „САВА“ 
 Свега: 

3.500.000 

8� С.7. 
Објекти за заштиту од ерозија и бујица: река Милешевка, Поправка десног крила зуба 

преграде, узводно од манастита Милешева   
1.500.000 

9� С.7. 

Објекти за заштиту од ерозија и бујица: река Љубовиђа, преграда Римски мост, 13+200, 

Поправка  темеља и зуба преграде са насипањем крупним каменом и бетонским 

праговима   

2.000.000 

  
ВПЦ „МОРАВА“, НИШ 

 ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“ 

 УКУПНО 

16.500.000 

  СЛИВ ЈУЖНЕ МОРАВЕ 
 Свега: 

8.000.000 

1� М.9. 
Посебни радови код објеката за заштиту од ерозија и бујица: Кутинска и Барбешка река: 

Чишћење бујичних  преграда од наноса на Барбешкој и Кутинској реци  
 2.000.000 

2� М.10. 

Посебни радови код објеката за заштиту од ерозија и бујица: Туловска река у Тулову и 

Зољеву: Чишћење речног корита изнад заплава против ерозионих преграда и 

уклањање дрвећа и шибља у кориту реке - вода плави пут за прилаз домаћинствима и 

њихове окућнице у зони пропуста испод прилазних мостова  

 6.000.000 

  СЛИВ ЗАПАДНЕ  МОРАВЕ 
 Свега: 

8.150.000 

3�  

Посебни радови код објеката за заштиту од ерозија и бујица: Чишћење од наноса 

речног корита, вађење пањева, сеча дрвећа и сечење шибља, реке Грошнице низводно 

од Водојаже до улива у Лепеницу.  

 8.150.000 

�

�
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Ред. 
број 

Опер. 
план за 

одбрану 
од 

поплава 

ПОСЕБНИ РАДОВИ- 

ПОЗИЦИЈА 

ОСНОВНИ 
ПРОГРАМ 

ЗА 2012. 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА 
СРЕДСТВА  

7.1.  ВОДОТОКОВИ У ЗОНИ НАСЕЉА   

     

  ЈВП „Србијаводе“ 
 УКУПНО: 

     53.200.000 

  ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, БЕОГРАД 
 Свега: 

     29.200.000 

  ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДОЊИ ДУНАВ“ 
 Свега: 

     16.700.000 

1� Д.1.2. 

Одржавање водотокова у зони насеља: - Река Шајна Матка, село Кладушница, СО 

Кладово - Обезбеђење пропусне моћи-чишћење регулaције корита реке Шајна 

Матка од наноса, растиња и дрвећа у селу Кладушница, опш. Kладово   

3.000.000 

2� Д.1. 
Кара поток у Кладову, општина Кладово - Обезбеђење пропусне моћи-радови на 

чишћењу и проширењу Кара потока у Кладову, општина Кладово   
2.000.000 

3� Д.2 

Одржавање водотокова у зони насеља :  Сврљишки Тимок у Књажевцу - Поправка 

оштећених делова кејског зида на Сврљишком Тимоку, уградња ломљеног камена, 

у бетону са потребним заливањем цементним малтером    

2.200.000 

4� Д.2.1. 
Одржавање водотокова у зони насеља :  Црни и Велики Тимок у Зајечару - Фуговање 

камене облоге, са поправком мањих оштећења   
4.000.000 

5� Д.3.2. 
Удовички поток у Смедереву – Обезбеђење пропусне моћи  - радови на чишћењу од 

шибља, дрвеће, отпада и наноса   
2.000.000 

6�  
Кинета потока у Бискупљу СО Велико Градиште, обезбеђење пропусне моћи, радови 

на чишћењу од наноса у дужини од 500 m   
1.500.000 

7� Д.22.6. 
Крупајска река на потезу Сиге – Милановац: радови на обезбеђењу пропусне моћи – 

радови на чишћењу од шибља, дрвећа, отпада и наноса   
2.000.000 

  ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „САВА“ 
 Свега: 

     12.500.000 

8� С.5. 

Одржавање водотокова у зони насеља: Колубара у Ваљеву, Поправка оштећених 

делова камених облога-плочника на реци Колубари, уградња ломљеног камена, у 

бетону са потребним заливањем цементним малтером    

3.500.000 

9� С.6. 

Одржавање водотокова у зони насеља: Кржава, Богоштица, Чађавица у Крупњу, 

Поправка оштећених делова камених облога-плочника на водотоцима: Кржава, 

Богоштица и Чађавица, Припрема подлоге од шљунка и камена, уградња ломљеног 

камена у бетону, са потребним заливањем цементним малтером и фуговање 

спојница   

2.500.000 

10� С.5. Одржавање водотокова у зони насеља: Тамнава код Коцељеве   6.500.000 

  
ВПЦ „МОРАВА“, НИШ 

 ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“ 
 

Свега: 

   36.500.000 

11� М.4. 
Одржавање водотокова у зони насеља : Наставак радова на Рачи код Раче, чишћење 

минор корита од наноса 
 5.000.000 

12� M.6. 
Одржавање водотокова у зони насеља: Чишћење корита Вољевачког корита од 

растиња и измуљивање, Град Јагодина 
 3.000.000 

13� М.7. 
Одржавање водотокова у зони насеља: : Чишћење корита реке Грзе од дрвећа, 

жбуња и наноса у туристичком насељу Грза, општина Параћин     

 
5.000.000 

14� М.9. 

Одржавање водотокова у зони насеља: Чишћење корита реке Јерме од дрвећа, 

жбуња и наноса –потез код Манастира Успења Пресвете Богородице  у Поганову, у 

дужини од 2км 

 

1.500.000 

15� М.9. 

Одржавање водотокова у зони насеља: Чишћење корита Кутинске реке  од наноса, 

дрвећа и шибља од моста у Гаџином Хану до моста у Мариној Кутини Л=3500м, са 

поправком оштећене камене облоге 

 

5.000.000 

16� М.10. 
Одржавање водотокова у зони насеља: Чишћење од наноса и шибља регулисаног 

корита Пусте реке у Бојнику  у дужини од 300м 

 
2.000.000 

17� M.12. Одржавање водотокова у зони насеља : Наставак радова на п. Будан код Обрве  10.000.000 

18� M.11. 
Одржавање водотокова у зони насеља : Наставак радова на водотоковима  у зони 

Трговишта : Пчиња. Козједолска, Лесничка река – чишћење од наноса. 

 
5.000.000 
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Б.4.1.2. Инвестиционо одржавање  водних објеката за уређење водотока и заштиту од поплава, за заштиту од 
ерозије и  бујица 

Расположива средства за инвестиционо одржавање ових водних објеката у делу Програма управљања водама за 2012.годину 

омогућавају  извршење радова  у вредности  од 27.850.000 динара . Инвестиционо одржавање на  малим бранама није предвиђено у 2012.години 

због недостатка средстава. За годишњи програм инвестиционог одржавања високих и малих брана, према сагледаним потребама, потребно је 

обезбедити средства у укупном износу од 527.180.000 динара (ПРОГРАМ ЗА 2012.: 27.850.000 динара и ПОТРЕБНА ДОДАТНА СРЕДСТВА: 499.330.000 

динара - ТАБЕЛА 5/1).  
   
  ТАБЕЛА 5/1: Детаљан преглед позиција на инвестиционом одржавању водних објеката за заштиту од вода 
  ПРОГРАМ РАДОВА  ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ У 2012. СА ПРЕГЛЕДОМ ПОТРЕБНИХ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА 

Ред. 
број 

Опер. план за 
одбрану од 

поплава 

Град 
Општина, 

слив 

Инвестиционо oдржавање  
водних објеката за уређење водотока, за 

заштиту од  поплава, ерозије и  бујица  
ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА 

ПРОГРАМ 
ЗА 2012. 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА  
СРЕДСТВА  

      

   

Инвестиционо одржавање  водних објеката за 

уређење водотока и заштиту од поплава, за заштиту 

од ерозије и  бујица  
ЈВП Србијаводе 

УКУПНО: 

2.150.000 

УКУПНО: 

    112.800.000 

      

Б.4.1.2/1   

Инвестиционо одржавање водних објеката за 

уређење водотока и водних објеката за заштиту од  

поплава на уређеним водотоковима  

ЈВП Србијаводе 

УКУПНО: 

2.150.000 

УКУПНО: 

59.300.000 

   ВПЦ „САВА - ДУНАВ“ 
Свега: 

2.150.000 

Свега: 

59.300.000 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ  „ДОЊИ ДУНАВ“ 
 Свега: 

25.000.000 

1.�  Д.22.5. Жагубица 
Инвестиционо одржавање заштитног објекта:  леве обале 

реке Млаве у зони почетка регулације у Жагубици 
 2.000.000 

2.�  Д.1.2. Неготин 

Инвестиционо одржавање заштитног објекта: обнављање 

пројектоване коте круне насипа Јасеничке реке (успорно 

Дунавски)  од км 2+262 до км 3+500 и од км 3+650 до км 

3+950�

� 2.000.000 

3.�  Д.1.2.3� Неготин 

Инвестиционо одржавање заштитног објекта:  л.о. насип  уз 

Велики Тимок, од км 0+000 до км 3+000  (успорно 

дунавски)  

� 5.000.000 

4.�  Д.2.3� Сврљиг�
Инвестиционо одржавање заштитног објекта – регулације 

и израда прагова на Сврљишком Тимоку у Сврљигу�
� 4.000.000 

5.�  
Д.22.2. 

Д.22.6.�

Петровац  

Мало Црниће�

Инвестиционо одржавање заштитног објекта:   обнављање 

регулационе линије десне обале корита реке Млаве, 

обезбеђење стабилности и  чишћење минор корита од км  

25+800  км 26+120�

� 3.000.000 

6.�  Д.22.6.� Кучево�
Инвестиционо одржавање заштитног објекта: регулисано 

корито и деснообални насип реке Пек у Кучеву �
� 2.500.000 

7.�  Д.22.3.� Мало Црниће�

Инвестиционо одржавање оштећене обале и л.о. насипа 

регулисаног корита реке Млаве од км 18+410 до км 

18+750�

 5.000.000 

8.�  Д.22.5.� Жагубица�

Инвестиционо одржавање заштитног објекта:  бетонских 

појасева на регулационом кориту реке Осанице у Осаници 

изградити заштитне камене облоге�

� 1.500.000 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ  „САВА“ 
Свега: 

2.150.000 

Свега: 

34.300.000 
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Ред. 
број 

Опер. план за 
одбрану од 

поплава 

Град 
Општина, 

слив 

Инвестиционо oдржавање  
водних објеката за уређење водотока, за 

заштиту од  поплава, ерозије и  бујица  
ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА 

ПРОГРАМ 
ЗА 2012. 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА  
СРЕДСТВА  

      

9.�  С.5.4. Коцељева 

Инвестиционо одржавање заштитног објекта: поправка 

оштећења регулисаног дела речног корита реке Тамнаве 

између два моста кроз Коцељеву (наставак радова из 

2011. године). 

1.150.000   

10.�  С.5.9. Љиг 

Инвестиционо одржавање заштитног објекта: поправка 

оштећења регулисаног дела речног корита потока Годевца 

у Љигу (наставак радова из 2011. године). 

1.100.000   

11.�  С.4.4.1 Шабац 

Инвестиционо одржавање заштитног објекта: 

поравнавање круне насипа са довозом и уградњом новог 

материјала, у циљу постизања уједначене коте круне 

насипа „Прово-Орлача“, са израдом пошљунчаног 

прилазног пута,  км 0+00 до км 15+000, 

 2.300.000 

12.�  
С.5.8.1 

С.5.8.2 
Лајковац�

Инвестиционо одржавање л.o. nасипа Колубаре од ст. жел. 

моста низводно до бетонског моста на путу за  Лајковац�
� 4.000.000 

13.�  С.5.9.1 Љиг�

Инвестиционо одржавање заштитног објекта реке Љиг: 

поправка оштећених стабилизационих прагова на делу 

регулисаног тока реке Љиг кроз град Љиг�

� 4.000.000 

14.�  С.7.2.� Љубовија�

Инвестиционо одржавање речног корита,облагање 

банкина и поправка облоге у минор кориту  Љубовиђе у 

Љубовији�

� 6.000.000 

15.�  С.4.2. 
Шабац 

Владимирци�

Инвестиционо одржавање насипа са регулисаним 

водотоком – Река  Добрава:  Уређење принасипског појаса 

и обезбеђење пропусне моћи  протицајног профила на реци  

Добрави �

� 8.000.000 

16.�  С.4.2. 
Шабац 

Владимирци�

Инвестиционо одржавање заштитног објекта: Уређење 

принасипског појаса деснообалног насипа реке Саве  ( 

лађеник-мрђеновац) од км 2+500 до км 5+500�

 2.000.000 

17.�  С.5.3.1 Уб�

Инвестиционо одржавање заштитног објекта:  деснообални 

и  левообални насип, река Уб од км 0+000 до км 3+830; км 

4+014; км 4+174 и на км 4+750.�

� 8.000.000 

Б.4.1.2/2  

Инвестиционо oдржавање водних објеката  

за заштиту од ерозија и бујица 
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ 

 
Укупно: 

53.500.000 

   ВПЦ „САВА - ДУНАВ“  
Свега: 

30.500.000 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ  „ДОЊИ ДУНАВ“  
Свега: 

14.500.000 

1�  Дунав  Тимок Слив Тимока и дела Дунава  8.500.000 

2�  Дунав Млава Слив Млаве и Пека и дела Дунава  6.000.000 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ  „САВА“ 
 

 

Свега: 

16.000.000 

3�    Колубара Подрињско-Колубарско сливно подручје  6.000.000 

4�   Дрина Доње Дринско сливно подручје  5.000.000 

5�   Дрина Горње Дринско сливно подручје  5.000.000 

   
ВПЦ „МОРАВА“, 

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“ 
 

Свега: 
23.000.000 

1�  Велика Морава Слив Велике Мораве и притока   6.000.000 

2�  Јужна Морава Слив Јужне Мораве и притока  9.500.000 

3�  Западна Морава Слив Западне Мораве и притока  7.500.000 

�

 



Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2012. годину 
�

Јавно водопривредно предузеће   „Србијаводе“ 
�������

Инвестиционо одржавање  високих и малих брана 

 Инвестиционо oдржавање високих и малих брана: 
 ПРОГРАМ РАДОВА  ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ У 2012. СА ПРЕГЛЕДОМ ПОТРЕБНИХ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА 

Б.4.1.2/3  ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ВИСОКИХ И МАЛИХ  БРАНА 
ПРОГРАМ 

ЗА 2012. 

ПОТРЕБНА 

ДОДАТНА 

СРЕДСТВА 

4.1.2./3-1  ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ВИСОКИХ БРАНА 27.850.000 474.830.000 

  ВПЦ „САВА - ДУНАВ“ 5.500.000 14.500.000 

  ВПЦ „МОРАВА“ 22.350.000 460.330.000 

4.1.2./3-2  ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ МАЛИХ БРАНА  24.500.000 

  ВПЦ „САВА - ДУНАВ“  24.500.000 

  УКУПНО: 27.850.000 499.330.000 

  ТАБЕЛА 5.2/1: Инвестиционо oдржавање високих брана 
ПРОГРАМ РАДОВА  ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ У 2012. СА ПРЕГЛЕДОМ ПОТРЕБНИХ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА 

Ред. 
број 

Оперативн
и план за 

одбрану од 
поплава 

Град 
Општина 

Инвестиционо oдржавање високих брана  

НАЗИВ  БРАНЕ (водоток) 
Позиције радова 

ПРОГРАМ 
ЗА 2012 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА 
СРЕДСТВА  

      

4.1.2./3-1   ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ВИСОКИХ БРАНА 
УКУПНО: 

27.850.000 

УКУПНО: 

474.830.000 

   ВПЦ „САВА - ДУНАВ“ 
Свега: 

5.500.000 

Свега: 

14.500.000 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ  „ДОЊИ ДУНАВ“ 
Свега: 

5.500.000 

Свега: 

14.500.000 

1.�   Д.2.2 Зајечар „ГРЛИШТЕ“, ( Грлишка река) 
Свега: 

5.500.000 

Свега: 

14.500.000 

1.1.�    
Израда пројекта техничког осматрања и израда система за 

осматрање 
 2.000.000 

1.2.�    
Санација косина обала у профилу бране  и обезбеђење 

пропусне моћи Грлишке реке низводно од  бране (1,0 км). 
5.500.000 12.500.000 

2.�  Д.23.1 Петровац   „КОРЕНИЦА“,  ( Кореница) 
Свега: 

 

Свега: 

 

2.1.�    
Реализација пројекта техничког осматрања и израда дела 

система за осматрање 
 

 

2.2.�    Израда дела система за осматрање   

   
ВПЦ „МОРАВА“, 

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“ 
Свега: 

22.350.000�

Свега: 
 460.330.000 

   СЛИВ ВЕЛИКЕ МОРАВЕ 
Свега: 

 

Свега: 

7.150.000 

3.�  М.5.1. 
Смед. 

Паланка 
"КУДРEЧ  1“ и „КУДРЕЧ 2“ (Кудреч)   

Свега: 

 

Свега: 

7.150.000 

3.1.�    Израда приступног пута до бране  „Кудреч  2“  7.000.000 

3.2.�    
Геодетски снимак свих објеката акумулације од овлашћене 
геодетске куће 

� 150.000 

   СЛИВ ЈУЖНЕ МОРАВЕ 
Свега:     

18.350.000 

Свега: 

    322.950.000 

4.�   М.8.2. Алексинац   "БОВАН" (Моравица)  
Свега: 

5.200.000 

Свега: 

      128.900.000 

4.1.�    Одржавање мерно регулационе опреме система ''Скада'' 1.000.000 2.000.000 

4.2.�     Ревизија пројекта система за узбуњивање и обавештавање  400.000 

4.3.�    Израда система за узбуњивање по пројекту  100.000.000 

4.4.�    
РЕМОНТНИ РАДОВИ НА БРАНИ "БОВАН" ПО ПРЕПОРУЦИ 

СТУДИЈЕ "ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГА" 
  

  4.4.1.�  Замена лименог  крова на водозахватној кули  350.000 
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Ред. 
број 

Оперативн
и план за 

одбрану од 
поплава 

Град 
Општина 

Инвестиционо oдржавање високих брана  

НАЗИВ  БРАНЕ (водоток) 
Позиције радова 

ПРОГРАМ 
ЗА 2012 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА 
СРЕДСТВА  

      

  4.4.2.�  

Ремонт машинске опреме на улазној затварачници 

Ремонт (резервног- ремонтног) дводелног табластог 

затварача на тунелу евакуатору на водозахватној кули, замена  

заптивне гуме, антикорозивна заштита затварача, разрада 

водећих  точкова. 

 1.500.000 

  4.4.3.�  

Ремонт машинске опреме у излазној затварачници, ремонт 

агрегата, ормана и сервисирање табластих затварача ком 2 

(Ремонт радног и ремонтног затварача на крају тунела 

евакуатора у излазној затварачници, замена нотне гуме, 

замена сферних лежајева на клипњачи,поправка вучне полуге 

за показивање  степена отворености на хидрауличком 

цилиндру, штеловање граничних прекидача на хидрауличком  

цилиндру и др.). 

2.750.000  

  4.4.4.�  

Антикорозивна зашита моста до водозахватне куле,  

транспортних  колица, ограде на водозахватној кули и др.  

Површина (250м2) 

 650.000 

  4.4.5.�  
Ремонт хидрауличног агрегата у излазној затварачници са 

заменом уља 
 1.500.000 

4.5.�    
 Извођење радова на постојећој низводној водомерној 

станици за смештај опреме 
1.000..000  

4.6.�    Реконструкција водомерне станице Жучковац  1.000.000 

4.7.�    

Студија по програму за оценуе функционалног стања 

евакуационих органа и опреме и пројекат управљања  - услуге 

- наставак  

450.000 3.500.000 

4.8.�    
Интервентни радови на откалањању хавријских оштећења – 

наставак радова 
 15.000.000 

4.9.�    
Израда пројекта санације стенске масе ради сперечавања 

појаве нових одрона код цеви за оваздушење преливне шахте 
 500.000 

4.10.�    
Извођење радова на санацији стенске масе код цеви за 

оваздушење преливне шахте 
 2.500.000 

5.�  M.10.1. Мерошина 'КРАЈКОВАЦ'' (Крајковачка река)  
Свега: 

4.500.000 

5.1.�    
Обезбеђење стабилности и пропусне моћи корита низводно од 

бране Крајковац 
 1.500.000 

5.2.�    Формирање хидролошке станице  500.000 

5.3.�    Израда депонијске преграде изнад акумулације  1.500.000 

5.4.�    Чишћење запуњених преграда на Кривајској реци  1.000.000 

6.�  М.10.3. Прокупље "РАСТОВНИЦА"  (Растовничка река)   
Свега: 

4.600.000 

6.1.�    
Ирада пројекта санације и реконструкције прелива и 

затварачнице  
 1.500.000 

6.2.�    
Ревизија пројекта санације и процуривања бране Растовница 

свеска 2 
 100.000 

6.3.�    Санација процуривања по постојећој документацији  500.000 

6.4.�    Формирање хидролошке станице  500.000 

6.5.�    
Обезбеђење стабилности корита и пропусне моћи низводно од 

бране 
 2.000.000 

7.�  М.10.4. Прокупље ''БРЕСНИЦА" (Бресничка река)  
Свега: 

1.800.000 

Свега: 

49.650.000 

7.1.�    Пројекат пешачког моста преко прелива  400.000 

7.2.�    Израда приступног пута до бране по пројекту  45.000.000 

7.3.�    Ревизија пројекта приступног пута до бране  150.000 
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Ред. 
број 

Оперативн
и план за 

одбрану од 
поплава 

Град 
Општина 

Инвестиционо oдржавање високих брана  

НАЗИВ  БРАНЕ (водоток) 
Позиције радова 

ПРОГРАМ 
ЗА 2012 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА 
СРЕДСТВА  

      

7.4.�    
Ревизија пројекта иновације опреме за техничко осматрање 

бране 
 200.000 

7.5.�    Санација приступног пута до бране на левој обали  1.300.000 

7.6.�    Израда лимених поклопаца на водозахватној кули.  100м2  300.000 

7.7.�    Формирање хидролошке станице  500.000 

7.8.�    
Израда пројекта за обавештавање и узбуњивање 

становништва за случај опасности  рушења бране. 
 1.800.000 

7.9.�    
Израда пројекта рехабилитације и иновацију опреме за 

техничко осматрање бране (Наставак радова из 2011) 
1.800.000  

8.�  М.10.7. Бојник "БРЕСТОВАЦ"  (Пуста река)  
Свега: 

5.100.000 

Свега: 

900.000 

8.1.�    

Замена дела цевовода сирове воде НО500 у дужини од 

40метара  на дну цевне галерије.(без испоруке цеви). 

Ремонт лептирастог затварача НО 400 нп 10  на дну 

водозахватне куле на цевоводу биолошког минимума. 

Израда жичане ограде на левом боку дужине 100м. 

Антикорозивна заштита машинске опреме врху водозахватне 

куле  200м2 

3.000.000  

8.2.�    Формирање хидролошке станице  500.000 

8.3.�    
Изградња водовода за за снабдевање питком водом 

командне зграде 
 200.000 

8.4.�    

Израда пројекта рехабилитације И иновацију опреме за 

техничко осматрање бране 

( Наставак радова по програму из 2011) 

1.500.000  

8.5.�    
Обезбеђење пропусне моћи корита Пусте реке  низводно од 

бране Брестовац (преостали радови из 2011) 
600.000  

8.6.�    
Ревизија  пројекта иновације опреме за техничко осматрање 

бране 
 200.000 

9.�  М.10.5. Блаце „ПРИДВОРИЦА''  (Ветерница)   
Свега: 

40.150.000 

9.1.�    Ревизија пројектне документације приступног пута до бране  150.000 

9.2.�    
Израда  приступног пута до бране у дужини од 2км по 

постојећем пројекту 
 40.000.000 

10.�  М.10.9. Лесковац „БAРЈE''  (Ветерница)  
Свега: 

5.500.000 

Свега: 

194.250.000 

10.1.�    Одржавање мерно регулационе опреме и ''Скаде'' 1.400.000 2.000.000 

10.2.�    Сеизмичко осматрање бране  600.000  

10.3.�    
Ревизија постојећег пројекта система за узбуњивање за случај 

рушења бране 
 300.000 

10.4.�    
Израда система за узбуњивање за случај рушења бране по 

постојећем пројекту 
 150.000.000 

10.5.�    
Израда грађевинског објекта за смештај постојеће опреме за 

мерење дотицаја 
1.000.000  

10.6.�    
Чишћење Томсоновог прелива и дела корита испод бране у 

дужини од 500м 
 400.000 

10.7.�    Ревизија постојећег пројекта санације водозахватног тунела  350.000 

10.8.�    
Санација тунела за биолошки минимум и мини електрану по 

постојећем пројекту 
 40.000.000 

10.9.�    
Израда пројекта рехабилитације и иновацију опреме за 

техничко осматрање бране (Наставак по програму из 2011) 
2.500.000  

10.10.�    
Ревизија пројекта  иновације опреме за техничко осматрање 

бране 
 200.000 
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10.11.�    Израда водомерне станице  1.000.000 

11.�  М.9.3. Бела Паланка „ДИВЉАНА“ (Коритничка река) 
Свега: 

750.000 

Свега: 

 

11.1.�    Израда ремонтног низводног табластог затварача 750.000  

   СЛИВ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ 
Свега: 

4.000.000 

Свега: 

130.230.000 

12.�  М.12.2. Крушевац "ЋЕЛИЈЕ" (Расина)  
Свега: 

4.000.000 

Свега: 

36.330.000 

12.1.�    
Израда друге фазе радова на завршетку објекта за мерење 

наноса и уградња опреме за мерење дотицаја. 
 3.000.000 

12.2.�    
Израда пројекта за санацију цевовода иза клипнопрстенастог 

вентила  НО700 на цевоводу биолошког минимума. 
 500.000 

12.3.�    Ревизија пројекта санације цевовода  30.000 

12.4.�    
Радови на рехабилитацији и иновацији техничког осматрања 

бране 
 6.000.000 

12.5.�    
РЕМОНТНИ РАДОВИ НА БРАНИ "ЋЕЛИЈЕ" ПО ПРЕПОРУЦИ СТУДИЈЕ 

"ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГА. 
 

 

  12.5.1.�  
Санација цевовода у излазној затарачници и ремонт КПВНО 

700 на цевоводу за биолошки минимуму 
2.650.000  

  12.5.2.�  Ремонт Трафо станице и електро опреме  1.000.000 

  12.5.3.�  

Замена оштећеног напојног кабла за снабдевање бране 

електричном енергијом 

Израда шахте за смештај затрпаног прикључног дела  

цевовода НО 2600 за електрану веза из евакуационог тунела 

Замена завртњева на прирубници прикључка за електрану и 

осигурање слепе прирубнице 

 3.500.000 

  12.5.4.�  
Замена оштећеног напојног кабла за снабдевање бране 

електричном енергијом 
 2.800.000 

12.6.�    
Израда пројекта за Обавештавање и узбуњивање 

становништва за опасност од случаја рушења бране. 
 2.000.000 

12.7.�    

Студија по програму за оценуе функционалног стања 

евакуационих органа и опреме и пројекат управљања  - услуге 

- наставак  

450.000 3.500.000 

12.8.�    
Интервентни радови на откалањању хавријских оштећења – 

наставак радова 
 15.000.000 

13.�  М.13. 
Горњи 

Милановац 
БАЊАНИ ( Дичина)  

Свега: 

40.000.000 

13.1.�    Санација круне, косина и евакуационих органа  40.000.000 

14.�  М.12.5. Крагујевац "ГРУЖА" (Гружа)   
Свега: 

700.000 

14.1.�    Изградња  лимиграфских станица по постојећем пројекту  700.000 

15.�  М.13.11 Ужице "ВРУТЦИ"  (Ђетиња)   
Свега: 

45.700.000 

15.1.�    
Ревизија постојећег пројекта рехабилитације опреме за 

техничко осматрање бране 
 200.000 

15.2.�    
Радови на рехабилитацији и иновацији опреме за техничко 

осматрање бране 
 45.000.000 

15.3.�    
Израда пројекта за израду мерног објекта за мерење дотицаја 

воде у акумулацију 
 500.000 

16.�  М.13.2 Чачак „МЛАДОСТ“ (Чачак)  
Свега: 

7.500.000 

16.1.�    Радови на санацији слапишта бране  7.500.000 
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  ТАБЕЛА 5.2/2: Инвестиционо oдржавање малих брана:  

  ПРОГРАМ РАДОВА  У 2012.  СА ПРЕГЛЕДОМ ПОТРЕБНИХ ДОДАТНИХ  СРЕДСТАВА 

Ред. 
број 

Опер. пл. 
за одбр. 

од 
поплава 

Град 
Општина  

Инвестиционо oдржавање малих брана НАЗИВ  БРАНЕ 

(водоток) 

Позиције радова 

ПРОГРАМ  
ЗА 2012. 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА 
СРЕДСТВА 

      

4.1.2./3-2   ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ МАЛИХ БРАНА 
 УКУПНО: 

24.500.000 

   ВПЦ „САВА - ДУНАВ“ 
 Свега: 

24.500.000 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДОЊИ ДУНАВ“  
Свега: 

13.500.000 

1.� Д.2.3. Књажевац ''Бараница''  (Трговишки  Тимок)  
Свега: 

1.500.000 

1.1.�   Пројекат управљања     1.500.000 

2.� Д.3.2 Смедерево  „Смедерево“  (Петријевски поток) �
Свега: 

3.500.000 

2.1.�   
Чишћење муља и наноса из ретензионог простора, чишћење 

евакуационих органа,. 
 3.000.000 

2.2.�   Израда прелаза на кориту  500.000 

3.� Д.3.2 Смедерево Д.3.2„ПЕТРИЈЕВО“ (Петријевски поток) �
Свега: 

3.000.000 

3.1.�   

Чишћење вегетације и наноса низводно и узводно од темељног 

испуста и у зони ретензионог простора, чишћење и поправке 

оштећења евакуационих органа. 

 2.600.000 

3.2.�   Наставак бетонирања стазе до бране.  400.000 

4.� Д.3.2 Смедерево  „ЋИРИЛОВАЦ“ (Ћириловачки поток) �
Свега: 

2.500.000 

4.1.�   

Чишћење вегетације и наноса низводно и узводно од темељног 

испуста и у зони ретензионог простора, чишћење и поправке 

оштећења евакуационих органа. 

 1.000.000 

4.2.�   Чишћење и измуљење корита у ретензионом простору.  1.500.000 

5.� Д.23.2 Петровац   „БУСУР“ (Бусур)   
Свега: 

3.000.000 

5.1.�   Насипање круне туцаником  1.000.000 

5.2.�   

Чишћење вегетације и наноса низводно и узводно од темељног 

испуста и у зони ретензионог простора, чишћење и поправке 

оштећења евакуационих органа. 

 400.000 

5.3.�   Израда депонијске преграде узводно од акумулације  1.600.000 

6.�   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „САВА“  
Свега: 

11.000.000 

7.� С.5.2. Ваљево  „КАМЕНИЦА“  ( Каменица)  
Свега: 

4.500.000 

7.1.�   Поправка приступног пута    500.000 

7.2.�   
Поправка дренаже, осигурање ушћа канала од темељног испуста, 

уклањање стабала и растиња у зони темељног испуста и брзотока  
 1.500.000 

7.3.�   Израда дна бочног прелива  500.000 

7.4.�   Израда АЕ радовау сливу  2.000.000 

8.� С.5.2. Ваљево  „ПОЦИБРАВА“ (Поцибрава)  у Петници  
Свега: 

6.500.000 

8.1.�   Поправка наменског дела приступног пута  до бране   1.700.000 

8.2.�   Израда дренаже  700.000 

8.3.�   
Побољшање пропусне моћи протицајног профила низводно од 

бране 
 600.000 

8.4.�   Израда АЕ радова у сливу  3.500.000 
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Б. 4.2. ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ                             

Програмом управљања водама за 2012.годину обезбеђена су средства за одржавање у износу од 109.000.000 динара , са структуром 

приказаној у ТАБЕЛИ 7. 

У ТАБЕЛИ 7.1/2 дат је и  програм посебних радова  са позицијама усаглашеним са  расположивим средствима, као и програм 

одржавања који одговара реалним потребама за  функционисање система, у вредности од 334.900.000 динара (ПОТРЕБНА ДОДАТНА СРЕДСТВА) 
  
 ТАБЕЛА 7.1/1 : Одржавање водних објеката за одводњавање у 2012.:  
 ПРОГРАМ РАДОВА   У 2012. СА ПРЕГЛЕДОМ ПОТРЕБНИХ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА 

ПОЗ. 
ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА 

ПОЗИЦИЈА 

ВПЦ 
„САВА -ДУНАВ“ 

Вод. подручја 

"Сава" „Д.Дунав“ 

ВПЦ 
„МОРАВА“ 

Вод. подручје 

 „Морава“ 

ПРОГРАМ 
ЗА 2012. 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА 
СРЕДСТВА 

 

4.2. ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 71.500.000 37.500.000 109.000.000 334.900.000 

 4.2.1.   Редовно одржавање                               63.000.000 33.000.000 96.000.000 189.900.000 

 4.2.2.   Инвестиционо одржавање 8.500.000 4.500.000 13.000.000 145.000.000 

 

Б.4.2.1. Редовно одржавање  система за одводњавање у јавној својини - посебни радови 

 ТАБЕЛА 7.1/2: Редовно одржавање водних објеката за одводњавање у 2012. 

  ПРОГРАМ РАДОВА   У 2012. СА ПРЕГЛЕДОМ ПОТРЕБНИХ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА 

Ред. 
број 

Назив 
система 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ  ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ  
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ПОСЕБНИ РАДОВИ 

НАЗИВ 

ПРОГРАМ 
ЗА 2012. 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА 

СРЕДСТВА  

     

4.  ПОСЕБНИ РАДОВИ-Системи за одводњавање 
 Укупно: 

189.900.000 

   
 

ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, БЕОГРАД 
 

Нису предвиђени 
у 2012.због 
недостатка 

средстава 

Свега: 
59.200.000 

  
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДОЊИ ДУНАВ“ 

МЕЛИОРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ „ДОЊИ ДУНАВ" 
 
 

Свега: 
25.560.000 

1� Кулич 

Редовно одржавање система за одводњавање - интервентни радови на 

подручју - посебни радови на чишћењу  и изради цевастих пропуста на 

мелиорационом канау  "Голобочки поток" у селу Сараорци, од км 0+000 до км 

2+358  завршетак радова 

 

3.600.000 

2� Кулич 

Редовно одржавање система за одводњавање - интервентни радови на 

подручју - посебни радови на чишћењу мелиорационог канала  "V" у КО Кулич, 

од km 2+200 до km 2+725 – наставак радова 

 

1.600.000 

3� Млава 

Редовно одржавање система за одводњавање - интервентни радови на 

подручју - посебни радови на поправци сифона-пропуста на каналу "Ч" испод 

канала "Т", км 0+841, КО Врбница, општина Мало Црниће 

 

2.100.000 

4� Млава 

Редовно одржавање система за одводњавање - интервентни радови на 

подручју - посебни радови на поправци поправци уливне грађевине на ушћу 

канала "Т" у реку Млаву, поправци каскаде од каменог сложаја на каналу "Т", км 

0+350. 

 

2.660.000 

5� Млава 

Редовно одржавање система за одводњавање - уређење мелиорационих 

подручја – посебни радови на уређењу канала GK-3, КО Орљево, КО Рашанац и 

КО Врбница, општине Петровац на Млави и Мало Црниће, од km 0+000 до 

1+590 

 

4.100.000 

6� Балта Маре 

Редовно одржавање система за одводњавање - уређење мелиорационих 

подручја - посебни радови на чишћењу старог корита Дупљанске реке у КО 

Душановац – наставак радова 

 

2.000.000 

7�
Неготинска 

низија – 

Редовно одржавање система за одводњавање - интервентни радови на 

подручју - посебни радови на црпној станици „Косно Грло“ 

 
3.500.000 
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Ред. 
број 

Назив 
система 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ  ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ  
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ПОСЕБНИ РАДОВИ 

НАЗИВ 

ПРОГРАМ 
ЗА 2012. 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА 
СРЕДСТВА  

     

Косно Грло 

8� Бољевац 
Редовно одржавање система за одводњавање - уређење мелиорационих 

подручја - посебни радови на чишћењу канала "K-III 1.2" у КО Шарбановац 

 
1.450.000 

9� Књажевац 

Редовно одржавање система за одводњавање - интервентни радови на 

подручју - посебни радови на чишћењу мелиорационог канала  "К-II 2.20", у КО 

Велики Извор, КО Грљан и КО Аврамица 

 

4.550.000 

  
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „САВА“ 

МЕЛИОРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ „ПОДРИЊСКО-КОЛУБАРСКО“ 

 Свега: 
33.640.000 

10�
Доњомачванс

ки 

Редовно одржавање система за одводњавање - интервентни радови на 

подручју - посебни радови на чишћењу мелиорационог канала  "Јасеновица" у 

КО Табановић, од km 2+000 до km 3+300 

 

3.000.000 

11� Лешница 

Редовно одржавање система за одводњавање - уређење мелиорационих 

подручја - посебни радови на чишћењу мелиорационог канала  Липик I-2 у КО Д. 

Добрић, од km 0+000 до km 0+300 

 

2.150.000 

12� Лешница 

Редовно одржавање система за одводњавање - уређење мелиорационих 

подручја - посебни радови на чишћењу мелиорационог канала  "Каменик" у КО 

Г. Добрић, од km 0+000 до km 1+480 

 

2.700.000 

13� Лешница 

Редовно одржавање система за одводњавање - интервентни радови на 

подручју - посебни радови на чишћењу мелиорационог канала  "Церски ободни 

канал" у КО Чокешина, од km 29+800 до km 31+680 

 

2.600.000 

14� Лешница 

Редовно одржавање система за одводњавање - уређење мелиорационих 

подручја посебни радови на чишћењу мелиорационог канала  „Манастирски 

поток“ у КО Чокешина од 0+000 до 0+920 

 

2.500.000 

15�
Дрина-Мали 

Зворник 

Редовно одржавање система за одводњавање - интервентни радови на 

подручју - посебни радови на чишћењу мелиорационог канала  "Радаљска река" 

у КО М. Радаљ– наставак радова 

 

1.500.000 

16�
Подрињско-

Колубарско  

Редовно одржавање система за одводњавање - интервентни радови на 

подручју - посебни радови на чишћењу мелиорационог канала  "Ковачевац" у 

КО Лозница Село, од km 2+700 до km 3+780 – наставак радова 

 

3.200.000 

17� Љубовија  

Редовно одржавање система за одводњавање - уређење мелиорационих 

подручја - посебни радови на чишћењу мелиорационог канала  "Сабирни" у КО 

Љубовија, од km 0+000 до km 2+800 

 

3.150.000 

18� Лешница 

Редовно одржавање система за одводњавање - уређење мелиорационих 

подручја - посебни радови на чишћењу мелиорационог канала  „Поља“ у КО 

Лешница, од 0+000 до 1+320  

 

1.620.000 

19� Колубара 

Редовно одржавање система за одводњавање - уређење мелиорационих 

подручја - посебни радови на чишћењу мелиорационог канала  "Главни" у КО 

Лајковац, од км 0+000 до км 1+500 

 

3.220.000 

20� Колубара 

Редовно одржавање система за одводњавање - уређење мелиорационих 

подручја - посебни радови на чишћењу мелиорационог канала  "К1" у КО 

Лајковац, од км 0+000 до км 1+550 

 

2.000.000 

21� Уб 

Редовно одржавање система за одводњавање - уређење мелиорационих 

подручја - посебни радови на чишћењу одводника унутрашњих вода у сливу 

реке „Грачице“. 

 

6.000.000 

   ВПЦ „МОРАВА“, НИШ 
 Свега: 

130.700.000 

  
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“ 

МЕЛИОРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ „ВЕЛИКА МОРАВА“ 
 

Свега: 
126.000.000 

1�
Жабарска 

касета 
Уређење мелиорационог подручја : Уређење пропуста на каналу О-II-28  1.000.000 

2�
Жабарска 

касета 

Уређење мелиорационог подручја : Уређење Вујићевог потока у Александровцу-

ископ кинете и израда пропуста 
 2.500.000 

3�
Жабарска 

касета 

Уређење мелиорационог подручја : Уређење Турског потока у Жабарима- 

чишћење корита од растиња, измуљивање и израда пропуста 
 3.000.000 
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Ред. 
број 

Назив 
система 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ  ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ  
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ПОСЕБНИ РАДОВИ 

НАЗИВ 

ПРОГРАМ 
ЗА 2012. 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА 
СРЕДСТВА  

     

4�
Жабарска 

касета 

Уређење мелиорационог подручја : Уређење Стојаковог потока- чишћење 

корита од растиња, измуљивање и израда пропуста 
 500.000 

5� Смедерево  
Уређење мелиорационог подручја : Радови на уређењу ХМС Раља (по налогу 

РВИ) 
 4.000.000 

6� Кушиљево 
Уређење мелиорационог подручја : Радови на измуљивању канала ОК-6 и ОК-7 

систем Кушиљево 
 4.800.000 

7�
Велика 

Морава 

Посебни радови : Поправка црпних станица на дизел погон на систему за 

одводњавање Смедеревска Паланка (Кубршница-Јасеница) 
 6.000.000 

8� Смедерево  
Уређење мелиорационог подручја : Радови на мелиорационом подсистему 

Голобок-чишћење растиња, измуљивање и реконструкција пропуста 
 12.000.000 

9� Смедерево 
Уређење мелиорационог подручја : Радови на мелиорационом подсистему 

Бадрика-чишћење растиња, измуљивање и реконструкција пропуста 
 24.500.000 

10� Кушиљево 
Посебни радови : Наставак радова на вађењу пањева, измуљивању и утовару и 

транспорту до депоније на Ресавчини 
 8.500.000 

11� Дреновац 
Уређење мелиорационог подручја : Радови на измуљивању канала система 

Дреновац-Сикирица 
 4.200.000 

12� Тоња-Ада 
Уређење мелиорационог подручја : Радови на  чишћењу и измуљивању канала 

Тоња-Ада 
 11.000.000 

13�
Смедеревска 

Паланка 

Посебни радови : Изградња цевастог пропуста са жабљим поклопцем кроз 

деснообални насип реке Јасенице и изградња канала у дужини од 2км ради 

одводњавања потеса „Поље-Трешевина“  у месту Водице 

 7.000.000 

14�
Смедеревска 

Паланка 

Уређење мелиорационог подручја : Планирање терена у циљу одвођења 

површинских вода између канала КVII и KVIII на ХМС Смедеревска Паланка 
 6.000.000 

15� Велика Плана 
Посебни радови :Израда прикључка на левој обали јужноморавског ободног 

канала на систему Велика Плана за прихватање површинских вода  
 8.000.000 

16� Ћуприја 

Посебни радови : На одводном каналу ИКС од ушћа до пута Јагодина-Рибаре-

чишћење од растиња, измуљивање кинете и оправка обалоутврде од бетонских 

плоча. Укупна дужина радова 2350м 

 9.000.000 

17�
Велика 

Морава 

Посебни радови : Системи за заштиту ЦС од провала и крађа у систему за 

одводњавање Смедеревска Паланка (Кубршница-Јасеница) 
 4.000.000 

18�  Интервенције по налогу Водне инспекције и Руководиоца за одбрану од поплава  10.000.000 

  
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“ 

МЕЛИОРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ „ЗАПАДНА МОРАВА“ 
 

Свега: 
4.700.000 

19�  М13.1. 
Посебни радови :– Чишћење ушћа канал Б5-1 Балуга код Чачка у Западну 

Мораву 
 4.700.000 

 

 

�
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Б.4.2.2. Инвестиционо одржавање система за одводњавање у јавној својини 

�

  ТАБЕЛА 8/1:  Инвестиционо одржавање система за одводњавање у јавној својини у 2012. 
  ПРОГРАМ РАДОВА   У 2012. СА ПРЕГЛЕДОМ ПОТРЕБНИХ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА 

Р.Б. 
Мелиорационо 

подручје 
Позиције радова 

ПРОГРАМ 

ЗА 2012 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА 
СРЕДСТВА  

 
 

ЈВП „Србијаводе“ 
УКУПНО: 

13.000.000 
УКУПНО: 

145.000.000 

 
 

ВПЦ „САВА - ДУНАВ“ 
Свега: 

8.500.000 
Свега: 

107.000.000 

  ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДОЊИ ДУНАВ“ 
Свега: 

6.507.000 

Свега: 

77.000.000 

1.�  Д. Дунав/ДД 2. 
Објекти за одводњавање у сливу водотока Бадрика – ушће у  

Језаву  
4.508.200 18.500.000 

2.�  
Д. Дунав/ДД 7. , ДД 

8. 

Објекти за одводњавање у Неготинској низији -  табласте 

уставе „Србово“ и „Балта Маре“ 
1.998.800   

3.�  Д. Дунав/ ДД 7.�
Објекти за одводњавање у Неготинској низији – канали М1, 

М2, М3, М4, М5 и М6 
 30.000.000 

4.�  Д. Дунав/ДД 4. 
Објекти за одводњавање у Великом Градишту - уређење 

слива канала „Ј-1“ у дужини од 1.888m 
 28.500.000 

  ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „САВА“ 
Свега: 

1.993.000 

Свега: 

30.000.000 

5.�  
Подрињско 

Колубарско/ПК 22. 

Објекти за одводњавање у сливу Криваје  –  канал „Дуге Њиве  

II“  у КО Козјак km  0+000 до km  0+1040 
1.993.000 17.000.000 

6.�  

Подрињско 

Колубарско 

ПК 24. 

Објекти за одводњавање  у систему Лешница –  канал 

„Мачковац I“  у КО Доњи Добрић km  0+000 до km  0+715 
 13.000.000 

 
 ВПЦ „МОРАВА“ 

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „Морава“ 
Свега: 

4.500.000 
Свега: 

38.000.000 

1.� Вел. Морава/ВМ 3. 
Објекти за одводњавање у сливу водотока Бадрика – 

каналска мрежа 
4.500.000 38.000.000 
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Б.4.3. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА И ВОДНИХ 
ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА 

Програм изградње и реконструкције по програму управљања водама: 

Обзиром да средства предвиђена Програмом управљања водама у 2012 нису довољна, приоритет је дат објектима на којима је потребно 

завршити започете радове, на којима су обезбеђени имовинско правни предуслови за несметану изградњу  

У 2012.години, сагласно обезбеђеним средствима, приоритет је дат објектима започетим у 2011.години, у вредности од 83.000.000 динара . 

План реализације програма изградње и реконструкције по водопривредним центрима и водним подручјима дат је у ТАБЕЛИ 9,  

У Табели 9/1  је дат и преглед објеката који су неопходни за унапређење степена заштите најугроженијих подручја у Србији.  

 У аредном периоду за изградњу и реконструкцију водних објеката за уређење водотока и заштиту од поплава у циљу унапређења заштите 

угрожених подручја Србије у надлежности  ЈВП " Србијаводе",  потребна су средства у износу од  3.017.500.000 динара,(ПОТРЕБНА ДОДАТНА 

СРЕДСТВА:), што значајно превазилази средства која се обезбеђују годишњим програмима управљања водама за 2012.годину, тако да су неопходни  

други извори финансирања  
 

 ТАБЕЛА 9/1: Изградња и реконструкција водних објеката за уређење водотокова и заштиту од поплава и 
водних објеката за заштиту од ерозије и бујица: ПРОГРАМ  ЗА  2012.  И ДОДАТНА СРЕДСТВА 

РЕД. 
БРОЈ 

ОПЕРАТИВНИ 
ПЛАН ЗА ОДБРАНУ 

ОД ПОПЛАВА 

ГРАД, 
ОПШТИНА  

ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НАЗИВ ОБЈЕКТА 

ПРОГРАМ 
ЗА 2012. 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА 
СРЕДСТВА 

     

  ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ 
УКУПНО: 

83.000.000 
УКУПНО: 

3.017.500.000 

4.3.1.  
Инвеститорски трошкови за припрему изградње и употребе 
објеката 

3.800.000 6.000.000 

4.3.2.  
Изградња и реконструкција регулационих објеката, заштитних 
водних објеката за заштиту од ерозије и бујица 

79.200.000 146.000.000 

  ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд 
УКУПНО: 

33.500.000 
УКУПНО: 

522.500.000 

  ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДУНАВ“ 
Свега: 

13.000.000 

 

Свега: 

153.000.000 

�

1� Д.2.3. Књажевац 

Регулација Сврљишког Тимока од км.  2+909 до км. 

3+617.60;  

Настaвак изградње 

8.000.000 27.000.000 

2� Д.22.5. Жагубица 
Уређење бујичног тока реке Тиснице; 

Наставак изградње од 1+300 - 1+555 
5.000.000 7.000.000 

3� Д.2.1. Зајечар 
Регулација реке Црни Тимок – Гамзиградска бања; 

Наставак изградње 
 6.000.000 

4� Д.2.2. Зајечар 

Изградња објекта за заштиту од ерозије и бујица у 

сливу акумулације „Грлиште“;  депонијска преграда 

на Ласовачкој реци   

 15.000.000 

5� Д.2.3. Књажевац 
Регулација Сврљишкг Тимока – Бањица Књажевац; 

Наставак радова  
 5.000.000 

6� Д.2.5. Бољевац 

Регулација потока Змијанац – Бољевац од км  

0+643 до км  0+790;  

Наставак изградње 

 3.000.000 

7� Д.3.1. Смедерево 
Уређење десне обале реке Дунав од км.  1118+515 

до 1120+105 
 10.000.000 

8� Д.3.1. Смедерево 
Изградња заштитног система реке Језаве од км. 

0+000 до км. 8+295 
 25.000.000 

9� Д.22.4. Петровац 

Изградња и реконструкција заштитног система у 

Петровцу – регулација реке Бусур од км. 0+000 до 

км. 2+760 

 20.000.000 

10� Д.2.6. Кучево 

Изградња и реконструкција система за заштиту 

Кучева од великих вода реке Пек са притокама – I 

фаза 

 15.000.000 

11� Д.3.2. Смедерево Уређење потока Ћириловац кроз насеље  20.000.000 
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Ковачићево узводно од ретензије 

  ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „САВА“ 
Свега: 

20.500.000 

Свега: 

369.500.000 

1� С.6.2. Лозница 

Реконструкција регулисаног корита реке  Јадар од 

км. 8+393 (железнички мост) до км. 10+996; 

Наставак изградње 

4.500.000 20.500.000 

2� С.6.4. Осечина 

Регулација Ловачке реке и притока у Осечини – 

радови на регулацији Ловачке реке од км. 0+816 до 

км. 1+730; 

Наставак изградње 

6.000.000 19.000.000 

3� С.7.1. Мали Зворник 

Изградња обалоутврде на десној обали реке Дрине у 

Малом Зворнику; 

Наставак изградње 

2.000.000 52.000.000 

4� С.7.3. Бајина Башта 

Регулација реке Пилице у зони водоизворишта у 

Бајиној Башти од 

2+035 - 2+857; 

Наставак изградње 

8.000.000 32.000.000 

5� С.5.3. Уб Хитни радови на уређењу корита Грачице у зони Уба  100.000.000 

6� С.6.3. Крупањ 
Изградња депонијских преграда у сливу реке 

Чађавице у Крупњу – поток Дурисавац и Мала река 
 6.000.000 

7� С.7.6. Сјеница 
Регулација реке Грабовице у Сјеници 

од краја постојеће регулације у дужини од 1км 
 50.000.000 

8� С.3.7. Аранђеловац 
Регулација реке Пештан u Aранђеловцу од краја 

регулисаног дела у дужини од 815 м 
 50.000.000 

9� С.7.5. Пријепоље 
Регулација реке Сељашнице од краја регулисаног 

дела у дужини од 500м 
 40.000.000 

 
ВПЦ „МОРАВА“, НИШ 

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“ 
УКУПНО: 

45.700.000 
УКУПНО: 

2.343.000.000 

 СЛИВ ВЕЛИКЕ МОРАВЕ  
Свега: 

906.000.000 

1� М.6.2. Јагодина 

Завршетак радова на реконструкцији корита реке 

Лугомир, од ушћа у Велику Мораву до села Мајур, 

општина Јагодина,  

од км 0+050 до км 10+300 

 30.000.000 

2� M.7.1. Параћин 
Заштита Параћина:  регулација реке Црнице у зони 

коридора 10, деоница од км 7+151 до км 8+122 
 90.000.000 

3� M.7.1. Ћуприја 
Завршетак радова на регулацији реке Раванице кроз 

Ћуприју од км 3+550 до км 5+180. 
 15.000.000 

4� M.7.2. Варварин 
Реконструкција регулисаног корита Каленићке реке 

у Варварину од км 0+000 до км 0+709,20 
 31.000.000 

5� M.7.2. Параћин 
Регулација корита реке Велике Мораве од км 

135+000 до 138+000 
 300.000.000 

6� M.4.1. 
Смедеревска  

Паланка 

Реконструкција  регулисаног корита и насипа реке 

Јасенице (од км 10+235 до км 19+300) и 

обезбеђење пропусне моћи корита на узводној 

деоници (од км 19+300 до км 24+454) 

 110.000.000 

7� М.4.2. Аранђеловац Регулација реке Кубршнице у Аранђеловцу  50.000.000 

8� M.3.3. Крагујевац 
Регулација реке Лепенице у Крагујевцу од км 

32+000 до км 32+900 
 30.000.000 

9� M.3.3. Крагујевац 
Наставак реконструкције реке Угљешнице у 

Крагујевцу 
 50.000.000 

10� M.3.3. Крагујевац Хитни радови на уређењу корита Старе Лепенице  50.000.000 

11� М.3.3. Крагујевац 
Реконструкција корита реке Лепенице од Цветојевца 

до Крагујевца 
 150.000.000 
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 СЛИВ ЈУЖНЕ МОРАВЕ 
Свега: 

30.000.000 

Свега: 

563.000.000 

1� M.10.6. Дољевац 
Регулација корита Пусте реке од Кочанске петље до 

железничког моста у Пуковцу.  
30.000.000 50.000.000 

2� M.9.1 Ниш 
Регулација реке Нишаве (мајор корита) од моста у 

ул.Војводе Мишића до висећег моста L=578м 
 46.000.000 

3� M.10.6 Дољевац 

Реконструкција регулисаног корита Пусте реке од 

ушћа у Ј.Мораву до Кочанске петље (км.0+000 до 

км. 1+335) – наставак радова   

 31.000.000 

4� М.10.8. Лесковац 
Наставак радова на регулацији Јелашничке реке у 

селу Јелашница. 
 13.000.000 

5� M.9.1. Ниш 
Регулација реке Нишаве од Медошевачког до 

железничког моста од км  11+360 до км  13+235.  
 

100.000.000 

6� M.10.12. Бабушница 

Регулација реке Лужнице од км. 18+970 до км. 

20+021. (Изградња каскада са слапиштем и 

бућницом, прагова и обалоутврда)  

 

10.000.000 

7� М. 9.1. Житорађа 

Регулација реке Топлице од км  8+500 до км  

12+500 узводно и низводно од моста у селу 

Вољчинце.  

 

40.000.000 

8� М. 10.10 Власотинце 
Регулација водотока  Манџине долине у Власотинцу 

(1 км ) 
 

18.000.000 

9� М.8.3. Ниш 
Регулација Топоничке реке узводно од моста у селу 

Горња Топоница у дужини од 800 м.  
 

10.000.000 

10� М.8.3. Алексинац 

Регулација реке Моравице кроз Алексинац од км 

2+370 до км 3+100 (од Пиварског моста до моста на 

путу за градско гробље ) са обезбеђењем пропусне 

моћи за велике воде од км 3+100 до км 3+950.  

 

100.000.000 

11� М.8.3. Алексинац 

Заштита насеља у приобаљу реке Јужне Мораве: 

Изградња система за заштиту од поплава насеља 

Доњи Љубеш-Витковац.   

 

100.000.000 

12� M.9.6. Димитровград 
Наставак радова регулација реке Нишаве у 

Димитровграду у зони моста број 6 на Коридору 10.  
 

30.000.000 

13� М.8.3. Алексинац 
Рехабилитација система за одводњавање Делиград 

– Јасење.  
 

15.000.000 

 СЛИВ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ 
Свега: 

15.700.000 

Свега: 

874.000.000 

1� М.12.6 Краљево 

Регулација реке Ибар у Краљеву:    

Деоница 1. (477м)  - од  „водомерне станице“  до  

„Мирине чесме“ – од км 2+074 до км 2+551.,  

наставак радова 

1.000.000  

2� М.12.6 Краљево 

Регулација реке Ибар у Краљеву:    

Деоница 2. (660м)  - од  „Мирине чесме“до  „Старог 

Јасена“ – од км 2+415 до км 3+075 

10.000.000  

3� М.13.9. Ужице 
Регулација реке Ђетиње у Ужицу, од км 1+382 до км 

1+306, наставак радова  
4.700.000  

4� М.12.6 Краљево 

Изградња деснообалног насипа у Жичком  пољу: 

Деоница I  – км 0+000 – км 1+582  

Деоница II – км 4+445 – км 5+034,  

 38.000.000 

5� М.12.6 Краљево 

Регулација реке Ибар у Краљеву:    

Деоница 3. (500м)  - од  „Старог Јасена“  до „ Великог 

аса“ – од км 3+075до км 3+575: 

 130.000.000 

6� М.12 Рашка Заштита десне обале реке Ибар у Рашкој (1670 м).   130.000.000 

7� М.12.3 Брус 

Регулација реке Расине у Брусу, од ушћа Грашевачке 

реке па до градске бране  (1100м), наставак радова 

(1989.) наставак радова из 1989, по новом пројекту 

 56.000.000 
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8� М.13 Ариље Регулација реке Моравице у Ариљу.  150.000.000 

9�  Ивањица 
Регулација реке Моравице узводно од бране у 

Ивањици: од км 0+000 до км 0+906 
 50.000.000 

10� М.12.9. Нови Пазар 
Заштита насеља у приобаљу реке Јошанице и 

Трнавице у Новом Пазару:  
 150.000.000 

11� М.12.9. Нови Пазар 

Заштита индустријске зоне у Новом Пазару:  

Регулација реке Рашке и притока за заштиту 

индустријске зоне и насеља 

 115.000.000 

12� М.13.8. Пожега Регулација реке Моравице – Лопашко Поље  5.000.000 

13� М.13.1 Чачак 
Реконструкција Лозничке реке у Чачку од км 2+750 

до км 4+559.  
 50.000.000 

 

Програм изградње и реконструкције по програму који се финансира из средстава кредита Светске банке: 

Заштита најугроженијих подручја на територији Србије у надлежности ЈВП “Србијаводе“ обезбеђује се изградњом целовитих заштитних 

система чија је вредност значајна и не може се обезбедити  из годишњег програма пословања средствима Буџета Републике Србије. Обзиром на 

евидентан тренд смањења буџетских средстава, неопходни су и други извори финансирања – у оквиру кредитног аранжмана Републике Србије са 

Светском банком, поред пројеката рехабилитације система за одводњавање,  предвиђена је и реализација и пројеката заштите од поплава 

угрожених насеља, привредних и пољопривредних комплекса.  

Укупна вредност пројеката (за 32 заштитна објекта), које је ЈВП „Србијаводе“ пријавила за извршење из средстава Светске банке износи 

6.660.861.176 динара, од чега је уговорено 14 пројеката у вредности од 1.906.861.176 динара, а за уговарање у 2012.години је спремно још 5 

пројеката у вредности од 1.460.000.000 динара.  у 2012.години планирана је реализација у износу од 1.670.000.000 динара.. (ТАБЕЛА 10). У ПРИЛОГУ 

18. у ТАБЕЛИ 10/1 дат је преглед реализације започетих и других пројеката у 2013, уколико се обезбеде нова средства и продужи рок трајања 

кредитног аранжмана. 
ТАБЕЛА 10/1:  Изградња, реконструкција  и радови који се финансирају из кредита Светске банке 

Ред. 
број 

Оп.план 
за 

одбрану 
од 

поплава 

ГРАД, 
ОПШТИНА 

ПРОГРАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ 
НАЗИВ  ПРОЈЕКТА 

ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНО ПЛАН ЗА 2012. ПЛАН ЗА 2013. 

        

   
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РАДОВИ 
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ КРЕДИТА 
СВЕТСКЕ БАНКЕ  

УКУПНО: 
6.660.861.176 

Свега: 
1.342.973.992 

УКУПНО: 
2.051.023.458 

УКУПНО: 
3.644.000.000 

1.   УГОВОРЕНИ ПРОЈЕКТИ (46.26 km) 
Свега: 

1.906.861.176 
Свега: 

1.342.973.992 
Свега: 

561.023.458 
 
 

   
РЕХАБИЛИТАЦИЈА СИСТЕМА ЗА 

ОДВОДЊАВАЊЕ  
 

 
  

1� Д.1. Неготин 

Рехабилитација система за одводњавање 

„Неготинска низија“  (главни одводни 

канали, секундарна мрежа)   

62.552.045 39.747.273 22.804.772  

2� Д.3.1. Смедерево 

Рехабилитација система за одводњавање: „ 

Годоминско поље“ (главни одводни 

канали, секундарна мрежа)   

76.152.998 75.435.558 717.440  

3� С.4.3. Шабац 
Рехабилитација система за одводњавање 
„Централна Мачва“ -Церски ободни 
канал 

34.362.308 31.694.195   

4� С.4.4. Шабац 

Рехабилитација система за одводњавање 
„Централна Мачва“ 

(главни одводни канали, секундарна 

мрежа)   

32.643.352 32.636.504   

   
ИЗГРАДЊА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ 

ОД ПОПЛАВА  
 

 
  

5� М.4.1. Смед. Реконструкција  регулисаног корита и 80.242.337 80.242.337   
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Паланка насипа реке Јасенице  
(од км 0+000 до км 10+235). 

6� ДЂ.2.7. Пожаревац 

Река Млава: Изградња система за заштиту 

од поплава: Заштићено подручје „Стари 

Костолац“ :  Одбрамбени насип реке 

Млаве од км 0+000 до км 2+910 и 
систем за одводњавање нижих делова 
насеља 

116.614.073 93.035.247 23.578.826  

7� Д.22.3 Петровац 

Река Млава: Изградња система за заштиту 

од поплава: Заштићено подручје 

„Петровачко поље“ (Дубочка-Каменово)- 
Регулација реке Млаве од км 5+470 до 
км 8+649 и притоке Грабовачки поток 

182.670.324 169.883.236 12.787.088  

8� С.4.4. Шабац 

Мачва Сава - Дрина: Источна зона: Деоница 

1 и 2: Реконструкција деснообалног 

заштитног насипа реке Саве од км 
8+560 до км 18+029 

239.492.449 185.670.459 53.821.990  

9� С.5.3. Уб 

Изградња система за заштиту од поплава у 

сливу притоке Колубаре: Река Тамнава  
(заштитно подручје „Ћеманов мост – 
мост Таково“): регулација реке 
Тамнаве од км 13+700 до км19+364 

224.046.002 189.536.762 34.509.239  

10� С.5.3. Уб 

Изградња система за заштиту од поплава у 

сливу притоке Колубаре: Река  Убача 

(заштитно подручје "Уб"):  
 Заштита корита и обала реке Уб кроз 
насеље од км 9+600 до км 11+300 

387.931.780 67.479.377 320.452.403  

11� С.6.2. Лозница 

Рехабилитација система за заштиту насеља 

и пољопривредног комплекса од великих 

вода реке Јадар (заштитно подручје  "Дрина 

- Горњи Добрић"):  
Санација регулисаног корита и 
заштитних насипа реке Јадар / Фаза 1.: 
од км 2+610 (мост у Јелаву) до км 
8+393 (железнички мост) 

58.535.397 58.411.651   

12� М.9.1. Ниш 

Изградња заштитних система реке Јужне 

Мораве и притока: (Заштитно подручје 

„Ниш“) - регулација Габровачке реке од 

км 0+000 до км 3+017  

101.201.996 101.136.979   

13�  
Врњачка 

Бања 

Заштита насеља у приобаљу реке Велике 

Мораве: Заштита насеља „Врњачка Бања“ - 

Регулација Врњачке реке од км 2+800 
до км 3+600 

152.122.184 59.770.483 92.351.700  

14� М.13.6. Лучани 

Заштита насеља Гуча од великих вода реке 

Бјелице:  изградња регулисаног корита 
реке Бјелице од км 1+043 до км 1+520  
и обезбеђење пропусне моћи на 
низводној и узводној деоници (укупно 
3,5км) 

158.293.931 158.293.931   

2.   
ПРОЈЕКТИ СПРЕМНИ ЗА УГОВОРАЊЕ У 
2012. (8.83km) 

Свега: 
1.460.000.000 

 Свега: 
1.110.000.000 

Свега: 
350.000.000 

   
ИЗГРАДЊА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ 

ОД ПОПЛАВА  
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Ред. 
број 

Оп.план 
за 

одбрану 
од 

поплава 

ГРАД, 
ОПШТИНА 

ПРОГРАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ 
НАЗИВ  ПРОЈЕКТА 

ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНО ПЛАН ЗА 2012. ПЛАН ЗА 2013. 

        

1� ДЂ.2.1 Голубац 

Слив Дунава: реконструкција заштитних 

система на десној обали реке Дунав: 

(Заштићено подручје „Голубац“) - 
реконструкција заштитног система од 
великих вода реке Дунав и притока у 
зони Голупца 

450.000.000 

 

400.000.000 50.000.000 

2�   

Мачва  (Сава – Дрина):  
Источна зона: Реконструкција 
деснообалног заштитног насипа реке 
Саве  

 

 

  

 С.4.4. Шабац 
Деоница 1:  од км 2+336 до км 6+100, 
( 3,76 км ) 

230.000.000 
 

180.000.000 50.000.000 

 С.4.4. Шабац 
Деоница 3:  од км 18+029 до км 
23+342,  (5,07km) 

270.000.000 
 

200.000.000 70.000.000 

3� М.9.1. Ниш 

Изградња система за заштиту од поплава у 

сливу Јужне  Мораве:  

 (заштићено подручје "Нишава 2."):   
Регулација реке Нишаве  (железнички 
мост-мост за  Медошевац) 

240.000.000  160.000.000 80.000.000 

4� Д.2.1. Зајечар 

Заштићено подручје „Зајечар“:   
изградња заштитног система Бели 
Тимок-Црни Тимок- Велики Тимок 
Деоница 1: Велики Тимок од ушћа 
Великоизворског потока (км 83+435) 
до споја Белог и Црног Тимока (км 
85+560) и Бели Тимок од ушћа (км 
0+000) до моста за Велики Извор 
(1+242), укупне дужине 3,4 км 

270.000.000 

 

170.000.000 100.000.000 

3.   
ПРОЈЕКТИ У ПРИПРЕМИ ЗА 2013. (51.61 
km) 

Свега: 
3.294.000.000 

  
Свега: 

3.294.000.000 

   
ИЗГРАДЊА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ 

ОД ПОПЛАВА  
 

 
  

1�   

Мачва  (Сава – Дрина):  
Источна зона: Реконструкција 
деснообалног заштитног насипа реке 
Саве  

 

 

  

 С.4.4. Шабац 
Деоница 2:  од км 6+800 до км 8+560, 
(1,76 км)  

130.000.000 
 

 130.000.000 

2� Д.1.1. Неготин 
Изградња заштитног система у 
Радујевцу: изградња насипа   ( 2,7км)  

130.000.000 
 

 130.000.000 

3� М 10.2. Дољевац 
Регулација Пусте реке од Kочанске 
петље до села Пуковац, од км 0+000 до 
км.4+508 

130.000.000 
 

 130.000.000 

4� Д.2.1. Зајечар 
Заштићено подручје „Зајечар“:  
 изградња заштитног система Бели 
Тимок-Црни Тимок- Велики Тимок 

 
 

  

 Д.2.1. Зајечар 

Деоница 2:  
Бели Тимок од моста за Велики Извор 
(1+242) до Барбарошког потока (км 
7+840), укупне дужине 6,6 км 

 

540.000.000 

 

 

 

 

540.000.000 

 

 Д.2.1. Зајечар 

Деоница 3:  
Црни Тимок од ушћа (0+000) до моста 
за Вражогрнац (1+167), укупне дужине 

1,2 км 

125.000.000 

 

 125.000.000 

5� С.4.4. Шабац 
Мачва  (Сава – Дрина): Западна зона:  

Реконструкција деснообалног 
заштитног насипа реке Саве  

420.000.000 
 

 420.000.000 



Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2012. годину 
�

Јавно водопривредно предузеће   „Србијаводе“ 
�������

Ред. 
број 

Оп.план 
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6� М.7.2. Параћин 
Заштита Параћина:  регулација реке 
Црнице у зони коридора 10 до насеља,  
деоница од км 7+151 до км 8+122 

90.000.000 
 

 90.000.000 

7� М.8.3. Алексинац 

Регулација реке Моравице кроз 
Алексинац од км 2+370 до км 3+100   

( од Пиварског моста до моста на путу за 

градско гробље ) са обезбеђењем пропусне 

моћи за велике воде од км 3+100 до км 

3+950 

140.000.000 

 

 140.000.000 

8� М.8.3. Алексинац 

Заштита насеља у приобаљу реке Јужне 

Мораве: 
Изградња система за заштиту од 
поплава насеља Доњи Љубеш-
Витковац. 

300.000.000 

 

  

9� Д.22.1. Пожаревац 

Санација левообалног насипа реке 

Млаве у зони насеља Брадарац и 
Маљуревац 

90.000.000 
 

 90.000.000 

10� М.12.9. 
Нови 

Пазар 

Заштита индустријске зоне у Новом Пазару:  
Регулација реке Рашке и притока за 
заштиту индустријске зоне и насеља 

115.000.000 
 

 115.000.000 

11� М.11.1. 
Владичин  

Хан 

Заштита насеља у приобаљу реке 
Јужне Мораве: 
Регулација реке Јужне Мораве и 
нерегулисаних притока од 
железничког тунела у Владичином 
Хану до ушћа Лепеничке реке (Л=7км) 

110.000.000 

 

 110.000.000 

12� С.6.1. Лозница 

Изградња система "Јадар-Коренита-

растеретни канал"/ Фаза 1- регулација 

реке Корените од км 0+000 до км 
7+826 и изградња ПЕ заштитних 
објеката 

91.000.000 

 

 91.000.000 

13� С.6.1. Лозница 

Рехабилитација и изградња заштитних 

система на десној обали Дрине и притокама: 

Изградња система „Јадар-Коренита-

растеретни канал": Фаза 2. - регулација 
реке Јадар и изградња растеретног 
канала реке Корените 

250.000.000 

 

 250.000.000 

14� С.5.4. Коцељева 

Изградња система за заштиту од поплава у 

сливу притоке Колубаре:  

Река Тамнава (заштитно подручје 

"Коцељева"):  Регулација реке Тамнаве 

(2,5 км), притока Козарица (0,4км) и 
Змајевачког потока (0,35 км) у зони 
Коцељева 

133.000.000 

 

 133.000.000 

15� М.4.1. 
Смед.евска  

Паланка 

Реконструкција  регулисаног корита и 
насипа реке Јасенице (од км 10+235 до 
км 19+300) и обезбеђење пропусне 
моћи корита на узводној деоници (од 

км 19+300 до км 24+454) 

110.000.000 

 

 110.000.000 

16� Д.Ђ.1.5. 
Велико 

Градиште 

Заштита  десне обале Дунава у зони 

Великог Градишта (зона туристичког 

комплекса Сребрно језерои 

пољопривредног комплекса 

Великоградиштански рит) 

300.000.000 

 

 300.000.000 

   
РЕХАБИЛИТАЦИЈА СИСТЕМА ЗА 

ОДВОДЊАВАЊЕ  
 

 
  

17� Д.3.1. Смедерево Рехабилитација система за 90.000.000   90.000.000 
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одводњавање :“Годоминско поље“: ЦС 
„Смедерево“  

 

�

�
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Б.4.4. САНАЦИЈА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА, ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ ОД 
ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА  И ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 

За санационе радове првог приоритета за 2012.годину у Програму управљања водама, обезбеђена су средства у износу од 27.000.000 

динара . У циљу обезбеђења потребне стабилности водних објеката за заштиту од штетног дејства вода, према Извештају о стању објеката за 

2011.годину са предлозима санационих радова за 2012.годину, потребно је обезбедити укупно 584.000.000 динара (ПРОГРАМ ЗА 2012. И 

ПОТРЕБНА ДОДАТНА СРЕДСТВА -ТАБЕЛА 11/1) . Ова вредност обухвата и средства која су неопходна за извршење налога водне инспекције на 

свим водотовима на подручју Републике у надлежности ЈВП „Србијаводе“. 
  
ТАБЕЛА 11/1: Санација водних објеката за уређење водотокова и заштиту од поплава, водних објеката за заштиту од ерозије и 

бујица и водних објеката за одводњавање: ПРОГРАМ ЗА 2012. И ПОТРЕБНА ДОДАТНА СРЕДСТВА 

Ред. 
број 

Оперативни 
план за 

одбрану од 
поплава 

ГРАД, 
ОПШТИНА  

САНАЦИЈЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА 
НАЗИВ ОБЈЕКТА 

ПРОГРАМ 
2012. 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА 
СРЕДСТВА 

     

  ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ 
УКУПНО: 

27.000.000 
УКУПНО: 

557.000.000 

4.4.1.  
Израда  Елабората за санационе радове у 2012. 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ 
 

Свега: 
15.000.000 

4.4.2.  

Санациони радови  

( на водним објектима за уређење водотока,објектима за заштиту од 

поплава,  за  заштиту од ерозије и бујица) 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ 

Свега: 
27.000.000 

Свега: 
472.000.000 

  ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд 
УКУПНО: 

11.000.000 
УКУПНО: 

431.000.000 

  ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДУНАВ“ 
Свега: 

6.230.000 

Свега: 

82.000.000 

1� Д.1.2 Неготин 
Санација корита Јасеничке реке од км 12+363 до км 

13+724 
3.700.000  

2� Д.1.4 Мајданпек 
Санација корита водотока Великог и дела Малог Пека у 

Мајданпеку на дужини од 1,5 км 
800.000   

3� Д.2.3. Књажевац 

Санација оштећења  леве обале регулисаног водотока, 

Сврљишки Тимок у Књажевцу од км  0+700 до км  1+300 

(наставак радова из 2011. године). 

1.730.000  

4� Д.2.1 Зајечар 
Санација заштитног објекта, регулисаног корита реке Црни 

Тимок у Зајечару од км  2+750 до км   5+350  15.000.000 

5� Д.2.3. Књажевац 
Санација оштећења регулисаног дела водотока Сврљишки  

Тимок, од  км  7+000 до км  7+100, у Књажевцу - Бањица. 
 

2.000.000 

6� Д.2.4 Сврљиг 
Санација регулисаног корита Сврљишког Тимока у 

Сврљигу од км 36+000 до км 38+000 
 

8.000.000 

7� Д.1.2. Неготин 

Санација левообалног насипа на Великом Тимоку од ушћа 

у Дунав до путном моста за Брегово ( км 0+000 до км 

3+2000)   5.000.000 

8� Д.1. Неготин 
Санација левообалног насипа на Јасеничкој реци код села 

Србова ( км 2+262 до км 3+000) 
 

2.000.000 

9� Д.2.3 Књажевац 
Санација оштећења регулисаног дела водотока Сврљишки  

Тимок у Књажевцу ( осигурање кејског зида).   15.000.000 

10� Д.3.1. Смедеревo 
Санација прелазне деонице друге одбрамбене линије 

града Смедерева  од  км  0+000- 0+924  15.000.000 

11�   

Санациони радови по налогу Водне инспекције и 

Руководиоца за одбрану од поплава.на најугроженијим 

деоницама у сливу реке Дунав  20.000.000 

  ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „САВА“ 
Свега: 

     4.770.000 

Свега: 

       349.000.000 

1� С.5.1. Ваљево 
Санација уређеног корита Обнице у зони КП Завода у 

Ваљеву 
1.420.000   
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2� С.5.5. Коцељева 

Санација оштећења регулисаног корита реке Тамнаве – 

Доње Црниљево од км  66+000 до км 67+200 (наставак 

радова из 2011. године). 

2.050.000  

3� С.4.   С.6. Лозница 

Санација оштећења на регулационим грађевинама и 

заштита обала Дрине од улива у реку Саву до ХЕ Зворник 

(ушће Дрине, Адица,Васин Шиб, 

Подине,Савковача,Тиквара, Кандрак, Дубовић, Куртовића 

Ада, Ардамовача, Пуревине, Алановића навоз, Ново село - 

ушће Јадра, Јелав ): Санација оштећења на регулационим 

грађевинама и заштита обала у зони Горње Ковиљаче за 

заштиту водоизворишта. 

300.000  

4� С.7.4. Прибој  
Санација, поправка камене облоге,  речног корита реке 

Лим и водотока  у Прибоју 
1.000.000 10.000.000 

5� С.6.4. Осечина 
Санација регулисаног дела реке Остружанке у зони ушћа у 

реку Јадар у Осечини. 
  3.000.000 

6� С. 6.3. Крупањ 
Санација оштећења камене облоге у речним коритима: 

Чађавице, Богоштице, Кржаве у Крупњу    
6.000.000 

7� С.6. Лозница 

Санација насипа и регулисаног дела водотока Лешничка 

река  - Везни канал у Горњем Добрићу од км 0+000 до км 

3+200 

 

7.000.000 

8� С.7.4. Прибој  
Санација, поправка камене облоге на левој обали реке 

Лим,  у зони локалитета  Мостина у Прибоју 

 
11.000.000 

9� С.7.5. Пријепоље 

Санација оштећења уливног објекта и камене облоге на 

делу регулисаног водотокова Милешевка од км 0+000 до 

км 2+200 

  2.000.000 

10� С.6.4. Осечина Санација регулисаног дела реке Јадар у Осечини.  10.000.000 

11� С.5.1. Ваљево 
Санација регулисаног корита Љубостиње у зони ушћа у 

Колубару   
7.000.000 

12� С.7.5 Пријепоље 

Санација оштећења уливног објекта и камене облоге на 

делу регулисаног водотокова Милешевка од км 0+000 до 

км 2+200  

8.000.000 

13� С.4.   С.6. 

Лозница 

Шабац, 

Богатић 

 

Санација оштећења на регулационим грађевинама и 

заштита обала Дрине од улива у реку Саву до ХЕ Зворник 

(ушће Дрине, Адица,Васин Шиб, 

Подине,Савковача,Тиквара, Кандрак, Дубовић, Куртовића 

Ада, Ардамовача, Пуревине, Алановића навоз, Ново село - 

ушће Јадра, Јелав ): 

 

180.000.000 

14� С.5.1. Ваљево 

Санација оштећења регулисаног корита реке Колубара у 

зони града Ваљева, од км 0+000 до км 0+295, од км 

1+575 до км 3+640 и од км 3+640 до км 4+260.  

6.000.000 

15� С.5. Уб 

Санација цевастих пропуста, изливних глава и заштитних 

клапни у склопу одбрамбених  насипа реке  Тамнаве и реке 

Уб.  

10.000.000 

16� С.6. Лозница 
Санација заштитног објекта -  надвишење Дринског насипа 

на обилазном путу, од км 12+000 до км.13+000  
5.000.000 

17� С.7.1. Мали Зворник 
Санација обалоутврде са обезбеђењем ножице на десној 

обали Дрине низводно од бране у Малом Зворнику  
8.000.000 

18� С.7.1. Мали Зворник 
Санација насипа на десној обали реке Дрине у зони 

Моштаничког потока Малом Зворнику  
6.000.000 

19� С.7.2. Љубовија 
Санација заштитног објекта – левообалног насипа у зони 

Сабирног канала у Љубовији  
4.000.000 

20� С.7.3. Бајина Башта,  

Санација заштитног објекта - локалних оштећења и 

обезбеђење протицајног профила регулисаног корита 

Пилице кроз Бајину Башту  

5.000.000 

21� С.7.5. Сјеница 
Санација локалних оштећења и обезбеђење протицајног 

профила корита водотока Грабовица у Сјеници.  
2.000.000 
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Ред. 
број 

Оперативни 
план за 

одбрану од 
поплава 

ГРАД, 
ОПШТИНА  

САНАЦИЈЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА 
НАЗИВ ОБЈЕКТА 

ПРОГРАМ 
2012. 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА 
СРЕДСТВА 

     

22� С.7.5. Пријепоље  

Санација дела обалоутврде на десној обали рекеЛим у 

Пријепољу, у зони „каменог моста“ у урбаном делу 

Пријепоља   

3.000.000 

23�
С.4;С.5;С.6. 

С.7. 
 

Санациони радови по налогу Водне инспекције и 

Руководиоца за одбрану од поплава.на најугроженијим 

деоницама у сливу реке Дрине, Тамнаве и Колубаре 

 

56.000.000 

  
ВПЦ „МОРАВА“, НИШ 

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“ 

Свега:  

16.000.000 

Свега:  

111.000.000 

  СЛИВ ВЕЛИКЕ МОРАВЕ 
Свега: 

8.800.000 

Свега: 

50.000.000 

1� М.7.1 Параћин 

Завршетак радова на санацији корита реке Црнице са 

стабилизацијом дна у зони ушћа у реку Велику Мораву, 

наставак радова из 2011. 

(санација лимана, заштита косина санираних обала) 

8.800.000  

2� М.6.2. Јагодина 

Санација обостраних насипа реке Белице у Јагодини од км 

0+000 до км 6+500  

(надвишење насипа на локалним улегнућима, санација 

излива са уградњом жабљих поклопаца и осигурањем 

каменом облогом, уклањање пешачког моста и постављање 

новог) 

 

25.000.000 

3� М.1.2 Смедерево 

Санација порушених каскада на регулисаном кориту реке 

Раље км 1+600, км 3+000, км 4+400, км 5+700, 8+900 и 

10+900 

(израда камене облоге, бетоирање стабилизационих 

прагова, осигурање каскада ломљеним каменом) 

 

25.000.000 

  СЛИВ ЈУЖНЕ МОРАВЕ 
 Свега: 

61.000.000 

1� М.8.3 Алексинац 

Санација оштећене леве обале Јужне Мораве у селу 

Тешица у дужини од 300 м 

(Заштита леве обале камним набачајем и чишћење корита 

од наноса) 

 

10.000.000 

2� М 10.8. Лесковац 

Санација регулисаног  корита реке Јабланице низводно од 

аутопута,  од км  0+000 до км 1+000 ,  (800 м )  

(стабилизација оштећених обала уградњом ломљеног 

камена, поправка и надвишење насипа и чишћење корита 

од наноса и шибља) 

 

19.000.000 

3� М.11.4. Бујановац 

Санација регулисаног  корита Трновачке реке од старог 

аутопута низводно од км 0+000 до км  0+600 

(стабилизација дна и обала корита изградњом попречних 

грађевина - прагова, чишћење корита)  

 

12.000.000 

4� М.9.1. Ниш 

Санација левообалног насипа од моста у Пролетерској до 

Врежинског моста (заштита у зони постројења за прераду 

воде Медиана) (надвишење насипа) 

 

10.000.000 

5� М.10. Сурдулица 

Санација регулисаног  корита Врле у Сурдулици, у зони 

каскада ( 1 км)  (Отклањање последица поплавног таласа у 

2010; поправка оштећених делова дна регулиасног корита 

низводно од каскада)  

 

10.000.000 

   СЛИВ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ 
Свега: 

7.200.000 

Свега: 

 

1� M.13.1. Чачак 

Санација оштећене деонице регулисаног корита Каменице 

у Чачку од  км 0+000 до км 0+620 

(Враћање у првобитно стање оштећене обалоутврде од 

КЦМ) 

7.200.000  
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Б.4.5. СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ 

Спецификација потреба за набавку материјала и опреме за одбрану до поплава, утврђена је на основу искустава из спроведених одбрана од 

поплава на великим и малим рекама, као и на бујичним водотоковима: 

- у 2006.години забележени су историјски максимуми водостаја на великим рекама у Србији, а одбрана градова трајала око 2 месеца (Нови 

Сад, Земун, Београд, Смедерево, Велико Градиште, Голубац), уз значајно ангажовање људства и механизације.  

- у 2009. и 2010. години, велике воде на малим водотоковима у Србији поплавиле су велики број недовољно заштићених насеља, због чега 

је било неопходно ангажовање и на отклањању последица поплава, односно евакуације вода из поплављених делова насеља (Зајечар, Алексинац, Уб, 

Љубовија, сеоска насеља на подручју Лознице, Уба, Коцељеве.....).  

- у овом периоду забележене су и бујичне поплаве код којих је време формирања и наиласка таласа веома кратко, а показало се да се 

одбрана од бујичних поплава може значајно побољшати применом превентивних мера,  мобилних средстава и опреме за одбрану од поплава .  

Наведена искуства су указала на техничке недостатке материјала и опреме које се уобичајено користе и слабости примењених технологија 

спроведених одбрана: одбрамбене линије су формиране углавно применом ручно пуњених џакова са песком, а евакуација воде из поплављених насеља 

вршена је импровизованом опремом недовољног капацитета и неприлагођеној теренским условима.  

Последице тога су велики трошкови одбране и штете на јавним површинама, јавним објектима и инфраструктури.  

Из поменутих разлога, сачињен је програм потреба/набавке савремених материјала и опреме како би се омогућила ефикаснија одбрана од 

поплава уз минимално ангажовање људства. Програм нових набавки подразумева примену савремених технологија и материјала, због чега су  

извршене упоредне анализе са применом класичних материјала у одбрани од поплава, како би се утврдила оправданост коришћења у нашим условима. 

 (Потребна додатна средства : 65.000.000 динара) 

Предлог потреба/набавке савремених материјала и опреме како би се омогућила ефикаснија одбрана од поплава уз минимално 

ангажовање људства (у прилогу : Табеларни приказ и графички приказ). Осим наведеног, од посебне важности је обезбеђење услова за превентивне 

активности за које су неопходне благовремене најаве неповољних хидролошких услова, као и услова за ефикасну комуникацију у ванредним 

околностима: 
-Опрема и материјали за формирање одбрамбених линија великих дужина: 

1.� Мобилне PP бране за вишекратну употребу  на насипима и речним обалама, 

2.� Транспортно мултифункционално возило за полагање мобилне бране и земљане радове, 

3.� Мобилне BOX баријере за вишекратну употребу  на насипима и речним обалама,    
-Опрема за формирање одбрамбених линија мањих дужина на речним обалоутврдама у зони градова: Мобилни PEHD системи h:1,2 m  
-Опрема за евакуацију вода из поплављених делова насеља  

1.� Мобилне самоусисне пумпе великог капацитета  Q= 200-250 l/sec са сопственим дизел погоном,  

2.� Хидролошко аутоматска метеоролошка мерна опрема : кишомери 

3.� Опрема за комуникацију у току одбране: мобилне ручне двосмерне станице 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ 

Ред. 
 број 

Намена опреме/ материјала НАЗИВ ОПРЕМЕ/МАТЕРИЈАЛА Количина 
Потребна 
додатна 
средства  

  

УКУПНО  
65.000.000 

1 
материјали за одбрамбене  

линије великих дужина 
Јутани џакови 100.000 ком 10.500.000 

2 
Опрема и материјали за 

одбрамбене линије великих 

дужина: 

(за вишекратну употребу н а 

насипима и речним обалама) 

Мобилне PP бране (број комплета са  опремом за пуњење водом)   

еквивалент типу Hydrema,Twin tube concept, Данска 

1000 м: 

2комплета 
10.000.000 

3 

Транспортно  вишенаменско возило, са уређајима и прикључцима за полагање 

мобилних PP брана ( еквивалент типу Hydrema,Flood Defense Vehicle, Twin tube concept, 

Велика Британија 

1 30.000.000 

4 
Мобилне BOX баријере, за вишекратну употребу  на насипима и речним обалама,   

комплет са уређајима за демонтажу,(еквивалент типу: Box Barrier, Canada и др.) 

100м: 10 

комплета 
3.000.000 

5 

Опрема за одбрамбене линије 

мањих дужина (на 

обалоутврдама у зони насеља) 

Мобилни PEHD системи h:1,2 m,  комплет са регулационим кутијама и упорним 

металним стубовима, следећих дужина: (еквивалент типу NOAH Water security system. 

GmbH и др),     

50м: 5 

комплета 
3.000.000 

6 
Опрема за евакуацију вода из 

поплављених делова насеља  

Мобилне самоусисне пумпе великог капацитета  Q= 200-250 l/sec са сопственим дизел 

погоном, комплет са колицима, акумулатором, малом пумпом за наливање потиса, 

припадајућим цевима и фитингом (еквивалент типу Cadoppi, Италија, и други) 

2 комплета 5.000.000 

7 
Хидролошко аутоматска 

метеоролошка мерна опрема  

Кишомери са опремом за аутоматско извештавање 

(еквивалент типу Pluviograph Data Loger) 

15 

комплета 
3.000.000 

8 
Опрема за комуникацију у току 

одбране: 

Мобилне двосмерне ручне радио станице, (еквивалент типу Kenwood, Motorola, и 

други) 

12 

комплета 
500.000 
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Б.4.6. ИЗВОЂЕЊЕ ЗАШТИТНИХ РАДОВА – БИОЛОШКИ И БИОТЕХНИЧКИ РАДОВИ 

 

Сагласно средствима обезбеђеним у делу Програма управљања водама за 2012., за подручје у надлежности ЈВП "Србијаводе",  утврђен је 

план извршења заштитних радова  - биолошких заштитних радова затрављивања и пошумљавања, у износу од  7.600.000 динара, 

У ТАБЕЛИ 12/1 дат је предлог укупних годишњих потреба за извођењем заштитних радова у вредности од  40.440.000 динара . 

 Планске јединичне цене за биолошке и биотехничке радове, производе и услуге шумарства и ценовник за накнаду шумске штете за 2012. 

годину дати су у Прилозима 4, 5 и 6. 

 
ТАБЕЛА 12/1:  Биолошки заштитни радови затрављивања и пошумљавања: Програм 2012 и додатна средства 

Ред. 
број 

Слив 
Водоток 

ПОЗИЦИЈА 
Подручје 

ПРОГРАМ 
2012. 

ПОТРЕБНА ДОДАТНА 
СРЕДСТВА 

     

 
 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ 
УКУПНО: 

7.600.000 
УКУПНО: 

32.840.000 

 
 Биолошки заштитни радови затрављивања  

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ 
 

УКУПНО: 
12.000.000 

 
 

ВПЦ „САВА - ДУНАВ“  
Свега: 

4.000.000 

  ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДОЊИ ДУНАВ“ 
 

Свега: 

2.000.000 

1.�  Дунав и имок Слив Тимока и дела Дунава  1.000.000 

2.�  Дунав, лава Слив Млаве и Пека и дела Дунава  1.000.000 

 
 

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „САВА“  
Свега: 

2.000.000 

3.�  Колубара Подрињско-Колубарско сливно подручје  1.000.000 

4.�  Дрина Доње Дринско сливно подручје  500.000 

5.�  Дрина Горње Дринско сливно подручје  500.000 

  ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“ 
 Свега: 

8.000.000 

6.� . Ј- Морава Јужна Морава   4.000.000 

7.� . Западна Морава Западна Морава  1.500.000 

8.� . Велика Морава Велика Морава  2.500.000 

 
 
 
 

Биолошки заштитни радови пошумљавања 
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ 

Свега: 
7.600.000 

Свега: 
20.840.000 

 
 

 ВПЦ „САВА - ДУНАВ“ 
Свега: 

3.100.000 
Свега: 

9.076.000 

  ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДОЊИ ДУНАВ“ 
Свега: 

2.000.000 

Свега: 

3.000.000 

9.�  Дунав и Тимок Слив Тимока и дела Дунава 1.000.000 1.000.000 

10.�  Дунав, Млава Слив Млаве и Пека и дела Дунава       1.000.000 2.000.000 

 
 

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „САВА“ 
Свега: 

1.100.000 

Свега: 

6.076.000 

11.�  Колубара Подрињско-Колубарско сливно подручје  2.500.000 

12.�  Дрина Доње Дринско сливно подручје 1.100.000 1.476.000 

13.�  Дрина Горње Дринско сливно подручје  2.100.000 

  ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“ 
Свега: 

4.500.000 
Свега: 

11.764.000 

14.� . Јужна Морава Јужна Морава  2.360.000� 5.400.000 

15.� . Западна Морава Западна Морава 1.070.000� 3.182.000 

16.� . Велика Морава Велика Морава 1.070.000� 3.182.000 
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За извршење годишњег програма у 2012. години, имајући у виду приоритете за које у нема довољно средстава (130.000.000 динара), као и 

потребе да се за обезбеди документација за програм изградње и реконструкције водних објеката за заштиту од вода и наводњавања, за нове активности 

ЈВП "Србијаводе" на припреми планских аката, на формирању и вођењу водних катастара, дефинисан је програм за који су потребна нова средства 

(ТАБЕЛА 13/1). 

У ТАБЕЛИ 14/1,  дефинисан је и програм за нови инвестициони циклус  у  области заштите од вода и развој наводњавања у наредном 

периоду, тако да су укупно потребна средства 559.050.000 динара (ПОТРЕБНА ДОДАТНА СРЕДСТВА)  

 
 

  ТАБЕЛА 13/1.:  Структура програм а израде  студија, планских докумената, пројеката и припрема инвестиција:  
  Програм 2012 и додатна средства  

Поз. 
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА : Израда студија, планских докумената, пројеката, 
припрема инвестиција и водни катастри 

ПРОГРАМ 
2012. 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА 
СРЕДСТВА 

 УКУПНО 130.000.000 559.050.000 

5.1. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА 45.000.000 282.050.000 

 
5.1.1.   Техничка документација  за објекте и радове који се                                

реализују кроз годишње  Програме пословања ЈВП "Србијаводе" 
 25.200.000 158.500.000 

  5.1.2.   Техничка документација републичког значаја  19.800.000 106.550.000 

5.2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ВОДНЕ ОБЈЕКТЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ 80.000.000 169.000.000 

5.3. ПРИПРЕМА ИНВЕСТИЦИЈА  30.000.000 
5.4. ПЛАНСКИ  ДОКУМЕНТИ И ВОДНИ КАТАСТРИ 5.000.000 78.000.000 

 
         5.4.1.  Плански документи (Планови  управљања сливовима и планови  

управљања  ризицима од поплава 
 1.500.000 38.000.000 

 5.4.2.  Водни катастри  3.500.000 40.000.000 

�

�

ТАБЕЛА 14/1.:  Програм израде студија, планских докумената, пројеката и припрема инвестиција: Програм 2012 и додатна средства 

Ред. број 

Оп.план 
за 

одбрану 
од 

поплава 
_ 

Мелиор. 
подручја 

ГРАД, 
ОПШТИНА 

СТУДИЈЕ,   
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ, ПРИПРЕМА 

ИНВЕСТИЦИЈА, ВОДНИ КАТАСТРИ 
НАЗИВ 

ПРОГРАМ 
2012. 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА 
СРЕДСТВА 

      

5.1.   
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЗА ЗАШТИТУ  
ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА 

УКУПНО: 
45.000.000 

УКУПНО: 
282.050.000 

5.1.1.   

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБЈЕКТЕ И РАДОВЕ 

КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ КРОЗ ГОДИШЊЕ ПРОГРАМЕ ПОСЛОВАЊА ЈВП 

„СРБИЈАВОДЕ“ 

УКУПНО: 

25.200.000 

УКУПНО: 

158.500.000 

   ВПЦ „САВА - ДУНАВ“ 
Свега: 

7.200.000 

Свега: 

99.000.000 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ  „ДОЊИ ДУНАВ“ 
Свега: 

2.000.000 

Свега: 

55.700.000 

1� Д.1.3. Зајечар 
Пројекат хитних радова на санацији насипа на Великом Тимоку код 

села Трнавац ( 3,8 km), наставак 
2.000.000  

2� ДЂ.1.2. Кладово 

Главни пројекат регулације Манистиричког потока за заштиту  

споменика културе „Манастирица“ и села Манастирица, (4 км), 

(водоток  2.реда) 

 2.000.000 

3� ДЂ.1.2. Кладово Измена и допуна Главног пројекта бујичног тока  Мала Врбица  1.000.000 

4� Д.1. Бор 
Иновирање Главног пројекта Бањске реке и Бањског потока кроз 

Брестовачку Бању, општина Бор (притока Брестовачке реке) 
 2.000.000 



Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2012. годину 
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Јавно водопривредно предузеће   „Србијаводе“ 
���	���

Ред. број 

Оп.план 
за 

одбрану 
од 

поплава 
_ 

Мелиор. 
подручја 

ГРАД, 
ОПШТИНА 

СТУДИЈЕ,   
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ, ПРИПРЕМА 

ИНВЕСТИЦИЈА, ВОДНИ КАТАСТРИ 
НАЗИВ 

ПРОГРАМ 
2012. 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА 
СРЕДСТВА 

      

5� Д.2.1. Зајечар 
Идејни и главни пројекат регулације Црног Тимока од насеља 

Звездан до насеља Гамзиград (10км) 
 7.500.000 

6� Д.2.2 Зајечар 
Израда главног пројекта  за изградњу  консолидационе преграде на 

Ласовачкој реци 
 2.000.000 

7� Д.2.3. Зајечар 

Идејни и главни пројекат регулације Белог Тимока од насеља Грљан 

до насеља Вратарница (10км) и Грлишке реке од ушћа до 

акумулације „Грлиште“ (5км) 

 8.900.000 

8� Д.2.3. Књажевац 
Идејни и Главни пројекат Грезанске реке кроз Књажевац од км 

0+000 до км 1+500,. (водоток  2.реда) 
 1.000.000 

9� Д.3.2. Смедерево 

Главни пројекат друге линије одбране у оквиру заштите Смедерева 

од великих вода р.Дунав од старог регулисаног корита р.Језаве  

0+000 до пристаништа 0+949 

 5.000.000 

10� Д.1.1. Неготин 
Иновирање Главног пројекта  одводњавања Неготинске низије – 

систем ''С'' 
 4.000.000 

11� Д.1.1. Неготин 
Главни пројекат регулације реке Вратне у зони манастира Вратна и 

села Вратна (водоток II реда) 
 4.000.000 

12� Д.1.2 Неготин 
Идејни и Главни пројекат регулације Сиколске (Мокрањске ) реке 

кроз село Мокрање до улива у Велики Тимок 
 6.000.000 

13� Д.2.3. Књажевац 
Иновирање постојећег Главног пројекта регулације Белог и 

Трговишког Тимока у Књажевцу 
 1.000.000 

14� Д.2.3. Књажевац 
Израда Главног пројекта наставка регулације Папратске реке кропз 

Горњу Каменицу од 1 км 
 1.000.000 

15� Д.3.1. Смедерево 
Иновирање Главног пројекта уређења десне обале реке Дунав од 

1118+515 до 1120+105 
 2.500.000 

16� Д.3.1. Смедерево 
Главни пројекат уређења Петријевског потока између брана 

„Смедерево“ и „Петријево“ у дужини од 2625 метара 
 2.800.000 

17� Д.3.1.8. Смедерево 
Главни пројект ревитализације старог регулисаног корита реке 

Језаве од 5+200 до 8+100 
 2.500.000 

18� Д.22.4. 
Петровац на 

Млави 
Иновација Главног пројекта регулације Шетоњске реке  1.500.000 

19� Д.22.4. Петровац 
Иновација Главног пројекта  обележавања и осматрања високе 

бране Кореница 
 1.000.000 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „САВА“ 
Свега: 

5.200.000 

Свега: 

43.300.000 

20� С.5.1. Ваљево 
Измена и допуна Главног пројекта регулације реке Колубаре узводно 

од депоније (1,1км) 
1.000.000 1.000.000 

21� С.7.5. Пријепоље 
Идејни и главни пројекат регулације Милешевке за заштиту 

споменика културе манастира „Милешева“ (5км) 
4.200.000 4.500.000 

22� С.5.1. Ваљево 
Главни пројекат регулације Колубаре у Ваљеву од км 4+260 до км 

4+806 
 2.000.000 

23� С.5.1. Ваљево 
Идејни и главни пројекат регулације Љубостиње у Ваљеву од км 

4+176 до км 6+176 
 3.500.000 

24� С.5.6. Мионица Главни пројекат регулације реке Рибнице  за заштиту Мионице  2.000.000 

25� С.7.2. Љубовија 
Идејни и Главни пројекат уређења десне обале Дрине за заштиту 

Љубовије ( 3км ) 
 8.500.000 

26� С.7.5. Пријепоље 
Главни пројекат обалоутврде на десној обали Лима за заштиту 

Пријепоља, узводно од моста. (200 м) 
 800.000 

27� С.7.5. Пријепоље 

Заштита од ерозије и бујица:                                                                            

Идејни пројекат антиерозионих радова на реци Сељашници у 

Пријепољу узводно од постојеће регулације 

 5.000.000 
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Ред. број 

Оп.план 
за 

одбрану 
од 

поплава 
_ 

Мелиор. 
подручја 

ГРАД, 
ОПШТИНА 

СТУДИЈЕ,   
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ, ПРИПРЕМА 

ИНВЕСТИЦИЈА, ВОДНИ КАТАСТРИ 
НАЗИВ 

ПРОГРАМ 
2012. 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА 
СРЕДСТВА 

      

28� С.3.9. Аранђеловац Главни пројекат регулације реке Придворице у Аранђеловцу  1.000.000 

29� С.5.2. Ваљево 
Идејни и Главни пројекат регулације реке Обнице узводно од  

састава  са Јабланицом у дужини од  2км 
 3.000.000 

30� С.5.5. Коцељева 
Идејни пројекат антиероизиониих радова у сливу Тамнаве узводно 

од Каменице 
 5.000.000 

31� С.7.1. Мали Зворник Идејни пројекат антиерозионих радова у сливу реке Равнаја  2.500.000 

32� С.7.3. Бајина Башта 
Идејни и Главни пројекат регулације десне обале реке Дрине за 

заштиту Бајине Баште (1,5км) 
 4.500.000 

   
ВПЦ „МОРАВА“ 

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“ 

Свега: 

18.000.000 

Свега 

59.500.000 

   СЛИВ ВЕЛИКЕ МОРАВЕ 
Свега: 

2.000.000 

Свега: 

29.000.000 

1� M.3.2. Лапово Истраживања и анализе  за заштиту приобаља Старе  Лепенице 2.000.000 4.000.000 

2� M.3.2. 

Крагујевац 

општина 

Баточина 

Генерални пројекат заштите  приобаља реке Лепенице од великих 

вода :  од ушћа у реку Велику Мораву  до  Крагујевца 
 4.000.000 

3� M.4.2. Аранђеловац 
Измена и допуна Главног пројекта регулације реке Кубршнице у 

Аранђеловцу 
 2.000.000 

4� M.3.3. Крагујевац 

Главни пројекат реконструкције обостраних насипа на реци 

Лепеници од км.25+300 до км.33+500 

(од постројења за пречишћавање отпадних вода у Цветојевцу до 

ушћа Угљешнице, индустријска зона)  

 9.000.000 

5� M.3.3. Крагујевац Идејни пројекат ретензије на реци Угљешници за заштиту Крагујевца  5.000.000 

6� М.7.2. Параћин 
Измена и допуна Главног пројекта регулације реке Велике Мораве 

код Доњег Видова -општина Параћин 
 5.000.000 

   СЛИВ ЈУЖНЕ МОРАВЕ 
Свега: 

13.000.000 

Свега: 

26.000.000 

7� М.8.3. Алексинац 
Измена главног  пројекта левообалног насипа реке Јужне Мораве ( 

Доњи Љубеш – Рутевац) 
1.000.000  

8� М.9.1. Ниш 
Главни  пројекат регулације Кутинске реке 

од км 0+765,70 до км 2+765,70 
2.000.000  

9� М.9.1. Ниш 
Главни пројекат регулације Топоничке реке, узводно од моста у селу 

Горња Топоница, од км 3+600 до км 4+400 
1.500.000  

10� М.10.6. 
Слив Пусте 

реке 

Главни пројекат радова за заштиту од ерозије и бујица на  сливу 

Пусте реке 
4.000.000 1.000.000 

11� М.10.10. Власотинце 

Заштита Власотинца од великих вода Власине и притока: 

Пројекат изведеног објекта заштите Власотинца од поплава: 

регулисано корито реке Власине (0,95км)  и главни пројекат 

успорних насипа на потоку Пушкина долина и Смарданском  потоку - 

наставак 

2.500.000  

12� М.11.4. Бујановац Гл. пројекат санације оштећења коритаТрновачке р.( 0+000- 0+600) 1.000.000  

13�  Трговиште 

Главни пројекат заштите: регулација Пчиње од км 1+110 до км 

1+1+790, Козједолске реке од км 0+000 до км  0+235 и Лесничке од 

км 0+000 +0+350 

1.000.000 2.000.000 

14� М.8. Алексинац 
Главни пројекат санације оштећења леве обале реке Јужне Мораве у 

дужини од 300 м у селу Тешице 
 500.000 

15� М.10. Лебане 
Главни пројекат депонијско-консолидационе преграде на 

Лапаштичкој реци, узводно од ушћа у реку Јабланицу 
 600.000 
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Ред. број 

Оп.план 
за 

одбрану 
од 

поплава 
_ 

Мелиор. 
подручја 

ГРАД, 
ОПШТИНА 

СТУДИЈЕ,   
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ, ПРИПРЕМА 

ИНВЕСТИЦИЈА, ВОДНИ КАТАСТРИ 
НАЗИВ 

ПРОГРАМ 
2012. 

ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА 
СРЕДСТВА 

      

16� М.10. 
Слив 

Јелашнице 

Главни пројекат радова за заштиту од ерозије и бујица на  сливу 

Јелашничке реке 
 1.000.000 

17� М.10.7. Бублица 
Главни пројекат депонијско-консолидационе преграде на Пустој 

реци непосредно узводно од акумулације Брестовац 
 600.000 

18� М.9. 
Слив Туловске 

реке 

Главни пројекат радова за заштиту од ерозије и бујица на  сливу  

Туловске реке 
 1.000.000 

19� М.9.1. Ниш 
Хидрауличка анализа мајор корита реке Нишаве од Врежинског 

моста до Просечког моста 
 2.500.000 

20� М.10. Лесковац 
Генерални пројекат система за заштиту од поплава реке Јабланице 

од ушћа у реку Јужну Мораву до Медвеђе 
 3.000.000 

21� М.10.7. 
Брана 

Брестовац 

Главни пројекат рехабилитације и иновације опреме за техничко 

осматрање бране Брестовац 
 1.700.000 

22� М.10.9. Брана Барје 
Главни пројекат рехабилитације и иновације опреме за техничко 

осматрање бране Барје 
 1.800.000 

23� M.10.4. 
Брана 

Бресница 

Главни пројекат рехабилитације и иновације опреме за техничко 

осматрање бране Бресница 
 1.400.000 

24� М.10.8. Лебане 
Главни пројекат депонијско-консолидационе преграде на реци 

Јабланици низводно од ушћа Пороштичке реке у атару села Шилово 
 600.000 

25� М.8.1. Соко Бања 
Главни пројекат регулације реке Моравице од  ушћа Градашничке 

реке до постојеће регулације, од км 0+000 до км 1+830 
 2.000.000 

26� М.9. Ниш 
Главни пројекат уређења нерегулисаног корита реке Нишаве од км 

0+764.8 до км 1+294.40 
 700.000 

27� М.9.1. Ниш 
Израда Главног пројекта депонијске преграде узводно од 

регулисаног корита Габровачке реке 
 600.000 

28� М.9.5. Пирот Главни пројекат санације бране Суково  700.000 

29� М.9.5. Пирот Главни пројекат чишћења каналске мреже у Пироту (друга фаза)  3.000.000 

30� М.10.8. Магаш 
Главни пројекат депонијско-консолидационе преграде на Магашкој 

реци узводно од акумулације Брестовац у селу Магаш 
 600.000 

31� М.11. Прешево Главни пројекат санације бране Ораовица  700.000 

   СЛИВ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ 
Свега: 

3.000.000 

Свега: 

4.500.000 

32� M.13.6. Лучани 
Главни пројекат регулације реке Бјелице од  ушћа у Западну Мораву 

па узводно до км.3+500 
3.000.000  

33�  
Горњи 

Милановац 

Измене и допуне главног пројекта санационих радова на брани 

Бањани на Великој Дичини 
 3.000.000 

34�  Косјерић 
Иновација Главног пројекта регулације реке Скрапеж у Косјерићу у 

дужини 500 m 
 1.500.000 

      

5.1.2.   ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА РЕПУБЛИЧКОГ  ЗНАЧАЈА 
УКУПНО 

19.800.000 

УКУПНО 

106.550.000 

5.1.2./1   
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ ИЗ 

СРЕДСТАВА КРЕДИТА СВЕТСКЕ БАНКЕ 

Свега: 

12.650.000 

Свега: 

52.950.000 

1� С.4. Шабац 

Главни пројекат реконструкције насипа за заштиту Мачве 

(сектор С.4): Западна зона – деонице С.4.5.1 (од км 52+832 до км 

58+498) и деоница С.4.5.2. (од км 58+498 до км 63+688)  

Израда главног пројекта  са допунским радовима  и урбанистичко 

планска документација 

4.450.000 1.350.000 

2�
 

 
Лозница 

Главни пројекат регулације  реке Јадар у склопу система „Јадар-

Коренита-растеретни канал“:  деоница од км  8+ 393 (железнички 

мост) до км 32+500 (мост у Драгинцу) 

3.700.000 3.000.000 
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3� С.5.3. Уб 

Заштита насеља Уб од великих вода реке Уб и Грачице 

(заштитни систем Уб-Грачица-Тамнава): Истраживања и анализе  

угрожености  насеља Уб од великих вода реке Уб и Грачице - 

наставак 

4.500.000 3.400.000 

4� С.5.3. Уб 

Идејни и Главни пројекат заштите насеља Уб од великих вода реке 

Уб и Грачице (заштитни систем Уб-Грачица-Тамнава): регулација 

реке Грачице  у зони насеља до улива у Тамнаву и реконструкција 

реке Уб низводно од насеља Уб 

 4.000.000 

5� М.12.7. Нови Пазар 
Измена и допуна главног пројекта регулације реке Јошанице и 

Трнавице за заштиту насеља у Новом Пазару 
 4.000.000 

6� М.7.2. Параћин 
Измена и допуна Главног пројекта регулације реке Велике Мораве 

код Доњег Видова -општина Параћин 
 3.000.000 

7� Д.Ђ.2 
Велико 

Градиште 

Заштита  десне обале Дунава у зони Великог Градишта Хидрауличко 

– морфолошка  студија Дунава у зони  Великог Градишта 
 3.700.000 

8� С.5.3. Уб 
Главни пројекат заштите десне обале реке Дунав (зона туристичког 

комплекса и пољопривредног комплекса „Градиштанског рита“) 
 8.000.000 

9� Д.2.1. Зајечар 
Допуна Главног пројекта заштите Зајечара: регулација Белог, Црног 

и Великог Тимока у зони Зајечара – наставак 
 2.500.000 

10� С.5.3. Уб 
Идејни и главни пројекат уређења корита Тамнаве узводно од моста 

за Таково 
 6.000.000 

11� С.4.4. Шабац 
Главни пројекти рехабилитације система за одводњавање у Мачви –

2.фаза 
 6.500.000 

12� Д.3.1. Смедерево 
Главни пројекат рехабилитације система за одводњавање у 

Годоминском пољу – слив ЦС „Кулич“ 
 5.000.000 

13� Д.1. Неготин 
Главни пројекти реконструкције црпних станица у Неготинској 

низији 
 2.500.000 

5.1.2./2   СТУДИЈЕ И ИСТРАЖИВАЊА 
Свега: 

7.150.000 

Свега: 

21.000.000 

1�  

Пријепоље, 

Прибој, 

Љубовија, 

Лозница, 

Шабац, 

Богатић 

Истраживања и анализе за развој и унапређење заштите насеља у 

приобаљу Дрине и Лима и отклањање последица поплавног таласа у 

децембру 2010.године - наставак 

1.950.000 1.000.000 

2�   Студија :  Стандардизација прорачуна великих вода у Србији 2.000.000 6.000.000 

3� С.5. Ваљево 

Истраживања  и анализе за унапређење заштите Ваљева од великих 

вода Колубаре и притока: ретензиони простор у сливу Љубостиње - 

наставак 

3.200.000  

4�   Актуелизација студије унапређења система осматрања и ране најаве  4.000.000 

5� Д.3.1. Смедерево 

Истраживања и анализе за развој и унапређење заштите Смедерева 

и споменика културе „Смедеревска Тврђава“ од великих вода 

Дунава - Прва одбрамбена линија,  0+000-0+653 

 3.500.000 

6� Д.3.1. Смедерево Главни пројекат  заштите приобаља реке Језаве и Бадрике  1.500.000 

7�   
Истраживања и анализе за унапређење заштите споменика културе 

„Манастира Докмир» од великих вода реке Докмирице 
 1.500.000 

8�   
Истраживања и анализе за унапређење заштите споменика културе 

„Манастира благовештење“ од великих вода Трнавске реке 
 1.500.000 

9�   
Истраживања и анализе за развој и унапређење заштите споменика 

културе „Манастира Дренча» од великих вода Дреначке  реке 
 2.000.000 

5.1.2./3   ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ РЕЖИМОМ РАДА БРАНА  Свега: 
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И  АКУМУЛАЦИЈА 32.600.000 

   

Програм оцене стања, ревитализације евакуационих органа и 

израду пројекта управљања режимом рада акумулација при 

евакуацији великих вода : 

  

1� М.12.5. Крагујевац 

БРАНА  „ГРУЖА“: 
Истраживања за унапређење заштите угроженог приобаља  реке  

Груже, низводно од бране „Гружа“ 
 3.500.000 

2� М.10.9.1 Лесковац 

БРАНА „БАРЈЕ“ 

Истраживања за унапређење заштите угроженог приобаља  

Ветернице (27км) низводно од бране „Барје“ 

 4.500.000 

3� М.8.2.1. Алексинац 

БРАНА „БОВАН“ : 

Истраживања за унапређење заштите угроженог приобаља  реке 

Моравице (15км)низводно од  бране „Бован“ 

 3.000.000 

4� Д.2.2. Зајечар 

БРАНА „ГРЛИШТЕ“ 

Истраживања за унапређење заштите угроженог приобаља  

Грлишке реке низводно од бране „Грлиште“ 

 1.500.000 

5� М.12.2. Крушевац 
БРАНА „ ЋЕЛИЈЕ“: 
Истраживања за унапређење заштите угроженог приобаља  реке 

Расине низводно од бране „Ћелије“ 
 2.500.000 

6� М.13.11. Ужице 

БРАНА „ВРУТЦИ“: 

Истраживања за унапређење заштите угроженог приобаља  реке 

Ђетине, низводно од бране „Врутци“ 
 2.500.000 

7� М.10.4.1 Прокупље 

БРАНА „БРЕСНИЦА“ 

Истраживања за унапређење заштите угроженог приобаља Пусте 

реке низводно од  бране „Бресница“ до  улива у Топлицу (10км) 

 2.500.000 

8� М.10.7.1 Бојник 

БРАНА „БРЕСТОВАЦ“: 

Истраживања за унапређење заштите угроженог приобаља 

низводно од  бране „Брестовац“ до Бојника (10.км) 

 2.000.000 

9� М.10.1.1 Мерошина 

БРАНА „КРАЈКОВАЦ“ 

Истраживања за унапређење заштите угроженог приобаља 

Крајковачке реке  низводно од  бране „Крајковац“ до улива у Јужну 

Мораву (10км) 

 2.000.000 

10� М.10.5.1 Блаце 

БРАНА „ПРИДВОРИЦА“ 

Истраживања за унапређење заштите угроженог приобаља  

Придворичке реке  низводно од  бране „Придворица“ до улива у 

Топлицу (25 км) 

 2.500.000 

11� М.10.3.1 Прокупље 

БРАНА „ РАСТОВНИЦА“ 

Истраживања за унапређење заштите угроженог приобаља 

Растовничке реке  низводно од  бране „Растовница“ до улива у 

Топлицу (3км) 

 600.000 

12� М.8.2.1. Алексинац 

БРАНА „БОВАН“ 

Главни пројекат радова за заштиту од ерозије  у сливу акумулације 

,,Бован'' 

 5.000.000 

      

5.2.   
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ВОДНЕ ОБЈЕКТЕ ЗА 

НАВОДЊАВАЊЕ 
УКУПНО: 

80.000.000 
УКУПНО: 

169.000.000 

   Техничка контрола и прибављање услова за пројектовање 
Свега: 

6.000.000 

Свега: 

9.000.000 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ  „ДОЊИ ДУНАВ“ 
Свега: 

11.422.400 

Свега: 

26.000.000 
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1� ДД 6. Неготин 
Актуелизација  Главног пројекта система за наводњавање 

Неготинска низија 
11.422.400  

2� ДД 18. Бољевац Иновирање Главног пројекта хидросистема Тимок - Бољевац  6.000.000 

3� ДД 1. Смедерево 
Израда Идејног и Главног пројекта система за наводњавање 

пољопривредног земљишта града Смедерева 
 20.000.000 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ  „САВА“ 
Свега: 

43.356.000 

Свега: 

40.000.000 

4�
ПК 11. –  

ПК 20. 

Шабац , 

Богатић 

Израда Главног пројекта подсистема ЦСН6 од 10900 ha у оквиру 

регионалног хидросистема Мачва 
11.356.000  

5�
ПК 11. – 

 ПК 20. 

Шабац, 

Богатић 

Израда Главног пројекта наводњавања  - Мачва II део водозахват 

Дрина 
25.000.000  

6�
ПК 11. –  

ПК 20. 
Шабац Главни пројекат ЦС „Кочин Канал“ 7.000.000  

7�
ПК 11. –  

ПК 20. 

Шабац, 

Богатић 

Израда Идејног и Главног пројекта регионалног хидросистема за 

наводњавање Мачва 20.000 ha 
 40.000.000 

   ВОДНО ПОДРУЧЈЕ  „МОРАВА“ 
Свега: 

19.221.600 

Свега: 

94.000.000 

8� ВМ 4. Топола Израда Главног пројекта наводњавања  Топола ,  Винча и Пасковац 6.000.000  

9� ЗМ 1. Чачак 
Израда Главног пројекта рехабилитације и модернизације 

хидромелиорационог система Чачак 
5.457.500  

10�
ЈМ 1. – 

 ЈМ 3. 
Алексинац Израда Главног пројекта наводњавања  Алексиначког поља 7.764.100  

11�

ВМ 1. ,  

ВМ 3. ,  

ВМ 4. ,  

ВМ 6. 

Пожаревац, 

Жабари, 

Велика Плана, 

Свилајнац 

Израда Главног пројекта наводњавања Моравско – Ресавске долине 

13.500 ha 
 30.000.000 

12�
ЈМ 3. ,   

ЈМ 4. 
Ниш 

Израда  Главног пројекта система за наводњавање подручја града 

Ниша по фазама (12 целина) 
 30.000.000 

13� Н 1. Бела Паланка 
Главни пројекат реконструкције система за наводњавање Нишавске 

долине 
 6.000.000 

14�  Димитровград 
Иновирање Главног пројекта хидросистема за наводњавање 

„Смиловско Језеро“ 
 3.000.000 

15� ВМ 6. Јагодина Иновирање Главног пројекта „Кончарево“ и „Рит“  4.000.000 

16� ЈМ 3. 
Дољевац , 

Житорађа 

Израда Идејног и Главног пројекта система за наводњавање Долине 

Топлице 
 7.000.000 

17�  Бојник 
Израда пројекта санације постојећег система и Главног пројекта III 

фазе од 300ha 
 4.000.000 

18�  Прешево Израда Главног пројекта система за наводњавање „Ораовица“  5.000.000 

19�  Прешево Израда Главног пројекта система за наводњавање Суково  5.000.000 

      

5.3   
 ПРИПРЕМА ИНВЕСТИЦИЈА  
(РЕВИЗИЈЕ, ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ И САГЛАСНОСТИ)   

 
УКУПНО: 

30.000.000 

1   

Трошкови припреме инвестиција: ревизије, техничке контроле, 

израда планских аката, припрема за израду елабората 

експропријације 

 30.000.000 

      

5.4.    ПЛАНСКИ  ДОКУМЕНТИ И ВОДНИ КАТАСТРИ 
УКУПНО: 

5.000.000 
УКУПНО: 

78.000.000 
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5.4.1.     

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ  

(Планови  управљања сливовима и планови  управљања  ризицима 

од поплава 

Свега: 

1.500.000 

Свега: 

38.000.000 

1   Трошкови припреме и ангажовања ЈВП"Србијаводе" 1.500.000 38.000.000 

5.4.2.     ВОДНИ КАТАСТРИ 
Свега: 

3.500.000 

Свега: 

40.000.000 

1   
Трошкови теренског рада и припреме података за израду водних 

катастара  (чл.132) 
3.500.000 30.000.000 

2   
Израда катастра малих брана на подручју слива реке Велике, Јужне и 

Западне Мораве 
 10.000.000 

�

�

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

СРБИЈАВОДЕ 
_______________________________________________________________ 

www.srbijavode.rs 


