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Период од 2010. године до 2020. године, обележиле 
су разне природне појаве са катастрофалним 
последицама у целом свету. Пожари, земљотреси, 
урагани, вулкани, поплаве, клизишта разарали су и 
односили људске жртве, заустављали привредни 
развој и стављали на озбиљну пробу многе објекте 
које је човек изградио у жељи да природу прилагоди 
себи. 

Ни нашу земљу нису заобишле неке од ових 
природних појава. У мају 2014. године имали смо 
највеће поплаве у претходних 50 година. 
Материјална штета била је огромна, заустављен је 
живот и на жалост имали смо губитак људских 
живота. У марту 2016. године поплавни талас 
захватио је Западну Србију (Чачак, Лучани, Ариље, 
Ивањица), у новембру 2016. године забележене су у 
Сјеници, Новом Пазару и Прокупљу, у мају и јуну 
2017. године погођена су села у околини Вршца, у 
мају и јуну дошло је до плављења више општина у 
Србији, а у јуну 2019. године девет општина је 
прогласило ванредно стање. Већина ових поплава су 
биле бујичног карактера, из чега се јасно види да су 
екстремне падавине један од главних криваца и 
последица изазваних климатским променама. Након 
2014. године, Влада Републике Србије је препознала 
значај улагања у област заштите од поплава, што је 
омогућило да ЈВП „Србијаводе“ у периоду опоравка, 
у сарадњи са државним институцијама оствари 
изузетне резултате: оштећени заштитни објекти су 
санирани на преко 500 локалитета, а значајна 
финансијска средства обезбеђена из буџета, 
донација и наменских кредита, искоришћена су и за 
унапређење степена заштите на најугроженијим 
подручјима Србије. У периоду 2014-2020. године, 
коришћењем финансијских извора које је Влада 
Републике Србије обезбедила, ЈВП „Србијаводе“ је 
реализовало 17 капиталних пројеката за унапређење 
заштите од поплава на најугроженијим подручјима у 
Србији.

Једино константним улагањима у водопривредну 
инфраструктуру, спровођењем превентивних мера 
заштите од поплава можемо да спречимо последице 
глобалних и локалних климатских промена.

Систем заштите од поплава у Републици Србији чине 
бројни водни објекти у јавној својини:  2.251  km 
насипа, 4.942 km канала за одводњавање са 54 црпнe 
станицe,  и 43 високе бране са просторима за 
задржавање поплавних таласа.

Сведоци смо последица климатских промена на 
глобалном нивоу које, између осталог, убрзавају 
отапање арктичког леда, што рапидно подиже ниво 
мора. Климатске промене нису будућност, него 
садашњост и реалност која је задесила и Србију.

Научници прогнозирају  више падавина у глобалу, а  
до 2100. године очекује се и више поплава услед 
олуја и подизања нивоа мора до чак до једног метра.

Оцене научника указују недвосмислено да су 
поплаве на подручју Балкана, а самим тим и Србије у 
блиској будућности у потпуности извесне, са 
последицама које могу превазићи и размере штета у 
2014. години. То потврђује и учесталост поплава и 
размере нових штета у периоду после 2014. године, 
посебно у поплавама у 2015, 2016, а након тога и у 
2019. години. Ни 2020. година није остала мирна, у 
јуну је поплавни талас погодио 31 град и општину где 
је проглашена ванредна ситуација.

Катастрофалне штете у овим поплавама углавном су 
последица ванредних хидролошких околности, али и 
вишедеценијског тренда недовољног улагања у 
превентивне мере и унапређење заштите од 
поплава.

У сарадњи ЈВП „Србијаводе“ и Сектора за ванредне 
ситуације МУП-а Републике Србије, остварен је висок 
степен обучености и техничке опремљености 
субјеката за интервентно реаговање у критичним 
околностима. Успостављена је потпуна 
комуникација и координација са градским и 
општинским штабовима и другим чиниоцима 
одбране од поплава.

У периоду 2014 - 2020. године, коришћењем 
финансијских извора које је Влада Републике Србије 
обезбедила, ЈВП „Србијаводе“ је реализовало 17 
капиталних пројеката за унапређење заштите од 
поплава на најугроженијим подручјима у Србији 
(Нови Пазар, Ниш, Алексинац, Параћин, Свилајнац, 
Лучани, Шабац, Ваљево).
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Поред успешно реализованих Прогама пословања ЈВП „Србијаводе“ су у сарадњи са Канцеларијом за 
управљање јавним улагањима Владе Републике Србије  у периоду 2014-2020. године  извршили обимне 
санационе радове за довођење заштитних система у функционално стање за нове поплавне таласе, а на 
појединим локалитетима систем заштите је значајно унапређен:
 

• Донета је Уредба о утврђивању Државног 
програма обнове, односно хитних радова на 
санацији објеката за заштиту од вода оштећених у 
поплавама изазваним елементарним непогодама у 
јуну 2019. године
• Захваљујући Државном програму хитних радова 
за 37 локалитета у Србији, која су тешко погођена 
поплавама у мају и јуну 2018. године, који је донела 
Влада Републике Србије, на предлог ЈВП 
„Србијаводе“ и Канцеларије за управљање јавним 
улагањима Владе Републике Србије успешно су 
завршени хитни радови на реконструкцији бране 
„Бусур“ и свих других оштећених објеката

2019. година 

• Завршени су и хитни радови у Рашкој  у вредности 
од 70 милиона динара, за заштиту фабрике
• У Лучанима је за само 7 месеци, изграђен 
комплексан заштитни систем  индустријског 
комплекса од националног значаја од поплава у 
износу од 300 милиона динара
• Крајем 2017. године започет је нови програм 
хитних санационих радова на 78 локалитета. 
Програм је обухватио и радове на подручјима 
Пожеге, Ивањице, Ариља и Лучана

2017. година 

• ЈВП „Србијаводе“ је, у оквиру Државног програма 
обнове Владе Републике Србије успешно 
реализовало хитне санационе радове на 304 
критичних локалитета и деоница, у вредности око 
28 милиона евра

јун 2014. – децембар 2015. године

• Извршени хитни радови на санацији објеката за 
заштиту од вода на 12 локалитета и урађена 
техничка документација на уређењу заштитних 
објеката, у оквиру Уредбе о утврђивању  Државног 
програма обнове
• У оквиру Пројекта "Реконструкција инфраструктуре 
за заштиту од поплава" завршени радови на 
изградњи и доградњи система заштите од поплава 
у општинама Свилајнац, Параћин, Ваљево, 
Обреновац, као и радови у оквиру пројекта „Заштита 
Мачве од великих вода реке Саве и Дрине“

2020. година

• Обезбеђена су средства за хитне радове на 
санацији објеката за заштиту од вода оштећених у 
поплавама изазваним елементарним непогодама у 
мају и јуну 2018. године за санацију 36 локалитета у 
износу од 800 милиона динара
• Започети су радови на реконструкцији бране 
„Бусур“ једног од највећих капиталних пројеката 

2018. година

• Успешно су извршени и хитни радови на санацији 
јаловишта рудника „Столице“ код Крупња, у 
вредности од 350 милиона динара. Тим радовима је 
потпуно заштићено то подручје од еколошке 
катастрофе

2016. година
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Поред превентивних и санационих радова, можемо, 
са поносом да истакнемо успешну међународну 
сарадњу. Како питање вода треба посматрати на 
нивоу сливова, те је тако и прекогранични утицај 
једино могуће сагледавати преко ресорних, 
регионалних и међународних институција. С тим у 
вези, неопходно је развијати сарадњу целог региона 
преко Међународне комисије за слив реке Саве, 
Међународне комисије за заштиту реке Дунав, као и 
на основу постојећег Споразума за доњи ток реке 
Дрине. 

Добром регионалном сарадњом се стварају 
могућности за заштиту интереса становништва и 
привреде, као и за учешће у међудржавним  
пројектима од обостраног интереса. Запослени у 
ЈВП „Србијаводе“ активно учествују у пословима 
међународне сарадње, размењују знања и искуства 
на регионалном нивоу, са циљем подизања наших 
капацитета везаних за заштиту и интегрално 
управљање водама.

Важно питање заштите вода од загађења и очувања 
вода се, са све већим степеном загађења планете, 
конкретно и наше околине, намеће као све ургентније 
и акутније за систематично решавање. С тим у вези, 
у току је израда Плана управљања водама на 
територији Републике Србије 2021-2027. године. 
Извршена је делинеација водних тела сливне 
површине веће од 10 km2, урађена је анализа 
притисака и утицаја на количину и квалитет 
површинских и подземних вода, а у току је израда 
водних тела под ризиком, као статуса свих водних 
тела. 

Такође, радимо на формулисању одговарајућег 
програма мера чије ће праћење имплементације 
бити у нашој надлежности. У оквиру активности на 
изради Плана управљања водама радимо на 
формулисању стратегије мониторинга површинских 
и подземних вода за наступајући плански циклус.

Сви прикупљени и систематизовани подаци за 
израду Плана управљања налазе се у Водном 
информацијоном систему (ВИС), како би се 
коришћењем ИТ технологија оптимизовао процес 
припреме програма мера, праћење њиховог ефекта и 
доношење одлука у сектору управљања водама.

Током све чешћих изнадпросечних падавина, 
потреба за интервентним деловањем је постала 
готово свакодневница. Приликом оваквих догађаја, 
службе ЈВП „Србијаводе“  се налазе на свим 
критичним локалитетима које, у координацији са 
надлежним водопривредним предузећима, 
локалним самоуправама и Сектором за ванредне 
ситуације, предузимају све неопходне мере, у виду 
надвишења насипа, санација најугроженијих 
локалитета, постављања мобилних заштитних 
система, као и све друге интервентне активности у 
циљу ванредне одбране од полава.

Такође, активно учествујемо у активностима 
превентивне заштите и реаговања у случају 
хаваријских загађења вода. Опрема коју поседујемо 
распоређена је по водном подручју у нашој 
надлежности, како би омогућила правовремене 
реакције у случају прекограничних и других 
хаваријских загађења. 

Активно радимо на подизању стручних и 
оперативних капацитета  наших запослених људи, 
као и осталих водопривредних предузећа која раде у 
сектору вода, набавци и модернизацији опреме и 
успостављању процедура оптимизације реакција у 
циљу заштите живота и здравља људи, као и 
животне средине у целини.

ЈВП „Србијаводе“ 
реализовало је близу 600 
пројеката, који за циљ 
имају да обезбеде сигуран 
живот поред река за све 
грађане

Обилаѕак радова са председником Републике 
Србије Александром Вучићем
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Радимо на развоју и примени информационих 
технологија у области водопривреде. У току је развој 
система ране најаве и упозорења (СРНУ). 
Реализацију система спроводимо у сарадњи са 
Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“, 
Републичким хидрометеролошким заводом и 
Грађевинским факултетом Универзитета у Београду. 
Овај систем је од изузетне важности на 
осавремењавању система превенције штета које 
узрокују поплаве у Србији, а састоји се од ране и 
правовремене најаве о непосреној опасности од 
поплавног догађаја и доношења одлуке за 
предузимање мера у циљу заштите људи и 
инфраструјтуре.

Како је 2020. годину обележила, још увек актуелна, 
пандемија вирусом короне, и наше предузеће је, у 
складу са важећим мерама прилагодило начин рада, 
како би заштитили здравље,  како наших  запослених, 
тако и здравље наших сарадника и корисника наших 
услуга. Велики део пословних процеса смо у 
потпуности дигитализовали и све више наших услуга 
и надлежности настојимо да пружимо у 
електронском облику. 

Упркос изазовима са којима смо се суочили, успели 
смо да наставимо са пословањем, да инвестирамо и 
спроводимо нове пројекте, повећамо продуктивност, 
а са друге стране, нашли смо начин да будемо и 
друштвено одговорни.

Горан Пузовић, директор ЈВП „Србијаводе“

Обилаѕак радова са ресорним министром 
Браниславом Недимовић

Горан Пузовић
директор ЈВП „Србијаводе”

Радни састанак

Обилаѕак радова у Лучанима
2019. године
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Осечина, 
јун 2020. године 

У периоду од 2014 - 2020. године на великом броју 
водотокова на територији Србије забележени су 
поплавни таласи катастрофалних размера. 

Посебно се издвајају 2014, 2016 и 2019. година, када 
су остварени историјски максимуми водостаја, не 
само на мањим бујичним токовима, већ и на читавим 
речним сливовима река Колубаре, Млаве, Јасенице и 
Западне Мораве.

У марту 2016. године поплаве су погодиле град 
Чачак,   општине   Лучане   и   Ариље,   а   у  новембру 
Сјеницу, Нови Пазар и Прокупље. Тада су забележене 
рекордне количине падавина, када је у западној 
Србији током једне недеље пало више од 200mm 
кише, што је једнако количини тромесечних 
падавина под уобичајеним условима. 

У јуну 2017. године погођена су села у околини Вршца 
и више општина у Србији.

Као последица ванредно велике количине падавина, 
током јуна 2018. године на сливу реке Бусур 
формирани су бујични водотоци разорне снаге, услед 
којих је дошло до преливања, поткопавања низводне 
косине тела бране и оштећења, односно „пролома“ 
бране „Бусур“.

У јунским поплавама 2019. године девет општина  
прогласило  је ванредну ситуацију, док је током 
поплавног таласа 2020. године у више од 20 градова 
и општина проглашена ванредна ситуација.

Током ових поплавних таласа широм Србије успешно 
су спроведене мере одбране од поплава. И поред 
знатних оштећења заштитних објеката, уз помоћ 
других субјеката, ЈВП „Србијаводе“ је заштитило 
значајна приобална подручја. 

Захваљујући организованој помоћи државе и 
спремности надлежних водопривредних предузећа, 

Спремност заштитних система за поплавне таласе 
директно зависи од њихове изграђености, од 
оствареног степена заштите подручја која се морају 
штитити, као и од  оствареног степена 
функционалности и стабилности заштитних 
објеката. Системи су углавном изграђени у периоду 
1965 - 1985. године.

Систем заштите од поплава 
у Републици Србији чине бројни 
водни објекти у јавној својини:
 
· 2.251 km насипа 
· 4.942 km канала за 
одводњавање са 54 црпне 
станица 
· 43 бране са акумулацијама са 
функцијом у одбрани од поплава 

Коцељева,
мај 2014. године 

Параћин,
мај 2014. године 
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Систем заштите од поплава у 
Републици Србији   



који су део система ЈВП „Србијаводе“, Војске 
Републике Србије и Сектора за ванредне ситуације- 
Министарства унутрашњих послова, успешно је 
одбрањен значајан део речних приобаља.

Изливања и плављења су на појединим подручјима 
била неминовна због ванредних хидролошких 
околности, које су достигле историјске максимуме. 
Штете на енергетској и сабраћајној инфраструктури 
превазишле су и највеће историјске.

Ова природна катастрофа на видело је изнела неке 
слабе тачке код становништва у Србији и у српској 
економији које, имајући у виду климатске промене, 
заслужују посебну пажњу и захтевају да се предузму 
мере за смањење ризика од природних катастрофа. 
Побољшање, јачање и ширење система за одбрану 
од поплава, предвиђање поплава и превентивне 
активности, као и физичко планирање, како би се 
избегло да се куће и постројења за производњу 
граде у областима које су склоне поплавама, 
представљају неке од активности које је нужно 
предузети у скоријој будућности.

У периоду 2014 - 2020. године, ЈВП „Србијаводе“ је у 
оквиру Државних програма обнове, у сарадњи са 
Канцеларијом за управљање јавним улагањима 
Владе Републике Србије успешно реализовало хитне 
санационе радове на преко 600 критичних 
локалитета и деоница.

Обзиром на дугогодишњи прекид улагања у 
превентивне мере, и поред позитивних ефеката 
извршених санација у овом периоду, и даље је 
присутан ризик од нових оштећења које могу 
угрозити функционалност и поузданост 
одбрамбених линија и довести до плављења 
штићених подручја.

Обезбеђењем континуитета у финансирању 
превентивних мера оствариће се потребан ниво 
функционалне спремности одбрамбених линија и 
каналске мреже из Оперативног плана за одбрану од 
поплава.

 

Превентивне мере: 

• JВП „Србијаводе“ након усвајања Оперативног 
плана за текућу годину одржава састанак свих 
одговорних субјеката на ком се дефинишу 
инструкције и задужења у циљу припреме за 
наредни период, посебно имајући у виду актуелне и 
дугорочне прогнозе. 
• На свим локалитетима одбрамбених линија на 
којима су радови у току, предузимају се мере 
приправности: осматрања, спремност механизације 
и средстава за евентуалне интервенције и циљу 
одбране од поплава. 
Носиоци активности: ЈВП „Србијаводе“ са 
територијално надлежним водопривредним 
предузећима

Системске превентивне мере:

• Одговорна лица ЈВП „Србијаводе“ ангажована су у 
свим штабовима локалних самоуправа у циљу 
синхронизације активности и спровођења мера 
одбране на водотоцима I и II реда. Ова сарадње је у 
претходном периоду подигнута на виши ниво у 
смислу усаглашавања активности ЈВП „Србијаводе“ 
са активностима локалних самоуправа. 
Носиоци активности: ЈВП „Србијаводе“, Сектор за 
ванредне ситуације и Штабови за ванредне 
ситуације локалних самоуправа.

Годишња вежба постављања мобилне опреме
у Голупцу 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ у складу са 
надлежностима, спроводи 
превентивне и системске мере

Лучани 2020

Лучани 2019

Лучани 2016
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Потпуно нове регулације изграђене су:

• на реци Колубари у дужини од  1.408 m,
• на реци Обници  у дужини од 660 m.

У оквиру ових радова реконстуисано je 2 km 
постојећих регулација .

У последњих пет година, а као одговор на поплаве из 
2014. године, у Ваљеву су извршени хитни радови на 
реци Колубари са притокама Јабланицом и Обницом, 
у вредности од 8,4 милиона евра. 

Радови су финансирани средствима Аустријске 
развојне агенције- 4,4 милиона евра, Међународне 
банке за обнову и развој - 3 милиона евра и 
донацијом Јапанске Владе у висини од милион евра, 
а реализовани уз надзор ЈВП „Србијаводе“. 

Ваљево - први интегрално заштићен 
град од поплава у Србији   

Ваљево 2014. године 

Радови на реци Колубари

Назив пројекта: Хитни радови на заштити града 
Ваљева од великих вода реке Колубаре
Укупна вредност радова: 4.400.000 евра
Финансијер: Аустријска
развојна агенција - ADA
Инвеститор: JВП "Србијаводе" Београд
Извођач радова: КОНЗОРЦИЈУМ "SADE - Ерозија - 
Хидротехника", Београд
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Ваљево, 
2014. године



Средствима канцеларије за обнову и помоћ 
поплављеним подручјима, донацијом Јапанске Владе, 
уз надзор Јавног водопривредног предузећа 
''Србијаводе'' реализовани су радови прве фазе 
санације оштећења водопривредних објеката у 
мајским поплавама 2014. године. Овим радовима 
обновљено је 1.115m корита реке Колубаре .

Назив пројекта: Пројекат хитних радова за 
заштиту насеља Веселиновићи од великих вода 
реке Обнице
Укупна вредност радова: 3.000.000 евра
Финансијер: Међународна банка за обнову и 
развој 
Инвеститор: JВП "Србијаводе" Београд
Извођач радова: КОНЗОРЦИЈУМ „ Ерозија 
Ваљево- Југокоп-Подриње Шабац-Компресор 
ИНГ“
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Радови на реци Обници

Река Обница

  

SILOS

ПРОЈЕКАТ ХИТНИХ РАДОВА НА ЗАШТИТИ НАСЕЉА
 "ВЕСЕЛИНОВИЋИ"

ОД ВЕЛИКИХ ВОДА РЕКЕ ОБНИЦЕ
ст. 0+300 до ст. 1+295

ЈВП “Србијаводе” 2018. год.

ПРОЈЕКАТ ХИТНИХ РАДОВА НА ЗАШТИТИ КПЗ "ВАЉЕВО",
објеката и инфраструктуре од великих вода реке Обнице

 ст. 1+250 до ст. 2+290
ЈВП “Србијаводе” 2019. год.

ПРОЈЕКАТ ХИТНИХ РАДОВА НА ЗАШТИТИ ВАЉЕВА ОД ВЕЛИКИХ ВОДА
РЕКЕ КОЛУБАРЕ
река Колубара од моста на обилазници 0+270 до састава Јабланице и 
Обнице 5+080
река Обница од 0+000 до 0+300
река Јабланица од 0+000 до 1+280
ЈВП “Србијаводе” 2015. god.

ДЕОМИЦА I
од ст. 0+270 до ст. 1+358

L= 1088 m - изградњаДЕОМИЦА II
од ст. 1+358 до ст. 3+359

L= 2001m - санација

ДЕОНИЦА III
од ст. 4+520 до ст. 4+817

L= 297m - изградња

ДЕОНИЦА IV
од ст. 4+840 до ст. 5+080

L= 260m -санација

DEONICA V.1.
reka OBNICA

od st. 0+000 do st. 0+300
L= 300m -sanacija

neregulisanog korita

DEONICA V.2.
reka JABLANICA

od st. 0+000 do st. 1+280
L= 1280m -sanacija neregulisianog korita

reka Jablanica

reka Obnica

река Колубара

река Градац

ДРЖАВНИ ПРОГРАМ
ОБНОВЕ

- ЈАПАНСКА ДОНАЦИЈА -
од ст. 3+359 до ст. 4+520

L= 1161m - санација

Овим радовима Ваљево је добило модерну и функционалну регулацију 
реке Колубаре у дужини од 5,1 km, реке Обнице у дужини од 2,2 km и 
регулацију реке Јабланице 1,3 km,  чиме је Ваљево постало један од 
најзаштићенијих градова у Србији.  

У изради регулације реке 
Колубаре уграђено је:

• 18.000 m³ ломљеног камена
• 55.000 m² зиданог камена
• 7.000 m³ бетона за објекте
• 70.000 m³ ископа и транспорта 
земљаног материјала
• 40.000 m³ довоза недостајућег 
материјала
• 40.000 m³ довоза и уградња 
глине у насипе



Након мајских поплава, када је забележен историјски 
максимум водотока на реци Црници  започете су 
активности за отклањање последица поплавног 
таласа, као и за унапређење заштите.
 
На основу експертизе поплавног догађаја, сачињен 
је програм обнове.
 
Кроз Државни програм обнове, преко Канцеларије 
Владе Републике Србије за обнову поплављених 
подручја и кроз Годишњи програм пословања ЈВП 
„Србијаводе“, од 2014. до 2020. године успешно су 
завршени санациони радови на пет критичних 
локалитета.

ЈВП „Србијаводе” је на основу закључака експертизе 
поплавних догађаја са концепцијом унапређења 
заштите ширег подручја Параћина од великих вода 
реке Црнице (Институт за водопривреду „Јарослав 
Черни“, 2015. година), приступило изради техничке 
документације, а након тога и реализацији пројекта.

Пројекат је подељен је на четири деонице укупне 
дужине 10.87km. Радови су финансирани од стране 
Аустријске развојне агенције и укупна вредност 
радова износи 3.813.486,02 евра. Изведени радови 
обухватају изградњу заштитног насипа, изградњу 
регулисаног речног корита и друге регулационе 
радове. Деоница 2.1. представља целину од 3397 m 
на којој је изграђен армирано-бетонски зид у 
комбинацији са мобилном опремом.

Река Црница има слив површине 295 km², дуга je 
непуних 30 km и улива се у Велику Мораву код 
Параћина. 

Река Црница никада не пресушује, чак и у време 
највећих суша. За време великих киша има бујични 
карактер, који је карактеристичан за брдску област 
Србије. 

Корито реке Црнице кроз Параћин је регулисано, али и 
поред тога, повременим поплавама наноси граду и 
околини велике штете. 
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Заштита Параћина од великх вода 
реке Црнице и притока

Пројекат хитних радова 

Марко Благојевић, директор Канцеларије
за управљање јавним улагањима 

приликом вежбе постављања
мобилне опреме

Мобилна опрема за заштиту
 Параћина је најдужа мобилна 

 опрема за заштиту од 
 бујичних поплава

Пројекат унапређења заштите 
ширег подручја Параћина од 
великих вода реке Црнице и 
притока



Уговорени су радови на изградњи четири бујичне преграде у сливу реке Црнице укупне вредности 419.400,00 
евра. Радови се такође финансирају на основу Уговора о сарадњи на реализацији пројекта „Реконструкција 
инфраструктуре за заштиту од поплава“ закљученог између Аустријске развојне агенције (ADA) и институција 
у име Владе Републике Србије. 

ЈВП „Србијаводе” је на основу закључака Експертизе поплавних догађаја са концепцијом унапређења заштите 
ширег подручја Параћина од великих вода Црнице иницирало реконструкцију  постојећих мостова кроз град 
Параћин. 

Активности се реализују у складу са међусобно закљученим Споразумом о заједничком финансирању 
целовитог система за заштиту Параћина од поплава, потписаним између ЈВП „Србијаводе“ и Општине 
Параћин, који обухвата шири потез реке Црнице, од ушћа у Велику Мораву до подручја узводно од села 
Главице. 
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Деоница 1 Деоница 2

Деоница 3 Деоница 4

Пројекат изградње четири бујичне преграде  у општини Параћин



На основу пројекта ЈВП „Србијаводе" изграђен је 
систем заштите насеља Свилајнац од великих вода 
Ресаве у дужини од око 7 km. 

Такође, након поплава које су се десиле у мају 2014. 
године, закључено је да је потребно и да се приобаље 
реке Ресаве у зони села Седларе и Суботица заштити 
од великих вода формирањем или надвишењем 
постојећих насипа који би оформили јединствени 
систем заштите. 

Реконструкција и изградња система заштите насеља 
Свилајнац, Седларе и Суботица

Поплавни догађаји који су се догодили у мају 2014. 
године, условили су потребу да се изврше 
комплексне хидролошко хидрауличке анализе.

На основу сагледаног стања природног корита 
водотока, ефеката изведених регулационих радова 
на појединим деоницама, а посебно степена заштите 
у зони насеља, дефинисано је пет деоница на којима 
су неопходни радови.

У изради регулације кроз насеље 
Свилајнац уграђено је:

• 23.500 m  Ролираног камена
• 110.000 m  Земљаног насипа
• 1900 m  Бетонског зида
• 5500 m  Камена у 
цементном малтеру
• 750 m Пешачке стазе

Финансијер: Аустриска развојна агенција - ADA
Инвеститор: ЈВП ,,Србијаводе’’
Вредност радова: 3 милиона евра
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Заштита ширег подручја
Свилајнца од великих вода 
реке Ресаве 

Седларе

Суботица

Свилајнац
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СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ 
ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 

У периоду  2016 - 2018. године, по утврђеном 
приоритету реализовани су радови на заштити 
Лучана и индустријског комплекса у деснообалном 
приобаљу реке Бејлице и њених притока, и радови на 
заштити насеља Ђераћ на левој обали реке Бјелице. 
У оквиру заштите општине Лучани, као и заштите 
индустријског комплекса изграђен је насип сложене 
структуре у дужини од 1,6 km, мобилни систем за 
одбрану од поплава и заштитни армирано-бетонски 
зид дужине 0,8 km, док су  дуж притока изграђени 
успорни тунели и одбрамбени зидови дужине 160 m и 
црпна станица „Лучани“ капацитета 6,4 m³/s. 
Вредност радова износи 303,2 милиона динара. 

Заштита насеља Ђераћ на левој обали реке Бјелице 
обухвата значајне радове у самом кориту реке 
Бјелице, локалне заштите домаћинстава и део 
заштитног насипа дуж заштитног пута Лучани - Гуча. 
Вредност радова износи 70,7 милиона динара.

Након катастрофалних поплава у мају 2014. године, 
Влада Републике Србије је започела систематски 
процес отклањања последица поплава и обнове 
поплављених подручја на целом подручју Србије. У 
оквиру државних програма обнове, које је 
спроводила Канцеларија Владе Републике Србије за 
обнову, ЈВП „Србијаводе“ је иницирала концепт 
извршења интервентних, краткорочних и дугорочних 
мера унапређења заштите од поплава, заснован на 
претходним хитним истражним радовима и 
експертизама.

Поплавни догађаји у мају 2014. и марту 2016. године, 
нанели су велике материјалне штете насељу Лучани, 
комуналној инфраструктури и индустријском 
комплексу националног значаја „Наменска – Милан 
Благојевић“, као и у насељу Ђераћ, процењене на око 
400.000.000 динара.

Применом усвојеног концепта отклањања 
последица и унапређења заштите од поплава, на 
подручју општине Лучани реализован је значајан 
обим интервентних и хитних санационих радова, 
којима је обезбеђена елементарна стабилност и 
функционалност заштитних водних објеката. У 
периоду 2014 - 2015. године, на подручју Лучана 
извршени су интервентни и хитни санациони радови 
у вредности од  97,2 милиона динара. 

Поплавним догађајима у 2016. години, који су по 
величини штета превазишли и 2014. годину 
потврђена је оправданост залагања ЈВП „Србијаводе“
да се приступи и реализацији дугорочних мера 
унапређења заштите Лучана од поплава, изградњом 
капиталних заштитних водних објеката.   

Државни програм обнове 
Владе Републике Србије 
2014 - 2019.

Заштита Лучана од великих вода 
реке Бјелице и притока 

Председник Србије Александра Вучић
приликом обиласка радова  

Премијерка Србије Ана Брнабић
приликом обиласка 

радова  
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Заштитни насипЛокална заштита
домаћинства

Заштитна насеља
Ђерађ

Мобилни систем
на мосту

Поток СпилоПоток ЛучаниЗаштитни армирано
бетонски зид

Радови у току 

Обилазак радова  

Вежба поставњаља мобилне опреме  

 

ПОПЛАВНИ ТАЛАС У ЈУНУ 2019 ГОДИНЕ  - ЕФЕКТИ ИЗВРШЕНИХ 
РАДОВА И ИЗВРШЕНЕ AКТИВНОСТИ

Почетком јуна 2019. године, забележен је нови поплавни талас на 
целом сливу реке Бјелице, као последица екстремно великих падавина 
у веома кратком времену, када је за око 10 сати пало 125 литара по m². 
Од посебног значаја је чињеница да је изграђени систем заштите 
Лучана од великих вода Бјелице и притока функционисао у складу са 
пројектованим режимом – није забележен ниједан функционални 
проблем, а хидролошко - хидрауличке анализе поплавног таласа су 
потврдиле поузданост, стабилност и функционалност система 
заштите Лучана и индустријских погона на десној обали Бјелице. На 
левој обали, услед неизграђености заштитног насипа, забележен је 
продор вода и плављење насеља Ђераћ. ЈВП „Србијаводе“ је без 
одлагања започело припреме за отклањање последица поплава. 
Извршене су и припреме за хитне радове на изградњи целовитог 
решења заштите насеља Ђераћ, које обухватају изградњу насипа дуж 
пута Лучани – Гуча у континуитету у дужини од око 1,5 km, са уливним 
објектима у зони притока и регулационе радове у кориту реке Бјелице 
у дужини од 1,0 km. 

Влада Републике Србије је донела Уредбу којом су за ове радове 
опредељена средства у износу од 78.500.000,00 динара, са роком 
завршетка од 9 месеци. Узимајући у обзир чињеницу да изградња 
насипа за заштиту насеља Ђераћ на левој обали, може негативно 
утицати на остварени степен заштите Лучана и индустријског 
комплекса усвојена су техничка решења насипа која обезбеђују 
минималне негативне утицаје. ЈВП „Србијаводе“ је пројектовало 
дугорочни концепт заштите подручја општине Лучани од поплава који 
обухвата синхронизовану припрему планске и техничке 
документације, фазну изградњу система заштитних објеката на 
водама у надлежности локалне самоуправе: брана, ретензија и 
извођења противерозионих радова у сливу Бјелице и притока. 
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Такође, захваљујући превентивним мерама, које су 
обухватиле завршетак регулације корита река 
Колубаре, Обнице и Јабланице, уз стављање у 
функцију хидроакумулације „Стубо- Ровни“, која је 
прихватила око 5 милиона m³, град Ваљево је 
успешно заштићен од поплава. Постојећи системи 
заштите прихватили су и омогућили протицај 
великих вода кроз град и спречили изливање река на 
градском подручју.

Последице поплавног таласа, на рекама где постоје 
бране су неупоредиво мање, јер уколико постоји 
довољна акумулација, благовременим пражњењем 
мање поплаве се могу спречити, док се код великих 
полавних таласа последице могу ублажити.

Из средстава инвестиционог одржавања, поред 
радова на ремонту хидромашинске опреме на 
неколико брана, изграђен је и Систем за 
обавештавање и узбуњивање становништва у 
случају пролома бране „Бован“. 

Током 2020. године, на 16 високих брана са 
акомулацијама, које су под ингеренцијом ЈВП 
„Србијаводe“, на водном подручју Морава, 
спроведени су радови на редовном и инвестиционом 
одржавању објеката и опреме на самим бранама. 
Током целе године спровођено је интегрисано 
управљање бранама, како у редовним околностима, 
тако и у ситуацијама у којима је на снази била  
редовна и ванредна одбрана од поплава. 

Током јуна 2020. године, правовременим 
снижавањем нивоа воде у акумулацијама, њеним 
контролисаним испуштањем, без угрожавања 
низводних објеката, као и функције водоснабдевања, 
ослобођен је простор за пријем поплавног таласа. 
Бране на овом подручју су задржале поплавни талас 
од скоро 50 милиона m³ воде, која се за само 
неколико дана слила у подручја акумулација Ћелије 
(11,7 милиона m³), Врутци (10 милиона m³), Барје (9,6 
милиона m³), Бован (1,5 милона m³) и других, чиме је 
спречено угрожавање насеља и градова која се 
налазе низводно од брана. То значи да један дан или 
неколико сати, вода уопште није истицала, него је сав 
поплавни талас задржан.

 

Бране у функцији заштите од 
поплава 

Прелив на брани „Ћелије“.
Водостај акумлације „Ћелије“ био је

70cm испод круне прелива,
већи него у полавама из 2014. године

Брана „Стубо-Ровни”
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Овај јединствен систем у Србији изведен је по 
пројекту Института „Михајло Пупин“ Београд и 
састоји се од 12 алармних станица. Станице су 
постављене како на самој брани „Бован“, тако и у 
свим насељеним местима низводно од бране за која 
је, на основу пропагације поплавног таласа у случају 
пролома бране, утврђено да ће бити угрожена. 
Алармне станице опремљене су најсавременијом 
опремом, хорнама за емитовање звучног сигнала и 
говорних порука. У склопу система су и центар за 
управљање овим системом који се налази у 
Регоналном центру Сектора за ванредне ситуације у 
Нишу, као и подцентар на самој брани.

Брана „Ћелије”

Брана „Врутци”

Командна зграда на брани „Бован”

Алармна станица у Алексинцу



Радови на брани „Бусур“ представљали су одговор на 
поплавни догађај који се догодио јуна 2018. године, 
када је, као последица ванредно велике количине 
падавина, на сливу реке Бусур формиран бујични 
поплавни талас разорне моћи. Према проценама, у 
питању је била вода већа од хиљадугодишње, 
односно 295m³/s, што је проузроковало преливање 
бране, као и рушење једног њеног дела. 

 

Заштита насеља Бусур од поплава и
наноса услед рушења бране „Бусур” 

Последице:

• Поткопавање низводне 
косине тела бране
оштећење- „пролом“ бране 
„Бусур“ (на левој обали 
акумулације)
• Продор воде и наноса ка 
насељу- трагови 
оштећења низводно од 
бране
• Оштећен локални 
асфалтни пут
• Оштећен мост и 
домаћинства
• Поплављене и уништене 
њиве

Брана „Бусур”, јун 2018. године
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Захваљујући Државном програму хитних 
санационих радова Владе Републике Србије за 37 
локалитета у Србији, која су тешко погођена 
поплавама у мају и јуну 2018. године на предлог ЈВП 
"Србијаводе" и Канцеларије за управљање јавним 
улагањима, извршени су хитни радови за заштиту 
насеља Бусур.

У оквиру хитних санационих радова ЈВП 
„Србијаводе“, током јуна и јула  2018. године 
изведени су радови на привременим објектима- 
преградама низводно од бране, а у октобру 2018, по 
пројекту Института за водопривреду „Јарослав 
Черни“, започети су радови на реконструкцији бране 
„Бусур“, као и радови на уређењу слива узводно и 
низводно од бране.

Пројекат: „Хитни радови за заштиту насеља Бусур- 
санација бране, регулација реке Бусур кроз насеље, 
противерозивни радови“
Инвеститор: ЈВП „Србијаводе“
Извођач радова: АД „Водопривреда“ Пожаревац
Вредност радова: 186.631.434,00 РСД

Брана и микроакумулација „Бусур“ изграђена је 
1965.године. 

Са висином од 15,5 m и ширином од 70 m, имала је 
за циљ одбрану од поплава и задржавање наноса 
у спрези са браном „Кореница“.

У току експлоатације акумулациони простор 
микроакумулације „Бусур“ временом је запуњен 
наносом (80%) чиме је простор за пријем 
поплавног таласа био смањен.

Депонијска преграда

Ћелије

Радови на
формирању бране

Противерозиони радови 

Обилазак радова 2018. године

Обилазак радова 2018. године

Обилазак завршених радова
2019. године

Извршени су следећи радови:

• Хитна санација оштећења бране
• Заштита стабилности депоније наноса у 
акумулацији
• Формирање нове бране
• Обезбеђење пропусне моћи низводних деоница 
реке Бусур
• Противерозиони радови у сливу реке Бусур
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Изградња вишенаменске акумулације „Селова“ и 
регионалног водовода започета је 1986. године. 
Улога овог вишенаменског система првенствено је 
требало да буде водоснабдевање Куршумлије, 
Блаца, Прокупља, Житорађе, Мерошине, Дољевца и 
Ниша. 

Током година изградња је неколико пута прекидана и 
настављана, док коначно није обустављена 2010. 
године.

Израдом Инвестиционог програма, јуна 2019. године, 
ЈВП „Србијаводе“ покренуло је иницијативу за 
наставак изградње бране и акумулације 
водопривредног система „Селова“ – I Фаза.

Овим програмом дефинисани су институционални 
оквири, извршена анализа постојеће планске и 
техничке документације, дозвола, статус 
имовинско-правних односа, обим и стање изведених 
радова, процену инвестиционих трошкова, као и 
фазност и динамику реализације инвестиције.

У ту сврху, формиране су радне групе за: 
Хидромашинску и електро опрему, Техничко 
осматрање, Грађевинске радове на незавршеним 
објектима, Обилазни пут, Чишћење акумулационог 
простора, Анализу постојеће документације.

Велики проблем представљају нерешени правно - 
имовински односи и експропријација земљишта и 
објеката, која није спроведена до краја, од почетка 
изградње до данас. 

Током 2019. године, у сарадњи са локалном 
самоуправом, обиласцима терена и анализом 
постојеће документације, радне групе су сачиниле 
Извештај са количином преосталих радова и 
активности. На основу тог извештаја извршена је 
процена инвестиционих трошкова прве фазе 
реализације изградње ВС „Селова“ на  42.661.000 
евра.

Крајем 2019.године потписан је уговор са фирмом 
„Енергопројект - Хидроинжењеринг“ о изради пројектне 
документације.

Током 2020. године урађено је аерофото и лидар 
снимање, геотехнички елаборати на основу 
истражних радова за сервисни пут и депонију, 
концепцијско решење уређења депоније, Пројекат 
електро опреме и чишћење терена за потребе нултог 
мерења, док су остале активности у току или у 
завршној фази израде. 
 
Уколико се обезбеде реални извори финансирања, 
инсистуционални и правни оквири за реализацију 
овог пројекта, процењује се да би за завршетак прве 
фазе било неопходно 3 до 4 године, након чега би се 
приступило реализацији друге фазе, тј. изградњи 
објеката за вишенаменско коришћење акумулације 
(водоснабдевање, хидроенергетика и др.).

 

Наставак изградње бране и 
акумулације „Селова“ - Куршумлија 
   

Поглед на акумулациони
простор са левог

бока бране 



Пројекат „Заштита Земуна и Новог Београда од 
великих вода реке Дунав“ обухвата изградњу и 
реконструкцију обалоутврде у дужини од 6.127 m, 
као и набавку мобилне опреме за заштиту укупно 
дужине 2.182 m. 

Набавку мобилне опреме у вредности од 1.9 милиона 
евра финансирала је Делегација Европске Уније у 
Србији, из предприступног фонда EU IPA 14, док је 
изградња и реконструкција постојеће обалоутврде 
финансирана из средстава Светске банке.

Овим пројектом биће унапређена одбрана од 
великих     вода   на   ниво   двестогодишње   воде  
плус 1,2 m што представља приближну вредност 
хиљадугодишњих вода, чиме ће степен заштите 
више од 50.000 становника и њихових домова бити 
значајно повишен. 

Мобилни систем за одбрану од поплава планиран 
овим пројектом представља најдужи систем 
мобилне опреме у Србији. Упоредно пројекту набавке 
мобилне опреме у изради је пројекат изградње 
складишта, где ће бити чувана мобилна опрема и сва 
пратећа механизација. Изградња складишта за 
мобилну опрему биће финансирана из средстава 
Светске банке .

 

У оквиру пројекта  одржана je вежба коришћења, 
односно постављања и уклањања мобилне опреме 
за одбрану од поплава. 

Вежба, која је представљала симулацију одбране од 
поплава,  изведена је од стране обучених 
интервентних тимова уз стручни надзор 
руководиоца за мобилну опрему ЈВП „Србијаводе“, 
водопривредног предузећа "Галовица" и 
произвођача IBS- Немачка.
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Заштита Земуна и Новог Београда од 
великих вода реке Дунав 
   

Вежба постављања мобилне опреме
новембар 2019. године 



Река Колубара је 2014. године нанела огромне штете 
Обреновцу и локалним самоуправама, јер је њено 
такозвано „време концентрације“ веома кратко, и 
мери се сатима, а не данима. Са површином од 3.638 
km², овај слив обухвата подручја 14 локалних 
самоуправа: Обреновац, Барајево, Сопот, Лазаревац, 
Коцељева, Владимирци, Шабац,  Осечина, Уб, 
Лајковац, Мионица, Љиг, Аранђеловац, Горњи 
Милановац, Косјерић и град Ваљево. С обзиром на 
дефинисане надлежности, основни корисник СРНУ 
„Колубара“ биће ЈВП „Србијаводе“, у чијим 
просторијама се ради на инсталацији управљачког, 
односно командног центра, одакле ће се руководити 
системом у реалном времену. 

Систем ће функционисати тако што ће допунска 
мрежа мерних уређаја, инсталираних на сливу

реке Колубаре, прикупљати податке који ће
се сливати  у „паметну собу“ у ЈВП „Србијаводе“ 

Након тога, софтвер ће обрађивати те податке,
на основу којих ће бити могуће детектовати

екстремну хидролошку ситуацију и потенцијалну
плавну зону. Сходно томе, доносиће се одлуке

који степен одбране од поплава ће бити проглашен.

Полазећи од постављених циљева да будући систем 
мора омогућити правовремено информисање и 
других субјеката за смањење ризика од поплава, 
посебно субјеката који су задужени за узбуњивање и 
спровођење мера заштите и спасавања услед 
поплавних догађаја и чије су вредности потенцијално 
угрожене, корисници система су и: 

• Министарство унутрашњих послова – Сектор за 
ванредне ситуације, Управа за управљање ризиком 
• Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде – Републичка дирекција за воде
• Министарство саобраћаја, грађевинарства и 
инфраструктуре
• ЈП „Путеви Србије“
• ЈП ЕПС – РБ Колубара

Метеоролошке и 
хидролошке 

станице

У контексту даљег развоја и примене 
информационих технологија у области водопривреде 
у току је развој система ране најаве и упозорења, 
који је покренут на иницијативу ЈВП „Србијаводе“ и 
спроводи се у сарадњи са Институтом за 
водопривреду „Јарослав Черни“, Републичким 
хидрометеоролошким заводом и Грађевинским 
факултетом Универзитета у Београду. Савремени 
систем ране најаве и упозорења на поплаве (СРНУ) је 
неопходан за правовремену најаву о непосредној 
опасности од поплавног догађаја и доношење 
одлука за предузимање мера у циљу заштите 
становништва и инфраструктуре. 

На територији којом управља 
ЈВП „Србијаводе“, са аспекта
одбране од поплава, као 
приоритетан слив за израду
оваквог система је слив 
Колубаре, на коме се
налази значајна државна
инфраструктура. У току је
израда I фазе СРНУ „Колубара“.

Због учесталости појаве таласа 
великих вода, са изразито бујичним 
карактером, кратким временом појаве и великим 
протицајима, које плаве приобаља наносећи штете 
већих размера, будући систем ране најаве и 
упозорења на поплаве се успоставља на целом 
сливу реке Колубаре. 

СРНУ „Колубара“ испуњава следеће циљеве:

• Унапређивање прикупљања квалитетних 
метеоролошких и хидролошких података на 
основу допунских мрежа падавинских и 
хидролошких станица 
• Омогућава поуздану и правовремену анализу 
хидролошке ситуације и израду хидролошких 
прогноза
• Омогућава правовремено детектовање 
екстремне хидролошке ситуације
• Омогућава правовремено ширење информација 
значајних за упозоравање појединаца, заједница 
и организација, како би се припремили и на време 
реаговали
• Омогућава правовремено обавештавање о 
непосредно наступајућој или насталој опасности 
од поплава
• Подршка у изради и спровођењу оперативних 
планова одбране од поплава
• Пружа правовремену подршку у доношењу 
одлука у вези са планирањем и реализицијом 
нових објеката за заштиту од поплава

У току је изградња “командне собе” у ЈВП “Србијаводе”
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Систем ране најаве и упозорења на 
сливу Колубаре - СРНУ „Колубара“



Будући коридор аутопута Е-761, од Појата до 
Прељине највећим делом пролази долином Западне 
Мораве. Траса планираног аутопута се готово целом 
дужином налази у зони која је изложена плављењу 
великим водама Западне Мораве, а на великој 
дужини директно контактира са речним током (на 
местима укрштања и у зонама где је траса аутопута 
близу речног корита).

Садашње стање хидротехничке уређености Западне 
Мораве не може се сматрати задовољавајућим, како 
са аспекта стабилности и хидрауличке 
функционалности речног корита, тако и са 
становишта заштите приобаља од поплава. 

Дуж тока Западне Мораве само су парцијално 
изграђени одбрамбени насипи ради заштите насеља 
града Крушевца, Трстеника и делова Краљева, као и 
привредних активности у приобаљу од поплава. 
Одбрамбени насипи су неуједначених 
карактеристика и немају потребан степен заштите 
приобаља дуж водотока. Треба истаћи и проблем 
недовољно контролисане експлоатације материјала 
из речног корита, која местимично угрожава 
стабилност речне трасе и доводи у питање заштиту 
приобаља од поплава.

Планирани инфраструктурни коридор аутопута 
Е-761, деоница Појате – Прељина укупне дужине око 
110 km подељен је на 3 сектора (унутар којих се 
налазе секције - укупно 9 секција) приказаних на 
слици 1.

Концепција хидротехничког уређења Западне 
Мораве

Пројектима хидротехничког уређења Западне 
Мораве дефинисана су решења уређења водотока и 
приобаља којима се минимизирају негативни утицаји 
изградње аутопута на режим вода, као и утицаји 
Западне Мораве на аутопут. Поред тога створена је 
могућност да се извођењем хидротехничких радова 
обезбеди и одређена количина материјала за 
извођење трупа аутопута.

У току израде техничке документације за 
хидротехничко уређење Западне Мораве врши се  
усклађивање са техничким решењима пројеката 
трасе аутопута и његове пратеће инфраструктуре. 

Предвиђени регулациони радови:

• Измештање корита реке Западне Мораве на 
деловима тока где је постојеће корито близу трасе 
аутопута
• Заштита нестабилних обала Западне Мораве које 
се налазе у близини трасе аутопута
• Смањење негативних утицаја течења великих вода 
Западне Мораве на труп аутопута
• Заштита аутопута и приобаља од великих вода 
Западне Мораве изградњом нових или 
реконструкцијом постојећих одбрамбених насипа

Укупна процењена вредност радова на хидротехничком 
уређењу Западне Мораве у оквиру инфраструктурног 
коридора аутопута Е-761, деоница Појате – Прељина 
износи око 14.100.000.000,00 динара.
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Хидротехничко уређење Западне 
Мораве у оквиру Моравског коридора 

Слика 1.
Западна Морава од споја са Јужном Моравом до ушћа реке Чемернице код Чачка (Прељине) 
са приказом трасе аутопута Е-761, секторима и секцијама дуж трасе



Агенција за заштиту животне средине и Републички 
хидрометеоролошки завод Србије - РХМЗ. Експерти 
ЈВП „Србијаводе“ учествују кроз рад радне групе за 
формулисање програма мониторинга, у дефинисању 
локација за узорковање у складу са захтевима 
интегралног управљања водама и водним режимом.

Сви прикупљени, обрађени и систематизовани 
подаци за израду Плана управљања налазе се у 
Водном информационом систему (ВИС), како би се 
коришћењем ИТ технологија оптимизовао процес 
припреме програма мера, праћење њихових ефеката 
и доношење одлука у сектору управљању водама.

Унапређење заштите вода од загађења

ЈВП „Србијаводе“ ангажоване су на изради 
елемената за План управљања водама за територију
Републике Србије за период 2021-2027, који ће, кроз 
планске активности, имплементирати и принципе 
Оквирне директиве о водама у сектор вода.

У току израде Плана управљања водама извршена је 
делинеација водних тела сливне површине веће од 
10 km², урађена је анализа притисака и утицаја на 
количину и квалитет површинских и подземних вода, 
а у току је и израда водних тела под ризиком, као и 
статуса свих водних тела. У скаду са тим, 
формулисаће се и одговарајући програм мера, чије 
ће праћење имплементације бити у надлежности ЈВП 
„Србијаводе“.

У оквиру активности на изради Плана управљања 
водама ради се на формулисању стратегије 
мониторинга површинских и подземних вода, за 
наступајући плански циклус. Надлежност 
узорковања и анализа површинских и подземних 
вода,   према  одредбама   Закона  о   водама,   имају 

У складу са Законом о водама и повереним 
пословима ЈВП „Србијаводе“ на делу територије 
Републике Србије обавља скуп мера и активности 
којима се врши праћење, извештавање, управљање 
и унапређење заштите вода од загађења кроз 
следеће две активности:

• Унапређење заштите вода од загађења
• Спровођење мера при хаваријским загађењима

Велике количине смећа слиле су се у 
акумулационо језеро Ћелије, са кога се 
водом за пиће снабдева 120.000 грађана 
Расинског округа. Захваљући искуству од 
претходних година, брзом реакцијом ЈВП 
„Србијаводе“ уз помоћ крушевачког 
Водовода и Рибочуварске службе, спречене 
су веће еколошке последице.

22

Заштита вода

Плутајућa завесa 



Спровођење мера при хаваријским загађењима

ЈВП „Србијаводе“ активно је укључено у активности 
превентивне заштите и реаговања у случају 
хаваријских загађења у Републици Србији.

Опрема је распоређена по водном подручју које је у 
надлежности ЈВП „Србијаводе“ како би се омогућила 
правовремена реакција у случају прекограничних и 
других хаваријских загађења. Активно се ради на 
подизању стручних и оперативних капацитета 
запослених у ЈВП „Србијаводе“, као и осталих 
водопривредних предузећа који раде у сектору вода, 
набавци и модернизацији опреме и успостављању 
процедура оптимизације реакција у циљу заштите 
живота и здравља људи и животне средине у целини.

Због изливања велике количине мазута у реку 
Моравицу, у Ивањици је проглашена ванредна 
ситуација. Из цистерне Завода за рехабилитацију  
излило се око тону и по нафтних деривата и 
узроковало загађење. У циљу санације, али и 
превенције даљег ширења загађења, ЈВП 
”Србијаводе” је, у складу са својим надлежностима, 
предузело спровођење, процедуром одређених
мера.

Најпре се вршило осматрање целог слива реке 
Моравице, како би се дијагностиковале 
најкритичније тачке загађења. Након тога су 
интервентни тимови, обучени за полагање плутајуће
завесе, и за прикупљање поменутог загађења 
одредили где ће плутајуће завесе бити 
позициониране тако да, у горњем делу тока, 
непосредно након истицања мазута, превентивно 
сакупља садржину. Уз одличну координацију са 
локалном самоуправом, заустављено је даље 
отицање нафтних деривата у реку и омогућен 
почетак решавања проблема. Сви танкови од мазута 
у Заводу за рехабилитацију су испражњени и 
цистернама отпремљени до топлана.
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Изливање мазута

Постављање плутајуће завесе

Изливања мазута у реку Моравицу

Брзом, координираном и ефикасном акцијом 
експертског тима ЈВП "Србијаводе"  спречена 
велико загађење реке Моравице у Ивањици, 
али и свих оближњих река

Деловање тима ЈВП ”Србијаводе” на
терену током хаваријског

загађења



Имајући у виду значај пољопривреде у Србији, која би 
са одговарајућом подршком могла да постане 
значајан покретач националног економског раста, 
као и расположивих потенцијала Србије, 
Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Србије покренуло је 
пројекат "Развој наводњавања у пољопривреди 
Србије“, који се финансира из кредита Фонда за 
развој Абу Даби.

Због сложености оваквог пројекта, а узимајући у 
обзир да је наводњавање у Србији разматрано у 
више стратешких докумената, и уважавајући то да је 
за развој наводњавања потребно створити и 
одговарајуће економске и организационе оквире, 
пројекат се реализује фазно.

Циљ пројекта је повећање продуктивности и 
ефикасности у сектору пољопривреде кроз 
проширивање система за наводњавање. Прва фаза, 
поред изградње система у Војводини, обухватила је 
изградњу система у централној Србији, и то 
регионалних система на подручју Панчевачког рита, 
као и мелирационих система на подручју Мачве и 
Чачка. Радови обухватају изградњу или 
реконструкцију каналске мреже, објеката на 
каналској мрежи и изградњу магистралног 
цевовода.

Захватање, дистрибуција и одржавање 
пројектованих нивоа воде у каналској мрежи ових 
система предвиђени су помоћу одговарајућег броја 
типских регулационих устава и црпних станица 
ниског притиска. Вредност ових радова је око 20 
милиона евра.
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Развој наводњавања у пољопривреди 
Србије
   



Модернизација хидросистема „Панчевачки рит” на 
територији града Беорада - I фаза

У оквиру прве фазе спроводиће се радови на 
површини од 10.000ha на подручју слива ЦС „Борча”, 
ЦС „Бељарица” и канала Визељ обухватиће санацију 
и модернизацију каналске мреже, објеката на 
каналској мрежи и пратећих објеката у оквиру црпне 
станице „Кишвара”.

Изградња система за наводњавање Винча, 
Пласковац, Блазнава- општина Топола

Предмет овог пројекта је изградња система за 
наводњавање подручја од 300 ha, које се налази око 
6 km југозападно од центра насеља Топола, на 
територији села Винча, Пласковац и Блазнава.

Прва фаза пројекта подразумева изградњу објеката 
основне инфраструктуре, док у каснијим фазама 
следи пројекат дистрибутивне мреже до парцела 
корисника. У оквиру радова извршиће се уређење 
дела тока реке Јасенице, изградња водозахвата, 
главног цевовода, 2 резервоара и 3 пумпне станице. 

У оквиру фонда у припреми су и нови пројекти које ће 
представљати другу фазу и који ће обухватити још 
око 55.000 хектара, што ће додатно унапредити 
пољопривредну производњу. 

Реконструкција и модернизација система за 
наводњавање „Чачак - Парменац”

Систем за наводњавање „Чачак – Парменац” служи 
за наводњавање подручја од 380 ha на територији 
града Чачка и базира се на принципу слободне 
дистрибуције воде, што значи да се вода 
дистрибуира на захтев потрошача.

Пројект обухвата реконструкцију водозахватног 
објекта у акумулацији „Парменац”, главног канала за 
наводњавање и објеката на њему у дужини од 
5.350m, изградњу дистрибутивне мреже са 4 подсистема 
цевовода и 4 црпне станице. 

Реконструкција и изградња објеката у оквиру 
хидросистема Мачва ЦСН6

Изградња регионалног система за наводњавање 
Мачве састоји се од неколико подсистема. У првој 
етапи извршена је реконструкција и изградња 
објеката у оквиру хидросистема Мачва – подсистем 
ЦСН6, који се простире  на површини од 10.900 ha, на 
територијaма општина Шабац и Богатић.  

Пројекат обухвата реконструкција каналске мреже у 
дужини  од 61,8 km, изградњу 17 црпних станица 
ниског притиска и две регулационе уставе са 
подизањем на електромоторни погон.

У оквиру ове фазе планирана је изградња и 
проширење система за наводњавање у 
Панчевачком риту - фаза II и III, Сурчину, Тополи, као 
и модернизација 58 црпних станица на територији 
централне Србије.
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Црпна станица “Каленића Ревеница” 

Радови на систему за наводњавање 
општина Топола

Канал 10 слив ЦС 
Борча-стање
пре и после



Вода представља најраспрострањенију супстанцу 
од виталне важности, и због тога се свака промена у 
окружењу, па и климатска, веома брзо и непосредно 
одражава на воду, водне ресурсе и читав сектор 
вода. Те промене се пре све огледају у све већој 
неравномерности расположивих количина воде, 
исказане кроз кратке, али интензивне периоде 
великих вода, када je потребна одбрана од штетних 
дејстава, и са друге стране, кроз дуге сушне периоде, 
када је тешко обезбедити захтеване количине воде 
за све кориснике.

Суша, као природна непогода настала услед 
дефицита падавина у дужем временском периоду, 
узрокује бројне негативне последице и у сектору 
пољопривреде, водоснабдевања, енергетике, 
здравља, животне средине и другим делатностима.  
Према пројекцијама, сушни периоди у будућности ће, 
под утицајем климатских промена, бити 
интензивнији, учесталији и дуготрајнији. 

Анализом бројних могућности адаптације на услове 
измењене климе дошло се до закључка да је 
наводњавање најбоља опција. И у последње време 
велика пажња се посвећује развоју различитих 
сценарија наводњавања ради испитивања његовог 
утицаја на продуктивност у садашњим и будућим 
климатским условима. 

Управо то је и била тема  научног скупа под називом 
„Наводњавање и одводњавање у светлу климатских 
промена“ са међународним учешћем, који се 
одржавао од 9 - 11. септембра у Вршцу. 

Симпозијум посвећен оцени рањивости сектора 
(пољопривреде, водопривреде и шумарства) и 
предлогу мера прилагођавања на измењене 
климатске услове окупио је бројне стручњаке, као и 
научнике који се овом темом баве у свом научно- 
истраживачком раду. 

На скупу су, поред професора и истраживача високо 
образовних институција, учествовали и 
представници ЈВП „Србијаводе“ који су кроз 
излагање на тему „Развој наводњавања из 
вишенаменских брана и акумулација у Србији“ 
представили потенцијалне могућности система за 
наводњавање из 15 вишенаменских брана и 
акумулација, које се налазе на подручју Републике 
Србије.

Кроз излагање најпре су представљене 
карактеристике подручја, од топографско- 
морголошких карактеристика, преко педолошких и 
геолошких карактеристике терена, затим климатске 
и хидрометеролошке карактеристике, па до 
катастарске подлоге, а затим и анализа постојећих 
површина за наводњавање корисника, анализа 
постојеће документације, и  на крају анализа утицаја 
на животну средину.

На основу наведених анализа, дошло се до закључка 
о нужности система за наводњавање у будућности, 
која куца на врата наших, за сада још увек плодних 
њива и атара. За квалитетан род и планиран принос 
потребно је обезбедити оптималне количине воде. 

Како је улагање у превенцију данас, вишеструка 
исплативост у будућности, једна од наших мисија је 
упрaво то. Како у превенцију у заштити од поплава, 
тако и у превенцију у заштити од суша.

Сарадња са Пољопривредним 
факултетом Универзитета у 
Београду 

26

Наводњавање и одводњавање у светлу 
климатских промена - научни 
симпозијум



Упркос изазовима са којима се цео свет суочава, 
ораганизација посла у ванредним околностима, 
изазваним пандемијом висуса Covid-19, у великој 
мери је олакшана захваљујући  дигитализацији.
 
Показало се да је одлука о постављању стратегије 
развоја информационих технологија и Водног 
информационог система у ЈВП „Србијаводе“као 
приоритет била исправна и веома успешна.

Водни информациони систем Републике Србије - ВИС 
има за свеукупни циљ да омогући Републичкој 
Дирекцији за воде и Јавним водопривредним 
предузећима да повећају своје напоре у унапређењу 
заштите и управљања водним ресурсима, квалитета 
вода и јавног здравља. 

ВИС представља информациони систем за 
управљање површинским и подземним водним 
ресурсима и свим пословним процесима у области 
водопривреде.

Поврх тога, ВИС је просторни информациони систем 
који подржава, свеобухватно и интегрално, 
управљање сливовима, а корисницима обезбеђује 
алате који олакшавају извршавање обавеза према 
Закону о водама, као и извештавање према 
Конвенцији о заштити реке Дунав, билатералним 
уговорима и ЕУ телима.

ВИС систем чине одговарајућа инфраструктура, 
архитектура података и апликације. 

Инфраструктура ВИС система укључује:

• Хардвер
• Комуникациону мрежу
• Географски 
• Информациони Систем (ГИС)
• Пословно - Информациони систем 
• Систем за управљање базом података (DBMS)

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА - највећа снага у 
борби са пандемијом
   

Основне функционалности ВИС-а су :

● Прикупљање и унос просторних и 
алфанумеричких података
● Коришћење ВИС система у 
свакодневним пословима корисничких 
институција
● Обрада и анализа прикупљених 
података ради добијања нових сазнања о 
водним ресурсима и ради омогућавања 
боље употребе водних ресурса у 
будућности
● Коришћење ВИС система на терену, за 
прикупљање података, спровођење 
инспекцијског рада и осталих теренских 
послова везаних за управљање водама
● Обезбеђивање информација о водним 
ресурсима за водопривредне институције 
и јавност
● Извештавање према међународним 
организацијама и други задаци везани за 
размену података
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У циљу повећања продуктивности, ЈВП „Србијаводе“ веома дуго ради на дигитализацији пословних процеса од 
почетка до краја и њихово претварање у електронске услуге.
Велики део пословних процеса је у потпуности дигитализован, што омогућава аутоматско генерисање разних 
извештаја неопходних за доношење одлука.

 

Поред модула за подршку праћења пословања предузећа развијени су и Водни Регистри које по Закону о 
водама јавна водопривредна предузећа имају обавезу да воде: Регистар водних објеката, Регистар 
загађивача, Регистар коришћења вода, Регистар водног добра, Регистар заштићених области. 

У оквиру ИТ сектора ЈВП „Србијаводе“ до сада је развијено је и неколико геопротала, који имају везу са Водним 
информационим системом и креирани су за преглед и обраду постојећих просторних података. Неки од њих су:
• Јавни геопортал ЈВП „Србијаводе“ (https://geoportal.srbijavode.rs/visios/JavniPortal)
• Интерни геопортал ЈВП „Србијаводе“ (https://geoportal.srbijavode.rs/visios/Portal/login)
• Геопортал Студија Колубара (https://geoportal.srbijavode.rs/visios/Kolubara)

Водна Акта

Катастар малих хидро електрана

Возила

Рачунарска опрема

Програм пословања

Јавне набавке

Уговори

Пројекти

Ситуације

Заштита од вода

Деловодник

Финансијско управљање и контрола (ФУК)

Експлоатација речног наноса (ЕРН)

Електронска евиденција радног времена

евиденциja и праћењe издавања водних аката, укључујући евиденцију
предмета са основним подацима о предмету, докумената у предмету,
као објеката на који се предмет односи

прикупљање и интегрално управљање подацима, информацијама и 
документима у вези са малим хидроелектранама

евиденцијa и праћење коришћења службених возила, укључујући евиденцију 
општих података о возилима, о потрошњи, оштећењима, сервисима и осигурању 
возила, као задужења запослених за поједина возила

евиденцијa и праћењем коришћења рачунарске опреме, укључујући опште 
податке о конфигурацијама рачунарске опреме, о компонентама које сачињавају 
конфигурацију, о параметрима који важе за дату конфигурацију, као и евиденцију 
и праћење задужења запослених за рачунарску опрему

евиденцијa и праћење програма пословања по годинама, укључујући и детаљно 
праћење по појединачним позицијама програма

евиденцијa и праћење јавних набавки, укључујући праћење основних података
о јавној набавци, као и праћење свих фаза у поступку јавне набавке

евиденцијa и праћење закључених уговора, укључујући праћење основних 
података о уговору, података о анексима на уговор, средствима обезбеђења 
уговора, као и праћење података о плаћеним фактурама по датом уговору

укључујући основне податке о пројекту, план реализације пројекта по годинама 
као и податке о уговорима закљученим у оквиру реализације пројекта

укључујући основне податке о ситуацији, податке о фактурама које су укључене 
у ситуацију, као и податке о уплатама по датој ситуацији

праћење издатих наредби за одбрану од поплава, укључујући податке о 
деоницама и објектима на које се наредба односи

евиденцијa и праћење улазних и излазних докумената, укључујући евиденцију 
предмета са основним подацима о предмету, евиденцију докумената у предмету, 
као и запослене које су задужили предмет

евиденцијa и праћење процеса, процедура и дијаграмом токова процедура 
укључујући евиденцију процеса са основним подацима о организационој целини, 
називу, шифри, верзији, циљевима, главним ризицима итд.

праћење података о свим експлоатационим пољима, издатим водним актима, 
уговорима, као и дозвољеним и пријављеним  количинама за експлоатацију

модули за праћење пословања предузећа
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Измене објеката из Оперативног плана сваке године 
се редовно ажурирају кроз базу Водног 
информационог система и доступни су корисницима 
на геопорталу.  

Објекти из Регистара су такође тема геопортала, са 
свим изменама, како геопросторних, тако и 
алфанумеричких података. 

За портебе експлоатације речног наноса, такође је 
креиран геопортал, који омогућава корисницима 
преглед Плана вађења речног наноса, као и понуде 
извођача. 

Геопортали ЈВП „Србијаводе“ су засновани на 
софтверу фирме ESRI (ArcGIS) и GDi Solutions (GDi 
Visios) који омогућавају креирање портала, 
дефинисање доступних алата и општи изглед. 

Геопортал нуди бројне могућности за рад за 
подацима као што су преглед, идентификација са 
подацима, упити, претраге, штампа, измена 
постојећих података (само за привилеговане 
кориснике и за потребе интерног геопортала). Унутар 
геопортала, свака од доступних алатки је омогућена 
корисницима. 

Због једноставнијег рада са подацима, сваки модул 
система је објављен као ГИС сервис, који садржи 
групу слојева. Такође је корисницима омогућен и унос 
података у 3 различита формата (txt, csv, shp).

Стандардни мени представља основне алате за 
навигацију по карти (слика 1). У оквиру подржаних 
података на порталу, омогућен је и приказ 
координата у једном од 3 координатна система (Web 
Merkator, MGI 1901 Balkans 7 и UTM 34N WGS84), као и 
геокодирање које се једноставно активира и 
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У оквиру прве пленарне сесије говорило се о 
изазовима данашњице и могућностима њиховог 
превазилажења, затим је представљена палета 
најновијих софтверских решења, након чега је 
уследила панел дискусија на тему „Дигитализација 
као ослонац расту економије упркос изазовима“.

Један од главних панелиста био је 
генерални директор ЈВП „Србијаводе“, 
који је истакао значај дигитализације 
у организацији посла у ванредним 
околностима. 

Он је нагласио да су дигитализација и 
развој информационих технологија 
неповратан процес који ће у 
будућности утицати на ефикасност 
сваке установе.

ЈВП „Србијаводе“ је претходних 
година остварило успешну сарадњу 
са компанијом „GDi Solutions“ и у 
оквиру оперативног пословања 
фирме, као и за потребе израде 
планова и програма развоја 
имплементиран је „Esri ArcGIS“ 
софтвер. У циљу сталног унапређења 
кадровских и пословних капацитета, 
ЈВП „Србијаводе“ је велики део 
пословних процеса у потпуности 
дигитализовао и све више услуга из 
своје надлежности пружа у 
електронском облику. 

„Показало се да је одлука о постављању стратегије 
развоја информационих технологија и Водног 
информационог система у ЈВП „Србијаводе“ била 
исправна и веома успешна. Упркос изазовима са којима 
смо се суочили, успели смо да наставимо са 
пословањем, да инвестирамо и спроводимо нове 
пројекте, повећамо продуктивност, а са друге стране 
пронашли смо начин да будемо и друштвено одговo
рни“ - истакао је Пузовић.

ЈВП „Србијаводе“ 
на годишњeм 
стручном скупу 
“GDi Solutions Day 
2020”
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Пословање Економско- финансијског сектора ЈВП 
„Србијаводе“ обавља се у функцији реализације 
задатака утврђених Програмом пословања и 
имплементацији Закона о водама. Сектор за 
економско - финансијске послове израђује Финансијски 
план, који је саставни део Програма пословања 
предузећа, а који мора бити усклађен са смерницама, 
економском и фискалном политиком Владе 
Републике Србије. Такође, одговоран je за израду 
кварталних Извештаја о степену усклађености 
планираних и реализованих активности из Програма 
пословања, који се сагледава искључиво кроз 
финансијске показатеље.

 

ПОРТАЛ ЗА НАКНАДЕ

У сегменту поверених послова, ЈВП „Србијаводе“ у 
складу са Законом о накнадама за коришћење 
јавних добара, обрачуна и задужења обвезника 
плаћања обрачунава накнаде за одводњавање. 

У сарадњи са ИТ сектором, вршила су се унапређења 
софтверских могућности, како би обвезници путем 
линка на званичном сајту ЈВП „Србијаводе“ могли 
што прецизније извршити увид у стање својих 
обавеза по овом основу.

Повећан обим посла и нове надлежности, које су 
изменама закона пренете на ЈВП „Србијаводе“, 
указале су на неопходност аутоматизације 
одређених процеса, као и на бољу и једноставнију 
комуникацију и  извештавање јавности. 

У складу са тим, имплементиран је Интернет портал 
ЈВП „Србијаводе“ који је обухватио податке и 
документа из Система за обрачун накнаде за 
одводњавање.

Модул Веб Портал за накнаде омогућава преглед 
стања обвезника накнаде за одводњавање које се 
налази у бази Пословно – информационог система, 
уз обавезан унос идентификатора (ЈМБГ за физичка 
лица, ПИБ или Матични број за правна лица) пре 
приказа стања. Преглед стања садржи све износе 
задужења по Решењима за накнаду за 
одводњавање и све уплате извршене од стране 
обвезника.

Изменама Закона о водама и доношењем Закона о 
накнадама, водно земљиште и његово коришћење, 
представља приход ЈВП „Србијаводе“. У току 2020. 
године припремане су процедуре и софтверска 
решења за обједињену и лакшу обраду предмета.

Такође је у сарадњи са ИТ сектором дефинисана 
могућност да се online- уносом координата у оквиру 
катастарске парцеле на водном земљишту врши 
директан пренос и интерни геопортал, чиме ће се 
добити геокарте корисника по намени и површини 
коришћења.

У циљу ефикасног и стручног извршавања задатака 
финансијског сектора у 2020. години се 
присуствовало бројним online- едукацијама из 
следећих области: издавање е-рачуна, примене 
подзаконских аката донетих на основу Закона о 
рачуноводству, припреме за састављање годишњих 
финансијских извештаја, примена нових МСФИ, 
састављање пореског биланса и примена пореских 
олакшица.

Економско
финансијски
сектор
   

ПОРТАЛ ЗА 
НАКНАДЕ

Семинар "Копаонички дани јавних набавки", 
јун 2020. године
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Пословање Сектора за правне и опште послове ЈВП 
„Србијаводе“ највећим делом се односи на 
сачињавање разних аката, дописа и заступање пред 
надлежним судовима и органима управе, уз 
сачињавање разних поднесака, као пружање 
стручне помоћи у управним поступцима који се 
спроводе у предузећу. Сектор доставља директору 
сваке године извештај о раду, до краја фебруара 
текуће године за претходну.

Услед нових прописа, судских одлука, али и потреба 
насталих у раду Сектора, може се  издвојити 
неколико посебних новина у области радних односа, 
јавних набавки, архивског пословања и заштите 
података о личности. 

Новине у области јавних набавки

У области јавних набавки, запослени у Сектору за 
правне и опште послове, учествовали су у раду 
комисија за јавне набавке, уз израду нацрта свих 
врста одлука, огласа, уговора и других прописаних 
аката. 

У Дирекцији ЈВП „Србијаводе“ ажурно су се 
евидентирале све фазе поступка јавних набавки, уз 
унос свих аката у пословни информациони систем 
предузећа, редовно се вршило објављивање 
прописаних аката на Порталу јавних набавки и 
благовремено су се слали извештаји прописани 
Законом о јавним набавкама који је престао да се 
примењује 1.07.2020. године.

Како је 1.07.2020. године ступио на снагу нови Закон 
о јавним набавкама, запослени који обављају 
послове јавних набавки (и други заинтересовани) 
похађали су посебне семинаре, након чега се 
приступило успешном спровођењу нових поступака 
у електронском формату, односно радом на Порталу 
јавних набавки.

 

Новине у области архивског пословања 

У области канцеларијског и архивског пословања у 
Сектору се, уз скенирање свих заведених аката, води 
електронски деловодник и архивска књига, а у току 
године је извршено и излучивање безвредног 
регистратурског материјала уз сагласност Архива 
Србије, у складу са важећим прописима. 

У току 2020. године у Дирекцији је обезбеђен додатни 
простор за смештај архивског депоа, односно за 
чување архивске грађе и документарног материјала 
насталог у раду ЈВП „Србијаводе“.

Новине у области заштите података о личности

Како је у ЈВП „Србијаводе“ почетком године 
именована запослена задужена за заштиту података 
о личности, након обуке организоване од стране 
Повереника за информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности, предузете су законом 
прописане мере за заштиту података о личности 
физичких лица.

Предузеће је упознало све запослене и 
заинтересована лица на који начин прикупља, 
обрађује и чува  податке о личности, а обавештење о 
томе достављено је свим запосленима и 
постављено на интернет страницу предузећа. 

 

Сектор за правне
и опште послове 
   

Приказ са
страницe
сајта

Сектор за правне
и опште послове
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Сведоци смо дешавања, како у свету, региону, тако и 
код нас у Републици Србији, да планета уништена 
климатским променама није потенцијални сценарио 
далеке будућности, већ врло блиска реалност која 
нас је већ задесила.

Некадашње хладне тачке сада постају жариште. 
Климатске промене и несреће убрзавају отапање 
артикчког леда, што рапидно подиже ниво мора. У 
последње три деценије отопило се 95% 
вишегодишњег леда, најдубљег и најстаријег типа 
леда, на коме почива арктички морски систем. Како 
то утиче и како ће утицати на нас?

Научници прогнозирају више падавина у глобалу, 
очекују се учесталије и обимније поплаве услед олуја 
и повећања нивоа мора. Ова нова свакодневница 
диктира и нове начине повезивања међународних 
удружења и организација, али и наше интерактивније
деловање и заступање интереса Републике Србије у 
оквиру истих, кад је заштита и очување вода и 
водних ресусрса у питању. Будући да доминатан део 
водотокова на нашој територији има међународни 
карактер, евидентно је да је међународна сарадња у 
области вода за Републику Србију веома значајна и 
то у области коришћења вода, заштите од вода, као и 
заштите квалитета вода.

 

У оквиру мултилатералне сарадње ЈВП „Србијаводе“ 
је активно укључена на реализацији имплементације 
Конвенције о сарадњи на одрживом коришћењу и 
заштити реке Дунав и Оквирног споразума о сливу 
реке Саве, као и на имплементацији Конвенције о 
заштити и коришћењу прекограничних водотокова и 
међународних језера (UNECE). 

За спровођење Конвенције за управљање вода на 
сливу реке Дунав формирана је Међународна 
комисија за заштиту реке Дунав (ICPDR- International 
Commission for the Protection of the Danube River), 
саседиштем у Бечу, чији је Република Србија 
пуноправни члан од 2003. године.

Национални представници, представници највиших 
министарских нивоа, технички стручњаци и чланови 
невладиних организација, као и научне заједнице, 
сарађују у оквиру ICPDR-a, како би осигурали 
одрживо коришћење вода у сливу реке Дунав. ЈВП 
„Србијаводе“ има своје представнике у готово свим 
групама ове организације, који узимају активно 
учешће у активностима, као и у одлукама.

Стратешко планирање, развој, међународна 
сарадња и односи са јавношћу

др Јелена Добрић
ПР ЈВП „ Србијаводе”

Представници Републике Србије на 
Међународној конференцијиUNESCO - а, 
са генералном директорком Одри Азуле
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Међународна комисија за слив реке Саве (Савска 
комисија- ISRBC) основана је на основу Оквирног 
споразума о сливу реке Саве. Заједнички договорени 
циљеви ове комисије су успостављање 
међународног режима пловидбе реком Савом и 
њеним пловним притокама, успостављање 
одрживог управљања водама, предузимање мера за 
спречавање или ограничавање од опасности, као и 
уклањање штетних последица насталих услед 
поплава, леда, суша и несрећа које укључују материје 
опасне за воде. Ти циљеви се остварују низом 
активности које укључују: развој заједничких 
интегрисаних планова за слив реке Саве, као што су 
План управљања сливом реке Саве, План за 
управљање ризицима од поплава и План сигурности, 
успостављања интегрисаних система, као што су 
ГИС, РИС и системи надзора, предвиђања и раног 
упозоравања, припрема и реализација развојних 
програма и осталих стратешких докумената, 
припрема студија и пројеката, као и сарадња и 
учешће јавности. Представници ЈВП „Србијаводе“ 
укључени су у сталне експертске групе за 
управљање сливом, за спречавање и контролу 
акцидентних догађаја, као и за управљање 
поплавама и рад у групи ГИС.

У оквиру успешне међународне сарадње посебан 
осврт дајемо на успешну сарадњу интегралног 
управљања водама реке Дрине, Републике Србије и 
Републике Српске, која се спроводи на основу 
Споразума о сарадњи који је потписан 2014. године. 
У светлу добрих међународних релација истичемо 
одличну сарадњу са Републиком Кином, у оквиру 
иницијативе Појас и пут. Наиме, у оквиру ове 
иницијативе, ЈВП „Србијаводе“ потписале су 
Споразум о разумевању са кинеском комапнијом за 
водне ресурсе, као продукт посете делегације Кине, 
коју је предводио заменик министра водних ресурса 
Републике Кине, г-дин Лу Гуихиу. Након потписивања 
овог Споразума, представницима ЈВП „Србијаводе“ 
је уприличен обиласак стратешких водних објеката у 
Републици Кини, након ког је уприличен дочек и 
нашег ресорног министра, г-дина Недимовића. Том 
приликом су две земље потписале Меморандум о 
разумевању између Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Србије и 
Министарства водних ресурса Народне Републике 
Кине о сарадњи у области водних ресурса.

Како би иновирали водне системе у Републици 
Србији, који су остали девастирани последњих 
тридесет година, стратешки смо, уз велико 
разумевање Владе Републике Србије, почели да 
улажемо у едукацију људског ресурса. Тако можемо 
да истакнемо велики број едукација и обука широм 
света које наши инжињери редовно похађају, те сва 
знања и иновације имплементирамо у пракси.

У оквиру успешне сарадње  са Европском Унијом, 
значајну тему заузимају проблеми везани за 
управљање водама и заштиту квалитета вода. То је 
питање је коме Европска унија (ЕУ) придаје велики 
значај. Ова тема постаје посебно актуелна током 
процеса прикључења нових чланица ЕУ, јер је 
евидентно да су проблеми везани за заштиту вода, и 
животне средине уопште, израженији у економски 
мање развијеним земљама. Из тог разлога је 
испуњење захтева и задовољење стандарда ЕУ у 
области вода све важнији услов европских 
интеграција. 

Делегација ЈВП „Србијаводе” на обуци у центру за одбрану од поплава у Републици Кини 
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Обука "Јачање капацитета
за управљање у анредним

ситуацијама",
Токио

Састанак са делегацијом
Републике Кине

Тренинг програм „Технологије у
наводњавању одржан у 
Форт Колинсу, Колорадо 



Како је прикључење Републике Србије Европској 
Унији процес који се очекује, а сарадња са ЕУ један 
од приоритета, прилагођавање европским 
стандардима у свим областима јесте приоритет. 
Једна од активности која води ка усаглашавању са 
европским стандардима је и примена Оквирне 
директиве о водама ЕУ, која је на снази од 22. 
децембра 2000. године. Директива представља 
кључни документ који прописује успостављање 
оквира за деловање ЕУ у области политике вода.

Као држава која настоји да приступи Европској Унији, 
Република Србија је започела израду Плана 
управљања водама за период од 2021. до 2027. 
године.  

План управљања водама представља основни 
инструмент којим се имплементирају принципи 
Оквирне Директиве о водама и представља 
стратешки оквир за интегрално управљање водама.
Активни учесници његове израде су Јавна 
водопривредна предузећа „Србијаводе“ и 
„ВодеВојводине“ уз координацију Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде- 
Републичке дирекције за воде.

Након израде, План управљања водама усваја Влада 
Републике Србије на предлог Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

Према ОДВ, обавеза Србије је да изради план за 
свако водно подручје, да прикаже значајне притиске 
и утицај људских активности на статус вода, податке 
о мониторингу квалитета површинских и подземних 
вода, економске анализе и преглед програма мера за 
достизање доброг статуса вода.  

План се доноси са периодом важења од шест година, 
након чега се врши његова ревизија, измена и допуна 
у смислу оцене напредовања у постизању циљева 
животне средине и ефеката предузетих мера.
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ОКВИРНА ДИРЕКТИВА О ВОДАМА

У Директиви су успостављени циљеви у области 
заштите животне средине, прописани су процеси 
планирања управљања водама, прецизиране 
конкретне активности,као и рокови који су 
неопходни за реализацију интегралног приступа 
управљања водним ресурсима у земљама 
чланицама ЕУ.

Усвајањем Директиве водни ресурси на територији 
ЕУ постали су брига целе ЕУ, што подразумева 
обавезу сваке државе чланице да хармонизује 
легислативни, технички и економски приступ 
управљању водама, а који се заснивају на 
плановима управљања водним подручјима.

Студијска посета Немачкој и Холандији
у оквиру Твининг пројекта

Студијска посета Немачкој и Холандији
у оквиру Твининг пројекта

Конференција “Подршка планирања политика
у сектору управљања водама”



Током осамнаест месеци трајања пројекта, тимови 
стручњака из ЈВП „Србијаводе” и „Воде Војводине”, у 
сарадњи са домаћим и страним експертима, 
интензивно су радили на изради методологије, 
обраде података и њиховој имплементацији у Нацрт 
Плана. Одржано је преко 120 састанака, спроведено 
је теренско испитивање статуса површинских вода и 
одржане су две Конференције заинтересованих 
страна, са циљем информисања јавности о могућим 
начинима учешћа у процес припреме и 
имплементације Плана.

Поједини делови нацрта Плана и релевантни 
документи представљени су на конференцијама које 
су организоване, док ће нацрт Плана бити 
представљен јавности и доступан за коментарисање 
почетком 2021. године, са могућношћу достављања 
коментара у року од 6 месеци.

Укључивањем јавности у фазе процеса планирања, 
како током израде, тако и током доношења Плана 
управљања водама, може се доћи до рационалних 
решења којима ће се обезбедити заштита и одрживо 
коришћење вода. Такође, допринеће да све 
заинтересоване стране буду спремне за учешће у 
његовој имплементацији.

Уз велику помоћ и подршку Владе Републике Србије, 
али и иностраних фондова, организација и кредита,  
међу којима су: ЕБРД, Светска банка, Фонд ЕУ, фонд 
Абу Даби, донација Јапана и других,  успели смо да, 
након 2014-те године потпуно девастиране водне 
објекте вратимо у функцију, као и да санирамо штете 
и осигурамо превенцију. Такође, како би систем 
целовито функционисао, како на водотоцима првог, 
тако и на водотоцима другог реда, важну улогу су 
одиграле и локалне самоуправе, подижући своје 
капацитете и степен спремности за овако велике 
улоге.

Сумирајући резултате и деловања целог државног 
система, у оквиру кога смо иновирали, подигли, 
направили, оформили и констурисали цео један 
систем у сврху заштите људских живота, имовине, 
али и инфраструктуре, крајем прошле године смо 
направили велику међународну конференцију у Сава 
Центру. 

Конференција је одржана под називом „Поплаве у 
Србији - превенција, реакција, опоравак- научене 
лекције, наредни кораци“. Циљ конференције је био 
да прикаже да је, и поред успешно  реализованих 
обимних санационих радова, неопходно константно 
улагање и подизање свести  јавности, како би се 
спречиле последице глобалних и локалних 
климатских промена. 

Поред представника Владе Републике Србије, 
министара, државних секретара, Сектора за 
ванредне ситуације, Војске Републике Србије, 
поменутих фондова за развој, РХМЗ-а, УНДП-а, 
представника локаних самоуправа, начелника 
округа, конференцији су присуствовали и 
представници стручног дела јавности, као и 
факултета.

Међународна конференција:
„Поплаве у Србији - превенција, 

реакција, опоравак - научене 
лекције, наредни кораци“
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Међународна конференција:
„Поплаве у Србији - превенција, 

реакција, опоравак - научене 
лекције, наредни кораци“
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У складу са климатским променама у целом свету, 
као и код нас, схватили смо да је подизање свести 
јавности о бризи и заштити животне средине један 
од основних задатака. У складу са тим, трудимо се 
да будемо у току са свим дешавањима на ову тему, 
како у региону, тако и у свету. Све пројекте и 
едукације ажурно објављујемо на нашем званичном 
сајту, али смо, желећи да будемо доступни и млађој 
популацији, веома активни на друштвеној мрежи 
Инстаграм. 

Поред информација о спроведеним активностима у 
оквиру основне делатности - одбране од поплава, 
свакодневно се ажурирају хидролошки подаци о 
стању вода и водостаја река. 

У складу са прогнозама РХМЗ, посебно у периодима 
када су најављене обилне падавине, јавност се 
правовремено обавештава о актуелним 
хидролошким прогнозама и очекиваном порасту 
водостаја река, како би, у координацији са стручним 
службама ЈВП “Србијаводе” и другим субјектима из 
Оперативног плана одбране од поплава, могли 
правовремено да делују у циљу спречавања 
плављења.  

Радна атмосфера

Међународна конференција:
„Поплаве у Србији - превенција, реакција, 
опоравак - научене лекције, наредни кораци“

За време одбране од поплава, ЈВП „Србијаводе“ на 
дневном нивоу израђује обједињени дневни билтен о 
спровођењу одбране од поплава за спољне и 
унутрашње воде и одбране од леда на територији 
своје надлежности. Свакодневно, док траје одбрана, 
билтен се доставља Главном координатору и 
Националном центру 112, као и надлежним 
службама именованим у Оперативном плану за 
одбрану од поплава, до 12 часова. 

Дневни билтен садржи следеће информације:

• Хидрометеоролошке податке
• Податке о тенденцији водостаја
• Наредбе о увођењу и укидању одбране од поплава 
• Наредбе за извођење хитних интервенција
• Предузете мере, извршене активности и радови на 
предметним секторима/деоницама по Оперативном 
плану одбране од поплава и леда 

Дневни билтен



На недељном нивоу објављују се занимљивости у 
виду не толико познатих чињеница о рекама у Србији

Настојали смо да анимирамо наше најмлађе 
суграђане, те смо тако, у сарадњи са ОШ „Лаза 
Костић“ на Новом Београду успоставили одличну 
сарадњу и у виду ликовне  креативности добили 
прегршт идеја како да штитимо и чувамо наше реке и 
пробаља. Идеја је да ову акцију проширимо и на 
остале основне школе, како на подручју Београда, 
тако и шире. 

Током ове године, обзиром на епидемиолошку 
ситуацију, креирали смо електронске платформе на 
нашем сајту, са едукативним филмовима о рекама 
Дунаву и Сави, као и са електронским квизом за 
проверу знања о истим, те тиме анимирали најмлађе, 
али и оне нешто старије и обележили Међународне 
дане и Дунава и Саве.

 

Учествовали смо у удруженим акцијама чишћења 
приобаља, са градом Београдом као са општином 
Савски венац, под називом „За лепши и чистији 
Београд“. У овим акцијама укључивали смо и сјајно 
сарађивали са комуналним службама града 
Београда, са „Градским зеленилом“, нашим 
водопривредним  предузећима „Галовица“, 
„Сибница“ и „Београдводе“, као и са многобројним 
волонтерима који су се радо придруживали, међу 
којима су мисице компаније „Miss Yu“.

Током трајања свих ових конструктивних и лепих 
пројеката, али и током оних који су захтевали брзу 
реакцију и тачност извештавања, приликом 
поплавних догађаја, истакла бих сјајну сарадњу и 
комуникацију са медијима, као и захвалност за 
обострано разумевање, објективност у извештавању 
и високу транспаретност.

У име тима ЈВП „Србијаводе“ као и у своје лично име, 
са поносом могу да кажем да је, бити део оваквог 
колектива, као и овако великих задатака, пројеката и 
еколошке визије, једна велика привилегија. 

Са жељом да, у борби са последицама климатских 
промена, сви заједно дамо допринос очувању наших 
река и животне средине,

              др Јелена Добрић, ПР ЈВП „Србијаводе“
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Обележавање Светског дана вода
Акција чишћења

приобаља река Саве и Дунава



Република Србија већ дужи низ година спроводи 
активности на прилагођавању система управљања 
водама законодавству Европске уније, усклађујући 
своје прописе са бројним директивама и другим 
прописима које регулишу ову важну област људског 
деловања. 

У међувремену, надлежне институције, а пре свих 
Републичка дирекција за воде и Јавна 
водопривредна предузећа „Србијаводе“ и „Воде 
Војводине“, започеле су израду Плана управљања 
речним сливовима на територији Републике Србије 
за период 2021-2027. године, који би требало да у 
потпуности буде припремљен у складу са захтевима 
законодавства Европске уније.

У складу  са прописима Републике Србије, важећим 
Законом о водама и подзаконским актима, Јавна 
водопривредна предузећа „Србијаводе“ и „Воде 
Војводине“ су надлежна за израду 
елемената-поглавља нацрта Плана управљања 
водама на територији Републике Србије за период 
2021-2027. године. Планирано је да се предметни 
Нацрт током 2021. године од стране Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде – 
Републичке дирекције за воде предложи, а затим и 
усвоји од стране Владе Републике Србије. Такође, у 
току је и значајни процес учешћа јавности.

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ у 
процесу израде нацрта плана ангажовало је значајне 
људске ресурсе и у раду је учествовоало више 
стручњака. Од непроцењивог значаја били су знање 
и искуство колега из земаља ЕУ које су прошле кроз
исти процес планирања, и у својим земљама 
успешно имплементирају активности које су 
проистекле из њихових националних планова 
управљања водама.

Такође, у процесу израде учествовали су и многи 
домаћи стручњаци, из више института, факултета, 
Агенције за заштиту животне средине, 
министарстава, Републичког хидрометеоролошког 
завода и др. 

Због тога дугујемо велику захвалност 
представницима Европске уније који су нам 
омогућили да кроз Твининг пројекат искористимо 
знање и искуство стручњака из Савезне Републике 
Немачке, Републике Аустрије и Краљевине Холандије 
и преточимо га у један квалитетан План, који ће у 
потпуности задовољавати наше потребе, али и 
испуњавати строге захтеве Европске легислативе. 

У току трајања Твининг пројекта значајно смо 
ојачали наше државне институције, наши стручњаци 
имали су прилику да науче много тога што је 
потребно у процесу израде Плана управљања 
водама, а подизањем њихових капацитета 
омогућено је да се процес планирања настави и у 
току следећих циклуса планирања управљања 
водама.
У наредном периоду, у току следећег циклуса 
планирања, биће потребно додатно ојачати 
капацитете Јавног водопривредног предузећа 
„Србијаводе“ како би се могло одговорити на све 
захтеве који се постављају на путу имплементације 
Плана управљања водама на територији Републике 
Србије, и осталих ЕУ директива које се односе на 
воде.

Наташа Милић, вд директор Републичке 
дирекција за воде, Министарство пољупривреде, 

шумарства и водопривреде

План управљања речним сливовима 
на територији Републике Србије за 
период 2021-2027. године
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Наташа Милић   



Сарадња Републике Србије и Републике Српске у 
области вода спроводи се на основу Споразума о 
сарадњи у области интегралног управљања водама 
доњег тока реке Дрине, који је потписан 2014. године. 

На основу споразума формирана је Заједничка 
комисија Републике Србије и Републике Српске, коју 
чине представници ресорних министарстава, 
инспекцијских служби, водопривредних институција 
и предузећа. Рад комисије одвија се кроз редовне 
полугодишње састанке радних група и кроз сталну 
неформалну комуникацију чланова комисије по 
питањима од интереса за Републику Србију и 
Републику Српску. Активности заједничке комисије 
везане су за издавање водних аката, заштиту од вода 
и управљање речним наносима, заједнички 
инспекцијски надзор на обалама реке Дрине и друга 
питања у области управљања водама.

Директор Јавне установе "Воде Српске" Мирослав 
Миловановић истиче да је сарадња Србије и 
Републике Српске у сектору вода од велике важности 
за обе стране. „Катастрофалне штете након поплаве 
2010. године, а након тога и 2014. године показале су 
нам да морамо да унапредимо регионалну сарадњу у 
циљу заштите од поплава. Примарни задатак 
Заједничке комисије Републике Србије и Републике 
Српске је да у будућности, предупредимо велике 
поплаве у доњем току реке Дрине. У том погледу смо 
већ урадили много посла у дефинисању критичних 
тачака за уклањање речних наноса с циљем 
повећања протицајних профила реке Дрине и 
смањења опасности од поплава. 

Такође, једни другима смо доста помогли у решавању 
спорних питања око изградње насипа и обалоутврда 
у доњем току реке Дрине, око инспекцијског надзора 
обала, решавања имовинских питања са обе стране 
Дрине, издавања водоправних аката и још много 
тога. Сматрам да је заједничка Комисија до сада 
остварила значајне резултате и да ћемо у будућности 
имати још веће успехе на реализацији конкретних 
заједничких послова“, каже Мирослав Миловановић.

Директор Јавног водопривредног предузећа 
"Србијаводе" Горан Пузовић такође оцењује да је 
сарадња са Републиком Српском на високом нивоу.

„Предмет рада заједничке Комисије односи се само 
на доњи ток реке Дрине, као водотока од интереса за 
обе стране, али сарадњу је могуће проширити и на 
друге сливове и подсливове преношењем искустава у 
решавању појединих проблема из домена 
водопривреде. Свакако је потребно да заједнички 
учествујемо у пројектима заштите од поплава реке 
Дрине и пројектима изградње инфраструктурних 
објеката, као што је изградња дринских насипа и 
изградња путева и аутопутева који су планирани, као и 
у другим пословима од интереса за Републику Србију 
и Републику Српску“ - истиче директор Пузовић.
 
Споразум о сарадњи у области интегралног 
управљања водама доњег тока реке Дрине од 
посебне је важности за становнике пограничних 
градова и општина Мали Зворник, Лозница и Богатић 
у Србији, као и Зворника и Бијељине у Републици 
Српској. Заједничким деловањем постиже се већи 
степен заштите становништва и материјалних 
добара од поплава реке Дрине.

Успешна сарадња Републике Србије 
и Републике Српске у области вода
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In Memoriam: Звонимир Коцић (1957-2020)

Звонимир Коцић, извршни директор „Србијаводе“ преминуо је 5. априла 
2020. године. Његовим изненадним одласком изгубили смо искреног борца 

за добробит нашег друштва и човека који је дао велики људски и 
професионални  допринос борби за одбрану од поплава, као и сигурност 

живота људи.

Звонимир Коцић рођен је 1957. године у Смедереву. Дипломирао је као 
хидрограђевински инжењер на Грађевинском факултету у Београду, након 

чега је отпочео своју професионалну каријеру као главни инжењер за водне 
ресурсе. Као изванредан стручњак за заштиту од штетног дејства вода и 

управљање објектима, био је члан и консултант многобројних  пројеката од 
међународног значаја у области вода.

Изузетна радна етика, енергија, посвећеност, интегритет и несебичност 
само су неке од одлика којима се може описати његов приступ, како послу, 

тако и у односу са колегама. Ентузијазам, са којим је започињао сваки 
пројекат и преносио на сараднике, био је огоман и кључна компонента 

њихове успешности.
 Одласком Звонимира Коцића ЈВП ”Србијаводе”, ресорно министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, али и цела Србија, изгубили су 
великог човека и драгоценог стручњака и професионалца.

Нека почива у миру.



КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ

Радна јединица
"Смедерево" - Смедерево

Адреса:
Карађорђева 62,

11300 Смедерево 

Телефон:
(026) 46 28 696 
(026) 46 28 697

Е-mail:
smederevo@srbijavode.rs 

Радна јединица
"Неготин" - Неготин

Адреса:
Станка Пауновића16,

19300 Неготин

Телефон:
(019) 541 610
(019) 546 392    

Е-mail:
negotin@srbijavode.rs 

ВПЦ "Морава"

Адреса:
Трг краља Александра Ујединитеља 2,

18000 Ниш 

Телефон:
(018) 42 58 185 
(018) 42 58 186 

Е-mail:
vpcmorava@srbijavode.rs 

Радна јединица
"Велика Морава" - Ћуприја

Адреса:
Цара Лазара 109,

35230 Ћуприја

Телефон:
(035) 84 71 354   

Е-mail:
rj.velikamorava@srbijavode.rs 

Дирекција

Адреса:
Булевар уметности 2a, 

11070 Нови Београд

Телефон:
(011) 311 94 00
(011) 311 94 02

Е-mail:
office@srbijavode.rs 

ВПЦ "Сава-Дунав"

Адреса:
Бродарска 3, 

11070 Нови Београд

Телефон:
(011) 311 43 25 
(011) 21 43 140

(011) 20 18 100 централа 

Е-mail:
vpcsavadunav@srbijavode.rs 



Адреса:
Булевар уметности 2a, 11070 Нови Београд

Телефон:
(011) 311 94 00
(011) 311 94 02

Е-mail:
office@srbijavode.rs


