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Члан 1. 
 Овом уредбом утврђује се Програм изградње, реконструкције и одржавања 
водопривредних објеката за 2006. годину, који је одштампан уз ову уредбу и чини 
њен саставни део.  
 

Члан 2. 
 Врста водопривредних објеката и радова, као и обим потребних 
финансијских средстава за изградњу, реконструкцију и одржавање 
водопривредних објеката и извођење радова утврђени су програмом из члана 1. 
ове уредбе.  
 

Члан 3. 
 Ова уредба ступа на осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије". 
 
 
 
       05 број                      /2006 
       У Београду,     јануара 2006. године 
 
 
 

В Л А Д А 
 
 
 

                                                                                 ПОТПРЕДСЕДНИК, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАМ 
ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА ВОДОПРИВРЕДНИХ 

ОБЈЕКАТА ЗА 2006. ГОДИНУ 
 
 У 2006. години oбавиће се радови на изградњи, реконструкцији и 
одржавању следећих водопривредних објеката: вишенаменских брана и 
акумулација, регионалних система за водоснабдевање, система за снабдевање 
водом који не припадају регионалним водопривредним системима, регионалних 
система за наводњавање, постројења за пречишћавање отпадних вода, објеката за 
одбрану од поплава. 

Такође, у 2006. години изводиће се радови на спровођењу одбране 
од поплава и леда, антиерозиони радови, радови на утврђивању извађених 
количина материјала из водотока, радови на изради студија и пројеката,  на 
утврђивању квалитета вода, на отклањању хаваријских загађења, као и послови 
који произлазе из међународне сарадње и извршења решења водопривредних 
инспектора. 

Наведени објекти и радови и износ средстава за те објекте и радове, 
дати су у следећој табели: 

  
Редни 
број 

Објекти и радови Учешће Републике  
(дин.) 

1. Вишенаменске бране и акумулације    1.048.000.000
2.  Водоснабдевање и наводњавање  610.000.000
3.  Заштита вода 310.000.000
4. Заштита од вода 1.380.000.000
5.  Студије, пројекти и припрема инвестиција 400.500.000
6.  Међународна сарадња 150.000.000
7. Извршење решења водопривредних инспектора 1.500.000
 УКУПНО: 3.900.000.000

 
Расподела средстава по групама објеката и радова вршиће се на 

следећи начин:  
 
1. Вишенаменске бране и акумулације 

 

Вишенаменске бране и акумулације 
 

 Учешће Републике  
(дин.) 

1.1. Изградња брана 
-Селова 
-Ровни 
-Првонек 

1.048.000.000

 
 У 2006. години обавиће се радови на: 

- изградњи тела бране и акумулације “Селова” чија је намена 
водоснабдевање становништва и индустрије у општинама Куршумлије, 
Прокупља, Блаца, Мерошине и Ниша, заштита од поплава и наноса,  
наводњавање, производња електричне енергије и др.; 

- на изградњи тела бране и акумулације “Ровни” чија је намена  
водоснабдевање становништва и индустрије, одбрана од поплава у општинама 



Ваљево, Мионица, Лајковац, Лазаревац и Уб, као и за потребе ЈП 
"Електропривреда Србије"; 

- финализацији хидротехничке конструкције бране и акумулације 
Првонек, антиерозионом и хидротехничком уређењу бране, пробном пуњењу, 
успостављању службе обавештавања и узбуњивања на брани, као и радови по 
налогу Комисије за технички преглед бране. 

Учешће средстава Републике у финансирању изградње бране и 
акумулације Селова, Ровни и Првонек је 100%. 

За финансирање изградње вишенаменских брана и акумулација 
планирано је  1.048.000.000 динара. Ова сума обухвата и неизмирене обавезе из 
2005. године. 

 
2. Водоснабдевање и наводњавање 
 

Назив објекта Учешће Републике  
(дин.) 

2.1. Изградња система за водоснабдевање 580.000.000
2.2. Изградња регионалних система за наводњавање 30 000 000 
Укупно: 610.000.000

 
У 2006. години обавиће се радови на изградњи црпних станица, 

цевовода, резервоара и други радови на следећим регионалним системима за 
водоснабдевање: 

-Горње-јужноморавски РСВ: Пчињски подсистем: општине 
Бујановац и Врање са ак. “Првонек”; Бујановац, Прешево, Трговиште са ак. на р. 
Пчињи, Подсистем Власинско језеро: општине Владичин Хан, Сурдулица, 
Босилеград; 

-Доње-јужноморавски РСВ: Власински подсистем: општине 
Власотинце, Бабушница, Црна Трава; Јабланички подсистем: општине Лесковац 
“Барје”, Дољевац и Бојник “Брестовац”; Лебане и Медвеђа “Кључ”, Топлички 
подсистем: део општине Ниша, Дољевац, Мерошина, Житорађа, Прокупље, 
Блаце и, Куршумлија “Селова”; Нишавски подсистем: Ниш, Гаџин Хан, 
Мерошина, Бела Паланка, Пирот, Димитровград, ак. “Завој” пв “Медијана”; 
Моравички подсистем: Соко Бања, Алексинац, Ражањ ак. “Бован”; 

-Западноморавско-рзавски РСВ: Подсистем “Увац”: Н. Варош, 
Прибој, Пријепоље, Сјеница: ак. “Сјеница” и ак. “Увац”; Подсистем “Врутци”: 
Ужице, Чајетина, Б. Башта, ак. “Врутци” и ак. “Златибор”; Подсистем “Рзав”: 
прва фаза “Ариље”, Пожега, Лучани, Чачак и Г. Милановац, ак. “Ариље”, друга 
фаза: Косјерић, Лајковац, Љиг, Уб, Београд, ак. “Роге” и ак. “Орловача”; 

-Ибарско-шумадијски РВС: Краљево, Врњачка Бања, Трстеник, 
Крагујевац, Кнић, Баточина, Рача, Топола, Аранђеловац, ак. “Гружа”, ак. 
“Лопатница”, Рашка, Нови Пазар и Тутин; 

-Расинско-поморавски РСВ: општине Крушевац, Александровац, 
Варварин, Ћићевац, део Ражња, Параћин, Ћуприја, Јагодина ак. “Ћелије”, 
Деспотовац, Свилајнац, р. Црница, р. Ресава. 

-Тимочки РВС: општине Бор, Зајечар, Бољевац, Неготин, и 
Књажевац, ак. “Грлиште” и ак. “Боговина”; 

-Млавско-моравски РВС: општине Петровац, Мало Црниће, 
Пожаревац, Жабари, Велика Плана, Смедеревска Паланка, Смедерево, Гроцка, 



Велико Градиште, Голубац, Кучево и Мајданпек, пв. “Годомин” пв. “Шалинац”, 
пв. “Петка” ак.р. Млава и ак. р. Пек; 

-Колубарски РСВ: општине Ваљево, Мионица, Лајковац, Лазаревац, 
Уб ак. “Ровни”, (друга фаза: ак. “Увац-Рзав”); 

-Савско-београдски РВС: 10 општина Београд и општине Гроцка, 
Барајево, Сопот, Младеновац и Обреновац пв. “Сава”, речне воде “Саве”, рв. 
“Дунав”, пв. и рв. “Дрине”, пв. и рв. “Дрине”, пв. “Шалинац-Годомин” и рв. 
“Увац-Рзав”; 

-Мачвански РВС: општине Шабац, Богатић, Лозница, Мали Зворник, 
Осечина, Љубовија, Владимирци, Коцељева, пв. “Бадовинци-Дрина”, пв. “Јарак-
Сава”, ак. р. Љубовиђа.  

Радови на изградњи црпних станица, цевовода, резервоара и други 
радови обавиће се и на системима који не припадају регионалним системима за 
водоснабдевање и то у општинама Ивањица, Бајина Башта, Деспотовац, Крупањ, 
Свилајнац, Рековац, Брус, Сврљиг, Кладово, Жагубица, Доњи Милановац, 
Књажевац и Љубовија. 

Такође, планира се наставак извођења радова на систему за 
наводњавање Неготинске низије, завршетак техничке документације и почетак  
изградње система за наводњавање Мачве, као и радови чији је циљ активирање 
дела постојећих акумулационих простора намењених наводњавању. 

Учешће средстава Републике у финансирању система за 
водоснабдевање, осим дистрибуције воде, система који не припадају регионалним 
системима за водоснабдевање и система за наводњавање износи 50%, а ако се 
изградња водопривредних система врши у девастираним подручјима 
(општинама), које су као такве одређене Одлуком Владе о одређивању 
девастираних подручја (општина) Републике Србије ("Службени гласник РС", 
број 63/04, у даљем тексту: Одлука Владе), наведени износ учешћа средстава 
Републике се повећава за 10%. 

Учешће средстава Републике у финансирању изгградње објеката 
водоснабдевања за потребе снабдевања водом добара од националног значаја 
(Пећка Патријаршија, Манастир Студеница, Манастир Жича, Манастир Каленић, 
Ђурђеви Ступови, Манастир Милешева и других манастира, Рајачке пимнице и 
др.) износи 100%. 

За финансирање изградње регионалних система за водоснабдевање, 
система који не припадају регионалним системима за водоснабдевање и 
регионалних система за наводњавање, као и за реализацију преузетих, а 
неизмирених обавеза по том основу из 2005. године планирано је укупно 
610.000.000 динара.  
 

3.Заштита вода 
 

Објекти-радови 
Учешће 

Републике  
(дин.) 

3.1. Контрола квалитета вода (мониторинг) 20.000.000
3.2. Активности при хаваријским загађењењима 30.000.000
3.3. Изградња и реконструкција постројења за пречишћавање 260.000.000
Укупно: 310.000.000

 
У 2006. години обавиће се радови на мониторингу прекограничних 

вода, контроли квалитета  вода у зони изворишта првог ранга, изворских вода и 



подземних вода, која се користе или су планирана да се користе за 
водоснабдевање, као и радови који се односе на модернизацију опреме за 
испитивање квалитета вода и на отклањању хаваријских загађења. 
 У области заштите вода извршиће се радови на реконструкцији и 
изградњи објеката за прикупљање, транспорт и пречишћавање отпадних вода. 
Приоритет у финансирању у овој области имаће заштита акумулација које се 
користе за водоснабдевање, као и финансирање објеката за пречишћавање 
отпадних вода који се налазе узводно од захвата воде за водоснабдевање 
(захватање из алувиона или из водотока). 

Учешће средстава Републике у финансирању износи и то за: 
1) мониторинг у области заштите вода 100%; 
2) спровођење мера при хаваријским загађењима до висине 

предрачунске вредности радова на отклањању загађења; 
3) изградњу и реконструкцију постројења за пречишћавање 

отпадних вода 50%, а ако се изградња водопривредних система врши у 
девастираним подручјима (општинама), које су као такве одређене Одлуком 
Владе, наведени износ учешћа средстава Републике се повећава за 10%. 

Учешће средстава Републике у финансирању изградње и 
реконструкције постројења за пречишћавање отпадних вода који се односе на 
објекте од националног значаја (Пећка Патријаршија, Манастир Студеница, 
Манастир Жича, Манастир Каленић, Ђурђеви Ступови, Манастир Милешева и 
других манастира, Рајачке пимнице и др.) износи 100%. 
 За финансирање мониторинга у области заштите вода, спровођења 
мера при хаваријским загађењима и изградњу и реконструкцију постројења за 
пречишћавање отпадних вода, као и за реализацију преузетих, а неизмирених 
обавеза по том основу из 2005. године планирано је укупно 310.000.000 динара.  
 

4.Заштита од вода 
 

Врста радова Учешће Републике  
(дин.) 

4.1. Одржавање објеката за одбрану од поплава 870.000.000
- редовно (770 000 000)
- инвестиционо (100 000 000)
4.2. Доградња, реконструкције и санације објеката за 
одбрану од поплава 

310.000.000

4.3. Одбрана од поплава и леда 90.000.000
4.4. Извођење противерозионих радова 100.000.000
4.5. Контрола експлоатације песка и шљунка 10.000.000
Укупно: 1.380.000.000

 
Редовно одржавање објеката за одбрану од поплава обухвата радове 

на следећим објектима: 
1) насипи; 
2) регулисани водотоци и регулационе грађевине; 
3) опрема за одбрану од поплава; 
4) објекти за заштиту од ерозије и бујица; 
5) бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава); 
6) вишенаменски хидросистеми. 



За редовно одржавање објеката за одбрану од поплава у 2006. години 
планиран је износ од  770.000.000 динара. Ова сума обухвата и неизмирене 
обавезе из 2005. године. 

Инвестиционо одржавање објеката обухвата: 
1) инвестиционо одржавање високих брана;  
2) инвестиционо одржавање малих брана; 
3) одржавање регионалних хидросистема. 
За инвестиционо одржавање објеката у 2005. години планиран је 

износ од 100.000.000 динара. Ова сума обухвата и неизмирене обавезе из 2005. 
године. 
 Укупна финансијска средства за одржавање објеката за одбрану од 
поплава у 2006. години износе 870.000.000 динара, укључујући и пренете обавезе 
из 2005. године. 

 Доградња, реконструкције и санације постојећих објеката за 
одбрану од поплава наведених у Наредби о утврђивању Оперативног плана 
одбране од поплава за 2005. годину ("Службени гласник РС" бр. 17/05 и 79/05), 
ради стварања функционалне целине – касете са уједначеним степеном заштите 
од поплава, финансираће се из средстава која су планирана у 2006. години у 
износу од 310.000.000 динара, укључујући и пренете обавезе из 2005. године. 

  Одбрана од поплава и леда обухвата: 
1) спровођење одбране од поплава са хитним интервенцијама; 
2) одбрана од леда; 

   3) набавка опреме, алата и материјала; 
4) правилници за спровођење одбране од поплава. 

 Укупна финансијска средства за одбрану од поплава и леда у 2006. 
години износе 90.000.000 динара, укључујући и пренете обавезе из 2005. године. 
 Противерозиони радови на ерозионим подручјима обухватају: 
                        1) инвестиционо одржавање противерозионих радова; 

  2) грађевинске радове; 
3) биотехничке радове; 

   4) биолошке радове. 
За извођење противерозионих радова у 2006. години планирана су  

финансијска средства од 100.000.000 динара.  
 За финансирање радова на утврђивању тачних количина (м3) 
извађеног материјала из водотока  од стране правних и физичких лица путем 
геодетског снимања и мерења планирана су средства у износу од 10.000.000 
динара. 

Учешће средстава Републике у финансирању радова из области 
заштите од вода износи и то за: 

1) изградњу и реконструкцију  
-великих заштитних система којима се брани од поплава подручје 

више општина до висине укупне предрачунске вредности радова,  
-осталих регулација и насипа за одбрану од поплава до висине 

предрачунске вредности грађевинских радова,  
-одбрамбених система у урбаним подручјима до висине 

предрачунске вредности радова који се односе на заштитну функцију; 
2) радова на одржавању и санацији објеката за заштиту од поплава 

до висине укупне предрачунске вредности радова; 
3)  спровођење мера за одбрану од поплава и леда до 100 %; 



4) радове који се односе на контролу експлоатације извађеног 
материјала из водотока 100%; 

5) изградњу и реконструкцију бујичарских објеката  где се не може 
обезбедити учешће других инвеститора до висине предрачунске вредности 
радова, 

6) противерозионе мере (пошумљавање и биотехнички радови) до 
висине предрачунске вредности радова. 
 

5. Студије, пројекти и припрема инвестиција  
 

Радови Учешће Републике  
(дин.) 

Студије, пројекти и припрема инвестиција 400.500.000 
 

 У 2006. години финансираће се израда следећих студија-
пројеката: студија везаних за биланс вода; израда техничке документације за 
припрему подзаконских аката и других прописа о водама и других пројекaтa од 
значаја за израду плана управљања водама; наставак израде катастра водних 
грађевина и система; наставак израде катастра загађивача; зонирање плавних 
подручја и методологије за процену ризика плављења у условима изграђености 
терена, као и у градским условима; моделирање квалитета воде Дунава; биланс 
отпадних вода на непосредном сливу Велике Мораве, Саве и Дрине; наставак 
израде студије развоја београдског изворишта; наставак финансирања пројеката у 
оквиру националног програма уређења, заштите и коришћења вода; студија 
оправданости изградње и финасирања брана Сврачково и Боговина; студије 
регионалног водопривредног система Црница; студија о информационим 
системима (хидроинформациони систем реке Дрине и др.), планских докумената 
регионалних изворишта водоснабдевања Бован, Првонек, Ћелије и др.; завршетак  
генералног пројекта уређења ерозионих и бујичних подлога; израда подлога за 
пројекте система за наводњавање; завршетак израда пројеката регионалних 
система водоснабдевања Боговина и Лопатница; израда пројекта доградње ППВ 
"Гружа" и пројекта водоснабдевања Соко Бање са РВС Бован; наставак израде 
техничке документације о могућностима водоснабдевања Поморавља и Шумадије 
са или без ВВХС "Студеница"; израда техничке документације за отпадне воде 
Лознице, Љубовије и Крупња, израда и иновирање генералних, идејних и главних 
пројеката за објекте из области коришћења вода, заштите вода, заштите од вода и 
др.; учешће у финансирању  образовних пројеката и стручних часописа од значаја 
за водопривреду, као и стручних саветовања из области коришћења вода, заштите 
вода, заштите од вода и др.  

 Осим наведених студија и пројеката у 2006. години финансираће се 
и пројекти који имају за циљ решавање проблема са снабдевањем водом, као и 
решавање проблема отпадних вода добара од националног значаја као што су 
Пећка Патријаршија, Манастир Студеница, Манастир Жича, Манастир Каленић, 
Ђурђеви Ступови, Манастир Милешева, Рајачке пимнице и др. 

Такође, у оквиру припрема инвестиција финансираће се израда 
погодбене документације.  
 Учешће средстава Републике у финансирању израде студија и 
пројеката и припреме инвестиција износи 100%. 



 За финансирање радова на изради студија, пројеката и за припрему 
инвестиција, као и за реализацију преузетих а неизмирених обавеза по том основу 
из 2005. године планирано је 400.500.000 динара.  
 
 

6. Међународна сарадња 
 

Послови Учешће Републике  
(дин.) 

Међународна сарадња 150.000.000
 

  Међународна сарадња у области водопривреде обухвата две 
основне категорије: билатералну и мултилатералну сарадњу. 
 У оквиру билатералне сарадње наставиће се досадашња сарадња са 
Мађарском и Румунијом, а планира се и успостављање сарадње са Хрватском, 
Босном и Херцеговином и Македонијом, као и обнављање сарадње са Бугарском. 
Из тих разлога израђене су неопходне базне документације (техничке/правне) за 
припреме, преговоре и склапање нових споразума за реализацију билатералне 
сарадње са Румунијом, Бугарском, Босном и Херцеговином и Хрватском, чиме су 
се стекли предуслови за успостављање билатералне сарадње у 2006. години.   
 Планирана мултилатерална сарадња захтева наставак активног 
учешћа на: спровођењу Конвенције о заштити реке Дунав – обавезе према 
Међународној комисији за заштиту реке Дунав (ИЦПДР), изради плана 
управљања у сливу реке Тисе као подршка одрживог развоја у региону-обавезе 
проистекле из Меморандума о разумевању земаља у сливу реке Тисе, спровођењу 
Оквирног споразума за слив реке Саве-обавезе према Савској комисији,  
реализацији регионалних пројеката за слив реке Саве (EC CARDS и UNDP-GEF 
DRP), као и у другим активностима међународне сарадње у области вода на 
наведеним сливовима  и учешће у реализацији међународних пројеката.  
 Неопходно је у 2006. години започети процес повезивања  
мултилатералне и билатералне  сарадње у складу са препорукама Европске 
директиве у области политике вода ЕУ WФД/ 2000/60/EC, започет у 2004. години 
и другим директивама Европске уније у области политике вода. 
 Средства намењена за међународну сарадњу за остварење успешног 
рада комисија,  поткомисија, експертских група, израду неопходних техничких 
документација, мониторинг квантитета и квалитета вода и за контролу 
радиоактивности реке Дунав, за студијско истраживачке радове у области 
међународне сарадње, или за активности које претходно нису поменуте, а за које 
налог изда  надлежни државни орган.  
 Учешће средстава Републике у финансирању послова који 
произлазе из међународне сарадње  износи 100%. 

За финансирање послова који произлазе из међународне сарадње, 
као и за реализацију преузетих а неизмирених обавеза по том основу из 2005. 
године планирано је укупно 150.000.000 динара.  
 

7. Извршење решења водопривредних инспектора 
 

Послови Учешће Републике  
(дин.) 

Извршење решења водопривредних 
инспектора 

1.500.000



 
 Ради обезбеђења услова за ефикаснији поступак извршења решења 
водопривредних инспектора неопходно је да се обезбеде средства за извршење 
тих решења у случајевима када се извршење спроводи преко других лица 
(принудно извршење).  

Учешће средстава Републике у финансирању извршења решења 
водопривредних инспектора износи 100%. 

За финансирање извршења решења водопривредних инспектора 
планирано је 1.500.000 динара.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


