
На основу члана 99а став 4. Закона о водама („Службени гласник РС”, 
бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 54/96 и 101/05-др. 
закон), члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, 
бр. 55/05 и 71/05-исправка),   
 

Влада доноси 
 

 
У Р Е Д Б У 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ  
И ОДРЖАВАЊА ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА  

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2007. ГОДИНЕ 
 
 
 

Члан 1. 
 

 Овом уредбом утврђује се Програм изградње, реконструкције и одржавања 
водопривредних објеката за период јануар-март 2007. године, 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 снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”. 
 
 
 
 05 број                      /2007 
У Београду,  ___фебруара 2007. године 
 
 
 

В Л А Д А 
 
 

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК,
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ПРОГРАМ 

ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА ВОДОПРИВРЕДНИХ 
ОБЈЕКАТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2007. ГОДИНЕ 

 
 У периоду јануар-март 2007. године oбавиће се радови на изградњи, 
реконструкцији и одржавању следећих водопривредних објеката: вишенаменских 
брана и акумулација, регионалних система за водоснабдевање, објеката за одбрану од 
поплава. 

Такође, у периоду јануар-март 2007. године изводиће се радови на  
спровођењу одбране од поплава и леда, антиерозиони радови, радови на утврђивању 
извађених количина материјала из водотока, на отклањању хаваријских загађења, као и 
послови на изради студија и пројеката и послови који произлазе из међународне 
сарадње. 

Сва средства утврђена овим програмом распоређују се по равномерној 
динамици. 

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

  
Редни 
број 

Објекти и радови 

Учешће средстава 
буџета Републике 

Србије 
(дин.) 

1. Вишенаменске бране и акумулације 246.000.000
2.  Водоснабдевање   98.263.420
3.  Заштита вода 4.500.019
4. Заштита од вода 389.007.668
5.  Студије и пројекти  77.877.512
6.  Међународна сарадња 18.601.381
 УКУПНО: 834.250.000

 
Расподела средстава по групама објеката и радова, укључујући и 

неизмирене обавезе за изведене радове, односно извршене послове из Програма 
изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката за 2006. годину, 
вршиће се на следећи начин: 

 
 

1. Вишенаменске бране и акумулације 
 

Вишенаменске бране и акумулације 
 

Учешће средстава буџета 
Републике Србије 

(дин.) 
1.1. Изградња брана 
-Селова 
-Ровни 
-Првонек 

246.000.000

 
 
 У периоду јануар-март 2007.  години обавиће се радови на: 

- ињектирању галерије и радови на прибранским објектима 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.; 
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- 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”, пробно пуњење, успостављање службе обавештавања и узбуњивања на 
брани, као и радови по налогу Комисије за технички преглед бране. 

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

За финансирање изградње вишенаменских брана и акумулација за период 
јануар-март 2007. године планирано је 246.000.000 динара.  

 
2. Водоснабдевање  
 

Назив објекта 
Учешће средстава буџета 

Републике Србије 
(дин.) 

2.1. Изградња система за водоснабдевање 
 

98.263.420

 
У периоду јануар-март 2007. године обавиће се радови на изградњи  

цевовода, резервоара и набавка опреме за фабрику за пречишћавање питке воде РВС 
„Барје” Лесковац. 

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању РВС „Барје” 
Лесковац износи 50%. 

За финансирање изградње РВС „Барје” Лесковац за период јануар-март 
2007. године, као и за реализацију преузетих, а неизмирених обавеза на изградњи 
регионалних система за водоснабдевање из 2006. године планирано је укупно 
98.263.420 динара.  

 
3. Заштита вода 

 

Објекти-радови 

Учешће 
средстава 
буџета 

Републике 
Србије 
(дин.) 

3.1. Активности при хаваријским загађењима 4.500.019
 

У периоду јануар-март 2007. године, у области заштите вода, обавиће се 
радови на отклањању хаваријских загађења. 

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању радова на 
отклањању хаваријских загађења износи до висине предрачунске вредности радова на 
отклањању загађења. 

За финансирање радова на отклањању хаваријских загађења, као и за 
реализацију преузетих, а неизмирених обавеза на реконструкцији и изградњи објеката 
за прикупљање, транспорт и пречишћавање отпадних вода из 2006. године планирано 
је укупно 4.500.019 динара. 

 
 

4. Заштита од вода 
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Врста радова 

Учешће средстава 
буџета Републике 

Србије 
(дин.) 

4.1. Одржавање објеката за одбрану од поплава 115.000.000
- редовно 100.000.000
- инвестиционо 15.000.000
4.2. Доградња, реконструкције и санације објеката за 
одбрану од поплава 

110.000.000

4.3. Одбрана од поплава и леда 107.007.668
4.4. Извођење противерозионих радова 55.000.000
4.5. Контрола експлоатације песка и шљунка 2.000.000
Укупно: 389.007.668

 
Редовно одржавање објеката за одбрану од поплава обухвата радове на 

следећим објектима: 
1) насипи; 
2) регулисани водотоци и регулационе грађевине; 
3) објекти за заштиту од ерозије и бујица; 
4) бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава); 
5) вишенаменски хидросистеми; 
6) опрема за одбрану од поплава. 
 
За редовно одржавање објеката за одбрану од поплава у периоду јануар-

март 2007. године планиран је износ од  100.000.000 динара.  
Инвестиционо одржавање објеката обухвата: 
1) инвестиционо одржавање високих брана;  
2) инвестиционо одржавање малих брана; 
3) одржавање регионалних хидросистема. 
За инвестиционо одржавање објеката у периоду јануар-март 2007. године 

планиран је износ од 15.000.000 динара.  
 Укупна финансијска средства за одржавање објеката за одбрану од 
поплава у периоду јануар-март 2007. године износе 115.000.000 динара. Доградња, 
реконструкције и санације постојећих објеката за одбрану од поплава ради стварања 
функционалне целине – касете са уједначеним степеном заштите од поплава, 
финансираће се из средстава која су планирана у периоду јануар-март 2007. године у 
износу од 110.000.000 динара. 

  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 периоду 
јануар-март 2007. године износе 107.007.668, укључујући и пренете обавезе из 2006. 
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 периоду јануар-март 2007. године 

планирана су  финансијска средства од 55.000.000 динара.  
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За финансирање радова на утврђивању тачних количина извађеног 
материјала из водотока од стране правних и физичких лица планирана су средства у 
износу од 2.000.000 динара.   

Учешће средстава буџета Републике Србије 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 и пројекти 

 
Послови Учешће средстава буџета 

Републике Србије 
(дин.) 

Студије и пројекти  77.877.512
 

 У периоду јануар-март 2007. године 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 студија започетих у 2006. години; 
иновирање Водопривредне основе Републике Србије; студија развоја водопривредног 
информационог система; 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.  
 Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању израде 
студија и пројеката износи 100%. 
 За финансирање послова на изради студија и пројеката, као и за 
реализацију преузетих а неизмирених обавеза по том основу из 2006. године планирано 
је 77.877.512 динара.  
 
 

6. Међународна сарадња 
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Послови 
Учешће средстава буџета 

Републике Србије 
(дин.) 

Међународна сарадња 18.601.381
 

  Међународна сарадња у области водопривреде обухвата две основне 
категорије: билатералну и мултилатералну сарадњу. 
 У оквиру билатералне сарадње, у периоду јануар-март 2007. године 
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.   
 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.  
  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 буџета Републике Србије 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 2006. године 
планирано је укупно 18.601.381 динара.  
 


