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1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ 
 

Јавно водопривредно предузеће «ВодеВојводине» Нови Сад (ЈВП) основано је Одлуком Скупштине 
АП Војводине 8.05.2002. године ("Сл. лист АПВ" бр.7/02), а званично започело са радом од 01.03.2003. 
године. Предузеће је уписано у регистар решењем Трговинског суда у Новом Саду бр. IФи 2146/2002 од 
11. 06. 2002. године, а решењем Агенције за привредне регистре бр. БД 5881/2005 од 21.03.2005. године 
преведено у регистар привредних субјеката. Делатност ЈВП«Воде Војводине» је одрживо управљање 
водним ресурсима којима се обезбеђује планско одржавање и унапређење водног режима - 
водопривредна делатност, која обухвата: газдовање водним ресурсима; искоришћавање и употреба вода; 
заштита од штетног дејства вода; заштита вода од загађивања. 
 
 
2. ЉУДСКИ РЕСУРСИ И УПРАВЉАЊЕ 
 

ЈВП је организовано као јединствена целина са организационим деловима, у свему према Статуту и 
Правилнику о организацији и систематизацији послова. Органи управљања у предузећу су Управни одбор, 
директор и Надзорни одбор, које именује оснивач, на период од четири године. Управни одбор има 
председника и 11 чланова, а Надзорни одбор председника и 5 чланова. У ЈВП је на дан 31.12.2009. године 
запослено   438   лица   на   неодређено време 124 са високом стручна спремом, 20 са вишом школском 
спремом, односно ВКВ, 149 са средњом стручном спремом и 145 са нижом школском спремом. На 
одређено време запослено је 17 лица, од тога 6 са високом стручном спремом, 7 са средњом стручном 
спремом и 4 са нижом школском спремом. 
 
 
3. ИМОВИНА 
 

Имовину ЈВП чине водопривредни и други објекти, постројења, уређаји, опрема, покретна имовина,  
новчана средства, хартијe од  вредности  и  друга имовинска  права укључујући и права коришћења 
добара у државној својини, односно добра од општег интереса.  
 
 
4. ТЕРИТОРИЈА УПРАВЉАЊА 
 

ЈВП својом делатношћу покрива територију АП Војводине на површини од  21.505 км2 са око 2 
милиона становника. Скоро 46% Покрајине налази се испод нивоа великих вода у рекама, а 1.840.000 ха 
или 85% укупног земљишта угрожено је површинским и подземним водама. Насипи, канали, уставе,  
црпне станице, магистрални и детаљни канали у Војводини чине живот могућим. Од 1% велике воде 
угрожено је око милион хектара плодног земљишта, 260 насеља и 1.2 милиона становника. Укупна дужина 
одбрамбених насипа је 1.460,02 км. Око 101 локалитет је  угрожен  процурењем  и  ерозијом  обале. 
 
 
5. ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

У складу са Законом о водама („Сл. гласник РС" бр.46/91,53/93,67/93,48/94 и 54/96) и Одлуком о 
оснивању, ЈВП стиче и прибавља средства за обављање делатности из накнада које чине приход ЈВП, 
средстава буџета РС која се обезбеђују за реализацију послова од општег интереса и средства буџета 
Покрајине остварених од накнада и других извора средстава. 
Из накнада за одводњавање, накнада за наводњавање, накнада за коришћење водопривредних објекта и 
за обављање других услуга, које су приход ЈВП, финансирају се: одржавање и функционисање система за 
одводњавање, одржавање и функционисање Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав и других хидросистема, као 
и коришћење хидромелиорационих система за одводњавање и за пријем и одвођење употребљених 
индустријских и других вода. 
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Из буџетских средстава које чине накнада за коришћење вода, накнада за заштиту вода и 
накнада за извађени материјал из водотока финансирају се: одржавање и санација водопривредних 
објеката, одбрана од поплава и леда, инвестиције у изградњи брана и акумулација, регионалних система, 
регулација и насипа, водоснабдевања и заштите вода од загађивања, противерозиони радови, израда 
студија и пројеката и међудржавна сарадња. 
 
 
6. ПРОГРАМИ РАДОВА 2009. ГОДИНЕ  
 
 

  ОДРЖАВАЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА 
Потребно 

Реална 
средства 

2009. 

Извршени 
радови 

2009. 
1 одржавање система за одводњавање  и ХМО 3.608 1.877 1.514 
2 одржавање и функционисање Хс ДТД 857 641,5 565 
3 одржавање заштитних објеката 691,5 465 459,5 
  - редовно одржавање заштитних објеката 569 370 390 
  - одбрана од поплава 57,5 30 27 
 - радови на репродукцији шума 35 35 23 
  - активности у међудржавној сарадњи 30 30 19,5 

  УКУПНО 5.156,5 2.983,5 2.538,5 
 
Табела. Одржавање водопривредних објеката  
 
 
6.1. Програм одржавања и функционисања система за одводњавање 
 

Програмом је реализовано 1,514 милијарди динара, што је 42% у односу на потребне радове по 
Програму од 3,609 милијарде динара (100% по нормативима), односно 81% у односу на План од 1,88 
милијарди динара који је конципиран на бази висине накнаде, прилози бр. 1. и 2. Реализовани радови су у 
висини расположивих средстава, односно сходно средствима која су убрана и предвиђена за ту намену. 
Недовољна финансијска средства у последњих 20-ак година довела су до умањења функционалности 
система за одводњавање и до 50% од пројектом предвиђеног. Радови из Програма, обзиром на 
ограничена средства, подразумевају приоритетне и хитне радове на каналској мрежи и објектима, а све у 
циљу функционисања система за одводњавање (измуљење каналске мреже, разастирање нових и старих 
депонија ради побољшања ефеката одводњавања, уништавање сувишне биљне вегетације тарупирањем 
и редовном одржавању и санацији мостова и пропуста који се налазе на каналској мрежи). Такође су на 
територији извршене хитне интервенције у вредности 9,5 милиона динара. Обзиром на стање система и 
потребу за радовима са једне и недостатак средстава са друге стране, позиција  студијско истраживачког 
рада, била је коргована на уштрб радова. 

Одржавање црпних станица у функционалном стању је такође од приоритетног значаја јер оне врше 
евакуацију вишка воде у крајњи реципијент. Започета је репарација пумпних агрегата оштећених пумпи и 
то ЦС „Медeњача“, ЦС „Скореновац“, ЦС “Опово“, ЦС „Мали рит“, ЦС „Ланка-Бирда“ и ЦС „Медењача 2“. 
За екстремне хидролошке ситуације одбрани од поплава као и могућност наводњавања индивидуалног 
сектора у функцији су 12 понтона са пумпама и 4 соло пумпе (капацитет једне пумпе је 500 л/с). Вредност 
извршених радова у току 2009.г. је 54,0 мил. динара.  

У току године, са локалном самоуправом, настављено је активно учешће у заједничком 
финансирању дела радова на побољшању функционалности система за одводњавање на подручју 
општина: Суботица, Беочин, Бач, Бачка Паланка, Кањижа, Кикинда, Нови Кнежевац, Бечеј, Чока, Вршац, 
Пландиште, Алибунар, Ковин, Рума, Сремска Митровица,Инђија. У суфинансирању су учествовали и 
градови: Нови Сад, Сомбор, Зрењанин и Панчево. Укупан износ уговорених радова на заједничком 

износи у табели су у милионима динара 
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финансирању износи 321 мил. дин., од чега је учешће ЈВП-а износило 145 мил. дин., а у 2009. год. је 
извршено 117 мил. дин. док ће преостали део радова услед неповољних временских прилика крајем 2009. 
год. бити окончан почетком 2010. год.  

Што се тиче учешћа општина од 176 мил. дин. извршено је 97 мил. дин., а преостали део ће бити 
извршен у  2010. год.  Поред наведеног, радови на суфинансирању уговорени у 2008-ој. год. у износу од  
131 мил. дин. ( 85 мил. дин. ЈВП и 45 мил. дин. општине) завршени су у 2009. години. 
 
6.1.1. Радови на каналској мрежи система за одводњавање из програма ХМО 

На свим планским водопривредним подручјима на територији Војводине из програма ХМО, 
изведени су радови у износу од 117,9 милиона динара, што представља 90.76% у односу на планираних 
129,9 милиона динара. Услед  испуштања отпадних вода у хидромелиорационе канале од стране 
загађивача долази до повећане потребе за одржавањем каналске мреже у функционалном стању. Обим 
радова је био прилагођен висини убраних средстава на појединим подручјима. Највише је изведено 
радова на планском водопривредном подручју „Бачка“, „Дунав“, „Сента“ и „Горњи Банат“.  Извршено је и 
6,8 мил. дин. радова који су уговорени 2008. год. 
 
 
6.2. Програм одржавања и функционисања Хс ДТД  
 

Програмом је реализовано  565 милионa динара, што је  88% од планираних  641  милиона 
динара. Детаљан приказ је дат у прилогу бр. 3 и 3а.  

Радови на функционалним пословима (припрема и надзор, превентивно одржавање и погон устава, 
преводница, црпних станица и осталих објеката) су изведени према плану у укупном износу од 
114.028.126 динара. 

Редовни радови на одржавању канала и oбјеката су извршени у износу од 133.076.208 динара 
односно 84% од планираних 157.788.423 динара. Највећи радови су изведени на уклањању наноса из 
корита канала пловним багерима. Од планираних 324.000 м3 измуљено је 308.501 м3 и вредност тих 
радова износи 91.316.473 милиона динара. За потребе одлагања наноса израђене су касете укупне 
вредности 5.024.000 динара. Од већих позиција редовних радова одржавања рађено је на кошењу корова 
и траве на обалама канала механизацијом (2.934.863 м2), кошењу подводног растиња пловним 
косачицама (3.567.990 м2), кошењу шибља на обалама канала механизацијом (805.296 м2). 
Електромашинска екипа је обављала послове редовног одржавања хидромашинске опреме на 
хидрообјектима (уставе, преводнице, црпне станице и др.) 

Вредност посебних радова одржавања (обнављање опреме, санације, ремонти) износи 64.172.171 
или 92% од планираних 69.940.758 динара. Извршени су следећи радови: обнова електро машинске 
опреме ц. ст. Жабаљ (5.457,248,66 дин.), обнова машинске опреме уставе Бездан  (2.400.120,00 дин.), 
обнова електро опреме уставе Бездан (2.335.468,98 дин.), обнова машинске опреме преводнице Кајтасово 
(4.207.859,89 дин.), обнова машинске опреме једног поља бране на Тиси (11.012.633,00 дин.), обнова 
електро опреме два поља бране на Тиси (373.080,60 дин.) бетонирање платоа на хидрочвору Нови Сад 
(598.260,00дин.), санација ел.инсталација зграде млина у М. Стапару (1.413.217,70 дин.), одржавање 
функционалних зграда у РЈ Зрењанин (2.723.916,37 дин.), у РЈ Сомбор (4.070.678,80 дин.), на прев. 
Бездан (3.036.858,14 дин.), на згради турбинског постројења (4.064.383.61 дин.) и грађ. радови на објекту 
млина и управне зграде у Малом Стапару (22.478.447,17 дин.). 

Приликом планирања радова у 2009. години, због недостатка средстава се одустало од одређених 
радова на одржавању објеката као што су обнављање опреме и ремонти преводница, устава и црпних 
станица, чиме је дошло до заостајања у посебним радовима одржавања хидрообјеката. 

 
 
6.3. Програм изградње, реконструкције и одржавања заштитних 

водопривредних објеката  
 

На територији АП Војводине, у циљу обезбеђења општег интереса у области вода у 2009. години 
планирани су радови за редовно одржавање заштитних објеката, одбрану од поплава и инвестициони 
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радови на заштитним објектима - прилог бр. 4. Програм радова је рађен према потребама водопривреде 
на подручју АП Војводине, у складу са техничким критеријумима и нормативима.  
 
6.3.1. Заштитни водопривредни објекти  

Заштитни водопривредни објекти, насипи, регулисана речна корита и регулационе грађевине, 
објекти за заштиту од ерозија и бујица, бране, ретензије, акумулације и вишенаменски хидросистеми чине 
окосницу система заштите од поплава,  који штите угрожено подручје Војводине.  

Програмом су обухваћени радови на редовном одржавању заштитних објеката као и изградња, 
реконструкције и санације које су приказане у прилогу бр. 4.  
 
6.3.1.1 Редовно одржавање заштитних објеката  

Редовно одржавање заштитних водопривредних објеката је основна превентивна мера за 
обезбеђење нормалних услова за протицање великих вода и спровођење одбране од поплава. Према 
важећим нормативима и стандардима потребна средства за  редовно одржавање у 2009. години износила 
су 569,0 милиона динара. Укупна вредност  извршених радова износи 390,5 милиона динара, што 
представља 69% од потребних радова дефинисаних нормативима и стандардима (прилози бр. 5 и 5а).  

Средства у износу од 199,0 милиона динара, планирана Програмом пословања ЈВП «Вода 
Војводине» за 2009. годину,  из буџета Републике Србије нису обезбеђена. Највећи део утрошених 
средстава од 390,5 милиона динара обезбедила је АП Војводина у износу од 365,5 милиона динара, док је 
ЈВП «Воде Војводине» из сопствених средстава финансирала радове у вредности од 25,1 милиона 
динара.  

Имајући у виду значај редовног одржавања заштитних водопривредних објеката за њихово 
поуздано функционисање држава би морала да обезбеди средства за ову позицију у складу са 
дефинисаним нормативима и стандардима, што је и њена законска обавеза. 
 
6.3.1.2 Реконструкција и санација објеката за одбрану од поплава 

Програмом пословања за санационе радове на заштитним водопривредним објектима планирана су 
средства у износу од 167,85 милиона  динара  која је требало обезбедити из републичког буџета. И ове 
године, као и у неколико претходних година, потпуно је изостало учешће републичких органа у 
финансирању санационих радова заштитних водопривредних објеката.   

Уговорени су радови на санацији бране «Велико Средиште» на Марковачком потоку  у износу од 
15.209.527,00 динара извешће се у 2010. години услед неповољних хидрометеоролошких прилика. 

Важно је напоменути да су значајни радови на изградњи реконструкцији и санацији заштитних 
водопривредних објеката извршени путем финансирања из средстава Фонда за капитална улагања АПВ и 
путем средстава Светске банке. Ови радови су значајно допринели сигурности брањеног подручја, њима 
је започето решавање најкритичнијих деоница на одбрамбеним линијама (тамишки насипи, насипи на 
десној обали Тисе и одбрамбена линија у зони Новог Сада), што се приказује у посебном поглављу. 

Потребно је у сарадњи са надлежним покрајинским институцијама обезбедити реалан извор 
финансирања за радове, како би се могли извести планирани санациони радови који обезбеђују  у 
потпуности функционалност одбрамбене линије. У супротном укупна сигурност одбрамбених објеката за 
одбрану од поплава би била на знатно нижем нивоу.   
 
6.3.1.3 Одбрана од поплава 
Кратак преглед спроведених одбрана од поплава и загушења ледом у 2009. години:  

У периоду од  05.01. до 26.01. спроводила се редовна одбрана од загушења ледом на Тиси (сектори 
Д.16. Кикинда и Д.17. Зрењанин), Тамишу, Старом и Пловном Бегеју (сектор Д.20. Средње банатски 
водотоци). 

У периоду од 02.03. до 26.04. спроводила се: редовна одбрана од поплава на Дунаву (сектори Д.8. 
Ковин, Д.10. Нови Сад и Д.12. Сомбор), Тиси, (сектори Д.15. Чуруг и Д.17. Зрењанин), Сави (сеткори С.1. 
Земун-Нови Београд-Кленак и С.2. Сремска Митровица), Тамишу, Каналу Бегеј (сеткор Д.20. Средње 
банатски водотоци),  Брзави (сектор Д.21.Јужно банатски водотоци), и Надели (сеткор Д.9. Панчево), и 
ванредна одбрана од поплава на Марковачком потоку – локалитет бране “Велико Средиште” (сектор Д.21. 
Јужно банатски водотоци), на локалитету  уставе “Ланка” на Тамишу (сектор Д.20. Средње банатски 
водотоци) и на Нери код Кусића (сектор Д.7.Бела Црква); 
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У периоду од  26.06. до 20.07.  спроводила се: редовна одбрана од поплава на Дунаву (сектори Д.8. 
Ковин, Д.10. Нови Сад, Д.11. Бечка Паланка и Д.12. Сомбор),Тиси, (сектори Д.15. Чуруг и Д.17. Зрењанин), 
каналу ДТД (сектор Д.19.ХС ДТД) и каналу Бегеј (сектор Д.20. Средње банатски водотоци), и ванредна 
одбрана од поплава  на Дунаву (сектор Д.11.Бачка Паланка) и на Марковачком потоку – локалитет бране 
“Велико Средиште” (сектор Д.21. Јужно банатски водотоци); 

У периоду од 11.11 до 15.11. спроводила се: редовна одбрана од поплава на Нери код Кусића 
(сектор Д.7. Бела Црква). 

Може се закључити да је одбрана од поплава на свим секторима успешно спроведена, уз напомену да 
су се јавили озбиљни проблеми на локалитету бране «Велико Средиште» услед огромног прилива воде и 
хаварије темељног испуста. Интервенцијом стручних и оперативних служби ови проблеми су санирани, а 
брана и насеље уз брану су обезбеђени (изграђен обухватни загат, кинетиран бочни прелив и вода 
усмерена ван акумулације). 

Програмом пословања за одбрану од поплава планирана су средства у износу од 57,5 милиона 
динара. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство обезбедио је 30,0 
милиона динара за спровођење одбране од поплава, а Републичка дирекција за воде 3,4 милиона динара 
за набавку материјала за одбрану од поплава. Укупна вредност извршених радова и насталих трошкова 
на овој позицији износи 27.318.097,90 динара, од тога  трошкови спроведених одбрана од поплава износе  
23.871.140,90 динара, а набавка материјала за одбрану од поплава 3.446.957,00 динара.  
 
6.3.1.4 Регулационо – санациони радови 

Програмом пословања за регулационо-санационе радове планирана су средства у износу од 66,0 
милиона динара, од тога  на Дунаву 18,0 милиона, на Тиси 19,0 милиона, на  Сави 5,0 милиона и на 
осталим водотоцима 24,0 милиона динара. Средства су обезбеђена од Покрајинског Секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство.  

Вредност извршених радова износи 64.092.560,18 динара. Табеларни преглед планираних, 
уговорених и извршених регулационо-санационих радова у 2009. години даје детаљнији приказ локација 
објеката и опис изведених радова. (прилог бр.6).  
 
6.4. Програм изградње, реконструкције и одржавања регионалних  и 
двонаменских  система 
 
6.4.1. Регионални подсистеми 

Настављени су радови на изградњи првих фаза подсистемима у износу од 24,15 мил.динара што 
представља 57% од планираног и то на подсистемима: „Тиса - Палић", „Мали Иђош", „Кикинда", „Нова 
Црња - Житиште" и „Надела" 

 
6.4.2. Двонаменски системи  

Планирани су радови на изградњи двонаменских система, и то на планском водопривредном 
подручју Средња Бачка и Средњи Банат у износу од 14,9 мил. динара. Средства нису реализована због 
кашњења пројектне документације и немогућности правовременог добијања дозволе за градњу. 

 
6.4.3. Инвестиционо одржавање регионалних хидросистема и малих брана 

Према нормативима и стандардима врло је битно инвестиционо одржавање започетих регионалних 
хидросистема како би се одржала функционалност ових система. 
Изведени радови су финансирани из буџета АПВ у износу од 20,97 мил. динара (99 %) на подсистемима 
чија је изградња започета:Тиса - Палић, Мали Иђош, Плазовић, Кикинда, Нова Црња - Житиште. 
 
 
6.5 Инвестициони радови у водопривреди 
 

Обзиром на стање водопривредних објеката и недостатак сопствених средстава нарочито за 
инвестиције, реконструкције и санације ЈВП се морало окренути другим изворима финансирања. Ради 
обезбеђења додатних извора финансирања за инвестиције у водопривреди ЈВП је аплицирало са 
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приоритетним пројектима за средства из кредита Светске Банке и Фонда за капитална улагања АПВ 
(прилог бр. 4.).  

Радови финансирани преко Светске Банке (на основу Уговора између Владе Републике Србије са 
Светском банком, а реализују преме програму Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде – 
Дирекција за воде) односе се на рехабилитацију система за одводњавање и рехабилитацију заштитних 
водопривредних објеката (система за одбрану од поплава). Почетак реализације ових радова је био 
средином 2006.г., а до сада је реализовано и потпуно окончано радова у износу од 275,17 мил. динара на 
више локалитета. 

У току је набавка мобилне опреме за одбрамбену линију за заштиту града Новог Сада од великих 
вода Дунава у вредности од 67 мил. динара.  
Обавезе ЈВП према овим радовима нису финансијске природе, већ је у питању контрола (надзор)  и 
управљање овим пројектима. Називи пројеката реализовани у току 2009. и локалитети приказани су у 
прилогу бр.7. 

Радови финансирани из Фонда за капитална улагања АПВ у многоме су допринели реконструкцији 
заштитних водопривредних објеката, санацији система за одводњавање, као и наставку изградње 
регионалних хидросистема. 

Аплицирано је за више пројеката, а одобрена су средства за финансирање радова одлукама из 
2007, 2008 и 2009. године за 31 приоритетни водопривредни пројект у износу од укупно 2,54 милијарде 
динара. Од тих средстава је уговорено 2,27 милијарде динара, а остатак није уговорен због недостатка 
средстава. Израда 3Д модела и аерофото снимка терена и израда дигиталних подлога није уговорена због 
недостатка средстава.  

По уговорима, до сада је реализовано и ситуирано радова у висини 1,76 милијарди динара за 2008. 
и 2009. годину. У току 2009. год. одобрена су средства за реконструкцију одбрамбене линије за заштиту 
града Новог Сада од великих вода Дунава и уговорени су радови у укупном износу од 276,62 мил. динара. 
Радови су у току. Набавка мобилне опреме која чини део одбрамбене линије, набавља се из кредита 
Светске Банке. 

У прилогу бр. 7. дат је преглед радова по уговорима који су започети у 2008. год и настављено је са 
реализацијом и у 2009. и преглед уговорених и започетих радова у 2009. години. 

У Фонду за капитална улагања АПВ аплицирано је за финансирање израде пројектне 
документације. Одобрена су средства за 31 пројекат у вредности од 126 мил. динара. До сада су 
спроведене процедуре за 29. пројеката и уговорено је 115 мил. динара за њихову израду.  
Већина пројеката је завршена, а на некима су пројектанти обуставили рад због неплаћања по уговору и 
истављеним рачунима.  

Реализовано је према испостављеним ситуацијама 60,2 мил. динара а плаћено је свега 35,47 мил. 
динара у 2008. и 2009. години. У току 2009. год. реализовано је, према испостављеним ситуацијама, 21 
мил. динара. 

Преко ових извора финансирања извршени су многи круцијални радови на водопривредним 
објектима, за које у претходном периоду није било средстава. Захваљујући томе подигнут је степен 
заштите брањеног подручја, санирано веома много слабих места на насипима, извршена рехабилитација 
више система за одводњавање, настављена изградња регионалних хидросистема. Све ово је урађено 
захваљујући веома великом ангажовању стручних служби на обезбеђењу документације, изради тендера, 
инвеститорским пословима, као и пословима надзора. 
 
6.6. Заштита вода 
 

Радови и мере на заштити вода од загађења и њихово спровођење у току 2009. године били су 
условљени законским обавезама у домену заштите вода. Треба истакнути да је проблематика квалитета и 
заштита вода на територији АПВ врло комплексна због разноврсности загађивања на водотоцима 
различитих хидролошких карактеристика.  

Поред редовних испитивања, према програму систематских осматрања квалитета вода од стране 
РХМЗ, испитивања стања квалитета воде организовала је и вршила стручна служба ЈВП “Воде 
Војводине”, извршено је више ванредних испитивања, а повремено су анализирани подаци о стању који се 
добијају систематским испитивањима квалитета воде. Обављен је већи број теренских обилазака у вези 
са хаваријским загађењима уз сарадњу са водопривредном инспекцијом (утврђивање стања, узрока и 
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последица), са средствима информисања и надлежним министарствима, као што су нпр. код Криваје од Б. 
Тополе до Србобрана, на  мелиоративном каналу „Делта“ код Црвенке и сл. Организација и опремање 
службе за спровођење хитних мера у хаваријским случајевима још није извршена. Веће ангажовање 
одвијало се на издавању водопривредних докумената (услови, сагласности, дозвола), која су имала 
карактер мишљења или решења у домену заштите вода и водоснабдевања. Обрађен је 431 предмет 
(захтев). Настављена је попуна Катастра загађивача, и у ту сврху је обрађено 20 упуштача отпадних вода. 
Такође је обрађено десет загађивача на сливу водотока Надела. Урађен је пилот пројекат ремедијације 
седимента водотока Криваје. Такође, редовно су вршене анализе муља на деоницама Хс ДТД где се 
вршило измуљење. 

Накнада за прихватање отпадних вода за 2009. годину обрачуната је у складу са Методологијом и 
Одлуком о висини накнаде, а Одељење за заштиту вода је благовремено обезбедило све потребне 
податке (количина вода и хемијске анализе) за око 240 загађивача вода. Решаване су  жалбе по основу 
издатих решења за 2008. годину. 

Изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода на територији АПВ се споро реализације због 
недостатка финансијских средстава. И даље су још увек присутне велике емисије загађења вода у 
индустријским басенима, као што су: Врбас, Кула, Црвенка, Зрењанин, а затим Панчево, Нови Сад и др. 

Активности на спровођењу  Акционог плана за решавање проблема заштите од загађења канала 
Хс ДТД Бечеј-Богојево нису  се  одвијале предвиђеном динамиком. Ту пре свега мислимо на изградњу 
централног уређаја за пречишћавање отпадних вода у Врбасу и изградњу примарних пречистача у 
фабрикама ''Карнекс'' и ''Витал'' Врбас.  Међутим важно је истаћи да прекид испуштања отпадне воде у 
отворене канале Фабрика шећера ''Бачка'' Врбас, као и престанак испуштања отпадних вода фабрике 
шећера ''Црвенка'', допринео је  да квалитет воде у деониоци канала Хс ДТД Бечеј-Богојево од Врбаса до 
Бечеја буде у задовољавајућим класама. Такође и фабрика квасца ''Фермин'' у Сенти и пивара 
''Карлсберг'' у Челареву иако нису обухваћене Акционим планом, завршиле су изградњу уређаја за 
пречишћавање отпадних вода у циљу смањења новчаног износа накнаде. Ови примери доказују 
оправданост израде Акционог плана и усвајања нове Методологије за обрачун накнаде.  
   Настављена је сарадња са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, а у складу са 
Уговором о пружању услуга у вези обрачуна и наплате накнаде за заштиту вода и коришћење вода.  
 
 
6.7. Газдовање и коришћење вода и катастар водопривредних објеката 
 

У 2009. години рад службе одвијао се преко дефинисања водопривредних мишљења, услова, 
сагласности потврда и дозвола, тј. обрађивањем предмета у поступку вршења јавних овлашћења, пријава 
инспекцији, надзору и праћења у испуњењу новчаних и других обавеза корисника, учешћа у изради водног 
и речног информационог система, катастра објеката, изради студија и пројеката као и учешћа у раду 
других служби, односно одељења по потреби. 

Уважавајући законску регулативу, првенствено Закон о водама, стручна служба је дефинисала 
одговарајући акт, при чему је по потреби сарађивала са надлежним министарствима, секретаријатима, 
органима и надлежним водопривредним предузећима. Спровеле су се активности на изради ''плана'' 
намена површина водног земљишта, објеката и потенцијала којима располаже ЈВП. Преиспитивани су 
критеријуми за утврђивање накнада за коришћење  водопривредних објеката и вршење других услуга у 
постојећим тржишно-економским условима, а све са циљем да се на што ефикаснији начин удовољи 
захтевима инвеститора, односно корисника, ако за то постоје позитивни предуслови.  

Покренута је иницијатива око измена и допуна постојеће планске документације, као и измена и 
допуна важећих ШПО (шумско-привредне основа), са намером да се остваре позитивни предуслови за 
отварања нових претоварних места уз канал, као и формирање спортско-рекреативних садржаја. 

 Донет је Правилник о поступку добијања водопривредних услова и сагласности за експлоатацију 
песка, шљунка и другог материјала из корита водотока, спрудова, напуштених корита и са обала 
природних водотока, природних и вештачких акумулација на територији у надлежности ЈВП ''Воде 
Војводине''. 

У овој је обрађен велики број предмета путем разних дописа, претходних и начелних услова без 
надокнаде, као и услова за потребе израде планске документације. Приход ЈВП ''Воде Војводине", од 
услуга у поступку вршења јавних овлашћења у 2009.год. износи око 31 мил. динара  (за део обрађених 
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захтева, односно 1150 издатих аката). 
Служба је координирала активности везано за утврђивање стања и иновирање катастра 

вишенаменских објеката-акумулација и брана. Приступило се изради техничке документације и извођењу 
радова на уклањању недостатака и реконструкцији појединих објеката. 
Како је  2009.год. донет нови Закон о планирању и изградњи   (''Службени гласник РС'' бр. 72/09), као и 
Закон у утврђивању надлежности АПВ, служба је радила на предметима легализације водопривредних 
објеката. 

Покренуте су активности на изради правилника о поступању у случају хаваријскуг рушења 
акумулације-бране који треба да  садржати податке о брзини и висини таласа, плавности низводног 
подучја и последицама које могу настати. 
 
 
6.8. Коришћење и заштита осталих природних ресурса 
 

Брига о заштићеним подручјима се одвијала кроз радове у Парку природе „Јегричка“ на 
хортикултурном уређењу простора информационог центра у Темерину, пошумљавању, измуљењу и 
чишћењу корита Јегричке код Равног Села, постављању табли за обележавање и информативних табли, 
научно-истраживачким активностима у сарадњи са факултетима. Реализовани су радови у износу од 6,6 
мил. динара. 

У продукцији образовно-документарног програма РТВ Војводине уз подршку Завода за заштиту 
природе Србије РЈ Нови Сад, урађен је нови документарно - еколошки филм под називом: „Јегричка – 
танка линија на длану Бачке“. 

У оквиру Пројекта „UNDP Western Balkans Environmental hot spot project-Remediation of Grand Backa 
canal Vrbas“, финансиране су активности на обележавању граница Парка природе „Јегричка“, на 
територији општина Врбас, еколошке радионице, израда и поставка мобилијара, штампање флајера, 
изложба фотографија у износу од  2,6 мил. динара.  

Сарадња са Покрајинским секретаријатом за заштиту животне средине и одрживи развој, 
резултирала је пројектима: „Географко-туристичке карте заштићеног природног добра Парк природе 
Јегричка“ и „Обезбеђивање непосредног надзора над спровођењем мера заштите у Парку природе 
Јегричка“. Започета је реализација пројекта „Вода за живот“- партнерство са локалном самоуправом чији 
је циљ уређење приобаља, побољшање одрживог коришћења и развоја водних ресурса на територији 
Војводине. Заједно са локалном самоуправом уређене су обале постављањем мобилијара и 
информативних табли. Постављено је 40 комплета и 86 табли у општинама Бечеј, Кула, Бачки Петровац, 
Рума, Шид,  Бездан  и Сивац – Мали Стапар. Износ утрошених средстава је 1,77 мил.  дин.                                

Заштитне шуме на подручју ЈВП „Воде Војводине“ сврстане су у 15 газдинских јединица са којима 
газдују у складу са важећим посебним основама газдовањa шумама (П.О.Г.Ш.), Законом о шумама и 
годишњим плановима рада. Свесни чињенице да стање у овој области није задовољавајуће ЈВП „Воде 
Војводине“ је наставило програм реконструкције шумско-заштитних појасева. Остварене је и производња 
расада за сопствене потребе за пошумљавање уз каналску мрежу Хс ДТД у два расадника „Поћас Баре“ и 
„Клек“ и то: 85000 садница багрема, 63000 садница тополе, 34000 садница бреста, 8500 садница врбе. 
Програмом АПВ издвојено је 33 мил. динара за пошумљавање на површинама од 345 ха. Ови радови 
изводе се на основу годишњих планова и детаљно урађених извођачких пројеката. Извршена је сеча 
11.000 м3 меких лишћара, а средства од 23 мил. дин. уложена су у радове на репродукцији шума. 
 
 
6.9. Активности на пословима рибарства 
 

ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, корисник је дела рибарског подручја Србија-Војводина. Подручје 
је порибљено са 28.000 кг шаранске млађи. Отпочело је испитивање рибљег фонда ради категоризације 
риболовних вода. 

Продато је 10476 ком годишњих дозвола за рекреативни риболов и 27 комада дозвола за 
привредни риболов.Од продаје риболовних дозвола остварен је приход у износу 21,8 мил. динара и 1,0 
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мил. динара добијених од покрајнског секретеријата за суфинансирање набавке опреме за рибочуварску 
службу. Комплетан приход је уложен у развој повереног рибарског подручја, кроз чување, порибљавање, 
развој и функцију службе. 

Током 2009. године рибочуварска служба запленила је 2167 комада рибарских мрежа, укупне 
дужине 61308 метара, 15 различитих чамаца-пловила и остале опреме за криволов, кроз  1165 дневних и 
522  ноћна изласка чувара на терен. Покренуто је 20 поступака због недозвољеног риболова. 

Покренута је изградња писта за пецање прилагођених особама са посебним потребама у Новом 
Саду и Вршцу. 
 
 
7. РАЗВОЈ 
 
7.1 Активности на прибављању и реализацији донација и развоја 
водопривредне делатности 
  
Реализовани развојни програми финансирани средствима донација: 
 

a. Програм прекограничне сарадње (INTERREG): 
• Превенција од поплава на левој обали Дунава од границе до Бездана - 04СЕР02/01/012. Уговором 

са Европском агенцијом за реконструкцију од 29.06.2007. године вредност програма је износила 73.562 €, 
од тога је EAR учествовала са 66.206 €, а сопствено учешће ЈВП је било 7.365 €.  Програм је завршен 
крајем 2009. године.  
 
 б. Наставак пројекта из Програма Фонда за капитална улагања АП Војводине: 

• израда Идејног пројекта и студије оправданости пројекта даљинског надзора над 
Хидросистемом ДТД (уговорено 17.228.000 дин., реализовано 6.490.000 дин., наплаћено 1.770.000 дин.). 
 

 ц.  Пројекти из фонда Југоисточне Европе  (SEE): 
• FLOOD RISK- Кориснички оријентисана процена ризика од поплава у сливу Дунава. Партнери на 

пројекту су земље у сливу Дунава и укупна вредност пројекта је 6.500.000 € од чега је за ЈВП предвиђено 
198.828 €. 

• TICAD- Управљање развојем слива Тисе. Вредност пројекта 2,8 милиона евра. Време трајања до 
2012. године.  

• DMCSEE - Пројекат формирања центра за превенцију и упраљање ризиком од суше за   
југоисточну Европу. Вредност пројекта 2.200.000 € и траје до марта 2012. године. 

 
 У току 2009. године припремљени су бројни пројекти и конкурисано је код међународних фондова и 
организација за следеће пројекте: 
 
 а. Конкурс за средства из Фондова ЕУ (IPA): 

• Израда пројектне документације за реконструкцију канала Баја-Бездан. Партнер на пројекту /а/ 
водопривредно предузеће из Баје „ADUKOVIZIG“(водећи партнер), а партнер у нашој земљи је 
водопривредно предузеће „Западна Бачка“ из Сомбора (придружени партнер). Укупна вредност пројекта је 
852.960 €, од чега је за ЈВП предвиђено 236.795 €. 

• Моделовање корита реке Тисе и осавремењавање мерне опреме на деоници од заједничког 
интереса са суседном Мађарском. Партнер на пројекту /а/водопривредно предузеће из Сегедина 
„ATIKOVIZIG“(водећи партнер), а партнер у нашој земљи је факултет Техничких наука, универзитет из 
Новог Сада. Укупна вредност пројекта је 699.639€ од чега је за ЈВП предвиђено 192.761€. 
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б. Пројекат алтернативних извора енергије: 
• Пројекат мини хидро-електрана на постојећим уставама и преводницама. Процењена вредност 

пројектовања и уградње на објекту хидрочвора Нови Сад  је око 3.000.000 € 
 

 в. Дунавска стратегија  
• Генерални пројекат ремедијације седимента и ревитализације каналске мреже у Војводини 
• Мониторинг приоритетних супстанци водених екосистема Војводине  
• Индентификација водних тела у Војводини 
У оквиру ЈВП су се пратила европска и светска искуства у области вода, као и обука за 

примену директива ЕУ. 
Значајно унапређење међународне сарадње представљала је Светска конференција о каналима. ЈВП 

Воде Војводине је окупило око 200 релевантних светских стручњака који се баве проблематиком 
унутрашњих пловних путева.  

 
 
7.2. Међународна сарадња 
 

Активности у билатералној водопривредној сарадњи са Мађарском, Румунијом, Хрватском и 
мултилатералној сарадњи у ( ICPDR, реализацији обавеза на основу Оквирног Споразума за слив реке 
Саве) остварене су у мери у којој је то било могуће. Због каснијег закључивања уговора  ЈВП са 
подизвођачима је од уговором поверених послова у износу од 25 мил. динара реализовало 19,5 мил. 
динара. На реализацији водопривредне сарадње поред ЈВП-а била су ангажована водопривредна 
предузећа, РХМЗ - Београд, Институт ''Др Драгомир Карајовић''  и Институт за водопривреду ''Јарослав 
Черни'' оба из Београда. 

 
Билатерална водопривредна сарадња: 

Мађарска: У току 2009. године настављено је извршавање обавеза које су преузете  на 39. 
заседању  Српско-мађарске комисије за водопривреду. Од значајнијих активности треба истаћи почетак 
реализације Елаборта ''Анализа система за одбрану од поплава на реци Тиси у светлу екстремних појава 
великих вода 2000 и 2006. године''; Наставак актуелизације Погонског правилника Канала Баја – Бездан, 
да би се после усаглашавања резултати могли повезати кроз заједничку апликацију пројекта за средства 
ЕУ; Послови везани за решавање питања припрема за евентуалну одбрану од поплава изазваних ледом 
на Дунаву за зимски период 2009./2010. године одвијали су се усаглашено. У оквиру припрема 
констатовано је да српска Страна више нема ледоломце, да мађарска Страна може да обезбеди само два 
ледоломца за  сектор од државне границе до Вуковара а да хрватска Страна и даље нема ледоломце. 
Дошло се до закључка да у овој ситуацији, за одбрану од леда на Сектору од трилатералног интереса 
низводно од државне границе, по хитном поступку мора да се реши и примена алтернативних метода 
разбијања леда, да се одреде надлежне институције, реши оперативна примена разбијања ледених 
баријера применом експлозивних средстава итд. У заједничком спровођењу одбране по важешем 
Правилнику са Мађарском није било сметњи као и у редовном прегледу стања одбрамбених линија и 
пратеће активности у вези стим; остварени су значајни резултати у сарадњи на заштити квалитета вода, 
мерења квантитета вода и  испитивање радиоактивности екосистема реке Дунав кроз послове редовног и 
ванредног мониторинга.  

Румунија: Реализација обавеза у билатералној сарадњи са Румунијом извршено је у смањеном 
обиму у односу на план за 2009. годину.  Румунска Страна нормализацију сарадње и даље условљава 
закључивањем новог билатералног споразума. У великој мери био је  блокиран рад скоро свих 
поткомисија, осим оперативних састанака по важећим правилницима. На прегледу одбрамбених система 
на Тамишу је заједнички констатовано да румунска Страна пред границом у дужини од око 11 и 14 км на 
левом и десном насипу није извршила надвишење што представља објективну опасност од поплава на 
нашој територији. Такође, на прегледу је констатовано да је  румунска Страна једнострано започела 
радове на измуљењу Канала Пловни Бегеј без сагласности или обавештавања српске Стране о почетку 
радова и без наше сагласности на документацију. 



 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2009.ГОДИНУ 

 

11 

Оперативни послови на извршавању годишњег програма мониторинга квалитета и квантитета вода 
прекограничних водотока су реализовани у целини. 

Хрватска: Билатерални Споразум са Хрватском у области вода није закључен ни у 2009. години. Са 
хрватском Страном  су у 2009. години настављени су послови мониторинга квантитета вода на Дунаву на 
три профила (Богојево, Даљ, Бачка Паланка), у оквиру пет хидрометријских мерења годишње као и 
њихово усаглашавање. 

Спровођење мултилатералних активности реализовано је по налозима државних органа кроз 
учешће стручњака ЈВП у раду Међународне комисије за заштиту реке Дунав, у Радној групи за реку Тису и 
реализацији обавеза по Оквирном споразуму за слив реке Саве. 

 
 
8. ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
 

 
 Служба за информационе технологије покренула је низ активности на реализацији савременог 

информационог система предузећа. Да би се активности спровеле формиран је снажни ИТ тим чији је 
основни задатак подршка остварењу циљева модернизације пословања предузећа и реализација новог 
информационог система. Савремена решења омогућавају потпуну подршку пословним функцијама 
предузећа, како у свакодневном раду, тако и у процесима реинжењеринга и оптимизације пословних 
процедура рада. Служба за информационе технологије је у складу са предходно дефинисаном 
стратегијом развоја информационог система наставила спровођење  бројних планираних активности које 
су имале за циљ да омогуће подизање ефикасности у раду свих запослених. Ови послови омогућили су не 
само подизање ефикасности, већ и смањење трошкова за обављање одређених послова у предузећу.   

Поједини пословни процеси препознати су као стратешки и они су имали приоритет приликом 
дефинисања будућих пројеката у оквиру плана стратешког развоја. Резултат тога су бројне апликације 
које су направљене у току 2009. године, као што су: 

1. Апликација за унос уговора о закупу водног земљишта  
2. Апликација за вођење кадровске евиденције 
3. Апликација за јавне набавке  
4. Апликација за вођење евиденције о лекарским прегледима радника и задуженој ХТЗ опреми у 
складу са актом о процени ризика 
5. Апликација за вођење евиденције о присуству радника  
6. Апликација за вођење евиденције о црпним станицама 
7. Апликација за праћење рада на пловним багерима. 

 Поред предходно поменутих апликација које су израђене у 2009. години, Служба за информационе 
технологије је радила на међусобном повезивању и усавршавању већ израђених апликација, као што су: 
Апликација за обрачун накнада за пловидбу, Апликација за обрачун накнаде за одводњавање, Апликација 
за вођење регистра предмета у оквиру Службе за коришћење и газдовање водама и катастар 
водопривредних објеката, Апликација за обрачун накнада за загађиваче, Апликација за претраживање 
базе података која је формирана од података који су преузети од Републичког геодетског завода. 
Апликације које покривају обрачуне из различитих домена омогућиле су једноставан и ефикасан рад 
запослених, транспарентност обрачуна за запослене и  крајњег корисника, као и знатну уштеду када је у 
питању обрачун и достава резултата обрачуна. Поред наведених апликација урађене су и многе друге које 
покривају мање сегменте пословања предузећа.  

Један од стратешких корака у развоју информационог система је формирање добре 
инфраструктуре и у том смислу препозната је потреба да удаљене радне јединице користе све ресурсе 
који се налазе у центали предузећа. Да би се направио добар план за умрежавања радних јединица било 
је потребно најпре урадити анализу потреба за преносом информација (приступ интернету и 
апликацијама, размена разних врста битних докумената), а затим испитати и сва тренутно доступна 
технолошка решења која ће то омогућити. Све анализе имале су за циљ да покажу шта свако од 
технолошких решења нуди када су у питању перфомансе, као и односе перфоманси и цене свих 
понуђених решења. Имплементацијом економски и технолошки најприхватљивијег решења, реализована 
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је локална рачунарска мрежа у свим радним јединицама. На овај начин омогућено је да све радне 
јединице буду повезане са централом у Новом Саду у јединствену рачунарску мрежу.  
 
 
9. ПРАВНИ АСПЕКТИ ПОСЛОВАЊА 
 
Пословање ЈВП-а у 2009. години карактеришу бројне активности у домену правних и општих 
послова. 
 
9.1.Праћење и спровођење закона и подзаконских аката 

Значајне активности одвијале су се у вези са применом нових закона донетих у актуелним 
процесима реформи у свим областима рада и пословања. Посебне активности и у 2009. години односиле 
су се на давање примедби на Нацрт закона о водама. 

 
9.2.Нормативни послови 

Овим пословима обухваћена је израда општих аката које доносе Управни одбор и директор, као и 
припрема и обрада материјала за потребе рада тих органа, комисија и радних група образованих актима 
директора. У току 2009. године, одржано је 14 седница Управног одбора, на којима је донето 56 одлука, 
2 закључка и 1 ценовник. 
  
9.3.Имовинско-правни послови  
 
 Учешће у поступцима пред надлежним службама за катастар непокретности (26 поступака јавног 
излагања на увид података о непокретностима); 
1. Решавање по појединачним захтевима странака у вези са земљиштем на којем су прокопани канали 

без спровођења поступка експропријације, као и вођење парнице, тамо где није био могућност 
договор о накнади за заузето земљиште; 

2. Учешће у поступку комасације за к.о. Маглић; 
3. Утврђивање општег интереса и припрема документације за покретање поступака експропријације за 

потребе реконструкције насипа на левој обали Тисе и др. 
9.4.Уговорни односи 

Посебно место имају уговори којима су регулисани односи између ЈВП-а и друштвених 
водопривредних предузећа, о обављању радова из области водопривреде у смислу чл.133. став 3.Закона 
о водама, који су додељени у складу са Законом о јавним набавкама након спроведених преговарачких 
поступака.У току 2009. године закључено је 505 уговора о коришћењу водног земљишта и припремљено 
1639 подлога за издавање решења о накнади за коришћење водног земљишта. 

 
9.5.Учешће (заступање) у судским поступцима 

Поред 1403 судска извршна поступка ради наплате накнада које чине приход ЈВП-а (од тога 98 
покренуто у 2009. години), ЈВП је пред редовним и трговинским судовима учествовало у 68 парница 
(наплата потраживања, накнада штете, посебно оне настале на парцелама предузећа и физичких лица 
услед плављења, парнице из радних односа, стечаја, сметање државине), од чега је 30 спорова са 
правним лицима, а 38 са физичким лицима. 

Пред трговинским судовима води се 96 стечајних поступка од тога 33 започета су у 2009.год. у 
којима је ЈВП пријавило своја потраживања (у највећем броју случајева потраживања су настала по 
основу неплаћених накнада за одводњавање и накнада за коришћење водопривредних објеката)., као и 21 
поступак ликвидације привредних субјеката у којима је ЈВП поднео пријаве. У истом периоду закључено је 
9 стечајних поступака покренутих у претходним годинама. 

 
9.6. Јавне набавке 

У току 2009. године спроведено је укупно 192 поступка јавне набавке радова, добара и услуга, од 
тога 106 поступака јавних набавки велике вредности (61 преговарачки поступак, 37 II фаза рестриктивног 
поступка и 8 отворених поступака) и 86 поступака јавних набавки мале вредности. 
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9.7. Општи послови 
Обављањем општих послова који обухватају редовно архивско и административно пословање, 

достављање статистичких података надлежним службама, старање о возном парку и његовој употреби и 
др., обезбеђен је континуиран и несметан рад свих сектора и служби ЈВП-а, као и пословна комуникација 
са другим правним и физичким лицима. 
 
 
10. ПРОБЛЕМИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈВП 
 
 
10.1. Финансирање послова од општег интереса на територији АП Војводине 

Због различитог тумачења одредаба члана 48. Закона о утврђивању одређених надлежности 
аутономне покрајине („Сл. гласник РС“ бр. 6/2002) од стране републичких и покрајинских органа и у 2009. 
годни остало је спорно питање у чијој је надлежности финансирање и планирање послова од општег 
интереса на територији АП Војводине. Покрајински органи и ЈВП „Воде Војводине“ сматрају да је 
планирање и финансирање послова од општег интереса за целу територију Републике остало у 
надлежности републичких органа, док су републичка министарства надлежна за послове водопривреде и 
финансије остала код становишта, да су ови послови за територију покрајине пренети у надлежност 
покрајинских органа.  

Наведено је било разлог за покретање поступка пред Уставним судом ради оцене уставности и 
законитости републичке Уредбе о утврђивању Програма изградње, реконструкције и одржавања 
водопривредних објеката у 2004. години. („Сл. гласник РС“ бр. 51/2004). Уставни суд је 07.07.2009. године 
донео решење којим је поступак за оцену уставности и законитости обуставио јер је у току поступка пред 
тим судом (у трајању од 5 година) Уредба престала да важи. Из наведеног следи закључак да спор око 
надлежности за финансирање послова од општег интереса на територији АП Војводине закључно са 2009. 
годином није решен због пасивног односа Уставног суда према овом питању. 

Средства за најнеопходније одржавање заштитних водопривредних објеката на територији АП 
Војводине у 2009. години обезбеђена су из покрајинског буџета и привременим преусмеравањем осталих 
средстава којим је располагало ЈВП "Воде Војводине". 
 
10.2. Проблематика имовине ЈВП 

Одредбе члана 14. Закона о изменама и допунама Закона о водама („Службени гласник РС“ бр. 
54/06), о преузимању објеката, постројења и других средстава у државној својини, као и запослених који су 
радили на тим објектима, нису реализовани у току 2009. године. Наиме, у недостатку критеријума за 
разграничење државне од друштвене имовине, ЈВП није званично преузело објекте, постројења и друга 
средства у државној својини већ се она и даље воде код водопривредних предузећа у оквиру ванбилансне 
евиденције. 

У току 2009. године није дошло до реализације Одлуке Управног одбора ЈВП-а од 27.11.2008. 
године, о спајању уз припајање друштвених водопривредних предузећа са подручја АП Војводине Јавном 
водопривредном предузећу, односно одлука о овој статусној промени која су донела водопривредна 
предузећа, јер није добијена сагласност покрајинске и републичке владе нити су се надлежни органи по 
овом питању изјашњавали. 

Посебан проблем представљају нерешени имовинско-правни односи настали у вези са 
изградњом водопривредних објеката предузећа (исплата накнада ранијим власницима, легализација и 
укњижба објеката) за која недостају значајна финансијска средства. Ради ефикаснијег решавања ових 
проблема у оквиру Сектора за правне и опште послове образована је посебна служба за имовину ЈВП-а. 

 
10.3. Реализација деобног биланса са ЈВП „Србијаводе“ 

Елаборатом о деобном билансу који је усвојен од стране ЈВП „Србијаводе“ Београд и ЈВП „Воде 
Војводине“ Нови Сад са стањем на дан 28.02.2003. године извршена је подела права и обавеза насталих 
по основу изградње пословне зграде у Београду, тако да је на ЈВП „Воде Војводине“ пренето 65,57%, а на 
ЈВП „Србијаводе“ 34,43% уплаћеног аванса. На све позиве упућене претходних година за мирно 
решавање овог питања, ЈВП „Србијаводе“није одговорило, тако да је и у 2009. години стање потраживања 
по основу изградње пословне зграде у Београду остало непромењено. 
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11. ПРИХОДИ 
 

ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад је у Билансу успеха за 2009. годину исказало приходе у укупном 
износу од 4.405.434.000 динaра, и то: 

 
• пословни приходи .................................................................................3.149.950.000 динара (71,50%) 
• финансијски приходи ..............................................................................734.791.000 динара (16,68%) 
• остали приходи ……………………………………………………………..   520.693.000 динарa (11,82%) 

                                           Свега: .........................................................................  4.405.434.000 дин. (100,00%) 
 
 

Приходи остварени у 2009. години

пословни прих оди
71.50%

финансијски прих оди
16.68%

остали прих оди
11.82%

 
 У наредној табели дат је упоредни преглед прихода остварених у 2008. и 2009. години и 

планираних за 2009. годину. 
 
           (у 000 дин.) 

Индекс 

Приходи Остварено 
2008. 

Планирано 
за 2009. 

Остварено 
2009. 

Остварено 
2009. 

остварено 
2008. 

Остварено 
2009. 

планирано 
2009. 

 1 2 3 4 5 
Пословни 3.213.515 4.723.961 3.149.950 0,98 0,67 
Финансијски 629.432 513.778 734.791 1,17 1,43 
Остали 534.102 446.000 520.693 0,97 1,17 
Укупно: 4.377.049 5.683.739 4.405.434 1,01 0,78 
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11.1 Пословни приходи 
 

ЈВП је у 2009. години остварило пословне приходе у износу од 3.149.950.000 динара, што чини 
71,50% од укупних прихода, а остварени су по основу: 

 

 
11.2 Приходи од накнада 
 

На основу члана 99. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 46/91, 53/93 и 54/96) средства за 
финансирање водопривредне делатности из члана 82. овог закона обезбеђују се из накнаде за 
коришћење вода, накнаде за заштиту вода, накнаде за одводњавање, накнаде за наводњавање, накнаде 
за извађени материјал из водотока и накнаде за коришћење водопривредних објеката и за вршење других 
услуга, као и из средстава буџета за финансирање послова од општег интереса. 

Средства остварена од накнаде за одводњавање, накнаде за наводњавање и накнаде за 
коришћење водопривредних објеката и за вршење других услуга су приход Јавног водопривредног 
предузећа. 

У складу са чланом 107. Закона о водама у погледу рокова плаћања накнада, застарелости, 
камата, обнове поступка и поступка  принудне наплате накнаде и других питања када су у питању правна 
лица, примењују се прописи о порезу на добит предузећа и одредбе Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији, а за остале обвезнике плаћања накнада прописи о порезу на доходак грађана. 

У билансу успеха за 2009. годину, приходи од накнада чине 45% од укупних прихода, а 64% од 
пословних прихода ЈВП-а. 
 
 

Приходи од накнада Планирани 
приход 

Остварени 
приход 

Проценат 
остварења 

Накнада за одводњавање 1.962.814.000 1.304.806,000 66,48 
Накнада за коришћење Хс ДТД 280.047.000 261.923,000 93,53 
Накнада за коришћење Хс Надела 4.686.000 585,000 12,48 
Накнада за коришћење ХМО 318.471.000 318.761,000 100,09 
Накнада за коришћење акумулација 3.462.000 12.904,000 372,73 
Накнада за коришћење водног 
земљишта 71.826.000 102.198,000 142,29 

Приходи од накнада 2.641.306,000 2.001.177,000 75,76 
 

• прихода од накнада 2.001.177.000 динара (63,53%) 
• прихода од услуга издавања водоприв. сагласности 29.566.000 динара (0,94%) 
• приходи од продаје производа (трава, трска, песак, 
земља, риба) 

14.388.000 динара (0,46%) 

• прихода од продаје услуга (риболовне дозволе и др.) 24.805.000 динара (0,79%) 
• прихода од активирања учинака 21.408.000 динара (0,68%) 
• прихода од смањења вредности залиха -268.000 динара (0,01%) 
• прихода од премија, субвенција, дотација (приходи из 
буџета) и Фонда за капитална улагања 

1.029.241.000 динара (32,67%) 

• других пословних прихода (закуп посл.прост., 
рефундације) 

29.633.000 динара (0,94%) 

Свега пословни приходи: 3.149.950.000 динара (100,00%) 
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11.3 Накнада за одводњавање 
 
 Најзначајнији приход чини приход од накнаде за одводњавање. Накнаду за одводњавање 

плаћају корисници, односно сопственици пољопривредног, грађевинског и шумског земљишта, земљишта 
под саобраћајницама и другог земљишта на мелиорационом подручју са којег се одводњава. 

Висина накнаде утврђује се у зависности од висине трошкова одводњавања а средства остварена 
од накнаде користе се за одржавање, функционисање и изградњу објеката за одводњавање на 
мелиорационом подручју (Програм редовног одржавања система за одводњавање). Одлуку о висини 
накнаде за одводњавање у 2009. години донео је Управни одбор ЈВП "Воде Војводине" на L седници 
одржаној 09.12.2008. године.  

Извршно веће АПВ дало је сагласност на висину накнаде, а Одлука о висини накнаде објављена 
је у "Службеном листу АПВ" бр. 3 од 05.03.2009. године.  

У 2009. години корисници система за одводњавање разграничени су у две категорије:  
• У прву категорију спадају корисници система за одводњавање одређени по катастарским 

општинама претежно равничарских делова где су већином и изграђени системи за 
одводњавање, па су и потребна највећа средства за одржавање. 

• У другу категорију обвезника накнаде спадају корисници система са одређених катастарских 
општина које обухватају мањим делом равничарска и већим делом брдско-планинска подручја, 
где су делимично изграђени системи за одводњавање. 

Висина накнаде обрачунава се и плаћа на основу катастарског прихода, односно по јединици 
површине, зависно од намене земљишта и количине воде која се са њега слива. 

Висина накнаде у 2009. години за правна лица је виша за 6% у односу на накнаду у 2008. години, 
у складу са пројектованим растом цена према Меморандуму који је утврдила Влада РС. 

Висина накнаде за одводњавање код правних лица, за I категорију пољопривредног земљишта је 
утврђена по стопи од 692,48 % на катастарски приход и износи просечно 1.029,82  динара/ха годишње за 
прву групу мелиорисаног (одводњаваног) земљишта и 514,91 дин/ха годишње за II категорију 
пољопривредног земљишта по стопи од 346,25% на катастарски приход. 

За I категорију корисника или сопственика шумског земљишта одређена је висина накнаде за 
одводњавање по стопи од 346,25 % на катастарски приход, за II категорију по стопи од 173,10 %. 

Накнада за одводњавање за кориснике или сопственике грађевинског земљишта одређена је у 
висини од двадесетоструког износа накнаде за одводњавање суседног пољопривредног земљишта. 

Високо исказана стопа накнаде за одводњавање према катастарском приходу проистиче због тога 
што од априла 1994. године није извршена промена висине катастарског прихода. Како је од тада дошло 
до знатних ценовних и других економских промена, које утичу на величину катастарског прихода, то се 
релативно високом стопом накнаде за одводњавање донекле реално обезбеђивала накнада за 
одводњавање. 

На основу донешене Одлуке о висини накнаде у 2009. години ЈВП је издало 2109 годишњих  
решење за правна лица у износу од 920 милиона динара. На основу Уговора о закупу пољопривредног 
земљишта у државној својини закљученог између Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде и закупца-физичког лица ЈВП је издало 2109 решења у износу од 110 милиона динара. 

Повећање висине накнаде у 2009. години за физичка лица износило је 6 % у односу на накнаду 
важећу у 2008. години и просечно износи 859,70 дин/ха годишње за прву групу мелиорисаног земљишта и 
429,85 дин/ха за другу групу мелиорисаног земљишта. 

Обрачун, задужење и наплату накнаде за одводњавање за физичка лица која су власници 
пољопривредног земљишта вршила је Пореска управа у оквиру решења о порезу на приходе од 
пољопривреде и шумарства. 

Како је одредбама члана 4. Закона о привременом изузимању од опорезивања порезом на 
доходак грађана (“Сл.гласник” бр.5/09) прописано да се за 2008. и 2009.годину не утврђује и не плаћа 
порез на приходе од пољопривреде и шумарства, Пореска управа у 2008. години за обвезнике пореза на 
приходе од пољопривреде није донела решење, па самим тим физичка лица нису ни задужена накнадом 
за одводњавање Тек крајем 2009.године Пореска управа је донела 416.373 решења о утврђивању накнаде 
за одводњавање и то за 2008. годину у износу од 1.058.225.245 динара а за 2009. годину у износу од 
1.121.702.488 динара.  
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11.4 Накнада за коришћење водопривредних објеката 
 
Одлуку о висини накнада за коришћење водопривредних објеката и за вршење других услуга у 

2009. години донео је Управни одбор ЈВП "Воде Војводине" на LVI седници одржаној 07.05.2009. године.  
Извршно веће АПВ дало је сагласност на висину накнада, а Одлука о висини накнаде објављена 

је у "Службеном листу АПВ" бр. 7 од 28.05.2009.године 
Одлуком о висини накнада за коришћење водопривредних објеката и за вршење других услуга у 

2009. години, утврђене су следеће  накнаде: 
• За коришћење објеката Хс ДТД и то: 

1. накнада за пловидбу и боравак пловила у каналима 
2. накнада за коришћење објеката за снабдевање водом индустрије  
3. накнада за коришћење објеката за снабдевање водом рибњака 
4. накнада за коришћење објеката за наводњавање 

• За коришћење хидромелиорационих објеката : 
1. накнада за коришћење објеката за снабдевање водом индустрије и рибњака 
2. накнада за коришћење објеката за наводњавање 

• За коришћење објеката Хс Надела, регионалних система  и других водопривредних објеката: 
1. накнада за коришћење објеката за снабдевање водом индустрије и рибњака 
2. накнада за коришћење објеката за наводњавање 

• За коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадних вода 
• За коришћење водног земљишта: 

1. стоваришта песка, шљунка, нафте и нафтних деривата, опасног материјала и за остале     
сврхе 

2. боравак и привез сплавова, бродова-ресторана, пловних направа и других пловних 
објеката који се користе у угостотељско- туристичке сврхе 

3. коришћење и изградњу привремених објеката, за експлоатацију угља, за позајмиште 
песка и шљунка из инудације спрудова у кориту реке и за обављање пољопривредне 
делатности 
4. за рекреационе сврхе 

На основу донешене Одлуке о висини накнада у 2009. години, ЈВП је издало 2179 решења 
обвезницима накнада за коришћење објеката Хс ДТД, Хс Надела, регионалних система, 
хидромелиорационих објеката и других водопривредних објеката у износу од 696 милиона динара. 

Најзначајнија накнада за коришћење водопривредних објеката је накнада за одвођење отпадних 
вода која се обрачунава на основу података о инсталисаном и ангажованом капацитету обвезника 
накнаде, извештаја о утврђеном квалитету испуштених отпадних вода и квалитету воде и муља у 
реципијенту, а према методологији обрачуна накнаде за коришћење водопривредних објеката за 
одвођење отпадних вода. 
 
 
11.5 Наплата накнада 
 

У 2009. години је наплаћено накнада у укупном износу од 2.226.355.560 динара. Од укупно 
наплаћеног износа редовним путем наплаћено је 1.780.856.616 динара, принудним путем 297.099.646 
динара а од Агенције за приватизацију и из поступка стечаја 148.399.297 динара.Због доспелих а 
неизмирених обавеза ЈВП је у 2009. години послао 6822 опомена пред принудну наплату.На основу 
опомена 232 обвезника је поднело захтев за одлагање плаћања дуга а са 193 је закључен Споразум о 
условима продужења рока плаћања доспелих накнада у износу од 620 милиона динара. Накнаду за 
одводњавање од правних лица ЈВП је наплатило у износу од 1.182.751.812 динара, од тога редовним 
путем 871.088.306 динара (74%), принудним путем 191.678.399 динара (16%) и из приватизације и стечаја 
119.985.105 динара (10%). 

ЈВП је принудну наплату вршило у судским поступцима и то: 
• накнада за коришћење водног земљишта за 45 предмета преко 12 општинских судова у 

износу од 3.049.424 динара 
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• накнада за снабдевање водом система за наводњавање за 32 предмета преко 22 
општинска суда у износу од 3.449.115 динара  

• накнада за одвођење отпадних вода за 16 предмета преко 10општинских судова у износу 
од 2.218.130 динара. 

Поред принудне наплате путем суда, ЈВП је у 2009. години покренуо поступак принудне наплате 
преко Народне банке Србије, Одељења за принудну наплату за 36 обвезника у износу од 255.526.052 
динара. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   Дијаграм наплате накнаде у 2009. години 
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У наредној табели дат је преглед укупно задужене и наплаћене накнаде у 2009. години. 
 
УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ЗАДУЖЕЊА И ПРИСПЕЛИХ УПЛАТА 2009/2008 године

УКУПНО 
ЗАДУЖЕЊЕ

УКУПНО 
НАПЛАЋЕНО УКУПНО САЛДО УКУПНО 

ЗАДУЖЕЊЕ
УКУПНО 

НАПЛАЋЕНО УКУПНО САЛДО

одводњавање - правна лица 2.205.434.305 870.550.725 1.334.883.579 2.224.167.017 938.047.149 1.286.119.868 107,75

одводњавање - камата 1.004.346.344 303.652.112 700.694.232 1.100.164.784 244.704.663 855.460.121 80,59

одводњавање - физ.лица 68.220.450 16.440.447 51.780.003 159.115.476 49.164.037 109.951.440 299,04

одводњавање - физ.лица-камата 0 0 0 16.447.568 3.357.186 13.090.382 0,00

одводњавање - физ.лица-пореска 817.386.186 817.386.186 0 275.435.971 275.435.971 0 33,70
одводњавање - укупно 4.095.387.284 2.008.029.470 2.087.357.814 3.775.330.817 1.510.709.006 2.264.621.811

нак.за кориш. ХС ДТД 538.082.655 201.895.095 336.187.560 568.533.853 242.747.694 325.786.159 120,23

камата 181.886.679 29.094.045 152.792.634 325.752.034 40.190.218 285.561.816 138,14
нак.за кориш. ХС ДТД- укупно 719.969.334 230.989.140 488.980.194 894.285.887 282.937.912 611.347.975

накнада за кориш.- надела 10.543.835 3.688.076 6.855.759 7.548.454 5.390.381 2.158.073 146,16

камата 6.712.890 2.833.874 3.879.016 5.150.325 1.740.508 3.409.817 61,42
надела - укупно 17.256.725 6.521.950 10.734.775 12.698.780 7.130.890 5.567.890

накнада за кориш.-ХМО 295.933.527 134.475.388 161.458.139 326.375.199 150.328.047 176.047.152 111,79

камата 96.158.513 21.968.374 74.190.139 126.567.592 32.476.958 94.090.634 147,84
ХМО - укупно 392.092.040 156.443.761 235.648.279 452.942.790 182.805.005 270.137.786

накнада за кор -.акумулација 5.007.461 3.712.996 1.294.465 13.751.816 6.507.289 7.244.527 175,26

камата 785.443 749.352 36.091 801.255 677.777 123.478 90,45
акумулација - укупно 5.792.904 4.462.348 1.330.557 14.553.071 7.185.066 7.368.005

накнада за кор. - вод.земљиш. 122.363.863 54.548.943 67.814.920 163.568.138 80.279.160 83.288.978 147,17

камата 36.523.427 4.212.578 32.310.849 45.624.951 18.223.550 27.401.401 432,60
вод.земљиште - укупно 158.887.290 58.761.521 100.125.769 209.193.088 98.502.710 110.690.378

обједињена накнада 251.457.014 123.347.744 128.109.270 289.347.569 130.291.373 159.056.196 105,63

камата 58.066.803 4.350.015 53.716.788 87.066.707 6.793.599 80.273.108 156,17
обједињена накнада - укупно 309.523.818 127.697.759 181.826.059 376.414.277 137.084.972 239.329.304 107,35

укупно 5.698.909.396 2.592.905.950 3.106.003.445 5.735.418.710 2.226.355.561 3.509.063.150 85,86

УКУПНО ГЛАВНИЦЕ 4.314.429.296 2.226.045.600 2.088.383.695 4.027.843.493 1.878.191.102 2.149.652.392 84,37

УКУПНО КАМАТЕ 1.384.480.100 366.860.350 1.017.619.750 1.707.575.217 348.164.459 1.359.410.758 94,90
УКУПНО 5.698.909.396 2.592.905.950 3.106.003.445 5.735.418.710 2.226.355.561 3.509.063.150 85,86

НАКНАДА
2008 2009

УПЛАТЕ %
2009/2008

 
 
Приходи од премија, субвенција, дотација и донација, односно приходи из буџета, остварени су у 

износу од 1.029.241.388 динара, а чине их: 
• приходи из буџета Републике Србије – 28.033.269 динара и чине их:  

o приходи за међународну сарадњу 19.630.312 динара, 
o приход за набавку материјала за одбрану од поплава 8.402.957 динара            

• приходи из буџета Аутономне Покрајине Војводине –  488.190.602 динара, чија структура је 
следећа: 

o приходи по Програму радова– 344.026.386 динара,  
o приходи од израде решења за обрачун накнада које су приход АПВ –8.000.000 

динара, 
o приходи од одржавања подсистема 20.014.875–динара, 
o приходи за радове на реконструкцији заштитних шума –32.985.749 динара, 
o приходи за заштиту животне средине (пројекат Јегричка) 652.520 –динара, 
o приходи за радове изведене у 2008.години  1.700.000 –динара, 
o приходи од амортизације 2009.године 2.335.283 динара 
o приходи за трошкове инвеститора 78.475.790 динара 

• приходи из буџета општина – 142.154.157 динара 
• приходи од Фонда за капитална улагања – 367.828.115 динара 
• приходи од Светске Банке– 2.535.245  динара 
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• прихди за одржавање Светске конференције - 500.000 динара 
Приходи од услуга издавања водопривредних мишљења, услова и сагласности остварени су  у 

износу од 29.566.000 динара. 
Приходи од продаје производа, који су резултат продаје шумских сортимената, траве,трске, 

песка, земље и рибе, остварени су у износу од 14.388.000 динара. 
Приходи од продаје услуга – 24.805.000 динара, односе се на приходе од продаје риболовних 

дозвола (21.824.000 динара) и приходе од осталих услуга (2.981.000 динара). 
Приходи који су резултат активирања учинака остварени су у износу 21.408.000 динара. Ови 

приходи  настали су по основу обављања послова пошумљавања у сопственој режији. 
Приходи настали услед промене вредности залиха износе -268.000 динара. Ови приходи настали 

су услед смањења вредности залиха на крају обрачунског периода у односу на почетак периода (залихе 
рибе и расадник). 

 
Друге пословне приходе остварене у износу од 29.633.000 динара чине приходи од издавања у 

закуп пословног простора 4.117.000 динара) и остали пословни приходи (25.516.000 динара - приходи од 
рефундације трошкова електричне енергије, ПТТ трошкова, манипулативних трошкова пословне зграде). 

 
11.6 Финансијски приходи  

Финансијски приходи су остварени у износу од 734.791.000 динара, што чини 16,68% укупних 
прихода, а чине их: 

• камате обрачунате за неблаговремену уплату накнада сходно одредбама члана 75. Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији у износу од 732.778.000 динара (99,73%), 

• остали финансијски приходи су остварени у износу од 2.000динара (0,01%). 
• Приходи од курсних рзлика износе 2.011.000 динара (0,26%). 
 

11.7 Остали приходи 
Остали приходи остварени у износу од 520.693.000 динара што чини 11,82% укупних прихода, а 

резултат су: 
• прихода од продаје расходоване опреме -  183.000 динара (0,04%), 
• наплаћених отписаних потраживања – 476.864.000 динара (91.58%),  
• прихода од основу ефеката уговорене заштите од ризика – 31.000 динара (0,01%),  
• прихода од смањења обавеза -  1.129.000 динара (0,22%)  
• осталих непоменутих прихода – 11.760.000 динара (2,26%),  
• прихода од усклађивања вредности – 30.726.000 динара (5,89%) 
Детаљан приказ прихода планираних и остварених за 2009. годину дат је у табели „ПРИХОДИ“  
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Структура прихода  је: 
  

 (у 000 дин) 
Идекс 

Конто бр. Ред. бр. Врста прихода Остварено 
2008. 

Планирано 
2009. 

остварено 
31.12.2009. 5 : 3 5 : 4 

 1 2 3 4 5 6 7 
 I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 3,213,515 4.723.961 3,149,950 0,98 0,67 

612   Приходи од продаје производа и услуга 2,475,878 2,720,566 2,069,936 0,84 0,76 
61201 1 Приходи од накнада 2,402,249 2,641,306 2,001,177 0,83 0,76 

612011 1.1 Накнада за одводњавање 1,780,634 1,962,814 1,304,806 0,73 0,66 
61201100 1.1.1 правна лица 895,027 1.001,814 919,520 1,03 0,92 
61201130 1.1.2 физичка лица-Пореска управа 817,386 921,000 275,436 0,34 0,30 
61201131 1.1.3 физичка лица-државно ѕемљиште 68,221 40,000 109,850 1,61 2,75 
612012 1.2 Накнада за коришћење Хс ДТД 262,758 280,047 261,923 1,00 0,94 
612013 1.3 Накнада за коришћење Хс Надела 3,775 4,686 585 0,15 0,12 
612014 1.4 Накнада за коришћење ХМО 277,991 318,471 318,761 1,15 1,00 
612015 1.5 Коришћење акумулација 3,267 3,462 12,904 3,95 3,73 
612016 1.6 Накнада за коришћење водног земљишта 73,824 71,826 102,198 1,38 1,42 
61202 2 Приходи од посебних услуга 40,339 50,000 29,566 0,73 0,59 

61202 2.1 Услуге издавања водопривредних мишљења, 
услова и сагласности 40,339 50,000 29,566 0,73 0,59 

61203 3 Продаја производа 6,398 9,000 14,388 2,25 1,60 
612030 3.1 Шумарство 2,826 3,500 13,319 4,71 3,81 
612031 3.2 Трава, трска, песак, земља 3,261 3,500 1,069 0,33 0,31 
612032 3.3 Риба 311 2,000 0   
61204 4 Продаја услуга 26,892 20,260 24,805 0,92 1,22 

612044 4.1 риболовне дозволе 19,632 16,260 21,824 1,11 1,34 
612046 4.2 Остале услуге 7,260 4,000 2,981 0,41 0,75 

621 5 Приходи од активирањља учинака и робе 17,747 0 21,408 1,21  
63 6 Промена вредности залиха 248 1000 -268 1,08  

630 6.1 Повећање вредности залиха 248 0 0   
631 6.2 Смањење вредности залиха 0 0 268   

640 7 Приходи од премија, субвенција, дотација 
и донација 687,279 1,756,133 1,028,741 1,50 0,59 

6402 7.3 Из буџета општина 56,883 354,661 142,154 2,50 0,40 
6407 7.2 Из буџета РС 18,458 466,915 28,033 1,52 0,06 
6408 7.2 Из буџета АПВ 142,890 519,056 488,191 3,42 0,94 

64082 7.3 Фонд за капитална улагања 469,048 415,501 367,828 0,78 0,89 
6409 7.4 од светске банке 0 0 2,535   
641 8 Условљене донације 1.880 211,762 500 0,27 0,00 
65 9 Други пословни приходи 30,483 34,500 29,633 0,97 0,86 

650 9.1 Закуп пословног простора 5,727 6,500 4,117 0,72 0,63 
659 9.2 Остали пос.приходи 24,756 28,000 25,516 1,03 0,91 

        
66 II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 629,432 513,778 734,791 1,17 1,43 

662 1 Приходи од камата 626,290 513,578 732,778 1,17 1,43 
663 2 Приходи од курсних разлика 3,053 0 2,011 0,66  
669 3 Остали финансијски приходи 89 200 2 0,02 0,01 
67 III ОСТАЛИ ПРИХОДИ 534,102 446,000 520,693 0,97 1,17 

670 1 Продаја расходоване опреме 721 1000 183 0,25 0,18 
674 2 Вишак по попису 0 0 0   
675 3 Наплаћена отписана потраживања 493,661 430,000 476,864 0,97 1,11 
676 4 приходи по ос.уг.заш.од ризика 90 0 31 0,34  
677 5 приходи ос смањења обавеза 0 0 1,129   
679 6 Остали непоменути приходи 30.904 15,000 11,760 0,38 0,78 
68 7 Приходи од усклађивања вредности 8,726 0 30,726 3,52  
69 8 Остали ванредни приходи 0 0 0   

  С В Е Г А   П Р И Х О Д И: 4,377,049 5,683,739 4,405,434 1,01 0,78 
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Расходи исказани у 2009. години

пословни расходи
76,56%

расходи по основу 
обезвређења имовине

21,85%

финансијски расходи
0,04%

остали расходи
1,54%

12. РАСХОДИ 
 

ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад је у Билансу успеха за 2009. годину исказало расходе у укупном 
износу од 4.382.168.000 динара, а чине их: 
 
• пословни расходи ................................................................................................3.355.006.000 дин. (76,56%) 
• финансијски расходи..................................................................................................... 1.801.000 дин (0,04%) 
• остали расходи............................................................................................................. 67.645.000дин (1,54%) 
• расходи по основу обезвређења имовине ......................................................    957.716.000 дин (21,86%) 
Свега: .......................................................................................................................... 4.382.168.000 дин (100,00%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
У наредној табели дат је упоредни преглед расхода исказаних у 2008. и 2009. години и 

планираних за 2009. годину. 
 
 (у 000 дин.) 

Индекс 

Расходи Остварено 
2008. 

Планирано 
за 2009. 

Остварено 
2009. 

Остварено 
2009. 

остварено 
2008. 

Остварено 
2009. 

планирано 
2009. 

 1 2 3 4 5 
Пословни 3.649.981 4.746.557 3.355.006 0.92 0,71 
Финансијски 3.031 4.000 1,801 0.59 0,45 
Остали 86.522 75.236 67.645 0,78 0,90 
По основу обезвређења имовине 596.693 829.424 957.716 1,61 1,15 
Укупно: 4.336.227 5.655.217 4.382.168 1,01 0,77 
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12.1 Пословни расходи 
 

ЈВП је у 2009. години исказало пословне расходе у износу од 3.355.006.000 динара, што 
чини 76,56% укупних расхода, а чине их: 

• Трошкови материјала и енергије у износу од 78.364.000 динара (2,34%), у које спадају: 
трошкови осталог материјала (27.899.000 динара) и трошкови горива и енергије (50.465.000 
динара). 

• Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи остварени у износу од 
525.541.000 динара (15,66%), чија структура је приказана у табели Приказ расхода. 

• Трошкови произвoдних услуга у износу од 2.260.662.000 динара (67,38%) у чијем 
саставу су: 

o Трошкови транспортних услуга које  чине трошкови превоза и претовара, ПТТ 
марака и телефонских разговора, остварени су у износу од 9.860.000 динара. 

o Трошкови услуга одржавања (евидентирани на основу ситуација истављених од 
стране извођача радова) који су остварени у износу од 2.211.327.525 динара и структурно 
приказани у табели бр.4  

o Трошкови закупнина  износили су 483.000 динара. 
o Трошкови сајмова који обухватају трошкове за учешће и посете сајмовима остварени 

су у износу од 51.000 динара. 
o Трошкови рекламе и пропаганде које чине трошкови маркетиншких услуга, 

спонзорстава, рекламног материјала, остварени су у износу од 427.000 динара 
o Трошкови истраживања износе 22.956.000 динара 
o Трошкови осталих услуга у које спадају трошкови, комуналних услуга, заштите на 

раду, регистрације и техничких прегледа возила и сл. остварени су у износу од 15.557.000 динара. 
• Трошкови амортизације и резервисања, који су остварени у износу од 349.255.000 

динара. – (трошкови амортизације 314.264.000 динара, трошкови резервисања 34.991.000 динара). 
• Нематеријални трошкови су остварени у износу од 128.462.000 динара  у чији састав 

улазе трошкови: 
o Трошкови непроизводних услуга који износе 65.498.000 динара 
o Трошкови репрезентације који износе 3.116.000 динара 
o Трошкови премија осигурања који износе 22.690.000 динара  
o Трошкови платног промета који износе 3.197.000 динара 
o Трошкови чланарина који износе 3.503.000 динара 
o Остали нематеријални трошкови који износе 30.458.000 динара   

• Трошкови пореза износили су 12.722.000 динара. 
 

12.2 Финансијски расходи  
Финансијски расходи су остварени у износу од 1.801.000 динара (0,04)% од укупних 

прихода, а односе се на расходе камата -335.000 динара (18,60%), негативне курсне разлике – 
1.408.000 динара (78,18%) и остале финансијске расходе – 58,000 динара (3,22%). 
12.3 Остали расходи  

 Остали расходи су остварени у износу од 67.645.000  динара што је (1,54%) од укупних 
расхода, а односе се на губитке по основу расхода и продаје нематеријалних улагања, некретнина, 
постројења и опреме – 816.000 динара (1,21%), расходе по основу директног отписа потраживања – 
61.403.000 динара (90,77%), као и остали непоменути расходи 5.426.000 динара (8,02%). 
12.4 Расходи по основу обезвређења имовине  

Расходи по основу обезвређења имовине су остварени у износу од 957.716.000 динара што 
је 21,86% од укупних расхода, а односе се на обезвређење потраживања по основу накнада – 
936.844.000 динара и обезвређење биолошких средстава -20,872,000 динара. 
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Трошкови услуга одржавања 

Конто бр. В Р С Т А   Р А С Х О Д А остварено  2009. 

    1 

532 Трошкови услуга одржавања 2,211,327,525.19 

53200 Одржавање некр.постр.и опреме 11,625,138.76 

53200001-53200007 Одржавање радних машина  11,625,138.76 

53210 Одр.некр.постр.и опреме-пом.дел. 2,687,349.07 

53210001-53210002 Одржавање аутомобила и комбија 2,687,349.07 

53220 Одр.некр.постр.и опреме-управа 15,603,777.32 

53220001-53220003 Одржавање опреме  1,031,069.86 

53220004-53320005 Одржавање пословних зграда и објеката 14,572,707.46 

53230 Тр.одржавања  биолошких средстава 23,175,138.06 

53240 Тр. одржавања ХС ДТД 13,311,481.26 

53250 Тр. одржавања  - одводњавања 1,197,126,277.83 

53250001 Одр.система за одводњавање 951,606,468.96 

53250002 Хитне интервенције 9,265,169.89 

53250003 Наводњавање 2,642,793.95 

53250005 Суфинансирање  233,611,845.03 

53260 Тр.  ХМО 124,671,925.60 

53271 Тр.одржавања 24,874,689.90 

53272 Тр.одбране од поплаве и леда 8,890,415.00 

53273 Тр.санације обј.за одбрану од поплаве 1,585,648.79 

53276 Међународна сарадња 12,830,343.80 

53281 Редовно одржавање заштитних објеката 291,072,960.31 

53282 Тр.одрж. фин.од стране Фонда за капитална улагања АПВ 353,912,020.99 

53283 Санација обј.за одбрану од поплава 84,501,065.76 

53284 Инвест.одржавање водопр.објеката 19,873,252.79 

53285 Пројекат Јегричка 1,733,814.81 

53286 Реконструкција заштитних објеката 23,649,725.14 

53290 Тр.одржавања  финансирани из донација 202,500.00 

 



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2009.ГОДИНУ 

 
 

25 

Приказ расхода Предузећа је: 
у 000 дин. 

Идекс 
Конто 
бр. 

Ред
. 

бр. 
В Р С Т А   Р А С Х О Д А 2008 Планирано 

2009. 
остварено 

до 
31.12.2009. 5 : 3 5 : 4 

 1 2 3 4 5 6 7 
 I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 3,649,981 4,746,557 3,355,006 0,92 0,71 

51   Трошкови материјала 76,847 110,409 78,364 1,02 0,71 
511 1 Трошкови материјала за израду 0 10,030 0 0,00 0,00 
512 2 Трошкови осталог материјала 27,211 52,416 27,899 1,03 0,53 
513 3 Трошкови горива и енергије 49,636 47,963 50,465 1,02 1,05 
52   Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 500,372 549,983 525,541 1,05 0,96 

520 1 Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 378,995 425,825 409,328 1,08 0,96 

521 2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет 
послодавца 68,359 79,118 73,818 1,08 0,93 

522 3 Трошкови накнада по уговору о делу 530 480 692 1,31 1,44 
523 4 Трошкови накнада по ауторским уговорима 72 170 68  0,94 0,40 

524 5 Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим 
пословима 896 1,500 0 0,00 0,00 

525 6 Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора 72 1,703 2,237  31,07 1,31 
526 7 Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора 6,255 7,727 6,086 0,97 0,79 
529 8 Остали лични расходи 45,193 33,460 33,312 0,74 1,00 
53   Трошкови производних услуга 2,635,790 3,525,401 2,260,662 0,86 0,64 

530 1 Трошкови на изради учинака 0 0 0   0,00 
531 2 Трошкови транспортних услуга 8,320 4,307 9,860 1,19 2,29 
532 3 Трошкови услуга одржавања 2,580,708 3,438,487 2,211,328 0,86 0,64 
533 4 Трошкови закупнина 326 500 483 1,48 0,97 
534 5 Трошкови сајмова 1,717 1,699 51 0,03 0,03 
535 6 Трошкови рекламе и пропаганде 4,607 1,180 427 0,09 0,36 
536 7 Трошкови истраживања 27,347 70,437 22,956 0,84 0,33 
539 8 Трошкови осталих услуга 12,765 8,791 15,557 1,22 1,77 
54   Трошкови амортизације и резервисања 308,796 304,194 349,255 1,13 1,15 

540 1 Трошкови амортизације 299,194 299,194 314,264 1,05 1,05 

542 2 Трошкови резервисања за трошкове обнављања природног 
богатства 9,602 5,000 4,745 0,49 0,95 

545  Резервисања за накнаде др.бенефиције запослених  0 30,246   0,00 
55   Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса) 115,264 244,570 128,462 1,11 0,53 

550 1 Трошкови непроизводних услуга 53,869 147,612 65,498 1,22 0,44 
551 2 Трошкови репрезентације 3,814 4,366 3,116 0,82 0,71 
552 3 Трошкови премија осигурања 21,332 55,637 22,690 1,06 0,41 
553 4 Трошкови платног промета 3,068 3,500 3,197 1,04 0,91 
554 5 Трошкови чланарина 2,676 3,000 3,503 1,31 1,17 
559 6 Остали нематеријални трошкови  30,505 30,455 30,458 1,00 1,00 
555 1 Трошкови пореза 12,912 12,000 12,722 0,99 1,06 
56 II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 3,031 4,000 1,801 0,59 0,45 

562 1 Расходи камата 1,909 2,000 335 0,18 0,17 
563 2 Негативне курсне разлике 1,121 2,000 1,408 1,26 0,70 
569 3 Остали финансијски расходи 1 0 58 58,00 0,00 
57 III ОСТАЛИ РАСХОДИ 86,522 75,236 67,645 0,78 0,90 

570 1 Губици по основу расхода и продаје нематеријалних улагања,  
некретнина, постројења и опреме 1,577 0 816 0,52 0,00 

574 2 Мањкови 38 0 0    
576 3 Расходи по основу директног отписа потраживања 77,571 75,000 61,403 0,79  0,82 
578 4 Расходи из претходне године 0 0 0     
579 5 Остали непоменути расходи (ванредна одбрана од поплаве) 7,336 236 5,426 0,74 22,99 
58 IV  РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ 596,693 829,424 957,716 1,61 1,15 

582 1 Обезвређење некретнина, постројења и опреме     20,872     
585 4 Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана 596,693 829,424 936,844 1,57 1,13 

  СВЕГА РАСХОДИ: 4,336,227 5,655,217 4,382,168 1,01 0,77 
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12.5 Инвестициона улагања 
 

У 2009.години извршена су инвестициона улагања у сталну имовину у вредности од  
510.541.000 динара из следећих извора: 
 
 Планирано Остварено % 
БУЏЕТ РС 7.670.000 10.944.000 142,69% 
БУЏЕТ АПВ 81.851.000 54.336.000 66,42% 
ФОНД ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА 212.990.000 184.599.000 86,67% 
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА 355.778.000 260.632.000 73,26% 

 
 

Улагање у сталну имовину извршено је на следећим позицијама основних средстава и то: 
 

- ИЗГРАДЊА ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА                        139.568.000 
- ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                                    53.078.000 
- ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ                                                        210.625.000 
- МЕХАНИЗАЦИЈА                                                                95.542.000 
- ЗЕМЉИШТЕ И ШУМЕ                                                        11.728.000                                      
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13. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА 
 
У 2009. години ЈВП је остварило нето добитак у висини од 37.200.000  динара.  
o Приходи ..........................................................................................................................4.405.434.000 динара 
o Расходи ..............................................................................................................................4.382.168.000 динара 

o Бруто добитак ........................................................................................................................ 23.266.000 динара 
o Порески расход периода.................................................................... ...................................-2.433.000 динара 
o Одложене порески приходи периода................................................. .................................16.367.000 динара 
o Нето добитак....................................................................................... ..................................37.200.000 динара 
 
У следећој табели дат је упоредни преглед пословних резултата за 2008. и 2009. годину (остварени 
и планирани). 
  (у 000 дин) 

Индекс 
 

 

Остварено 
2008. 

План 
2009. 

Остварено 
2009. 

Остварено 
2009. 

остварено 
2008. 

Остварено 
2009 

планирано 
2009. 

 Приходи 4.377.049 5.683.739 4.405.434 1,01 0,78 

Пословни 3.213.515 4.723.961 3.149.950 0,98 0,67 
Финансијски 629.432 513.778 734.791 1,17 1,43 
Остали 534.102 446.000 520.693 0,97 1,17 
Расходи 4.336.227 5.655.217 4.382.168 1,01 0,77 

Пословни 3.649.981 4.746.557 3.355.006 0.92 0,71 
Финансијски 3.031 4.000 1.801 0,59 0,45 
Остали 86.522 75.236 67.645 0,78 0,90 
По основу обезвређења имовине 596.693 829.424 957716 1,61 1,15 
Бруто добитак 40.822 28.522 23.266 0,64 0,92 
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14. ПРИЛОЗИ 



Прилог бр. 1.

 ПРОГРАМ РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ
СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ЗА 2009. ГОД.

(000 дин.)
Ред. 
бр. ОПИС Планирано 

2008.
Наплаћено 
у 2008.

Планирано 
2009.

Наплаћено 
у 2009. %

4 : 3 6 : 5
1 2 3 4 5 6 7 8

I НАКНАДА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 2.144.978 2.008.029 1.877.470 1.661.037 93,62% 88,47%

2 Нак. прав. лица 989.234 1.174.203 996.970 1.182.752 118,70% 118,63%

3 Нак.- физичка лица 989.082 817.386 880.500 327.957 82,64% 37,25%

4 Остали приходи и ХМО 166.662 16.440 150.328 9,86%
Ред. 
бр. ОПИС Планирано 

2008.
Реализовано 

у 2008.
Планирано 

2009.
Реализовано 

у 2009. %

4 : 3 6 : 5

II ОСТВАРЕЊЕ ПРОГРАМА 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 2.144.959 1.827.049 1.877.470 1.514.105 85,18% 80,65%

1 Радови  1.468.364 1.315.598 1.409.453 1.120.641 89,60% 79,51%

2 Хитне интервенције 93.693 111.292 47.000 9.252 118,78% 19,69%

3 Радови за додатно уговарање

4 Премија осиг. 14.374 3.676 15.000 3.719 25,57% 24,79%

5 Амортизација 99.916 92.623 84.000 82.949 92,70% 98,75%

6 Накнада штета 674 36 714 864 5,34% 120,97%

7 Студијско истраживачки рад 139.577 21.298 94.340 7.914 15,26% 8,39%

8 Радови на одрж. Хс 189.622 147.861 39.000 115.416 77,98% 295,94%

9 Трошкови надзора 40.652 37.128 32.091 24.900 91,33% 77,59%

10 Сред. за пок. функц. ЈВП 98.086 97.537 155.872 148.450 99,44% 95,24%

11 Остали трошкови



Прилог бр.2.ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДОВА     ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД
НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗА 
ОДВОДЊАВАЊЕ ЗА 2009. ГОД.     РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВОЈВОДИНА

јануар 2010. год.
I-III IV-XII АН ЗА 2009. год. ИЗВРШЕНО 2009. год. I-III ИЗВРШЕНО 2009. год. IV-XIIУКУПНО ИЗВРШЕНО 2009.

Ред. 
бр. Опис позиције рада Јед. 

мере
Јединична 

цена
Јединична 

цена Количина Динара Количина Динара Количина Динара Количина Динара

I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ
1 Инжењер за водни режим h 745,24 793,02 9.869 7.826.374 2.466 1.837.816 7.551 5.987.869 10.017 7.825.685
2 Деонични техничар h 409,15 435,38 43.324 18.862.271 10.826 4.429.658 33.151 14.433.281 43.977 18.862.939
3 Хидролог за подземне воде h 409,15 435,38 4.401 1.915.958 1.094 447.549 3.373 1.468.574 4.467 1.916.123
4 Хидротехничар за катастар објеката h 409,15 435,38 3.671 1.598.409 918 375.670 2.807 1.222.328 3.726 1.597.998
5 Референт за геодетске послове h 642,95 684,17 4.401 3.010.900 1.094 703.294 3.373 2.307.795 4.467 3.011.090
6 Инжењер за мелиорације h 642,95 684,17 7.518 5.143.366 1.877 1.206.675 5.754 3.936.630 7.631 5.143.306
7 Машински инжењер зацрпне станице h 642,95 684,17 7.519 5.144.229 1.879 1.208.101 5.753 3.935.866 7.632 5.143.966
8 Механичар хидромашинских постројења h 409,15 435,38 18.432 8.024.847 4.602 1.883.111 14.107 6.142.028 18.710 8.025.139
9 Руковаоц црпне станице h 409,15 435,38 193.788 84.371.273 48.435 19.817.286 148.273 64.555.265 196.709 84.372.552
10 Инжењер за електроопрему h 642,95 684,17 5.217 3.569.029 1.302 837.024 3.993 2.731.802 5.295 3.568.826
11 Погонски електричар h 409,15 435,38 9.320 4.057.764 2.328 952.635 7.132 3.104.930 9.460 4.057.565
12 Хидроградјевински радници h 241,11 256,56 166.057 42.603.479 41.515 10.009.783 127.041 32.593.680 168.557 42.603.463
13 Израда елабората: а) Билтени 7.283.074 1.793.480 5.489.593 7.283.073

б) Катастар објеката 20.373.026 3.302.222 16.905.346 20.207.568
СВЕГА I 213.783.998 48.804.304 164.815.615 213.619.919

II РЕДОВНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1 Измуљивање канала - машински до 2 м3 m3 93 98 360.694 35.250.611 25.970 2.421.945 298.013 29.124.788 323.983 31.546.733
Измуљивање канала - машински преко 2 м3 m3 80 84 606.956 50.978.202 64.257 5.149.538 406.012 34.100.923 470.268 39.250.461
Измуљивање канала - машински-дуга стрела m3 129 142 374.863 53.189.287 32.693 4.211.891 368.098 52.229.460 400.792 56.441.351

2 Измуљивање канала - машински čas 4.873 5.375 2.202 11.835.262 257 1.249.830 1.442 7.751.052 1.698 9.000.882
3 Измуљивање канала - ручно m3 393 418 8.719 3.646.012 402 158.073 2.663 1.113.707 3.065 1.271.780
4 Разастирање нових депонија m3 61 67 1.041.518 69.979.573 208.889 12.723.435 972.000 65.308.655 1.180.889 78.032.091
5 Разастирање старих депонија m3 61 67 281.809 18.934.735 133.462 8.129.146 366.438 24.620.962 499.899 32.750.108
6 Утовар и транспорт m3 358 381 40.373 15.376.893 13.876 4.962.091 44.489 16.944.570 58.366 21.906.661
7 Специфично 2.648.005 494.316 3.142.321
БИЉНА ВЕГЕТАЦИЈА 0 0

8 Машинско кошење - сувоземно m2 1 1 17.997.908 19.077.782 275.710 272.953 15.317.369 16.236.411 15.593.079 16.509.364
9 Машинско кошење - пловно m2 1 1 3.109.714 3.420.686 2.084.639 2.293.103 2.084.639 2.293.103

10 Ручно кошење m2 3 4 5.180.208 18.441.542 580.654 1.945.190 3.608.752 12.847.158 4.189.406 14.792.348
11 Сузбијање вегетације - хемијским путем m2 1 1 5.454.910 7.691.423 4.658.455 6.568.422 4.658.455 6.568.422
12 Сузбијање вегетације - рибом m2 4 5 849.434 3.822.455 0 0 0
13 Ручно сечење шибља m2 10 11 1.000.293 10.693.128 253.640 2.549.080 522.565 5.586.222 776.205 8.135.301
14 Ручно кршење баграмца m2 30 32 795.221 25.502.724 175.048 5.275.941 768.210 24.636.509 943.258 29.912.449
15 Машинско тарупирање багремца и шибља m2 24 26 1.394.243 35.706.573 280.011 6.723.072 1.739.328 44.544.180 2.019.339 51.267.251
16 Машинско тарупирање багремца и шибља m2 16 120.000 1.970.400 477.981 7.848.454 477.981 7.848.454
17 Специфично 8.373.652 3.615.243 28.062.485 31.677.728

СВЕГА II 393.890.940 62.035.430 380.311.243 442.346.673
III  ПОСЕБНИ РАДОВИ

 - ОБЈЕКТИ -
1 Мостови и пропусти 44.661.821 3.288.835 34.423.170 37.712.005
2 Уставе - градјевински део 4.324.122 6.151.641 6.151.641
3 Зграде црпних станица 2.443.576 27.319 2.242.045 2.269.363
4 Зграде чуварница и машиниста 787.837 57.580 3.046.937 3.104.518
5 Далеководи 559.123 109.424 109.424
6 Трафо станице 856.839 0 0
7 Зграде осталих функција 889.729 166.430 2.250 168.680
8 Остали објекти 328.111 1.710.791 1.710.791

 - ОПРЕМА - 0
МАШИНСКИ ДЕО 0

9 Стабилна црпна постројења (машински део) 16.608.681 1.537.487 6.656.150 8.193.637
10 Мобилна црпна постројења (машински део) 1.629.987 1.292.561 765.082 2.057.643
11 Уставе - машински део 1.474.046 38.120 851.130 889.250

ЕЛЕКТРО ДЕО 0
12 Далеководи 3.841.488 1.324.542 1.324.542
13 Кабловски водови 874.402 195.451 195.451
14 Трафо станице 5.108.690 551.723 2.037.077 2.588.800
15 Црпне станице 4.617.497 1.112.991 4.275.716 5.388.707
16 Устеве и остали објекти 127.140 200.050 38.949 238.999
17 Радио и телефонски везе 1.279.993 302.750 1.577.000 1.879.750
18 Мерни уредјаји 853.266 11.500 25.893 37.393

 - ЦРПНЕ СТАНИЦЕ - 0
19 Стабилна црпна постројења h 61.082.428 2.837.736 16.056.104 18.893.841

19a Утрошак електричне енергије din 60.889.799 9.877.117 24.047.716 33.924.834
20 Мобилна (покр.)  црпна постројења h 8.031.527 467.434 2.828.752 3.296.186

СВЕГА III 221.270.103 21.769.634 108.365.821 130.135.455
IV РАД ВАН НОРМАТИВА

1 Одржавање акумулација 6.233.004 599.177 2.661.274 3.260.451
СВЕГА IV 6.233.004 599.177 2.661.274 3.260.451

V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ
Радови на побољшању ефеката одводњавања на 
планским водопривредним подручјима према потребама 233.482.509 43.713.521

ХМО 110.159.422 105.654.174
СВЕГА V 343.641.931 149.367.695

VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
1 Накнаде штете 714.338 17.388 714.338 731.726
2 Осигурање водопривредних објеката 15.000.000 3.718.505
3 Амортизација водопривредних објеката 84.000.000 82.948.991
4 Хитне интервенције 39.830.508 7.841.329

СВЕГА VI 139.544.847 17.388 714.338 95.240.551
VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ 

ХИДРОСИСТЕМА
1 Одржавање дела хидросистема 39.000.000 115.416.997
2 Надела и Босут 15.631.444 975.506 10.153.470 11.128.976

СВЕГА VII 54.631.444 975.506 10.153.470 126.545.973
VIII НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

1 Рад 79.949.142 6.706.425
СВЕГА VIII 79.949.142 6.706.425

IX ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА
1 Трошкови надзора 32.091.330 3.488.785 17.323.993 24.900.213
2 Трошкови функционисања ЈВП 155.872.485 148.449.986

СВЕГА IX 187.963.815 3.488.785 17.323.993 173.350.199
УКУПНО I - IX 1.640.909.223 137.690.224 684.345.772 1.340.573.359

ПДВ 18% 236.561.593 23.963.424 120.063.917 173.532.122

УКУПНО СА ПДВ 1.877.470.815         161.653.648      -              804.409.689         1.514.105.481        



Прилог бр. 3

(000 дин.)

6 : 5 6 : 4
1 2 3 4 5 6 7 8
I ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 816.707 638.540 641.500 584.327 91,09% 91,51%

I.1 Накнада за коришћење Хс ДТД
 (од 1 до 4) 115.216 103.714 118.327 143.571 121,33% 138,43%

1 Накнада за пловидбу 35.650 13.184 19.367 48.942 252,71% 371,22%

2 Накнада за снабдевање водом индустрије 13.716 9.033 12.574 14.110 112,22% 156,21%

3 Накнада за снабдевање водом рибњака 39.323 49.902 52.896 51.591 97,53% 103,38%

4 Накнада за снабдевање водом пољопривреде 26.527 31.595 33.490 28.928 86,38% 91,56%

I.2 Накнада коришћење вод. објеката за 
одвођење отпадних вода 170.205 200.918 212.973 230.759 108,35% 114,85%

I.3 Накнада за одводњавање 189.622 229.193 179.000 115.000 64,25% 50,18%

I.4 Накнада за коришћење водног земљишта 44.908 48.113 51.000 65.500 128,43% 136,14%

I.5 Средства из буџета АПВ (за спровођење 
страних вода) 65.578 0 0 27.130 _ _

I.6 Продаја траве, трске, песка и земље 3.831 2.548 2.700 2.367 87,67% 92,90%

I.7 Потраживања од накнада из 
ранијег периода 227.347 54.054 77.500 _ _ _

(000 дин.)

6 : 5 6 : 4
1 2 5 6 5 6 7 8

II.1
Програм одржавања и функционисања ХС 
ДТД 
(од 1 до 5) 

816.707 638.540 641.500 565.185 88,10% 88,51%

1 Погон и одржавање ХсДТД 500.140 421.348 385.000 335.402 87,12% 79,60%

2 Амортизација 259.830 172.013 214.200 195.402 91,22% 113,60%

3 Осигурање водопривредних објеката 13.813 14.000 14.000 9.562 68,30% 68,30%

4 Трошкови функционисања ЈВП 37.924 31.179 28.300 24.819 87,70% 79,60%

5 Трошкови надзора 5.000 0 0 0 _ _

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ФУНКЦИОНИСАЊА ХС ДТД У 2009. ГОДИНИ

Ред. 
бр. О П И С План 

2008.
Наплаћено
у 2008.

План 
2009.

Наплаћено
у 2009.

%

План 
2009.

Реализовано 
у  2009.

%ред.
бр. ОПИС План 

2008.
Реализовано 

у  2008.



Прилог бр. 3.a.

Ред. 
бр. Опис позиције рада Јединиц

а мере
Јединична 

цена Количина Износ

I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ
1.Припрема и надзор

1 Главни инжењер за послове хидротехнике час 793,02 3.600 2.854.872,00
2 Главни инжењер за послове грађевинарства час 793,02 1.800 1.427.436,00
3 Главни инжењер за послове машинства час 793,02 5.400 4.282.308,00
4 Главни инжењер за послове електротехнике час 793,02 3.600 2.854.872,00
5 Самостални инжењер за биолошку заштиту и хортикултуру час 684,17 1.800 1.231.506,00
6 Самостални инжењер за пловидбу и коришћење простора час 684,17 1.800 1.231.506,00
7 Самостални инжењер за послове грађевинарства час 684,17 1.800 1.231.506,00
8 Самостални инжењер за коришћење Хидросистема час 684,17 3.600 2.463.012,00
9 Референт заштите на раду и противпожарне заштите час 684,17 1.800 1.231.506,00
10 Самостални техничар за  грађевинске послове час 435,38 1.800 783.684,00
11 Самостални референт за геодетске послове час 435,38 1.800 783.684,00
12 Самостални референт-евидентичар пловидбе и кор.вод.зем. час 435,38 1.800 783.684,00
13 Деоничарски техничар час 435,38 23.596 10.273.226,48
14 Погонски техничар час 435,38 9.000 3.918.420,00
15 Каналски радник час 256,56 42.739 10.965.117,84

СВЕГА 1 46.316.340,32

2.Погон и превентивно одржавање
1 Уставе 22.186.871,96
2 Преводнице 31.792.306,91
3 Црпне станице 9.914.487,50
4 Остали објекти 3.818.120,26

СВЕГА 2 67.711.786,63
УКУПНО I 114.028.126,95

II.РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА
1.Канали

1 Измуљење канала пловном механизацијом м3 296,00 308.502 91.316.592,00
2 Израда касета за одлагање наноса м3 257,96 19.479 5.024.802,84
3 Осигурање обала филтер пластиком м2 1281,50 380 486.970,00
4 Сађење корпарске врбе у свргу осигурања обела м 60,15 3.745 225.261,75
5 Поправка мање оштећених кам. и бет. облога новим матер. м2 2470,00 136 335.920,00
6 Поправка мање оштећених кам. и бет. облога пост. матер. м2 1340,00 170 227.800,00
7 Равнање инспекционе стазе м2 0,62 309.122 191.655,64
8 Кошење траве на обалама канала механизацијом м2 1,06 2.934.863 3.110.954,78
9 Кошење корова и трске на обалама канала механизацијом м2 3,09 1.963.996 6.068.747,64
10 Сечење трске и корова на обалама канала ручно м2 9,40 190.998 1.795.381,20
11 Сечење шибља на обалама канала механизацијом м2 12,31 805.296 9.913.193,76
12 Сечење шибља на обалама канала ручно м2 10,69 329399 3.521.275,31
13 Сечење дрвећа Ф-11цм на обалама канала ком. 491,75 1.171 575.839,25
14 Хирбицидисање шибља и корова на обалама канала м2 1,41 210.748 297.154,68
15 Хирбицидисање растиња на облогама м2 1,33 72.769 96.782,77
16 Кошење подводног растиња пловном косачицом м2 2,34 3.567.990 8.349.096,60
17 Обнављање и бојење сталних,граничних и стацио. Белега ком. 146,47 452 66.204,44

ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА
НА ОДРЖАВАЊУ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ХС ДТД У 2009 ГОД.
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Прилог бр. 3.a.

Ред. 
бр. Опис позиције рада Јединиц

а мере
Јединична 

цена Количина Износ

18 Чишћење облога канала ручно м2 12,46 88.910 1.107.818,60
19 Подмлађивање корпарске врбе м 51,04 7150 364.936,00

СВЕГА 1 133.076.387,26

2.Објекти
1 Уставе 6.090.464,64
2 Преводнице 6.913.976,90
3 Црпне станице 3.151.021,65
4 Остали објекти 1.285.683,20
5 Функционалне зграде 258.545,16

СВЕГА 2 17.699.691,55
УКУПНО II 150.776.078,81

III.ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА
1.Објекти

1 Обнављање  електро-машинске опреме ц.с. Жабаљ 5.457.248,66
2 Обнављање  машинске опреме првог поља уставе Бездан 2.400.120,00
3 Обнављање  електро опреме првог поља уставе Бездан 2.335.468,98
4 Обнављање  машинске опреме преводнице Кајтасова 4.207.859,89
5 Обнављање  електро опреме I i II поља бране на Тиси 373.080,60
6 Обнављање  машинске опреме једног поља бране на Тиси 11.012.633,00
7 Обнављање  машинске опреме уставе Жабаљ 0,00
8 Израда нисконапонског прикључка за хидрочвор М.Стапар 0,00
9 Бетонирање платоа на хидрочвору Нови Сад 598.260,00

СВЕГА 1 26.384.671,13

2.Функционалне зграде  
СВЕГА 2 37.787.501,00

УКУПНО III 64.172.172,13

IV.ПРОЈЕКТНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА
УКУПНО IV 3.383.118,40

V.НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
УКУПНО V 3.042.613,00

ПОГОН И ОДРЖАВАЊЕ ХС ДТД (I+II+III+IV+V) 335.402.109,29
  VI. АМОРТИЗАЦИЈА

УКУПНО VI 195.402.861,00

VII. СРЕДСТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ ВОДОПР.ОБЈЕКАТА
УКУПНО VII 9.561.868,00

VIII. ТРОШКОВИ ЈВП
УКУПНО VIII 24.819.000,00

УКУПНО I - VIII 565.185.838,29
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Прилог бр. 4.

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ВОДОПРИВРЕДИ

ПРОЈЕКАТ
ПЛАНИРАНИ 

РАДОВИ У 2009. 
ГОД.

ИЗВРШЕНИ РАДОВИ
 У 2009. ГОД. ИЗВОР

1
Изградња и реконструкција насипа на Тиси, 
Тамишу и другим водотоцима 971.539.500                490.660.499                   

Фонд за капитална 
улагања

2 Реконструкција заштитних шума 33.000.000                 32.985.748                     АПВ
3 Регулационо санациони радови 66.000.000                 64.092.560                     АПВ
4 Санација објеката за одбрану од поплава 167.850.000                РС
5 Противерозиони радови 23.850.000                 РС
6 Санација слабих места на Дунаву 44.467.736                 30.461.900                     Светска банка

7
Набавка мобилне опреме за одбрамбену линију 
града Новог Сада 714.100.000                Светска банка

    

1 Изградња и реконструкција 20.600.000                 
Фонд за капитална 

улагања
2 Изградња двонаменских система 14.900.000                 АПВ
3 Рехабилитација мелорационих система 167.294.406                131.272.770                   Светска банка

    

1 Изградња - наставак 270.950.000                55.633.683                     
Фонд за капитална 

улагања
2 Изградња - наставак и инвестиционо одржавање 63.200.000                 45.112.874                     АПВ

 Изградња и реконструкција објеката Хс ДТД 90.640.000                 8.643.209                       
Фонд за капитална 

улагања

 УКУПНО 2.648.391.642             858.863.243                    

ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ

СИСТЕМИ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМИ

ХС ДТД 



 Прилог бр. 5

Преглед извршених радова на 
редовном  одржавању зaштитних
водопривредних објеката  за   I - XII  2009. год. 

                                      
  Водопривредно предузеће: ЈВП"Воде Војводине"

Гр
уп
а Ред. 

број ПОЗИЦИЈА РАДОВА Јед. 
мере Количина I-III

Јединична 
цена
 I-III
дин

Укупно 
I-III
дин

Количина
IV-XII

Јединична 
цена
 IV-XII
дин

Укупно
 IV-XII
дин.

УКУПНО
У 2009. 
Дин.

 I   НАСИПИ
I.1 ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ

1 Секторски руководилац h 1.757,93 745,24 1.310.079 6236,07 793,02 4.945.328 6.255.408
2 Деонични техничар h 7.035,00 409,15 2.878.372 24938,47 435,38 10.857.711 13.736.083
3 Чувар насипа h 24.694,52 241,11 5.954.096 87408,76 256,56 22.425.591 28.379.687
4 Шумарски референт h 613,66 642,95 394.553 1994,79 684,17 1.364.775 1.759.328
5 Руководилац за одбрану од поплава h 1378,13 855,22 1.178.604 1.178.604
6 Помоћник руководиоца за одбрану h 2853,23 793,02 2.262.668 2.262.668
7 Хидротехничар h 2853,23 435,38 1.242.239 1.242.239
8 Техничар УКТ h 1819,13 435,38 792.013 792.013
9 Радио механичар h 1819,13 435,38 792.013 792.013

I.2 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
1 Равнање круне насипа m2 1244041 0,36 441.635 441.635
2 Кошење траве насипа, механизовано m2 94763897,67 0,88 83.297.466 83.297.466
3 Кошење траве насипа, ручно m2 1495688 3,23 4.835.559 4.835.559
4 Кошење шибља, механизовано m2 6529513,25 1,10 7.175.935 7.175.935
5 Сечење шибља, ручно m2 840108,01 4,05 3.403.278 3.403.278
6 Хербицидисање корова, рад m2 471.522,08 0,81 380.518 1207829 0,85 1.031.486 1.412.004
7 Хербицидисање облога, рад m2 25.126,00 3,36 84.348 139983,6 3,57 499.881 584.229
8 Чишћење облога (кејова) у насељима m2 50.252,00 11,84 594.783 244662,78 12,60 3.081.528 3.676.310
9 Одржавање насипских капија ком 41,00 1.211,27 49.662 72 1.275,91 91.866 141.527
10 Обнављање и одржавање белега ком 154,00 24,75 3.812 1009 24,75 24.973 28.784
11 Одржавање телефонских линија km. 0
12 Заштита ШЗП ha 0

I.3. ПОСЕБНИ РАДОВИ 847.458 46.174.401 47.021.858
УКУПНО I: 12.497.680 195.918.951 208.416.631

II  РЕГУЛИСАНИ ВОДОТОЦИ И РЕГУЛАЦИОНЕ ГРАЂЕВИНЕ 
II.1. ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ

1 Секторски руководилац h 721,91 745,24 537.998 2439,01 793,02 1.934.184 2.472.182
2 Деонични техничар h 2.078,94 409,15 850.599 7694,01 435,38 3.349.818 4.200.417
3 Чувар насипа h 6.660,46 241,11 1.605.904 24787,65 256,56 6.359.519 7.965.423

II.2. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
1 Кошење траве корита водотока, меха. m2 3101556 0,72 2.226.917 2.226.917
2 Кошење траве корита водотока, ручно m2 1005959,17 3,23 3.252.266 3.252.266
3 Кошење шибља, механизовано m2 296758 1,10 326.137 326.137
4 Сечење шибља, ручно m2 488244 4,05 1.977.876 1.977.876
5 Кошење растиња пловном механизацијом m2 110361 1,05 115.769 115.769
6 Хемијско третирање облоге m2 0 3,57 0 0
7 Чишћењеминор корита од наноса m3 3872,09 396,32 1.534.587 1.534.587
8 Чишћење облога (кејова) у насељима m2 124040 12,60 1.562.284 1.562.284
9 Поправка мањих оштећења облоге m2 681 1.652,62 1.125.434 1.125.434
10 Одржавање капија ком 0 1.322,56 0 0
11 Обнављање и одржавање белега ком 0 24,75 0 0
12 Одржавање телефонских линија km.
13 Прегл. стања обала и рег. грађ. са плов. km. 462 3.027,08 1.398.511 1.398.511
14 Конт.сним. и реко. стања обала и рег. гр. prof. 300 9.242,26 2.772.678 2.772.678
15 Израда елаб. одр. оштећених рег. грађ. ком 8,5 19.436,63 165.211 165.211
16 Израда елаб. осигурања обала и корита р. оштећених р ком 8,5 69.971,85 594.761 594.761
17 Извођ. радова по појединим рег. грађ. m2 810.761 810.761
18 Уклањање дрвећа, пред. и отпад. мат. 2.554.577 2.554.577
19 Израда катастра  водозахвата ком 2 55.380,34 110.761 110.761
20 Израда катастра водоиспуста ком 6 68.028,13 408.169 408.169
21 Снимање евиденционих профила km 0 40.341,03 0 0

II.3 ПОСЕБНИ РАДОВИ 1.334.884 1.334.884
УКУПНО II: 2.994.501 33.915.103 36.909.604

III ОПРЕМАЊЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА
III.1 ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ

1 Одржавање центра за одбрану h 350,00 241,11 84.389 1069,81 255,58 273.418 357.807
2 Одржавање механизације h 350,00 241,11 84.389 1069,81 255,58 273.418 357.807
3 Вежба дин. 115.131 373.023 488.154
4 Брод "Авала" h 0 0
5 Брод "Модран" 88.765 287.595 376.360
6 Брод  "Дуцко" h 115.704 374.883 490.587

III.2. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ 0
1 Брод "Авала" дин. 0
2 Брод "Модран" дин. 0
3 Брод "Дуцко" и остала механизација дин. 0

УКУПНО III: 488.377 1.582.338 2.070.714

IV ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА
IV.1 ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ

1 Секторски руководилац h 68,00 642,95 43.721 216 793,02 171.292 215.013
2 Шумарски техничар - бујичар h 68,00 409,15 27.822 207 435,38 90.124 117.946
3 Теренско возило km. 754,00 39,38 29.693 2315 42,46 98.295 127.987

IV.2. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
1 Чишћење од муља машински m3 100 268,76 26.876 26.876
2 Чишћење од муља ручно m3 5 1.026,24 5.131 5.131
3 Уклањање мат.из регулисаног корита 0
4 Уклањање мат.из не регулисаног корита 0
5 Сечење шибља у кориту m2 1500 4,20 6.297 6.297
6 Сечење дрвећа у заплављу kom. 100 188,93 18.893 18.893
7 Сечење шибља у заплављу m2 10000 4,20 41.980 41.980
8 Чишћење слапишта машински m3 0 268,76 0 0
9 Чишћење слапишта ручно m3 45 1.038,44 46.730 46.730

IV.3. ПОСЕБНИ РАДОВИ 800.000 800.000
УКУПНО IV: 101.235 1.305.618 1.406.853
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 Прилог бр. 5

  Водопривредно предузеће: ЈВП"Воде Војводине"

Гр
уп
а Ред. 

број ПОЗИЦИЈА РАДОВА Јед. 
мере Количина I-III

Јединична 
цена
 I-III
дин

Укупно 
I-III
дин

Количина
IV-XII

Јединична 
цена
 IV-XII
дин

Укупно
 IV-XII
дин.

УКУПНО
У 2009. 
Дин.

V БРАНЕ, РЕТЕНЗИЈЕ  И  АКУМУЛАЦ. (за заштиту од поплава)
V.1. ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ

1 Руководилац бране h 184,81 642,95 118.824 659,71 684,17 451.354 570.178
2 Техничар бране h 322,50 409,15 131.952 1150,69 435,38 500.987 632.940
3 Радник металске струке h 74,94 409,15 30.663 266,06 435,38 115.837 146.500
4 Радник електро струке h 0 435,38 0 0
5 Чувар бране h 3.856,74 241,11 929.897 11972,98 256,56 3.071.788 4.001.685

V.2. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
1 Кошење траве , механизовано m2 124873 0,88 109.763 109.763
2 Кошење траве , ручно m2 116493 3,23 376.622 376.622
3 Сечење шибља, ручно m2 103743 4,05 420.263 420.263
4 Чишћење облога од растиња m2 40764 12,60 513.423 513.423
5 Ручно равнање круне бране m2 1291 297,14 383.613 383.613
6 Одрж. приступног пута по круни m2 246 227,95 56.075 56.075
7 Ручно чишћење муља и наноса m2 2085 76,97 160.478 160.478
8 Поправка оштећења косина од кам. насл. m2 21 1.609,39 33.797 33.797
9 Попра.оштећења косина од кам.набачаја m2 0 1.188,49 0 0

V.3. ПОСЕБНИ РАДОВИ 3.044.961 3.044.961
УКУПНО V: 1.211.337 9.238.962 10.450.299

VI ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМИ
VI.1. ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ

1 Високе бране дин. 0
2 Хс ДТД дин. 7.130.000 7.130.000
3 Босут дин. 441.887 4.258.112 4.700.000
4 Северна Бачка дин. 0
5 Макиш дин. 0
6 Галовица дин. 109.483 62.650 172.133

VI.2. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ 0
1 Високе бране дин. 0
2 Хс ДТД дин. 20.000.000 20.000.000
3 Босут дин. 2.778.841 2.778.841
4 Северна Бачка дин. 0
5 Макиш дин. 0
6 Галовица дин. 18.017 821.776 839.792

УКУПНО VI: 569.386 35.051.379 35.620.765
УКУПНО (I- VI): 17.862.516 277.012.350 294.874.866

ПДВ: 3.215.253 49.862.223 53.077.476
 УКУПНО СА ПОРЕЗОМ: 21.077.769 326.874.573 347.952.342

 Инвеститорски трошкови: 1.053.888 16.343.729 17.397.617

 СВЕ УКУПНО: 22.131.657 343.218.302 365.349.959
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Прилог бр. 5.а.

1 Д.21.4. Брана Велико Средиште, на 
Марковачком потоку 0+000 - 3+500

Ревитализација одводног канала (Марковачког потока) од улива у
Вршачки канал до бране Велико Средиште (чишћење од
вишегодишње вегетације, измуљење и разастирање). Прва фаза
чишћење од вишегодишње вегетације.

5.000.000 5.000.000 4.998.655

2 Д.12.1. Дунав,
Апатин - Богојево 21+100 Санација насипа прве одбрамбене линије. Активне лисичје рупе и

улегао насип. 1.020.194 1.020.194 1.019.950

3 Д.12.1. Дунав,
Апатин - Богојево 2+525 - 2+800

Санација брањене ножице насипа (извора и водолежи) израдом
пешчаног баласта на деоници ниског терена у брањеној ножици
насипа.

7.000.000 7.000.000 7.000.000

4 Д.12.1. Дунав,
Апатин - Богојево 0+000 - 3+400 Тарупирање испод Електро водова 213.529 213.529 213.529

5 Д.11.2. Дунав, Вајска - Младеново 66+330 - 68+330
Санација брањене ножице насипа (извори и водолежи) израдом 
пешчаног баласта од км 67+210 до км 67+507 и санација 
латералног канала кд км 66+330 - км 68+330 .

5.250.001 5.250.001 5.249.616

6 Д.17. Тиса, Д.17.1.2.л.н. од ц.с. Кумане 
до км 22+500

ло. км 
43+350-44+500      Санација небрањене стране насипа - глиненог екрана 4.000.000 4.000.001 254.819

7
Д.9.1. Дунав л.о. 
Дунава од ушћа Тамиша до ушћа 
Наделе

59+042 - 61+700 Санација (стабилизација) круне дунавског насипа 5.400.000 5.400.000 3.658.457

8 С.2.7. Брана и акумулација "Павловци" 19+300 
(км канала Кудош)

Санациони радови на Брани "Кудош" Павловци. Санација 
затварачнице и замена вентила. Ронилачки радови и утврђивање 
степена оштећења на затварачници и уливном шахту на темељном 
испусту.

1.205.405 1.205.405 251.507

9 С.4.5. Сава,  десни насип Чеврнтија - 
Мачванска Митровица 25+800 Санација табластог затварача на устави " Стојшића Богаз". 182.524 182.524 182.524

10 С.2.7. Брана и акумулација "Павловци"
С.2.6. Брана и акумулација "Борковац"

19+300 км 
(канала Кудош)

5+141км 
(канала Борковац)

Посебни радови на геодетском осматрању (хоризонтална и 
вертикална померања и обрада података), хидролошка осматрања 
мерење нивоа подземних вода и мерење протицаја на брани.

2.300.452 2.300.452 2.300.452

11 С.2.3. Сава - Устава  "Босут" 160 + 200 
( км реке ) Радови на  устави "Босут". Санација табластог затварача. 3.211.620 3.211.620 0

УКУПНО: 34.783.725 34.783.725 25.129.509

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ, УГОВОРЕНИХ И ИЗВРШЕНИХ ПОСЕБНИХ РАДОВА НА ПОПРАВКАМА ЗАШТИТНИХ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА У 2009. ГОДИНИ 

Ред. 
бр. Река                   Сектор/деоница

Стационажа 
локације слабог 

места
Објекат - оштећење

Планирана 
вредност радова 

(дин)

Уговорена вредност 
радова
(дин)

Вредност извршених 
радова 
(дин)



Прилог бр.6.

Ред. б Река              
Сектор/деоница

Стационажа локације 
слабог места Објекат Планирана вредност 

радова (дин)

Уговорена вредност 
радова 

(дин)

Вредност извршених 
радова 

(дин)

1)  Регулационо-санациони радови у кориту и приобаљу реке Дунав 

1 Д.12.2. Дунав,                       
Кучка - Апатин

1401+234 - 1401+400    
(км реке)

Санација и осигурање леве обале Дунава код Апатина (од 
рибарске централе до старог кеја).  (прва фаза радова од км 
1401+400 до км 1401+385,5)  

13.000.000 13.000.000 13.000.000

2 Д.11.2. Дунав, Вајска - 
Младеново 66+330 - 68+330

Санација брањене ножице насипа (извори и водолежи) израдом 
пешчаног баласта од км 67+210 до км 67+344,1 и санација 
латералног канала од км 66+330 до км 68+330. (прва фаза радова)

5.000.000 5.000.000 4.999.596

УКУПНО: 18.000.000 18.000.000 17.999.596

2)  Регулационо-санациони радови у кориту и приобаљу реке Тисе 

3
Д.15.2. Тиса,                          
десни насип од Жабља до 
Мошорина

32+520 - 32+740
(км реке)

Санација и осигурање десне обале реке Тисе код Жабља од км 
32+520 до км 32+740 (км насипа 32+776 - 32+996) 14.000.000 14.000.567 14.000.567

4
Д.13.2.  Тиса, Кереш ,             
десни и леви насип од ушћа 
у Тису до Велебита

л.о.  2+155 - 7+500 
д.о. 1+814 - 7+500

Санација и профилисање леообалног и деснообалног насипа на 
Керешу (прва фаза радова десна обала од км 1+825 до км 3+500). 5.000.000 5.000.001 4.981.409

УКУПНО: 19.000.000 19.000.568 18.981.976

3)  Регулационо-санациони радови у кориту и приобаљу реке Саве 

5 С.2.3. л.о. Саве од источно 
ободног канала до Јамене.  143+800 - 174+600

Санације левообалног савског насипа од Босута до Јамене 
оштећеног деловањем дивљих животиња (лисичје и јазавичје 
рупе) и стабилизација круне насипа.

5.000.000 5.000.000 3.615.653

УКУПНО: 5.000.000 5.000.000 3.615.653

4)  Регулационо-санациони радови у кориту и приобаљу осталих водотока

6 Д.19.6 и Д.19.7.Златица 
32+300 - 33+300
34+100 - 35+540
21+737 - 27+414

Чишћење минор корита Златице. Измуљење минор корита од км 
32+300 до км 33+300 и од 34+100 до км 35+540 и разастирање 
депонија од км 21+737 до км 27+414.

4.003.015 4.000.000 4.000.000

7
Д.20.3.1. Стари Бегеј, 
Држ.граница-Јанков Мост л.о. км.  8+485 Уклањање остатка порушеног старог моста код Банатског Двора 2.000.000 2.000.000 1.496.578

8
Д.21.1.4. Гранични насип од 
Ројге дуж државне границе 
до Брзаве

0+000 - 10+250 Санација Граничног насипа од км 0+000 до км 19+728, прва фаза 
радова од км 0+000 до км 10+250 (од Ројге према Брзави). 5.000.000 5.000.000 4.999.985

9
Д.21.6.  Тамиш
Линија одбране (насипи 
висок терен и уставе)

53+800 - 56+185 Санација (стабилизација) круне левообалног одбрамбеног насипа 
реке Тамиш од км 53+800 до км 56+185 (код Сакула). 3.000.000 3.000.000 2.999.910

10 Д.7.2. Нера 17+500 - 19+500
(км реке)

Уређење коридора на реци Нери, (уклањање биљне вегетације из 
мајор корита реке узводно од порушеног моста на Нери и 
уклањање навоза на мост)

10.000.000 10.000.000 9.998.861

УКУПНО: 24.003.015 24.000.000 23.495.335

УКУПНО  1)+2)+3)+4): 66.003.015 66.000.568 64.092.560

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РЕГУЛАЦИОНО-САНАЦИОНИХ РАДОВА ПЛАНИРАНИХ, УГОВОРЕНИХ И ИЗВРШЕНИХ У 2009. ГОДИНИ 



Прилог бр. 7

Уговорени и изведени радови у 2009. г.
уговорена 

вредност радова
реализовано 
до краја 2009.

I Рехабилитација система за одводњавање

Рехабилитација дренажног система ’’Плавна’’ – Главни канал 25 км 82.827.771 56.377.098

реализовано до краја 2008. год: 26 450 673 дин

плаћено на име разлике у цени 5 916 580 5.916.580

рок завршетка: 16.07.2008. – 16.01.2010.

Реконструкција дренажног система ’’Плавна’’- три уставе Берава, Брзава, Карашица 3.691.851 3.691.851

завршено: јун 2009.

Реконструкција дренажног система ’’Плавна’’- мост на главном каналу км 19+650 10.943.600 10.943.600

завршено: јун 2009.

Реконструкција дренажног система ’’Плавна’’- секундарни канали 19.674.714 19.230.936

рок завршетка: април 2010.

Реконструкција дренажног система ’’Товарник’’ -  Главни канал 13, 5 км, 33.200.428 27.552.234

рок завршетка: април 2010.

Реконструкција дренажног система ’’Товарник’’ - Секундарни канали и камена облога 6.168.943 3.059.339

завршено: август 2009.

Санација доводног канала ЦС Купусина 12.354.657 4.501.132

рок завршетка: март 2010.

Укупно системи за одводњавање: 168.861.964 131.272.770

II Рехабилитација заштитних водопривредних објеката

Санација леве обале реке Дунав км 1401+400 – км 1401+479 код Апатина (ножица обалоутврде)  25.464.817 11.458.980

реализовано до краја 2008. год. 14 005 836 дин

рок завршетка: 15.10.2008. – 15.04.2009.

Санација леве обале реке Дунав км 1284+400 – км 1284+000 – напер 2 код Гложана 19.002.920 19.002.920

завршено: септембар 2009.

Укупно заштитни вод. објекти: 44.467.736 30.461.900

УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО у 2009: 161.734.670

Ред. 
Бр. 

НАЗИВ КАПИТАЛНОГ УЛАГАЊА Износ са ПДВ  
УГОВОРЕНО

Изведени 
радови у 2008.

Изведени 
радови у 2009.

Укупна 
реализација 2008-

2009.
УГОВОРИ ИЗ 2008. ГОД.

1 Реконструкција насипа на десној обали Тисе од Мошорина до Јегричке (km 21+000 до km 36+012) 482.501.750 357.999.931 109.622.904 467.622.835

2 Koначна санација тамишких насипа, од Сечња до државне границе, лева обала од km 104+350 до
km 120+375, десна обала од km 95+500 до km 113+17 428.104.226 54.668.174 317.069.098 371.737.272

7 Наставак изградње I фазе регионалног хидросистема "Северна Бачка" 170.372.624 139.126.463 13.892.258 153.018.721

8 Наставак изградње I фазе регионалног хидросистема "Банат" 140.164.043 59.090.058 41.741.425 100.831.483

9 Израда хаваријско-ремонтног затварача на Тиској страни и ремонтног затварача на каналско
страни уставе Нови Бечеj 105.765.016 86.813.964 8.643.209 95.457.173

14 Санација одбрамбене линије на левој обали Тамиша, Панчево-Уздин 48.001.619 25.633.784 20.928.664 46.562.448

15 Санација одбрамбене линије насеља Кусић на реци Нери 24.715.209 20.540.214 4.174.995 24.715.209

УКУПНО: 1.399.624.486 743.872.588 516.072.553 1.259.945.141

УГОВОРИ ИЗ 2009. ГОД.

16
Реконструкција одбрамбене линије за заштиту Новог Сада од великих вода Дунава - десна обала 
канала ДТД Савино Село - Нови Сад, од км 0+000 до км 4+171 154.716.118 24.039.072 24.039.072

17
Санација левообалног дунавског насипа, у зони Новог Сада (јужни Телеп), од км 44+250 до км 
45+101 27.285.199 0 0

18
Реконструкција одбрамбене линије за заштиту Новог Сада од великих вода Дунава - лева обала 
Дунава од км 38+400 до км 40+750 94.618.216 14.825.766 14.825.766

УКУПНО: 276.619.533 38.864.838 38.864.838

УКУПНО ИЗВОЂЕЊЕ :  1.676.244.019 743.872.588 554.937.391 1.298.809.979

5

6

7

ПРИОРИТЕТНИ РАДОВИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ ПРЕКО ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

8

9

4

РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ РЕАЛИЗОВАЛИ ПРЕКО СВЕТСКЕ БАНКЕ

1

2

3
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