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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 4 члана. У ЈВП «Воде Војводине» је на дан 
31.12.2010. године запослено 451 лицe  на  неодређено време, од чега 133 са високом стручна спремом, 
15 са вишом школском спремом, односно ВКВ, 160 са средњом стручном спремом и 143 са нижом 
школском спремом. На одређено време запослено је 12 лица, од тога 6 са високом стручном спремом, 2 
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 100 локалитет је  угрожен  процурењем  и  ерозијом  обале. 
 
 
5. ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

У складу са одредбама Законом о водама („Сл. гласник РС" бр.46/91,53/93,67/93,48/94 и 54/96) , које 
су у делу накнада, као дефинисаног прихода јавног водопривредног предузећа, важиле закључно до 
31.12.2010. године, ЈВП «Воде Војводине»  је током 2010. године стицало и прибављало 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 
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употребљених индустријских и других вода. 
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. 

У току 2010 године, прилив средстава у водопривреду, преко којих ЈВП „Воде Војводине“ 
финансира све водопривредне радове, послове и функционисање водопривредних система на подручју 
АП Војводине износи: 
                   (у 000 динара) 

Сопствена средства 3.696.771 
Буџет АПВ  335.506 
Фонд за капитална улагања 243.111 
Буџет РС     26.313 
Буџет Општина 126.967 
Средства за остварена за инвестиционо улагање 191.535 
Улагање Светске банке у водопривредне објекте 167.982 

Укупно 4.788.185 
 

Укупно утрошена средства  у водопривредне системе, радове, послове, функционисање и 
изградњу износе:  

                 (у 000 динара) 
Расходи у водопривреди 4.396.444 
Средства  за инвестициона улагања 191.535 
Утрошена средства Светске банке у системе 167.982 

Укупно 4.755.961 
 
 
 
6. ПРОГРАМИ РАДОВА 2010. ГОДИНЕ  
 
 Одржавање водопривредних објеката, технички и финансијски, представља најзначајни 
део за функционисање водопривреде на подручју Војводине. 
 
 

Табела. Одржавање водопривредних објеката  
 

  ОДРЖАВАЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА 
Потребно 

Планирана 
средства 

2010. 

Извршени 
радови 

2010. 
1 одржавање система за одводњавање  и ХМО 3.648,9 2.080,3 1.516,6 
2 одржавање и функционисање Хс ДТД 1.025,5 700 672,7 
3 одржавање заштитних објеката 689 285,9 621,3 
  - редовно одржавање заштитних објеката 569 149,9 255,6 
  - одбрана од поплава 57 73 332,3 
 - радови на репродукцији шума 30 30 8,4 
  - активности у међудржавној сарадњи 33 33 25 

  УКУПНО 5.363,4 3.066,2 2.810,6 
 

(износи у табели су у милионима динара) 
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6.1. Програм одржавања и функционисања система за одводњавање 
 

Програмом је реализовано 1,516 милијарди динара, што је 42% у односу на потребне радове по 
Програму од 3,649 милијарде динара (100% по нормативима), односно 73% у односу на План од 2,080 
милијарди динара који је конципиран на бази висине накнаде, прилог бр. 1. 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). 

Генерално у 2010. год. дат је акценат на уништавању биљне вегетације тарупирањем и сматрамо 
да је остварен бољи ефекат одводњавања на тим деловима система за одводњавање. 

 Такође су на територији извршене хитне интервенције у вредности 37,815 милиона динара. Хитне 
интервенције су се односиле у великој мери на интервенције на „спојним каналима“ у насељеним местима 
(преко 50 насељених места) током спровођења одбране од поплава од унутрашњих вода. 

 Обзиром на стање система и потребу за радовима са једне и недостатак средстава са друге 
стране, позиција  студијско истраживачког рада, била је коригована на уштрб радова. 

Репарацијом – модернизацијом пумпних агрегата побољшано је стање одводњавања на одређеним 
каналима, па је 2010. год. настављена репарација и то на следећим црпним станицама и агрегатима: ЦС 
„Медeњача“ – пумпа бр. 2, ЦС „Мали Рит“-  пумпа бр. 2, ЦС „Ланка Бирда“ пумпа бр.1. Започета је 
репарација пумпе бр. 1 на ЦС  „Плавна“ – електро. Вредност извршених радова на репарацији и 
модернизацији пумпних агрегата у току 2010. год. износи 23,6 мил. Репарација црпних агрегата је дала 
одличне резултате. 

У току године, са локалном самоуправом, настављено је активно учешће у заједничком 
финансирању дела радова на побољшању функционалности система за одводњавање (суфинансирању) 
на подручју општина: Бач, Бачки Петровац, Бачка Паланка, Бечеј, Кањижа, Кикинда, Нови Бечеј, Нови 
Кнежевац, Чока,  Житиште, Инђија. У суфинансирању су учествовали и градови: Сомбор и Зрењанин. За 
2010. год. је карактеристично да су и  месне заједнице кренуле у заједнички програм суфинансирања и то 
МЗ: Мали Иђош, Бачки Соколац, Беочин, Мошорин, Ветерник, Петроварадин, Чуруг, Темерин, Ковиљ, 
Футог, Равно Село, Нештин, Шатринци, Нови Сланкамен и Хртковци.  Укупан износ уговорених радова на 
заједничком финансирању износи 284 мил. дин., од чега је учешће ЈВП-а износило 120 мил. дин., а 
општина 164 мил. Извршени радови из средстава општина износе 91 мил. дин., а преостали део ће бити 
извршен у  2011. год.   

Поред наведеног, извршени су и радови на суфинансирању уговорени у 2009. год. у износу од  
 73 мил. дин. 
 
6.1.1. Радови на каналској мрежи система за одводњавање из програма ХМО (пријемници 
употребљених вода у каналску мрежу система за одводњавање) 
 

На свим планским водопривредним подручјима на територији Војводине из програма ХМО изведени 
су радови у износу од 111,8 милиона динара. Услед  испуштања употрбљених вода у хидромелиорационе 
канале од стране загађивача долази до повећане потребе за одржавањем каналске мреже у 
функционалном стању. Треба истаћи да је у 2010. год. мањи проценат извршења и делом због дуготрајне 
одбране од поплава од унутрашњих вода . Највише је изведено радова на планском водопривредном 
подручју „Бачка“, „Дунав“,  „Горњи Банат“ и „Шидина“  .   
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6.2. Програм одржавања и функционисања Хс ДТД  
 
 Програм одржавања и функционисања Хс ДТД за 2010. годину је реализован са  672 милионa 
динара, што је  96% од планираних  700  милиона динара. Детаљнији приказ је дат у прилогу бр. 2 и 3.  
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 
112.323.290 динара(98%). 

Редовни радови на одржавању канала и oбјеката су извршени у износу од 177.832.212 динара 
односно 90% од планираних 198.322.137 динара. Највећи радови су изведени на уклањању наноса из 
корита канала пловним багерима. Од планираних 340.000 м3 измуљено је 368.522 м3 и вредност тих 
радова износи 109.082.512 милиона динара. За потребе одлагања наноса израђене су касете укупне 
вредности 7.844.421 динара. Од већих позиција редовних радова одржавања рађено је на кошењу траве 
на обалама канала механизацијом (3.936.128 м2), кошењу подводног растиња пловним косачицама 
(3.904.046 м2), кошењу шибља на обалама канала механизацијом (1.137.266 м2). Електромашинска екипа 
је обављала послове редовног одржавања хидромашинске опреме на хидрообјектима (уставе, 
преводнице, црпне станице и др.). Укупна вредност извршених радова на редовном одржавању 
хидрообјекта износи 13.993.128динара. 

Вредност посебних радова одржавања (обнављање опреме, санације, ремонти) износи 
58.199.086 динара односно 57 % од планираног. Извршени су следећи радови: АКЗ заштита пешачке 
стазе на предпристаништу Бране на Тиси (5.866.541 дин.), обнова машинске опреме ц. ст. Жабаљ 
(2.523.270 дин.), адаптација електро опреме ЦС Богојево (11.661.604), санација машинске опреме 
преводнице Куцура (17.499.046 дин.), адаптација електро опреме преводнице Куцура (6.779.022 дин.), 
санација грађевинског дела турбинског постројења прев. Бечеј (4.172.962 дин. ), санација електро опреме 
турбинског постројења прев. Бечеј (1.726.518 дин.) 

Приликом планирања радова у 2010. години, због недостатка средстава се одустало од 
одређених радова на посебном одржавању објеката као што су обнављање опреме и ремонти   
преводница, устава и црпних станица, чиме је дошло до заостајања у посебним радовима одржавања 
хидрообјеката. Насупрот томе, редовни радови одржавања канала и објеката, највише захваљујући 
позицији измуљења пловним багерима, су извршени према планираном.  
 

 
6.3. Програм одржавања заштитних водопривредних објеката  
 

На територији АП Војводине, у циљу обезбеђења општег интереса у области вода у 2010. години 
планирани су радови за редовно одржавање заштитних објеката, одбрану од поплава и инвестициони 
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. 
 
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 2010. години износила 
су 569,0 милиона динара. Укупна вредност обезбеђених средстава и извршених радова износи 255,6 
милиона динара, што представља 45% од потребних радова дефинисаних нормативима и стандардима 
Прилог бр. 4.  

Највећи део утрошених средстава од 255,6 милиона динара обезбедила је АП Војводина у износу 
од 149,9 милиона динара, док је ЈВП «Воде Војводине» из сопствених средстава финансирало  радове у 
вредности од 105,7  милиона динара. Од тога 100 милиона за радове на одржавању и 5,7 милиона за 
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посебне радове на поправкама заштитних објеката Прилог бр. 5.  
Имајући у виду значај редовног одржавања заштитних водопривредних објеката за њихово 

поуздано функционисање AП Војводина 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 Регулационо – санациони радови 

Програмом распореда и коришћења средстава за вишенаменско коришћење и заштиту вода за 
2010. годину Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за ову позицију 
определио је средства у висини од 51,0 милиона динара, што је уврштено у програм ЈВП «Воде 
Војводине».  

Програмом АП Војводине је дефинисано финасирање регулационо - санационих радова у кориту и 
приобаљу река Дунав, Тиса, Сава и осталим водотоцима и то 45.092.098,49 динара као нереализовани 
део Програма пословања ЈВП «Воде Војводине» за 2009.годину (за радове који су уговорени и изведени у 
2009. години, али нису наплаћени) и 5.907.901,51 динара за уређење водотока (регулационо–санациони 
радови) за радове који су уговорени и извршени у 2010.години Прилог бр. 6. 

 
 
 
6.4 Одбрана од поплава 
 
6.4.1 Одбрана од поплава од спољних вода 
 

Програмом пословања за одбрану од поплава планирана су средства у износу од 57,0 милиона 
динара и то 52,0 милиона за спровођење одбране, а 5,0 милиона за набавку алата, материјала и опреме. 
Ова средства су планирана за спровођење краткотрајних одбрана од поплава рачунајући углавном на 
мере редовне одбране, за случај наиласка великих вода у условима ванредне одбране и ванредног стања 
са дужим трајањем потребно је обезбедити значајнија стредства.  

Неповољни хидролошки и метеоролошки услови у 2010. години на подручју Војводине условили су 
да се одбрана од поплава спроводи у више наврата на појединим водотоцима и да се трошкови 
спровођења одбрана повећају значајно изнад планираних средстава. Укупна вредност извршених радова 
и трошкова насталих приликом спровођења одбране од поплава у периоду од 22.12.2009. до 
31.12.2010.год., на подручју ЈВП „Воде Војводине“, износи 91.508,774,72 динара, од тога трошкови 
спровођења одбране  износе 86.496.174,72 динара (прилог бр.7.), а за набавку џакова обезбеђено је  
5.012.600,00 динара.   

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство обезбедио је 74,0 милиона, 
а Влада АП Војводине 18,0 милиона динара  за спровођење одбране од поплава.   

 
У 2010. години на подручју Војводине одбрана од поплава се спроводила у више наврата на 

појединим водотоцима. Условно можемо поделити одбрану у шест периода у току којих се одбрана 
спроводила укупно 166 дана на подручју.  
 
 Периоди спровођења одбране од поплава и загушења ледом на подручју Војводине: 
 

1. од 22.12.2009. до 25.01.2010. године   (34 дана) 
2. од 17.02.2010. до 17.03.2010. године.  (29 дана) 
3. од 16.04.2010. до 19.04.2010. године.  (  4 дана) 
4. од 18.05.2010. до 16.07.2010. године.  (59 дана) 
5. од 15.09.2010. до 24.09.2010. године   (  9 дана) 
6. од 01.12.2010. до 31.12.2010. године   ( 31 дана) 

Укупно: 166 дана  
 

Одбрана од поплава и леда у периоду од 22.12.2009.  до 25.01.2010. године.  
 Краткотрајна редовна одбрана од загушења ледом спроводила се на Тамишу од Томашевца до 
државне границе са Румунијом на 38 км и Старом Бегеју од ушћа до државне границе са Румунијом на 37 
км. Укупно је било 75 км воденог тока под одбраном од леда. 
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 Редовна одбрана од поплава се спроводила на: Дунаву на левој обали на деоници од 
Скореновца до Панчевa; Тиси на левој обали на деоници од  државне границе са Мађарском и од улива 
Бегеја; Сави на целом току на левој обали од Купинова до државне границе са Хрватском и на десној 
обали од Чеврнтије до Бановог Брода; Тамишу на деоници од државне границе са Румунијом до 
Томашевца; Брзави дуж целог тока; Нери код Кусића; Каналу Бегеј на десној обали од улива у Тису до 
Стајићева; Старом Бегеју дуж целог тока; Пловном Бегеју дуж целог тока; Марковачком Потоку на 
локалитету бране Велико Средиште; Вршачком Каналу дуж целог тока;  Азотарском Каналу и Надели.  

Ванредна одбрана се спроводила на: Сави на деоници узводно од Купинова до државне границе 
са Хрватском, Тамишу на деоници од Томашевца до државне границе са Румунијом и на Марковачком 
потоку на локалитету бране Велико Средиште. 
 Дана 10.01.2010. године, спроводила се одбрана на 399,17 км одбрамбене линије, од тога на 
72,24 км спроводила се ванредна одбрана, а на 326,93 км редовна одбрана од поплава.  
 

Одбрана од поплава у периоду од 17.02.  до  17.03.2010. год. 
 Редовна одбрана се спроводила на Дунаву од Дубовца до Панчева; Тиси лева обала од цс 
Бабатово до улува Бегеја; Сави на деоници узводно код Купинова до државне границе са Хрватском; 
Тамишу од државне границе са Румунијом до Томашевца; Брзави дуж целог тока; Нери код Кусића; 
Каналу Бегеј дуж целог тока; Старом Бегеју дуж целог тока; Пловном Бегеју дуж целог тока; Марковачком 
Потоку локалитет бране Велико Средиште; Вршачком Каналу дуж целог тока; Плазовићу и Надели.  
 Ванредна одбрана се спроводила на Сави на деоници узводно код Купинова до државне 
границе са Хрватском и на Марковачком потоку на локалитету бране Велико Средиште.  
У једном моменту, крајем фебруара, спроводила се одбрана на 256,74 км одбрамбене линије, од тога на 
3,88 км спроводила се ванредна одбрана, а на 252,86 км редовна одбрана од поплава.  
 

Одбрана од поплава у периоду од 16.04. до 20.04.2010. год. 
 У периоду од 16.04. до 20.04.2010.године спроводила се краткотрајна редовна одбрана од 
поплава на Нери код Кусића, на 3,88 км.  
 

Одбрана од поплава у периоду од 18.05. до 16.07.2010. год. 
 Редовна одбрана се спроводила на: Дунаву дуж целог тока; Тиси дуж целог тока; Сави дуж целог 
тока; Тамишу дуж целог тока; Брзави дуж целог тока; Нери дуж целог тока; Каналу Бегеј дуж целог тока; 
Старом Бегеју дуж целог тока; Пловном Бегеју дуж целог тока; Марковачком Потоку локалитет бране 
Велико Средиште;  Плазовићу код Риђице и Бачког Брега; Надели, Керешу дуж целог тока; Моравици дуж 
целог тока; Азотарском каналу; Златици, Карашцу; Кудошу локалитет бране Павловци; на објектима и 
каналима Хс ДТД .  
 Ванредна одбрана се спроводила на: Дунаву на деоници узводно од Бегеча до државне границе 
са Мађарском и низводно од Гардиноваца до Скореновца; Тиси од ушћа у Дунав до Чуруга, код Новог 
Бечеја и код Новог Кнежевца; Сави од Купинова до Хртковаца; Тамишу од Томашевца до државне 
границе са Румунијом; Брзави од улива у ДТД до државне границе са Румунијом; Нери код Кусића; Каналу 
Бегеј целим током;  Марковачком Потоку на локалитету бране Велико Средиште; Плазовићу код Риђице и 
Бачког Брега; Надели; Моравици; Азотарском каналу; Златици; Карашцу; Кудошу на локалитету бране 
Павловци; на објектима и каналима Хс ДТД .  
 Крајем јуна тачније 25.06.2010. године одбрана од поплава се спроводила на 1.038,72 км , од 
укупно 1.460,02 км одбрамбене линије. Редовна одбрана се спроводила на 874,51 км, а ванредна одбрана 
се спроводила на 164,21 км одбрамбене линије. 
 

Одбрана од поплава на Дунаву у јуну  месецу 2010. год. 
 Изузетно велике количине падавина крајем маја и почетком јуна, на подручју целе Европе, 
проузроковале су пораст водостаја на свим водотоцима. Пораст водостаја на Дунаву се региструје на 
свим водомерним станицама узводно од нас већ почетком јуна.  
Према прогнозама од 04. јуна које су стигле од стране РХМЗ-a из Београда и прогнозама које су стигле из 
Мађарске, водостај Дунава ће нагло расти, а 08. јуна превазићи 800 cm у Будимпешти. Са засићеним 
тереном и пуним коритима река, овакав водостај Дунава може довести до угрожавања територије 
Војводине.  
 На Дунаву, дана 04.06. проглашена је редовна одбрана од поплава на свим секторима одбране уз 
Дунав за које је надлежно ЈВП „Воде Војводине“. Издат је налог секторским руководиоцима и 
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водопривредним предузећима у општинама: Сомбор, Бачка Паланка, Нови Сад, Зрењанин, Панчево, 
Ковин, Бела Црква да одмах отпочну припреме за спровођење одбране од поплава јер се у наредних шест 
до дванаест дана на нашој територији очекује изузетно висок талас који ће условити увођење ванредне 
одбране од поплава.  
 У том моменту одбрана од поплава се спроводила на укупно 895 км одбрамбених  линија дуж: 
Дунава, Тисе, Саве, Тамиша, Нере, Канала Бегеј, Моравице, Брзаве, Плазовића, Марковачког Потока итд. 
као и на каналима и објектима ОКМ ХС ДТД Нови Сад.  
 Врх таласа у Будимпешти регистрован је 08.06. при водостају Дунава од 827 цм дана 08.06 
проглашава се  ванредна одбрана од поплава на секторима одбране Сомбор и Бачка Паланка.  
Дана 12.06.2010. године бележи се врх таласа на Бездану при водостају од 720 цм, затим водостаји 
прелазе у опадање. Код Новог Сада врх таласа се бележи дана 15.06. при водостају од 694 цм.  
Ванредна одбрана на Дунаву узводно од Бегеча је укинута 19.06., на снази су остале мере редовне 
одбране од поплава. У том моменту ванредна одбрана од поплава на Дунаву спроводила се  на деоници 
од Гардиноваца низводно до Скореновца. Затим водостаји прелазе у опадање па је одбрана од поплава 
на Дунаву укинута 08.07.2010.године.  
 

Одбрана од поплава у периоду од 15.09. до 24.09.2010. год. 
 Ванредна одбрана од поплава проглашена је на Сектору Д.19. ХС ДТД Бачка, деоници Д.19.2.4. 
Бајски Канал на локалитету км 2+100, због већих процурења око 2 м3 /сек и могућности рушења насипа и 
плављења брањеног подручја. Приступило се обарању водостаја на Бајском каналу и упућена је 
оперативна  служба ради санирања овог локалитета. Извршено је побијање челичних талпи и ињектирање 
бентонитске смесе. Дана 20.09. укинута је ванредна одбрана, а 24.09. и редовна одбрана од поплава. 
Одбрана се спроводила 9 дана од чега ванредна 5. 
 

Одбрана од поплава и леда у периоду од 01.12.2010. до 31.12.2010. године 
 Крајем друге декаде децембра 2010. године ниске температуре условиле су формирање леденог 
покривача на нашим рекама. На Тамишу, Старом Бегеју и Каналу Бегеј су достигнути критеријуми за 
проглашење редовне одбране од загушења ледом па се, у периоду од 19.12. до 22.12. 2010., спроводила  
краткотрајна редовна одбрана од загушења ледом на укупној дужини воденог тока од 88 км. 
 Редовна одбрана од поплава се спроводила на: Дунаву на левој обали на деоници од Дубовца 
до Панчева и од ушћа Тисе до Гардиноваца; Тиси на левој обали на деоници од државне границе са 
Мађарском до ушћа у Дунав, а на десној од државне границе до Чика и од Жабаљског моста до ушћа у 
Дунав; Сави на целом току на левој обали од Купинова до државне границе са Хрватском и на десној 
обали од Чеврнтије до Бановог Брода; Каналу Бегеј дуж целог тока; Марковачком Потоку на локалитету 
бране Велико Средиште; Карашцу и Надели.  
 Ванредна одбрана се спроводила на: Сави дуж целог тока до границе са Хрватском на свих 
119,77 км и на Марковачком потоку на локалитету бране Велико Средиште. 
Дана 07.12.2010. године, спроводила се одбрана на 138,65 км одбрамбене линије, од тога на 119,77 км 
спроводила се ванредна одбрана на Сави, а на 18,88 км редовна одбрана од поплава на Златици.  

 Укупно је издато 382 наредбе о проглашењу или укидању одбрана у 2010.години. Одбрана се 
спроводила на свих 18 Сектора на подручју ЈВП „Воде Војводине“.  Максимална дужина одбрамбене 
линије ангажоване у току једног дана била је 25.06. када је у одбрани било 1.038,72 км одбрамбене 
линије, тј. 70% од укупне дужине одбрамбене линије по Оперативном плану. У току одбране санирани су 
бројни извори, лисичје и јазавичје рупе, вршени су радови на кошењу брањене косине и принасипског 
појаса како би се на време могле отктити негативне појаве. Круна насипа оштећена од колотрага санирана 
је на најугроженијим деоницама. Сви учесници у одбрани од поплава на подручју Војводине су се 
понашали у складу са задужењима из Општег и Оперативног плана и заслужују похвалу за свој напор и 
стручан рад приликом спровођења одбране од поплава, што је одбрану учинило успешном.  
 
 
6.4.2 Одбрана од поплава од унутрашњих вода 

 
 У периоду најинтензивнијих падавина од почетка 2010. године проглашаване су одбране од 
поплава од унутрашњих вода на водном подручју ЈВП „Воде Војводине“ у складу са Општим планом 
одбране од поплава (2008. - 2013. године) и Оперативним планом одбране од поплава (Службени Гласник 
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Републике Србије 3/2010) на угроженим планским мелиоративним подручјима. 
 Поједине фазе одбране од поплава (редовна или ванредна) проглашаване су у складу са 
достигнутим меродавним критеријумима. Укупно је издато 104 Наредбе за проглашење и укидање 
одбране у 2010. години. 
 На основу хидро-метеоролошке ситуације и стања на водном подручју одбрана од унутрашњих 
вода се спроводила и четири периода: 

 
1. Јануар (од 11.01.2010. до 25.01.2010. године) 
2. Фебруар – март (од 25.02. до 19.03.2010. године) 
3 . Мај – јул (од 18.05. до 12.07.2010. године) 
4. Децембар (одбрана проглашена 27.12.2010.) 

 
 Елементарне непогоде – ванредне ситуације проглашене су на територији више Општина у 
Војводини: Нови Кнежевац, Чока, Нова Црња, Нови Бечеј, Житиште, Зрењанин, Сечањ и Бачки Петровац. 
 Генерално сагледавајући стање на подручју у најкритичнијем моменту одбране од поплава 
(почетак јула), може се закључити да је било 3,69% поплављених и 26,24% превлажених површина у 
односу на укупну површину Војводине. 
  
Предузете мере и интервенције на подручју 
 
 Са становишта одводње најугроженија је била територија средњег Баната (општина Житиште, 
Нова Црња и део општине Зрењанин), као и део подручја северног Баната (општина Кикинда). У Срему се 
јавио проблем високих водостаја реке Босут и наиласка плавних вода из Републике Хрватске што је 
додатно погоршало одводњавање на подручју општине Шид. 
 У насељеним местима у Војводини су се јављали проблеми са одвођењем површинских вода 
услед обилних падавина и презасићености земљишта нарочито од мајских и јунских падавина. Израженије 
проблеме су имала насеља са нерешеном уличном каналском мрежом или лошим ободним каналима. 
ЈВП ''Воде Војводине'' издало је упутство водопривредним организацијама да по потреби помогну месним 
заједницама и локалном становништву, да обилазе проблематичне локације и  да редовно прате стање 
код ''спојних'' канала у циљу налажења интервентних решења. Санирање кризне ситуације вршено је у 
преко 50 насељених места. 
 
Рад стабилних и мобилних агрегата током одбране од поплава 

У току спровођења одбрана од поплава од унутрашњих вода поред 24-часовног рада стабилних 
црпних агрегата ангажовани су и мобилни црпни агрегати, где год је то било потребно, на обезбеђењу 
додатног капацитета за црпљење или у насељеним местима за прихватање воде из атмосферске 
канализације и спровођење системима за одводњавање до реципијента. ЈВП „Воде Војводине“ располаже 
са 16 мобилних црпних агрегата типа „БАП“ 500, капацитета 0,5 m3/s. 

Током одбране од поплава често је долазило до кварова (старост агрегата) на електро-машинској 
опреми на појединим агрегатима што је смањило капацитет црпних станица и додатно успорило 
одводњавање. Често су се јављали проблеми на уливним грађевинама црпних станица који су успешно 
санирани уз појачано редовно одржавање и ангажовање радне снаге кроз Наредбе. 

На захтев директора Дирекције за воду Републике Србије од 04.12.-07.12.2010. године а уз одобрење 
директора ЈВП „Воде Војводине“  ангажована су  два мобилна агрегата БАП 500 на санирању стања у 
делу поплављеног подручја у близини Бање Ковиљаче (река Дрина, Липнички Шор). Интервенција 
мобилним агрегатима у потпуности је успела и насеље је потпуно ослобођено од воде у том периоду. 
Процена је да је у року од три дана испумпано око 250 хиљада м3 воде на овом локалитету. 

На деловима подручја која нису била обухваћена Наредбама за спровођење одбране (ситуација 
блиска проглашењу одбране по важећим критеријумима) такође је вршено интензивно пумпање у нешто 
мањем обиму часова рада, али је у питању изузетно велика количина испумпаних вода – 524,8 мил. м3. 
Укупна количина препумпане воде са угроженог подручја у реципијенте износи 956,6 мил. м3. 
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Табела. Количине препумпане воде у системима за одводњавање 
 

  Редовно пумпање 
2010. 

Пумпање у време 
одбране 

(јануар-јули 2010.) 
 

Укупно пумпања 
2010. 

1 Стабилни црпне станице 524,8 426,4 951,2 

2 Мобилни агрегати  5,4 5,4 

 УКУПНО 524,8 431.8 956,6 

 
Табела. Трошкови одбране од поплава од унутрашњих вода (период јануар – јули 2010. године) 
 

 Опис  
Укупно  

јануар – јули 
 2010.  

%  
учешћа 
позиција 

1 Рад техничког особља на одбрани 15,6 6.47% 
2 Ангажована превозна средства 11,3 4.70% 
3 Рад посаде на црпним станицама 45,7 
4 Погон црпних станица 64,6 
5 Електрична енергија црпних станица 41,0 

151,3 62.84% 

6 Интервенције на подручју 54,8 22.77% 

7 Интервенције на црпним станицама 
(електро-машински радови) 7,8 3.22% 

УКУПНО 240,8 100.00% 
 
 
 
6.5. Програм одржавања регионалних система и малих брана 
 
 
 Према нормативима и стандардима вршено је инвестиционо одржавање започетих регионалних 
подсистема (Тиса-Палић, Мали Иђош, Плазовић, Кикинда, Нова Црња-Житиште) а све у циљу одржавања 
функционалности ових система. 
 Изведени радови су финансирани из буџета АПВ у износу од 17,96 милиона динара Прилог бр. 7. 
 
 
6.6 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 
приоритетним пројектима за средства из кредита Светске Банке и Фонда за капитална улагања АПВ. 

Радови финансирани преко Светске Банке (на основу Уговора између Владе Републике Србије са 
Светском банком, а реализују се према 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 388 милиона динара на више локалитета. Од тога је током 2010. реализовано 167,98 милиона 
динара 

(износи у табели су у милионима m³ воде) 

(износи у табели су у милионимадинара) 
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Обавезе ЈВП према овим радовима нису финансијске природе, већ је у питању контрола (надзор)  и 
управљање овим пројектима. Називи пројеката реализовани у току 2010. 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. 

Одлукама из 2007, 2008, 2009. и 2010. године одобрена су средства у износу 2,56 милијарди 
динара. Од тих средстава је уговорено 2,28 милијарде динара, а остатак није уговорен због недостатка 
средстава. Током 2010. није склопљен ни један нови уговор због отежаног финансирања. 

По уговорима,  до краја 2010. реализовано је, и ситуирано, радова у висини 1,996 милијарди динара 
за 2008., 2009. и 2010. годину. Само у току 2010. године реализовано је 187,62 милиона динара.  

 У току 2009. год. одобрена су средства за реконструкцију одбрамбене линије за заштиту града 
Новог Сада од великих вода Дунава, а реализација се одвијала током 2010. године. Набављена је 
мобилна опрема која чини део одбрамбене линије (затварање степенишних силаза, силазних рампи и 
платоа у зони ''Луке Нови Сад'' и ''Агропродаје'' 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 2010. години.  

Преко ових извора финансирања извршени су многи важни радови на водопривредним објектима, 
за које у претходном периоду није било средстава. Захваљујући томе подигнут је степен заштите 
брањеног подручја, санирана су нека од слабих места на насипима, извршена је рехабилитација више 
система за одводњавање.  

Све ово је урађено захваљујући веома великом ангажовању стручних служби на обезбеђењу 
документације, изради тендера, инвеститорским пословима, као и пословима надзора. 
 
 
 
6.7. Заштита вода 
 

Радови и мере на заштити вода од загађења и њихово спровођење у току 2010. године били су 
условљени законским обавезама у домену заштите вода и неповољним деловањем лошег материјалног 
положаја у којем се налази водопривредна делатност већ дужи низ година. При томе треба нагласити да 
је проблематика квалитета и заштита вода на територији Аутономне покрајине Војводине врло комплексна 
и хетерогена. Велика је бројност и разноврсност загађивања на водотоцима различитих хидролошких 
карактеристика (од природних са великим протицајима до система канала изузетно мале проточности). 

Поред редовних испитивања, према програму систематских осматрања квалитета вода од стране 
Републичког хидрометеоролошког завода, испитивања стања квалитета воде и седимента организовала 
је и вршила стручна служба ЈВП “Воде Војводине”. Извршено је неколико ванредних испитивања на 
водотоцима, каналима и хидромелиорационим системима, а повремено су анализирани подаци о стању 
седимента. Према својој намени већина водних екосистема сврстана је у II категорију водотока који треба 
да се одликују II класом вода. Обављен је већи број теренских обилазака у вези са хаваријским 
загађењима  и то: Дунав, хаваријско загађење код рудника глинице у Мађарској; Јегричка код Змајева;  
мелиоративни канали у Бачком Јарку и Жабљу; Плазовић на граничном профилу; ОКМ код Новог Сада и 
Турије. 

Организација и опремање службе за спровођење хитних мера у хаваријским случајевима није 
извршена, али је склопљен уговор са овлашћеном институцијом о изради Оперативног плана за санацију 
хавариских загађења.  

Поред теренских обилазака и сарадње са водопривредном инспекцијом (утврђивање стања, 
узрока и последица) ангажовања су се односила и на сарадњу са средствима информисања, ресорним 
министарствима и сл. 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 269 предмет (захтев). 

Служба за заштиту вода је благовремено обезбедило све потребне податке (количина вода и 
хемијске анализе) у вези са потребом истављања решења о плаћању накнада за прихватање и евакуацију 
употребљених вода (на хидросистемима и хидромелиорационим објектима), за око 240 загађивача вода. 
Поред тога, решаване су  жалбе по основу издатих решења за 2009. годину. 
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Накнада за прихватање отпадних вода за 2010. годину обрачуната је у складу са Методологијом 
и Одлуком о висини накнаде .  

Настављена је попуна Катастра загађивача, и у ту сврху је обрађено 20 упуштача отпадних вода. 
Ови подаци су били од велике користи приликом утврђивања висине накнаде за коришћење 
водопривредних објеката.Урађен је мониторинг отпадних вода загађивача који отпадне воде испуштају у 
слив водотока Босут. 

Активности на спровођењу  Акционог плана за решавање проблема заштите од загађења канала 
Хс ДТД Бечеј-Богојево нису  се  одвијале предвиђеном динамиком. Ту се пре свега мисли на изградњу 
централног уређаја за пречишћавање отпадних вода у Врбасу и изградњу примарних пречистача у 
фабрикама ''Карнекс'' и ''Витал'' Врбас.  Важно је истаћи да су Фабрика шећера ''Бачка'' Врбас и фабрика 
шећера ''Црвенка'' престале са испуштањем непречишћених отпадних вода што  је допринело 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..  

Обезбеђено је активно учешће у давању стручне помоћи на реализацији Програма у области 
заштите вода, на нивоу предузећа, општина и многих невладиних организација.  
 
 
6.8. Газдовање и коришћење вода и катастар водопривредних објеката 
 
 Делатност Службе за газдовање и коришћење вода и катастар водопривредних објеката  у 
2010. год., одвијала се, у значајној мери, кроз утврђивање техничких услова у поступку издавања водних 
аката (за изградњу или реконструкцију објеката, израду планских докумената за уређење простора и 
газдовање шумама), при чему се по потреби сарађивало са надлежним министарствима, секретаријатима, 
општинским органима и сл.  
 Обзиром на измену Закона о водама у делу који уређује надлежност у вези издавања водних 
аката, а суочена са чињеницом да јединице локалне самоуправе не могу одговорити захтевима 
инвеститора, Служба је давала своја стручна мишљења и практично обављала ревизије пројеката, у 
поступку издавања водне сагласности (у општинама нису формирани кадровски оспособљени органи 
надлежни за послове водопривреде ). 
 Такође, у сарадњи са подручним водопривредним предузећима обављани су послови надзора, 
како у фази изградње тако и у фази експлоатације објеката, са становишта њиховог утицаја на водни 
режим и водне објекте, у поступку који претходи издавању водне дозволе-потврде. 
Како су разним својинским трансформацијама, корисници водних објеката, постали  правни субјекти чија 
основна делатност није водопривреда, покренуте су активности за преиспитивање легалности оваквих 
поступака, као и израду правилника о одржавању и функционисању самих објеката, који су обавезујући за 
све кориснике јавног водног добра.  
 Сходно изменама законске регулативе (Закон о водама, ''Сл. гласник РС'' 30/010) којом се уређује 
правни статус вода, интегрисано управљање водама, водним објектима и водним земљиштем, Служба је 
активно учествовала у прикупљању података неопходних за израду водних катастара (катастар водног 
добра, катастар водних објеката, катастар коришћења вода и катастар загађивача), као и израду водног и 
речног информационог система.  
 Са циљем унапређења укупног газдовања и коришћења вода и водних објеката Служба је радила 
на побољшању квалитета услуга кроз успостављање стандарда, процедура и обезбеђивања јавности 
рада. 
 Уважавајући, тренутно неповољне тржишно-економске услове, у овој години велики број 
предмета обрађен је путем разних дописа, претходних и начелних услова, стручних мишљења на 
техничку документацију, као и услова за потребе израде планске документације, без надокнаде.  
Приход ЈВП ''Воде Војводине" од услуга у поступку издавања водних аката и обављања стручног надзора 
над изградњом објеката-извођењем радова у 2010.год. износи 24 милиона динара, за део обрађених 
захтева, односно 960 издатих мишљења у поступку издавања водних аката (услова и дозвола). 
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6.9. Коришћење и заштита осталих природних ресурса 
 

Брига о заштићеним подручјима се одвијала кроз радове у Парку природе „Јегричка“ и то на: 
пошумљавању, кошењу подводне вегетације, машинском разастирању муља код Равног Села; Опремању 
простора за едукацију при информативном центру Парка природе Јегричка, изради и монтажи ограде и 
капије које су постављене у кругу информативног центра «Јегричка»; Адаптацији постојећег објекта – 
надстрешнице у санитарни чвор на чуварници у Темерину и уклањању нефункционалног помоћног 
објекта; Уређењу прилаза, изради пешачке стазе, као и  извођењу система за наводњавање у кругу 
информативног центра Парка природе «Јегричка». Реализовани су радови у износу од 4.458.056,60 
динара. 

 У продукцији образовно-документарног програма РТВ Војводине, урађен је нови документарни 
филм о водотоку Јегричка. 

Сарадња са Покрајинским секретаријатом за заштиту животне средине и одрживи развој, 
резултирала је пројектима: «Спровођење активних мера заштите и промоција заштићеног природног 
добра Парка природе Јегричка» и «Измуљивање и уклањање водене вегетације у Парку природе 
Јегричка». За наведене пројекте утрошено је укупно 2.700.000,00 динара. Настављена 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, дрвених игралишта за децу, 
платформи за пецароше и информативних табли. Постављено је 44 комплета и 15 табли у општинама: 
Врбас, Србобран, Банатско Велико Село, Петроварадин, Беочин, Баноштор, Руменка, Жедник, Вршац, 
Мали Стапар, Жабаљ, Темерин, Лалић и Бач. Износ утрошених средстава је 2.453,435,02 динара.                               

Заштитне шуме на подручју ЈВП „Воде Војводине“ сврстане су у 15 газдинских јединица са којима 
газдују у складу са важећим посебним основама газдовањa шумама, Законом о шумама и годишњим 
плановима рада. 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: 200000 садница багрема, 37260 садница тополе, 80100 садница 
бреста, 4470 садница врбе. Програмом АПВ издвојено је 15 мил. динара за пошумљавање на површинама 
од 125 ха. Ови радови изводе се на основу годишњих планова и детаљно урађених извођачких пројеката. 
Остварена је сарадња са општином Врбас на чијем подручју је заједнички пошумљено 11780 садница 
тополе, багрма и бреста. Извршена је сеча меких лишћара, а средства од 8,4 мил. дин. уложена су у 
радове на репродукцији шума. 
 
 
6.10. Активности на пословима рибарства 
 
 ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, корисник је дела рибарског подручја Србија-Војводина за период 
2008-2012 година. Риболовне воде уступљеног  дела рибарског подручја чине: леви део корита реке 
Дунав са плавним теренима од 1366 км до 1297 км; канали Хидросистема ДТД; део каналске мреже 
система за одводњавање на територији AП Војводине; водотоци Златица, Стари Бегеј, Брзава, Моравица, 
Караш, Нера, Плазовић, Чик,   Кудош, Шаркудин, и други мањи водотоци; акумулације, природна и 
вештачка језера, мање баре на подручју АП Војводине. 

Подручје је порибљено новембра 2010. год. са 28.000 кг шаранске млађи. Отпочело је 
испитивање рибљег фонда ради категоризације риболовних вода које је извршено на 9 локација 
спровођењем електро риболова и риболова мрежарским алатом. Критеријуме за категоризацију 
задовољило је 5 од 9 испитаних локација. 
 Продато је 11098 ком годишњих дозвола за рекреативни риболов и 29 комада дозвола за 
привредни риболов. Од продаје риболовних дозвола остварен је приход у износу 47,8 мил. динара 
Комплетан приход је уложен у развој повереног рибарског подручја, кроз чување, порибљавање, развој и 
функцију службе. Настављено је опремање рибочуварске службе набавком још 2 ванбродска мотора, 1 
патролим чамцем са приколицом и 2 теренска возила као и сва остала пратећа опрема и извршена је 
поставка нових табли за обележавање рибарског подручја. 
 Током 2010. године рибочуварска служба остварила је 1738 излазака од чега су 1214 дневни и 
524 ноћни. Заплењено је око 1332 мреже укупне дужине 40388 и мноштво импровизованг алата, вршки, 
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струкова, канапа и др. Заплањен алат налази се у магацину  и чува се до  уништења.  Од  44 захтева за 
покретање постука  поднето је 17 прекршајних  пријава од којих су  2 реализоване. 

Отпочето је уређивање обале и  изградња писте за рекреативни риболов за особе са 
инвалидитетом на левој обали канала Нови Сад-Савино Село узводно од преводнице Нови Сад  и на 
левој обали канала Банатска Паланка-Нови Бечеј код Влајковца. 

 
 
 
7. РАЗВОЈ 
 
7.1 Активности на прибављању и реализацији донација и развоја 
водопривредне делатности 
  
Пројекти који се реализују уз помоћ средстава из донација:   
 
 1. Наставак пројекта из Програма Фонда за капитална улагања АП Војводине: 

• израда Идејног пројекта и студије оправданости пројекта даљинског надзора над 
Хидросистемом ДТД . Део пројекта је реализован. Договрена је фазна израда у наредном периоду.   

 2.  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 €. Време трајања до 2012. године. 

• 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. 
 3. ИПА прекогранична сарадња Мађарска-Србија: 

• 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 €. Време трајања до краја 2011. године. 

• 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€. Време трајања 
до краја 2011. године. 

4.  Реализација пројекта Г2Г (Governement to Government) помоћи Холандије Србији:  
• „Имплементација оквирне директиве о водама Европске Уније у Србији“, Вредност пројекта 

130.000 Евра. Пројекат траје до средине 2012. године. 
• Унапређење управљања урбаним водама у градовима Србије. Вредност пројекта 100.000 Евра. 

Пројекат траје до краја 2011.  године.  
5. Пројекат Waterways Forward из програма ИНТЕРЕГ IV Ц: 

• Циљ пројекта је унапређење управљања регионалним унутрашњим пловним путевима, као и 
региона који се на њих ослањају промоцијом интегрисаних, одрживих и појединачних приступа, водећи при 
том рачуна о њиховој мултифункционалности. Укупна вредност пројекта је 2.800.000 Евра. Учествује 17 
партнерских организација из 11 европских земаља. Време трајања до краја 2013. године.  

6. Пројекат алтернативних извора енергије: 
• Пројекат мини хидро-електрана на постојећим уставама и преводницама. Предвиђено је фазно 

пројектовање и изградња у заједничком раду са стратешким партнером, кога ће одабрати оснивач.   
 7. Дунавска стратегија  

• ЈВП Воде Војводине је учествовало у преговорима српске делегације са делегацијом Европске 
Комисије приликом дефинисања акционог плана Дунавске Стратегије.   
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• Дефинисане области приоритета отварају могућност за реализацију великог броја пројеката као 
што су ревитализација и реконструкција каналске мреже, оснивање центра за перманентно стручно 
усавршавање запослених у водопривреди региона, развој туризма индустријског наслеђа,  развој центра 
југоисточне Европе за превенцију поплава и управљање непогодама.  

• ЈВП Воде Војводине су узеле активно учешће у раду кластера Danube Knowledge Cluster кога чине 
разне компаније, научне, владине и невладине организације из 7 европских земаља и које се активно 
припрема за реализацију пројеката у оквиру Дунавске стратегије.   

У оквиру ЈВП су се пратила европска и светска искуства у области вода, као и обука за 
примену директива ЕУ. 

Служба развоја је у 2010. години радила и на припреми пројектних идеја за будуће конкурсе 
Прекограничних програма сарадње са Румунијом и Хрватском.   

 
 
7.2. Међународна сарадња 
 

Активности у билатералној водопривредној сарадњи са Мађарском, Румунијом, Хрватском и 
мултилатералној сарадњи у ( Међународној комисији за заштиту реке Дунав -  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 
33 мил. динара реализовало 25 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. 

 
Мађарска: У току 2010. године настављено је извршавање обавеза које су преузете  на 39. 

заседању  Српско-мађарске комисије за водопривреду. Главне активности у другој половини године биле 
су на припреми и одржавању редовно 40. јубиларног заседање Српско-мађарске комисије за 
водопривреду крајем новембра/ почетком децембра. На заседању је донето низ значајних закључака од 
проширења водопривредне сарадње на хармонизованим површинским и подземним водним телима, у 
складу са Оквирним директивама ЕУ 2000/ЕЦ у свим областима сарадње и постигнута сагласност о 
потреби проширења сарадње и на Директиву о процени и управљању ризицима од поплава 2007/60/ЕЦ. 
Поред тога од значајнијих активности извршена је актуелизације Погонског правилника Канала Баја – 
Бездан, и допуна важећих правилника и методологија итд; Послови везани за решавање питања 
припрема за евентуалну одбрану од поплава изазваних ледом на Дунаву за зимски период 2010./2011. 
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 важећем 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. Нарочито 
истичемо добру сарадњу у време индустријске катастрофе услед хаварије – изливања црвеног муља из 
јаловишта у близини града Ајке у Мађарској.   

Румунија: Реализација обавеза у билатералној сарадњи са Румунијом извршена је у смањеном 
обиму у односу на план за 2010. 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  14,5 км на 
левом није извршила надвишење насипа што представља објективну опасност од поплава на нашој 
територији.  

Такође на прегледу је констатовано да је  румунска Страна у завршној фази радова на измуљењу 
Канала Пловни Бегеј без сагласности или обавештавања српске Стране о почетку радова и без наше 
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сагласности на документацију.  
Одржан је први састанак делегација новембра 2010.године на усаглашавању и закључивању Новог 

билатералног Споразума.  
   Оперативни послови на извршавању годишњег програма мониторинга квалитета и квантитета 

вода прекограничних водотока су реализовани у целини као и послови на спровођењу заједничке одбране 
од великих вода по важешћем Правилнику. 

Хрватска: Билатерални Споразум са Хрватском у области вода није закључен ни у 2010. години, 
што је била објективна препрека за реализацију послова предвиђених Планом. Са хрватском Страном  су 
у 2010. 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 на 13. редовном заседању, 
експертским групама, у Радној групи за реку Тису и реализацији обавеза по Оквирном споразуму за слив 
реке Саве. 

 
 
 
8. ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 
 Служба за информационе технологије у предходном периоду направила је стратегију развоја 
информационог система ЈВП Воде Војводине. Да би се планиране активности спровеле формиран је ИТ 
тим за спровођење стратегије. Развој пословних апликација и потпуна аутоматизација пословних процеса 
у свим организационим деловима ЈВП-а доказале су да је таква одлука и била оправдана. У овом 
тренутку не постоји ни један организациони део који није покривен информационим системом. Овакав 
начин аутоматизације пословних процеса на нивоу организационих делова омогућио је и нешто што до 
овог тренутка је било незамисливо, а то је међусобна повезаност свих организационих делова. На овај 
начин омогућено је да се подигне ефикасност запослених како на нивоу организационих делова, тако и на 
нивоу целог предузећа  јер су превазиђени проблеми редудантног уноса, као и могућност грешке. Поред 
тога јасна транспарентност омогућила је да се трошкови знатно смање али и повећа приход у многим 
накнадама што аргументовано доказују економски годишњи извештаји о пословању. Добро 
аутоматизовани пословни процеси покривени нашим пословним апликацијама били су тема и разних 
информационих корисничких конференција где су презентовани. Велика заинтересованост водећих 
компанија у нашој земљи  да виде и упознају се са нашим ИТ решењима су најбољи показатељ квалитета 
нашег информационог система али и подстрек да се даље настави на његовом развоју. Током 2010. 
године у оквиру службе за информационе технологије урађене су следеће апликације: 
1. Апликација за унос уговора за закупу акваторије за експлоатацију песка и шљунка  
2. Апликација за контролу корисника водног земљишта 
3. Апликација за обрачун накнаде за рибњаке, наводњавање и индустрију. 
 Служба је радила и на међусобном повезивању и усавршавању већ израђених апликација, као 
што су: Апликација за унос уговора о закупу водног земљишта, Апликација за вођење кадровске 
евиденције, Апликација за јавне набавке, Апликација за вођење евиденције о лекарским прегледима 
радника и задуженој ХТЗ опреми у складу са актом о процени ризика, Апликација за вођење евиденције о 
црпним станицама, Апликација за праћење рада на пловним багерима, Апликација за обрачун накнада за 
пловидбу, Апликација за вођење евиденције о присуству радника, 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 се удаљене радне јединице и значајни 
водопривредни објекти међусобно умреже са централом предузећа. Изради плана умрежавања 
претходила је анализа потреба за преносом информација по различитим нивоима. Ова анализа је 
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показала да је на нивоу радних јединица потребно обезбедити приступ интернету и апликацијама, као и 
размену разних врста докумената, док је на нивоу водопривредних објеката потребно омогућити 
даљински мониторинг или управљање и аквизицију података. Након ове анализе направљен је план по 
којем је у оквиру прве фазе урађено умрежавање радних јединица, па се након тога кренуло у другу фазу 
која је укључивала умрежавање водопривредних објеката. Тренутно се реализује друга фаза и оквиру ње 
је већ урађено повезивање са Браном на Тиси која је један од стратешки најбитнијих водопривредних 
објеката на ХсДТД-у. Како ова фаза укључује и повезивање преосталих водопривредних објеката ради се 
на њиховом умрежавању у складу са дефинисаном динамиком.  
 
 
 
9. ПРАВНИ АСПЕКТИ ПОСЛОВАЊА 
 
Пословање ЈВП-а у 2010. 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 новог Закона о водама  (»Сл. гласник РС» 
бр. 30/2010) који је ступио на снагу  15. маја 2010. године и којим је на битно другачији начин регулисано 
обављање и финансирање водне делатности, као и статус јавног водооривредног предузећа. ЈВП «Воде 
Војводине» Нови Сад активно је учестовало у припреми предлога подзаконских аката која у складу са 
овим законом, доносе надлежно Министарство, односно Покрајински секретаријат.  

 
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 2010. године, одржано је 13 седница Управног одбора, на којима је донето 56 одлука, 6  
закључака,  2 Правилника и 2 ценовника. 
  
9.3.Имовинско-правни послови  

Овај сегмент послова, који се због природе и обима обавља у оквиру посебне службе за имовину, 
карактерисало је у  2010. години: 

-  учешће у поступцима јавног излагања на увид података о непокретностима, пред надлежним 
службама за катастар непокретности на подручју АП Војводине (30 поступака) ; 

- 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 могућ договор 
о накнади за заузето земљиште; 

- учешће у поступцима комасације за к.о. Маглић и к.о. Кулпин; 
- вођење поступака експропријације земљишта  за потребе реконструкције насипа на левој обали 

Тисе и др. 
- усклађивање стања имовине у службама за катастар непокретности на подручју АП Војводине, 

са статусном променом по основу правног следбеништва ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, у односу на оне  
делове ЈВП „Србијаводе“ Београд  који су пословали на подручју АП Војводине .  

 
9.4.Уговорни односи 

Посебно место имају уговори којима су регулисани односи између ЈВП «Воде Војводине» и 
друштвених водопривредних предузећа са подручја АП Војводине, 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 2010. године закључен је и 261 уговор о 
коришћењу водног земљишта и припремљене 1802 подлоге за издавање решења о накнади за 
коришћење водног земљишта. 
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9.5.Учешће (заступање) у судским поступцима 
Поред 1296 судска извршна поступка ради наплате накнада које чине приход ЈВП «Воде Војводине»  

(од тога 874 покренуто у 2010. години), ЈВП «Воде Војводине» је пред редовним и привредни судовима 
учествовало у 108  парница (наплата потраживања, накнада штете, посебно оне настале на парцелама 
предузећа и физичких лица услед плављења, парнице из радних односа, парнице из стечаја, сметање 
државине), од чега је 49 спорова са правним лицима, а 59  са физичким лицима. 

Пред привредним судовима води се 177 стечајних поступка, од тога 101 започет  у 2010.години,  у 
којима је ЈВП «Воде Војводине» пријавило своја потраживања (у највећем броју случајева потраживања су 
настала по основу неплаћених накнада за одводњавање и накнада за коришћење водопривредних 
објеката), као и 17 поступака ликвидације привредних субјеката, у којима је ЈВП «Воде Војводине» 
поднело пријаве. У истом периоду закључено је 20 стечајних поступака и 10 поступака ликвидације, који су 
покренути у претходним годинама. 

 
9.6. Јавне набавке 

У току 2010. године спроведено је укупно 200 поступака јавних набавки радова, добара и услуга, 
од тога 105 поступака јавних набавки велике вредности (63 преговарачка поступка, 32 јавне набавке кроз II 
фазу рестриктивног поступка и 10 отворених поступака), као и 95 поступака јавних набавки мале 
вредности. 

 
 
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 «Воде Војводине», 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 

Питање  финансирања и планирања послова од општег интереса на територији АП Војводине је и  
у 2010. години представљало кључни проблем у водопривреде на територији Покрајине, иако је 
новодонети Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине («Сл. Гласник РС» бр. 
99/2009), са применом од 01.01.2010. године, проширио надлежност Покрајине у области водопривреде и 
између осталих, утврдио као изворну надлежност, уређивање водопривредне делатности за територију 
АП Војводине, као и доношење, спровођење и надзирање редовних и ванредних  мера одбране од 
спољних и унутрашњих вода, у складу са усвојеним плановима АП Војводине и Републике Србије (члан 
16. став. 1 тачка 1. и 2.). На наведени начин створен је и непосредни законски основ за преношење 
надлежности  (односно обавеза и одговорности) на покрајинске органе у области заштите од штетног 
дејства вода на територији АП Војводине, чиме је потпуно искључена дилема из претходног периода,  ко 
је у обавези да обезбеди  средства за финансирање ових послова (АП Војводина или Република Србија). 
По основу напред наведеног закона, пренос надлежности са Републике на Покрајину, укључујући и област 
водопривреде, требало је да буде пропраћено доношењем посебног закона о обезбеђивању финансијских 
средстава од стране Републике Србије, за функционисање пренетих надлежности. Како упркос 
планираним роковима, овај посебан закон није донет у  2010. години, АП Војводина је и у делу преузете 
надлежности у области водопривреде, остала ускраћена за неопходна финансијска средства из 
републичког буџета за потребе финансирања послова од општег интереса на територији Покрајине, а 
тиме и суочена са немогућношћу да иста сама планира и обезбеди их за ове намене у свом буџету за 
2010. годину. Последица наведеног стања је чињеница да је Покрајина, са преузимањем  надлежности 
била у могућности да за наведене намене из својих буџетских средстава у 2010. години, планира и 
обезбеди  само око 26%  од потребних средстава. Наведено се директно рефлектовало на реализацију 
Програма пословања ЈВП «Воде Војводине» Нови Сад за 2010. годину, којим је за редовно одржавање 
заштитних водопривредних објеката на територији АПВ било планирано 569.090.000,00 динара (према 
стандардима и нормативима за одржавање водопривредних објеката за заштиту од штетног дејства вода 
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и утврђених јединичних цена за посјеидне позиције радова), а да је при томе, покрајинским Програмом 
распореда и коришћења средстава за вишенаменско коришћење и заштиту вода за 2010. годину, за ове 
намене било предвиђено само 149.900.000,00 динара. Суочено са оваквим недостатком буџетских 
средстава, ЈВП «Воде Војводине» обратило се надлежним органима Оснивача за предузимање 
одговарајућих мера ради њиховог обезбеђивања, указујући на све консеквенце које у супротном  могу 
настати  у области заштите од штетног дејства вода у 2010. години. 

 
10.2.  Проблематика имовине ЈВП 

Ни у  току 2010. године није дошло до реализације Одлуке Управног одбора ЈВП „Воде Војводине“ 
од 27.11.2008. године, о спајању уз припајање водопривредних предузећа са подручја АП Војводине 
Јавном водопривредном предузећу, односно одлука о овој статусној промени које су донела 
водопривредна предузећа, јер није добијена сагласност покрајинске и републичке владе, нити су се 
надлежни органи по овом питању изјашњавали, иако је предложена статусна промена била један од 
начина да се реализују  одредбе члана 14. Закона о изменама и допунама Закона о водама („Службени 
гласник РС“ бр. 54/06, 53/93 и 54/96), о преузимању од водопривредних предузећа, објеката, постројења и 
других средстава у државној својини, као и запослених који су радили на тим објектима. 

Чланом 219. новог Закона о водама (“Сл. гласник РС“ бр. 30/10), такође је предвиђена обавеза 
водопривредних предузећа да у року од шест месеци од дана ступања на снагу тог закона, пренесу на 
ЈВП „Воде Војводине“, водне објекте који се налазе на територији АП Војводине. У складу са овом 
одредбом, водопривредна предузећа су донела одлуке о преносу водних објеката на ЈВП „Воде 
Војводине“, с тим да исти није није реализован због примедби Републичке дирекције за имовину, да се 
морају идентификовати све катастарске парцеле које су предмет преноса на ово јавно водопривредно 
предузеће. Тим поводом, образоване су посебне комисије у ЈВП „Воде Војводине“ и водопривредним 
предузећима, чији је задатак да се изврши попис свих катастарских парцела на којима се налазе водни 
објекти.  

 
10.3.  Реализација деобног биланса са ЈВП „Србијаводе“ 

Ни у 2010. годни није дошло до реализације деобног биланса са ЈВП „Србијаводе“ Београд,  у 
делу извршене поделе права и обавеза насталих по основу изградње пословне зграде у Београду, тако да 
је са стањем на дан 28.02.2003. године, на ЈВП „Воде Војводине“ пренето 65,57%, а на ЈВП „Србијаводе“ 
34,43% уплаћеног аванса. Како „Србијаводе“ Београд нису одговориле није по једном позиву за мирно 
решавање овог питања, стање потраживања по основу изградње пословне зграде у Београду, остало је у 
ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и у 2010. години непромењено. 
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11. ПРИХОДИ  
 
 
 
 ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад је у Билансу успеха за 2010. годину исказало приходе у укупном 
износу од 4.428.668.000 динaра, и то: 
 

• пословни приходи .................................................................................3.439.838.000 динара (77,68%) 
• финансијски приходи ..............................................................................621.784.000 динара (14,04%) 
• остали приходи ……………………………………………………………..367.046.000 динарa  (8,28%) 

Свега: ......................................................................................................... 4.428.668.000 дин. (100,00%) 
 
 
 

приходи остварени у 2010. години

пословни приходи
77,68%

финансијски 
приходи
14,04%

остали приходи
8,28%

 
 
 

 
  У наредној табели дат је упоредни преглед прихода остварених у 2009. и 2010. години и 
планираних за 2010. годину. 
 

Табела. Упоредни преглед прихода         
 (у 000 дин.) 

Индекс 

Приходи Остварено 
2009. 

Планирано 
2010. 

Остварено 
2010. 

Остварено 
2010. 

остварено 
2009. 

Остварено 
2010. 

планирано 
2010. 

 1 2 3 4 5 
Пословни 3.149.950 3.636.016 3.439.838 1,09 0,95 
Финансијски 734.791 592.576 621.784 0,85 1,05 
Остали 520.693 331.790 367.046 0,70 1,11 

УКУПНО 4.405.434 4.560.382 4.428.668 1,01 0,97 
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Пословни приходи

 ЈВП је у 2010. години остварило пословне приходе у износу од 3.439.838.000 динара, што чини 
77,68% од укупних прихода, а остварени су по основу: 
 
Табела. Остварени пословни приходи у 2010. години 

 
 
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 2010. годину, приходи од накнада чине 57% од укупних прихода, а 74% од 
пословних прихода ЈВП-а. 
 
Табела. Приходи од накнада  у 2010. години

Приходи  Планирани приход 
(динара) 

Остварени приход 
(динара) 

% 
остварења 

Накнада за одводњавање 2.080.982.000 1.732.393,000 83,25 
Накнада за коришћење Хс ДТД 287.316.000 306.082,000 106,53 
Накнада за коришћење Хс Надела 7.865.000 1.029,000 13,08 
Накнада за коришћење ХМО 340.902.000 352.678,000 103,46 
Накнада за коришћење акумулација 7.633.000 17.730,000 232,28 
Накнада за коришћење водног земљишта 104.657.000 128.793,000 123,06 

ПРИХОДИ ОД НАКНАДА 2.829.355,000 2.538.705,000 89,73 

 
 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. 

 Приходи 
(динара) % 

прихода од накнада 2.538.705.000  73,80% 
прихода од услуга издавања водоприв. сагласности 25.474.000  0,74% 
приходи од продаје производа (трава, трска, песак, земља, риба) 27.168.000  0,79% 
прихода од продаје услуга (риболовне дозволе и др.) 42.656.000  1,24% 
прихода од активирања учинака 25.064.000  0,73% 
прихода од смањења вредности залиха 67.000  0,01% 
прихода од премија, субвенција, дотација (приходи из буџета) и 
Фонда за капитална улагања 745.033.000  21,66% 

других пословних прихода (закуп посл.прост., рефундације) 35.671.000  1,03% 
СВЕГА ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 3.439.838.000  100,00% 
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 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 2010. години донео је Управни одбор ЈВП "Воде Војводине" на XII седници 
одржаној 05.02.2010. године.  
 Извршно веће АПВ дало је сагласност на висину накнаде, а Одлука о висини накнаде објављена 
је у "Службеном листу АПВ" бр. 10 од 02.06.2010. године.  
 
 У 2010. 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 2010. години за правна лица је виша за 3% у односу на накнаду у 2009. години, и у 
складу је 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 713,25 % на катастарски приход и износи просечно 1.060,71  динара/ха годишње за 
прву групу мелиорисаног (одводњаваног) земљишта и 530,36 дин/ха годишње за II категорију 
пољопривредног земљишта по стопи од 356,63% на катастарски приход. 
 
 За I категорију корисника или сопственика шумског земљишта одређена је висина накнаде за 
одводњавање по стопи од 356,63 % на катастарски приход, за II категорију по стопи од 178,29 %. 
 Накнада за одводњавање за кориснике или сопственике грађевинског земљишта одређена је у 
висини до 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 2010. години ЈВП је издало 2387 годишњих  
решење за правна лица у износу од 921 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 6060 решења у износу од 165 милиона динара. 
Повећање висине накнаде у 2010. години за физичка лица износило је 3 % у односу на накнаду важећу у 
2009. години и просечно износи 885,49 дин/ха годишње за прву групу мелиорисаног земљишта и 442,75 
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. Пореска управа је крајем 2010 године за исту почела да издаје решења о 
утврђивању накнаде за одводњавање. 
 
 Накнада за коришћење водопривредних објеката. Одлуку о висини накнада за коришћење 
водопривредних објеката и за вршење других услуга у 2010. години донео је Управни одбор ЈВП "Воде 
Војводине" на  седници одржаној 23.04.2010. године.  
 Извршно веће АПВ дало је сагласност на висину накнада, а Одлука о висини накнаде објављена 
је у "Службеном листу АПВ" бр. 12 од 30.06.2010.године 
 Одлуком о висини накнада за коришћење водопривредних објеката и за вршење  других услуга у 
2010. 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 
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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 

 Управни одбор ЈВП “Воде Војводине”на XVI седници одржаној 14.05.2010. године донео је 
Одлуку о допунама одлуке о висини накнаде за коришћење водопривредних објеката и за вршење других 
услуга у 2010. години. По добијању сагласности надлежног покрајинског органа Одлука је објављена у 
“Службеном листу АПВ”  бр. 17. од 08.10.2010. године. На истој седници Управног одбора је донета 
Одлука о висини накнаде за коришћење водопривредних објеката за производњу електричне енергије и 
водног земљишта за објекте хидроелектране. По добијању сагласности надлежног покрајинског органа 
Одлука је објављена у “Службеном листу АПВ” бр.16. од 13.09.2010. године. 
 На основу донешене Одлуке о висини накнада у 2010. години, ЈВП је издало 2432 решења 
обвезницима накнада за коришћење објеката Хс ДТД, Хс Надела, регионалних система, 
хидромелиорационих објеката и других водопривредних објеката у износу од 806 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. 
 
Наплата накнада 
  
У 2010. години је наплаћено накнада у  износу од 2.324.667.765 динара, од  тога редовним путем 
наплаћено је 2.106.965.075 динара (90,64%), принудним путем 174.950.162 динара (7,52%), а од Агенције 
за приватизацију и из поступка стечаја 42.752.528 динара (1,84%) . Због доспелих а неизмирених обавеза 
ЈВП је у 2010. години послао 3.295 опомена пред принудну наплату. На основу опомена  143   обвезника 
је поднело захтев за одлагање плаћања дуга, а са 120 је закључен Споразум о условима продужења рока 
плаћања доспелих накнада у износу од 668 милиона динара. Накнаду за одводњавање од правних лица 
ЈВП је наплатило у износу од 881.324.623 динара, од тога редовним путем 738.390.562 динара (84%), 
принудним путем 101.265.908 динара (11%) и из приватизације и стечаја 41.668.153 динара (5%). ЈВП је 
покренула поступак принудне наплате  преко основних судова и то: 

• накнада за коришћење водног земљишта у износу од 18.727.871 динара за 48 предмета, 
• накнада за коришћење објеката ХС ДТД у износу од 118.600.414 динара за 155 
предмета,  
• накнада за коришћење хидро-мелиорационих објеката у износу од 20.055.554  динара за 
30 предмета, 
•    накнада за одводњавање у износу од 314.207.874 дин. за 598 предмета 
•    накнада за коришћење водопривред 
објеката за одвођење отпадних вода 
у износу од 5.615.024 за 8 предмета. 
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НАПЛАЋЕНО У 2010. ГОДИНИ 
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У наредној табели даје се преглед укупно задужене и наплаћене накнаде 2010. године 
 
Табела. Упоредни преглед задужења и приспелих уплата 2009/2010 године 
          (у динарима)

2009 2010 

НАКНАДА УКУПНО 
ЗАДУЖЕЊЕ 

УКУПНО 
НАПЛАЋЕНО 

УКУПНО    
САЛДО 

УКУПНО 
ЗАДУЖЕЊЕ 

УКУПНО 
НАПЛАЋЕНО 

УКУПНО   
САЛДО 

УПЛАТЕ  
% 

2010/2009 

одводњавање - 
правна лица 2,224,167,017 938,047,149 1,286,119,868 2,111,487,292 717,987,768 1,393,499,524 76.54 

одводњавање - 
камата 1,100,164,784 244,704,663 855,460,121 1,066,165,020 163,336,855 902,828,165 66.75 

одводњавање - 
физ.лица 159,115,476 49,164,037 109,951,440 271,418,924 44,146,659 227,272,264 89.79 

одводњавање - 
камата - физ.лица 16,447,568 3,357,186 13,090,382 49,339,246 4,620,358 44,718,888 137.63 

одводњавање - 
физ.лица-пореска 275,435,971 275,435,971 0 645,714,076 645,714,076 0 234.43 

одводњавање - 
укупно 3,775,330,817 1,510,709,006 2,264,621,811 4,144,124,558 1,575,805,717 2,568,318,841 104.31 

нак.за кориш. ХС 
ДТД 568,533,853 242,747,694 325,786,159 613,969,314 254,436,748 359,532,566 104.82 

камата 325,752,034 40,190,218 285,561,816 356,112,380 44,319,863 311,792,517 110.28 
нак.за кориш. ХС 
ДТД- укупно 894,285,887 282,937,912 611,347,975 970,081,694 298,756,611 671,325,083 105.59 

накнада за кориш.- 
Надела 7,548,454 5,390,381 2,158,073 2,342,319 1,014,397 1,327,922 18.82 

камата 5,150,325 1,740,508 3,409,817 2,629,133 73,791 2,555,342 4.24 
надела - укупно 12,698,780 7,130,890 5,567,890 4,971,452 1,088,188 3,883,263 15.26 
накнада за кориш.-
ХМО 326,375,199 150,328,047 176,047,152 345,691,827 125,883,129 219,808,699 83.74 

камата 126,567,592 32,476,958 94,090,634 134,121,931 10,788,437 123,333,494 33.22 
ХМО - укупно 452,942,790 182,805,005 270,137,786 479,813,758 136,671,565 343,142,193 74.76 
накнада за кор -
.акумулација 13,751,816 6,507,289 7,244,527 24,773,032 18,472,564 6,300,467 283.87 

камата 801,255 677,777 123,478 1,609,829 1,250,244 359,584 184.46 
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акумулација - 
укупно 14,553,071 7,185,066 7,368,005 26,382,860 19,722,809 6,660,051 274.50 

накнада за кор. - 
вод.земљиш. 163,568,138 80,279,160 83,288,978 207,988,801 69,009,841 138,978,960 85.96 

камата 45,624,951 18,223,550 27,401,401 44,344,950 7,564,654 36,780,295 41.51 
вод.земљиште - 
укупно 209,193,088 98,502,710 110,690,378 252,333,751 76,574,496 175,759,255 77.74 

обједињена накнада  289,347,569 130,291,373 159,056,196 340,157,429 203,391,263 136,766,166 156.10 
камата 87,066,707 6,793,599 80,273,108 79,815,630 12,657,117 67,158,513 186.31 
обједињена 
накнада - укупно 376,414,277 137,084,972 239,329,304 419,973,058 216,048,379 203,924,679 157.60 

укупно 5,735,418,710 2,226,355,561 3,509,063,150 6,297,681,132 2,324,667,765 3,973,013,366 104.42 
          
УКУПНО 
ГЛАВНИЦЕ 4,027,843,493 1,878,191,102 2,149,652,392 4,563,543,014 2,080,056,446 2,483,486,568 110.75 

УКУПНО КАМАТЕ 1,707,575,217 348,164,459 1,359,410,758 1,734,138,118 244,611,319 1,489,526,798 70.26 

УКУПНО  5,735,418,710 2,226,355,561 3,509,063,150 6,297,681,132 2,324,667,765 3,973,013,366 104.42 

 
Приходи од премија, субвенција, дотација и донација, односно приходи из буџета, остварени су у 
износу од 745.033.557 динара, а чине их: 
 

• приходи из буџета Републике Србије – 26.313.061 динара и чине их:  
o приходи за међународну сарадњу 26.313.061 динара, 
 

• приходи из буџета Аутономне Покрајине Војводине –  335.505.049 динара, чија структура је 
следећа : 

o приходи по Програму радова– 131.465.693 динара, 
o приходи за санацију објеката за одбрану од поплава-139.344.955 динара  
o приходи од израде решења за обрачун накнада које су приход АПВ –4.000.000 динара, 
o приходи од одржавања подсистема 16.948.154–динара, 
o приходи за радове на реконструкцији заштитних шума –14.983.035 динара, 
o приходи за заштиту животне средине (пројекат Јегричка) 2.700.000 –динара, 
o приходи за радове изведене у 2009.години  1.000.000 –динара, 
o приходи од амортизације 2010.године 2.956.970 динара 
o приходи за трошкове инвеститора 22.106.242 динара 
 

• приходи из буџета општина – 126.967.326 динара 
 
• приходи од ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА – 243.111.460 динара 
 
• приходи од СВЕТСКЕ БАНКЕ– 12.266.200 динара 
 
• прихди по основу УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА -870.461 динара

 
 Приходи од услуга издавања водопривредних мишљења, услова и сагласности остварени су  у 
износу од 25.474.000 динара. 
 
 Приходи од продаје производа, који су резултат продаје шумских сортимената, траве,трске, песка 
и земље, остварени су у износу од 27.168.000 динара. 
 
 Приходи од продаје услуга – 42.656.000 динара, односе се на приходе од продаје риболовних 
дозвола (36.484.000 динара) и приходе од осталих услуга (6.172.000 динара). 
 
Приходи који су резултат активирања учинака остварени су у износу 25.064.000 динара. Ови приходи  
настали су по основу обављања послова пошумљавања у сопственој режији. 
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 Приходи настали услед промене вредности залиха износе 67.000 динара. Ови приходи настали 
су услед повећања вредности залиха на крају обрачунског периода у односу на почетак периода (залихе 
расадник). 
 
 Друге пословне приходе остварене у износу од 35.671.000 динара чине приходи од издавања у 
закуп пословног простора 7.286.000 динара) и остали пословни приходи (28.385.000 динара - приходи од 
рефундације трошкова електричне енергије, ПТТ трошкова, манипулативних трошкова пословне зграде). 
 
Финансијски приходи  
 
 Финансијски приходи су остварени у износу од 621.784.000 динара, што чини 14,04% 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 618.432.000 динара (99,47%), 

• Приходи од курсних рзлика износе 3.352.000 динара (0,53%). 
 
Остали приходи 
 
 Остали приходи остварени у износу од 367.046.000 динара што чини 8,28% укупних прихода, а 
резултат су: 

• прихода од продаје расходоване опреме и материјала -  1.133.000 динара (0,30%), 
• наплаћених отписаних потраживања – 344.243.000 динара (93.79%),  
• прихода од основу ефеката уговорене заштите од ризика – 454.000 динара (0,12%),  
• прихода од укидања дугорочних резервисања -  14.102.000 динара (3,85%)  
• осталих непоменутих прихода – 7.114.000 динара (1,94%),  

 Детаљан приказ прихода планираних и остварених за 2010. годину дат је у табели „ПРИХОДИ“  
 
 
Табела. Приходи 
         (у 000 динара) 

Идекс Конто 
бр. Ред. бр. ВРСТА ПРИХОДА Остварено 

2009. 
Планирано 

2010. 
Остварено 

2010. 5 : 
3 

5 : 
4 

 1 2 3 4 5 6 7 
 I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 3,149,950 3.636.016 3,439.838 1,09 0,95 

612   Приходи од продаје производа и 
услуга 2,069,936 2,892.855 2,634.003 1,27 0,91 

61201 1 Приходи од накнада 2,001,177 2,829.355 2.538.705 1,27 0,90 
612011 1.1 Накнада за одводњавање 1,304,806 2.080.982 1,732.393 1,33 0,83 

61201100 1.1.1 правна лица 919,520 1.026.122 921.540 1,00 0,90 
61201130 1.1.2 физичка лица-Пореска управа 275,436 1.000.000 645.714 2,34 0,65 
61201131 1.1.3 физичка лица-државно ѕемљиште 109,850 54.860 165.139 1,50 3,01 
612012 1.2 Накнада за коришћење Хс ДТД 261,923 287.316 306.082 1,17 1,07 
612013 1.3 Накнада за коришћење Хс Надела 585 7.865 1.029 1,76 0,13 
612014 1.4 Накнада за коришћење ХМО 318,761 340.902 352.678 1,11 1,03 
612015 1.5 Коришћење акумулација 12,904 7.633 17.730 1,37 2,32 

612016 1.6 Накнада за коришћење водног 
земљишта 102,198 104.657 128.793 1,26 1,23 

             
61202 2 Приходи од посебних услуга 29,566 35,000 25.474 0,86 0,73 
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61202 2.1 Услуге издавања водопривредних 
мишљења, услова и сагласности 29,566 35,000 25.474 0,86 0,73 

61203 3 Продаја производа 14,388 4.500 27.168 1,89 6,04 
612030 3.1 Шумарство 13,319 3,500 26.207 1,97 7,49 
612031 3.2 Трава, трска, песак, земља 1,069 1.000 961 0,90 0,96 
612032 3.3 Риба 0 0 0 0 0 
61204 4 Продаја услуга 24,805 24.000 42.656 1,72 1,78 

612044 4.1 риболовне дозволе 21,824 20.000 36.484 1,67 1,82 
612046 4.2 Остале услуге 2,981 4,000 6.172 2,07 1,54 

621 5 Приходи од активирањља учинака 
и робе 21,408 20.000 25.064 1,25 1,25 

63 6 Промена вредности залиха -268 1000 67 -
0,25 0,07 

630 6.1 Повећање вредности залиха 0 1.000 67 0 0,07 
631 6.2 Смањење вредности залиха 268 0 0 0 0 

640 7 
Приходи од премија, субвенција, 
дотација и  
донација 

1,028,741 688.661 744.163 0,72 1,08 

6402 7.3 Из буџета општина 142,154 228.253 126.967 0,89 0,56 
6407 7.2 Из буџета РС 28,033 44.210 26.313 0,94 0,60 
6408 7.2 Из буџета АПВ 488,191 294.273 335.506 0,69 1,14 

64082 7.3 Фонд за капитална улагања 367,828 106.880 243.111 0,66 2,27 
6409 7.4 од светске банке 2,535 15.045 12.266 4,84 0,82 

             
641 8 Условљене донације 500 0 870 1,74 0,00 

             
65 9 Други пословни приходи 29,633 34,500 35.671 1,20 1,03 

650 9.1 Закуп пословног простора 4,117 6,500 7.286 1,77 1,12 
659 9.2 Остали пос.приходи 25,516 28,000 28.385 1,11 1,01 

        
66 II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 734,791 592.576 621.784 0,85 1,05 

662 1 Приходи од камата 732,778 590.376 618.432 0,84 1,05 
663 2 Приходи од курсних разлика 2,011 2.000 3.352 1,67 1,68 
669 3 Остали финансијски приходи 2 200 0 0 0 
67 III ОСТАЛИ ПРИХОДИ 520,693 331.790 367.046 0,70 1,11 

670 1 Продаја расходоване опреме 183 1000 807 4,41 0,81 

673,674 2 Продаја  материјала,вишак по 
попису 0 0 326 0 0 

675 3 Наплаћена отписана потраживања 476,864 320.790 344.243 0,72 1,07 
676 4 приходи по ос.уг.заш.од ризика 1.160 0 454 0,39 0 

678 5 приходи од  укидања дугорочних 
резервисања 0 0 14.102 0 0 

679 6 Остали непоменути приходи 11,760 10,000 7.114 0,60 0,71 
68 7 Приходи од усклађивања вредности 30,726 0 0 0 0 
69 8 Остали ванредни приходи 0 0 0 0 0 

  С В Е Г А   П Р И Х О Д И 4,405,434 4.560.382 4,428.668 1,01 0,97 
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12. РАСХОДИ 
 

 
 ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад је у Билансу успеха за 2010. годину исказало расходе у укупном 
износу од 4.396.444.000 динара, а чине их: 
 
 

 
 

• пословни расходи .................................................................................................. 3.460.581.000 дин. (78,73%) 
• финансијски расходи........................................................................................................4.030.000 дин (0,09%) 
• остали расходи............................................................................ ...................................215.658.000дин(4,90%) 
• расходи по основу обезвређења имовине .......................................................... 716.175.000 дин. (16,28%) 

Свега: ......................................................................................................................4.396.444.000 дин. (100,00%) 
 

расходи исказани у 2010. години

пословни 
расходи
78,73%

финансијски 
расходи
0.09%

остали расходи
4.90%

расходи по 
основу обезвре-
ђења имовине

16.28%

 
 

 
 
 

 
 

У наредној табели дат је упоредни преглед расхода исказаних у 2009. и 
2010. години и планираних за 2010. годину. 

 
Табела. Расходи          (у 000 дин.) 

Индекс 

Расходи Остварено 
2009. 

Планирано 
за 2010. 

Остварено 
2010. 

Остварено 
2010. 

остварено 
2009. 

Остварено 
2010. 

планирано 
2010. 

 1 2 3 4 5 
Пословни 3.355.006 3.631.656 3.460.581 1.03 0,95 
Финансијски 1,801 4.100 4.030 2.24 0,98 
Остали 67.645 80.400 215.658 3,19 2,68 
По основу обезвређења 957.716 818.000 716.175 0,75 0,88 

УКУПНО 4.382.168 4.534.156 4.396.444 1,00 0,97 
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Пословни расходи 
 
ЈВП је у 2010. години исказало пословне расходе у износу од 3.460.581.000 динара, што чини 78,73% 
укупних расхода, а чине их: 

• Трошкови материјала и енергије у износу од 99.942.000 динара (2,88%), у које спадају: 
трошкови осталог материјала (42.730.000 динара) и трошкови горива и енергије (57.212.000 
динара). 

• Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи остварени у износу од 527.966.000 
динара (15,25%), чија структура је приказана у табели Приказ расхода. 

 
• Трошкови произвoдних услуга у износу од 2.340.976.000 динара (67,64%) у чијем саставу су: 

o Трошкови транспортних услуга које  чине трошкови превоза и претовара, ПТТ марака и 
телефонских разговора, остварени су у износу од 8.784.000 динара. 

- Трошкови услуга одржавања (евидентирани на основу ситуација истављених од стране 
извођача радова) који су остварени у износу од 2.281.518.000 динара и структурно приказани у 
табели бр.4  

o Трошкови закупнина  износили су 392.000 динара. 
o Трошкови сајмова који обухватају трошкове за учешће и посете сајмовима остварени су у 

износу од 28.000 динара. 
o Трошкови рекламе и пропаганде које чине трошкови маркетиншких услуга, спонзорстава, 

рекламног материјала, остварени су у износу од 2.776.000 динара 
o Трошкови истраживања износе 32.587.000 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 14.891.000 динара. 
• Трошкови амортизације и резервисања, који су остварени у износу од 322.792.000 динара. – 

(трошкови амортизације 321.768.000 динара, трошкови резервисања 1.024.000 динара). 
• Нематеријални трошкови су остварени у износу од 163.756.000 динара  у чији састав улазе 

трошкови: 
• Трошкови непроизводних услуга који износе 107.207.000 динара 
• Трошкови репрезентације који износе 3.815.000 динара 
• Трошкови премија осигурања који износе 20.221.000 динара  
• Трошкови платног промета који износе 3.034.000 динара 
• Трошкови чланарина који износе 3.093.000 динара 
• Остали нематеријални трошкови који износе 26.381.000 динара   
• Трошкови пореза износили су 5.149.000 динара. 

 
 

 
 

Финансијски расходи  
Финансијски расходи су остварени у износу од 4.030.000 динара (0,09)% од укупних прихода, а односе 
се на расходе камата 3.036.000 динара (75,33%), негативне курсне разлике – 994.000 динара (24,67%).  
 
Остали расходи  
 Остали расходи су остварени у износу од 215.658.000  динара што је (4,90%) од укупних расхода, а 
односе се на губитке по основу расхода и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и 
опреме и мањкова – 739.000 динара (0,34%), , расходе по основу директног отписа потраживања – 
210.320.000 динара (97,52%),као и остали непоменути расходи 4.599.000 динара (2,14%). 
Расходи по основу обезвређења имовине  
Расходи по основу обезвређења имовине су остварени у износу од 716.175.000 динара што је 16,28% од 
укупних расхода, а односе се на обезвређење потраживања по основу накнада – 713.650.000 динара и 
обезвређење биолошких средстава-2.525,000 динара.
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Трошкови услуга одржавања 
 
Табела 4. Трошкови услуга одржавања 

 

Конто бр. В Р С Т А   Р А С Х О Д А Остварено 
2010. 

532 Трошкови услуга одржавања 2,281,518,292.28 

5320,5321,5322 Одржавање некр.постр.и опреме 30.001.323,81 

5323 Тр.неге и заштите шума 14.953.454,34 

5324 Тр. одржавања ХС ДТД 83.553.172,98 

5325 Тр. одржавања  - одводњавања 1.471.625.046,73 

5326 Тр.  ХМО 111.800.343,31 

53276 Међународна сарадња 15.985.210,88 

53281 Редовно одржавање заштитних објеката 199.995.549,31 

53282 Тр.одрж. фин.од стране Фонда за капитална улагања АПВ 236.367.759,91 

53283 Санација обј.за одбрану од поплава 90.163.742,77 

53284 Инвест.одржавање водопр.објеката 19.000.057,52 

53285 Пројекат Јегричка 1.265.915,00 
53286 Реконструкција заштитних шума 6.806.715,72 
 
 
 

Табела. Расходи Предузећа  
(у 000 дин.) 

Идекс Конт
о бр. 

Ре
д. 
бр. 

В Р С Т А   Р А С Х О Д А 2009 Планиран
о 2010. 

Остварен
о 2010. 5 : 3 5 : 4 

 1 2 3 4 5 6 7 
 I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 3,355,006 3.631.656 3.460.581 1,03 0,95 

51   Трошкови материјала 78,364 115.605 99.942 1,.28 0,86 

511 1 Трошкови материјала за израду 0 5 
5.900 0 0,00 0,00 

512 2 Трошкови осталог материјала 27,899 57.195 42.730 1,53 0,75 
513 3 Трошкови горива и енергије 50,465 52.510 57.212 1,.13 1,09 

          

52   Трошкови зарада, накнада зарада и 
остали лични расходи 525,541 540.210 527.966 1,00 0,98 

520 1 Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 409,328 418.236 415.499 1,02 0,99 

521 2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и 
накнаде зарада на терет послодавца 73,818 75.038 74.926 1,02 1,00 

522 3 Трошкови накнада по уговору о делу 692 550 522 0,75 0,95 
523 4 Трошкови накнада по ауторским уговорима 68 100 79 1,16 0,79 

524 5 Трошкови накнада по уговорима о 
привременим и повременим пословима 0 400 0 0,00 0,00 

525 6 Трошкови накнада физичким лицима по 
основу осталих уговора 2,237 3.940 2.690 1,20 0,68 
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526 7 Трошкови накнада члановима управног и 
надзорног одбора 6,086 6.200 5.842 0,96 0,94 

529 8 Остали лични расходи 33,312 35.746 28.408 0,85 0,79 
          

53   Трошкови производних услуга 2,260,662 2.346.404 2.340.976 1,04 1,00 
530 1 Трошкови на изради учинака 0 0 0  0,00 0,00 
531 2 Трошкови транспортних услуга 9,860 5.015 8.784 0,89 1,75 
532 3 Трошкови услуга одржавања 2,211,328 2.272.490 2.281.518 1,03 1,00 
533 4 Трошкови закупнина 483 500 392 0,81 0,78 
534 5 Трошкови сајмова 51 1.770 28 0,55 0,02 
535 6 Трошкови рекламе и пропаганде 427 3.304 2.776 6,50 0,84 
536 7 Трошкови истраживања 22,956 54.062 32.587 1,42 0,60 
539 8 Трошкови осталих услуга 15,557 9.263 14.891 0,96 1,61 

          
54   Трошкови амортизације и резервисања 349,255 337.110 322.792 0,92 0,96 
540 1 Трошкови амортизације 314,264 332.110 321.768 1,02 0,97 

542 2 Трошкови резервисања за трошкове 
обнављања природног богатства 4,745 5,000 1.024 0,22 0,20 

545  Резервисања за накнаде др.бенефиције 
запослених 30,246 0 0 0,00  0,00 

55   Нематеријални трошкови (без пореза и 
доприноса) 128,462 277.327 163.756 1,27 0,59 

550 1 Трошкови непроизводних услуга 65,498 184.977 107.207 1,64 0,58 
551 2 Трошкови репрезентације 3,116 3.009 3.815 1,22 1,27 
552 3 Трошкови премија осигурања 22,690 31.860 20.221 0,89 0,63 
553 4 Трошкови платног промета 3,197 4.276 3.034 0,95 0,71 
554 5 Трошкови чланарина 3,503 3,000 3098 0,88 1,03 
559 6 Остали нематеријални трошкови  30,458 50.205 26.381 0,87 0,53 

          
555 1 Трошкови пореза 12,722 15,000 5.149 0,40 0,34 
56 II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1,801 4,100 4.030 2,24 0,98 
562 1 Расходи камата 335 2,000 3.036 9,06 1,52 
563 2 Негативне курсне разлике 1,408 2,000 994 0,71 0,50 
569 3 Остали финансијски расходи 58 100 0 0,00 0,00 

          
57 III ОСТАЛИ РАСХОДИ 67,645 80.400 215.658 3,19 2,68 

570 1 
Губици по основу расхода и продаје 
нематеријалних улагања,  
некретнина, постројења и опреме 

816 1.000 655 0,80 0,66 

574 2 Мањкови 0 100 84 0,00 0,84  

576 3 Расходи по основу директног отписа 
потраживања 61,403 75,000 210.320 3,43 2,80 

578 4 Расходи из претходне године 0 0 0  0,00  0,00 

579 5 Остали непоменути расходи (ванредна 
одбрана од поплаве) 5,426 4.300 4.599 0,85 1,07 

          
58 IV  РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА 

ИМОВИНЕ 957,716 818.000 716.175 0,75 0,88 
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582 1 Обезвређење некретнина, постројења и 
опреме 20,872  0 2.525 0,12  0,00  

583 2 Обезвређење дугорочних пласмана и 
других хартија од вредности 0 0 0 0,00 0,00  

584 3 Обезвређење залиха материјала и робе 0 0 0 0,00 0,00  

585 4 Обезвређење потраживања и краткорочних 
финансијских пласмана 936,844 818.000 713.650 0,76 0,87 

591  расходи,ефекти пром.рач.политика и 
исп.гр.ранијих година 0 0 0 0,00 0,00 

  СВЕГА РАСХОДИ 4,382,168 4.534.156 4.396.444 1,00 0,97 
 
 
 
 
Инвестициона улагања 

 
 

У 2010.години извршена су инвестициона улагања у сталну имовину у вредности од  191.535.390 
динара из следећих извора: 

 
Табела. Инвестициона улагања 
 Планирано Остварено 

БУЏЕТ РС   0 19.997.447   
ПРИХОДИ ОД ОПШТИНА 0 1.274.653   
ФОНД ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА    537.570.000 24.531.933 

СОПСТВЕНА СРЕДСТВА 479.172.000 145.731.357 
 
 
 
Улагање у сталну имовину извршено је на следећим позицијама основних средстава и то: 
 
Табела. Распоред инвестиционих улагања 
 Планирано 

ИЗГРАДЊА ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА 19.950.157 
ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ   45.615.647 
ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ 55.558.402 
МЕХАНИЗАЦИЈА 53.224.529 

ЗЕМЉИШТЕ И ШУМЕ 17.186.655   
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13.РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА 
 
 У 2010. години ЈВП је остварило нето добитак у висини од 2.283.115  динара. 

o Приходи .............................................................................................4.428.668.163 динара 
o Расходи  ............................................................................................4.396.443.925 динара 

o Бруто добитак  ................................................................................... 32.224.238 динара 
o Порески расход периода....................................................................  -1.895.587 динара 
o Одложене порески расход периода.................................................. - 28.045.536 динара 
o Нето добитак............................................................................................2.283.115 динара 

 
 У следећој табели дат је упоредни преглед пословних резултата за 2009. и 2010. годину 
(остварени и планирани). 
 
Табела.  Упоредни преглед пословних резултата 

(у 000 дин.) 
Индекс 

 
 Остварено 

2009. 
План 
2010. 

Остварено 
2010. 

Остварено 
2010. 

остварено 
2009. 

Остварено 
2010 

планирано 
2010. 

 Приходи 4.405.434 4.560.382 4.428.668 1,01 0,97 

Пословни 3.149.950 3.636.016 3.439.838 1,09 0,95 
Финансијски 734.791 592.576 621.784 0,85 1,05 
Остали 520.693 331.790 367.046 0,70 1,11 
Расходи 4.382.168 4.534.156 4.396.444 1,00 0,97 

Пословни 3.355.006 3.631.656 3.460.581 1,03 0,95 
Финансијски 1.801 4.100 4.030 2,24 0,98 
Остали 67.645 80.400 215.658 3,19 2,68 
По основу обезвређења имовине 957.716 818.000 716.175 0,75 0,88 

Бруто добитак 26.266 26.226 32.224 1,22 1,22 
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14. ПРИЛОЗИ 



Прилог бр. 1.
ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДОВА     ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД

НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗА 
ОДВОДЊАВАЊЕ ЗА 2010. ГОД.     РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

I-II III-XII ИЗВРШЕНО 2010. год. I-II ИЗВРШЕНО 2010. год. III-XII

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 793,02 793,02 9.869 7.826.374 971 769.725 8.679 6.882.272 9.649 7.651.997
2 Деонични техничар h 435,38 435,38 43.324 18.862.271 4.198 1.827.869 38.071 16.575.240 42.269 18.403.109
3 Хидролог за подземне воде h 435,38 435,38 4.401 1.915.958 412 179.548 3.874 1.686.801 4.287 1.866.349
4 Хидротехничар за катастар објеката h 435,38 435,38 3.671 1.598.409 389 169.316 3.233 1.407.543 3.622 1.576.859
5 Референт за геодетске послове h 684,17 684,17 4.401 3.010.900 412 282.143 3.876 2.651.947 4.289 2.934.090
6 Инжењер за мелиорације h 684,17 684,17 7.518 5.143.366 843 576.869 6.562 4.489.592 7.405 5.066.461
7 Машински инжењер зацрпне станице h 684,17 684,17 7.519 5.144.229 967 661.442 6.516 4.457.837 7.482 5.119.279
8 Механичар хидромашинских постројења h 435,38 435,38 18.432 8.024.847 2.401 1.045.227 15.815 6.885.465 18.216 7.930.692
9 Руковаоц црпне станице h 435,38 435,38 193.788 84.371.273 26.860 11.694.457 167.457 72.907.511 194.318 84.601.968
10 Инжењер за електроопрему h 684,17 684,17 5.217 3.569.029 613 419.168 4.490 3.072.082 5.103 3.491.250
11 Погонски електричар h 435,38 435,38 9.320 4.057.764 1.264 550.467 8.033 3.497.361 9.297 4.047.828
12 Хидроградјевински радници h 256,56 256,56 166.057 42.603.479 15.809 4.055.898 145.945 37.443.727 161.754 41.499.625
13 Израда елабората: а) Билтени 7.283.074 575.216 6.332.561 6.907.777

б) Катастар објеката 20.373.026 1.455.034 17.916.490 19.371.524
0

СВЕГА I 213.783.998 24.262.379 186.206.429 210.468.808
II РЕДОВНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1 Измуљивање канала - машински до 2 м3 m3 97,73 101,85 412.092 41.971.546 21.129 2.064.912 259.488 26.428.883 280.617 28.493.795
Измуљивање канала - машински преко 2 м3 m3 83,99 87,52 644.970 56.447.786 0 0 227.627 19.921.901 227.627 19.921.901
Измуљивање канала - машински-дуга стрела m3 141,89 147,26 409.644 60.324.104 0 0 343.029 50.514.495 343.029 50.514.495

2 Измуљивање канала - машински čas 5375,21 5601,56 2.339 13.100.673 89 478.393 1.583 8.870.069 1.672 9.348.462
3 Измуљивање канала - ручно m3 418,19 418,19 10.083 4.216.672 112 46.837 2.380 995.314 2.492 1.042.151
4 Разастирање нових депонија m3 67,19 70,22 1.085.018 76.189.957 38.215 2.567.668 676.501 47.503.900 714.716 50.071.568
5 Разастирање старих депонија m3 67,19 70,22 310.170 21.780.161 136 9.135 207.394 14.563.219 207.530 14.572.354
6 Утовар и транспорт m3 380,87 402,40 40.530 16.309.281 20 7.617 38.853 15.634.635 38.873 15.642.252
7 Специфично 0 1.734.989 1.734.989

БИЉНА ВЕГЕТАЦИЈА
8 Машинско кошење - сувоземно m2 1,0600 1,1300 19.714.881 22.277.816 2.596 2.752 8.868.904 10.021.862 8.871.501 10.024.614
9 Машинско кошење - пловно m2 1,1000 1,4300 3.415.966 4.884.832 0 0 2.072.884 2.964.224 2.072.884 2.964.224
10 Ручно кошење m2 3,5600 3,5600 5.627.878 20.035.246 18.494 65.839 2.930.649 10.433.110 2.949.143 10.498.949
11 Сузбијање вегетације - хемијским путем m2 1,4100 1,4800 6.100.889 9.029.315 0 0 4.538.070 6.716.343 4.538.070 6.716.343
12 Сузбијање вегетације - рибом m2 4,5000 4,5000 0 0 0 0 0
13 Ручно сечење шибља m2 10,6900 10,6900 1.101.833 11.778.597 53.457 571.455 627.732 6.710.458 681.189 7.281.913
14 Ручно кршење баграмца m2 32,0700 32,0700 851.363 27.303.216 6.946 222.749 527.379 16.913.060 534.325 17.135.809
15 Машинско тарупирање багремца и шибља m2 26,74 1.662.483 44.454.796 3.365.137 2.506.253 67.017.206 2.506.253 70.382.343
16 Машинско тарупирање багремца и шибља m2 21,13 114.443 2.418.172 0 219.637 4.640.925 219.637 4.640.925
17 Специфично 7.902.224 7.771.554 50.102.872 57.874.426

СВЕГА II 440.424.393 17.174.048 361.687.465 378.861.513
III POSEBNI RADOVI

 - ОБЈЕКТИ -
1 Мостови и пропусти 44.582.477 587.619 35.447.507 36.035.126
2 Уставе - градјевински део 5.007.268 790.624 2.159.519 2.950.143
3 Зграде црпних станица 2.758.305 21.771 3.184.850 3.206.621
4 Зграде чуварница и машиниста 990.149 0 3.303.104 3.303.104
5 Далеководи 663.160 0 32.043 32.043
6 Трафо станице 995.700 0
7 Зграде осталих функција 942.646 0 587.237 587.237
8 Остали објекти 359.976 0 1.773.108 1.773.108

 - ОПРЕМА - 0
МАШИНСКИ ДЕО 0

9 Стабилна црпна постројења (машински део) 20.837.567 125.927 5.584.034 5.709.961
10 Мобилна црпна постројења (машински део) 2.077.091 0 2.831.004 2.831.004
11 Уставе - машински део 1.751.193 0 2.355.157 2.355.157

ЕЛЕКТРО ДЕО 0
12 Далеководи 4.976.718 0 940.649 940.649
13 Кабловски водови 1.208.336 0
14 Трафо станице 6.591.403 5.582 1.824.876 1.830.458
15 Црпне станице 5.727.129 1.235.118 6.536.370 7.771.488
16 Устеве и остали објекти 160.833 0 61.221 61.221
17 Радио и телефонски везе 1.612.191 118.580 1.619.663 1.738.243
18 Мерни уредјаји 1.117.400 0 1.804 1.804

 - ЦРПНЕ СТАНИЦЕ - 0
19 Стабилна црпна постројења h 34.186.745 6.357.136 47.729.294 54.086.430
19a Утрошак електричне енергије din 30.626.292 6.212.748 52.958.271 59.171.018
20 Мобилна (покр.)  црпна постројења h 4.746.379 1.059.076 8.700.710 9.759.786

СВЕГА III 171.918.961 16.514.181 177.630.421 194.144.601
IV РАД ВАН НОРМАТИВА

1 Одржавање акумулација 5.518.832 0 2.407.975 2.407.975
СВЕГА IV 5.518.832 0 2.407.975 2.407.975

ПЛАН ЗА 2010. год. УКУПНО ИЗВРШЕНО 2010.



I-II III-XII ИЗВРШЕНО 2010. год. I-II ИЗВРШЕНО 2010. год. III-XII

Ред. бр. Опис позиције рада Јед. 
мере

Јединична 
цена

Јединична 
цена Количина Динара Количина Динара Количина Динара Количина Динара

ПЛАН ЗА 2010. год. УКУПНО ИЗВРШЕНО 2010.

V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ
на планским водопривредним подручјима према 
потребама 286.170.306 7.893.437 7.893.437

ХМО 150.000.000 94.746.053 94.746.053
СВЕГА V 436.170.306 102.639.491 102.639.491

VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
1 Накнаде штете 714.338
2 Осигурање водопривредних објеката 9.780.800 12.380.203 12.380.203
3 Амортизација водопривредних објеката 50.079.200 83.899.855 83.899.855
4 Хитне интервенције 39.830.508 940.006 44.773.680 45.713.686

СВЕГА VI 100.404.846 940.006 141.053.738 141.993.744

VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ 
ХИДРОСИСТЕМА

1 Одржавање дела хидросистема 180.000.000 152.298.000 152.298.000
2 Надела и Босут 19.055.390 3.586.730 11.443.656 15.030.386

СВЕГА VII 199.055.390 3.586.730 163.741.656 167.328.386
VIII НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

1 Рад 79.859.911 27.615.726 27.615.726
СВЕГА VIII 79.859.911 27.615.726 27.615.726

IX ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА

1 Трошкови надзора 34.494.262 1.624.411 23.056.517 24.680.928
2 Трошкови функционисања ЈВП 145.472.738 5.747.916 82.689.228 88.437.143

СВЕГА IX 179.967.000 7.372.327 105.745.745 113.118.071

УКУПНО I - IX 1.827.103.637 69.849.670 1.268.728.644 1.338.578.314
ПДВ 18% 253.181.214          11.245.922            166.821.308            178.067.230             

УКУПНО СА ПДВ 2.080.284.850       81.095.592            1.435.549.952         1.516.645.544          



Прилог бр. 2

(000 дин.)

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

I ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 641.500 584.327 700.007 672.654 96,09% 115,12%

I.1 Накнада за коришћење Хс ДТД
 (од 1 до 4) 118.327 143.571 145.567 153.728 105,61% 107,07%

1 Накнада за пловидбу 19.367 48.942 48.755 70.979 145,58% 145,03%

2 Накнада за снабдевање водом 
индустрије 12.574 14.110 11.939 8.805 73,75% 62,40%

3 Накнада за снабдевање водом 
рибњака 52.896 51.591 54.483 54.274 99,62% 105,20%

4 Накнада за снабдевање водом 
пољопривреде 33.490 28.928 30.390 19.670 64,73% 68,00%

I.2 Накнада коришћење вод. 
објеката за одвођење отпадних 212.973 230.759 243.918 287.899 118,03% 124,76%

I.3 Накнада за одводњавање 179.000 115.000 180.000 152.298 84,61% 132,43%

I.4 Накнада за коришћење водног 
земљишта 51.000 65.500 104.657 67.710 64,70% 103,37%

I.5 Средства из буџета АПВ (за 
спровођење страних вода) 0 27.130 11.500 9.883 _ _

I.6 Продаја траве, трске, песка и 
земље 2.700 2.367 2.700 1.136 42,07% 47,99%

I.7 Потраживања од накнада из 
ранијег периода 77.500 _ 11.665 _ _ _

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

II.1
Програм одржавања и 
функционисања ХС ДТД 
(од 1 до 4) 

641.500 565.185 700.007 672.654 96,09% 119,01%

1 Погон и одржавање ХсДТД 385.000 335.402 438.423 363.644 82,94% 108,42%

2 Амортизација 214.200 195.402 214.200 270.424 126,25% 138,39%

3 Осигурање водопривредних 
објеката 14.000 9.562 14.234 11.677 82,04% 122,12%

4 Трошкови функционисања ЈВП 28.300 24.819 33.150 26.909 81,17% 108,42%

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ФУНКЦИОНИСАЊА ХС ДТД У 2010. ГОДИНИ

Ред. 
бр. О П И С План 

2009.
Наплаћено
у 2009.

План 
2010.

Наплаћено
у 2010.

%

ред.б
р. ОПИС План 

2009.
Реализовано у  

2009.
План 
2010.

Реализовано у  
2010.

%



Прилог бр. 3.
ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

НА ОДРЖАВАЊУ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ХС ДТД У 2010 ГОД.

Ред. бр. Опис позиције рада Јединица 
мере

Јединична 
цена Количина Износ

I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ
1.Припрема и надзор

1 Главни инжењер за послове хидротехнике час 793,02 1.800 1.427.436,00
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 Самостални техничар за  грађевинске послове час 435,38 3.600 1.567.368,00
10 Самостални референт за геодетске послове час 435,38 1.800 783.684,00
11 Самостални референт-евидентичар пловидбе и кор.вод.зем. час 435,38 1.800 783.684,00
12 Деоничарски техничар час 435,38 23.833 10.376.411,54
13 Погонски техничар час 435,38 9.000 3.918.420,00
14 Каналски радник час 256,56 42.739 10.965.117,84

СВЕГА 1 44.544.267,38
2.Погон и превентивно одржавање

1 Уставе 22.116.727,32
2 Преводнице 32.252.692,05
3 Црпне станице 9.587.709,34
4 Остали објекти 3.821.894,66

СВЕГА 2 67.779.023,37
УКУПНО I 112.323.290,75

II.РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА
1.Канали

1 Измуљење канала пловном механизацијом м3 296,00 368.522 109.082.512,00
2 Измуљење канала сувоземном механизацијом м3 167,40 7.076 1.184.522,40
3 Израда касета за одлагање наноса м3 257,96 30.409 7.844.421,72
4 Разастирање ископаног муља (наноса) м3 78,05 18.970 1.480.608,50
5 Осигурање обала филтер пластиком м2 1281,50 530 679.195,00
6 Сађење корпарске врбе у свргу осигурања обела м 60,15 3.699 222.494,85
7 Поправка мање оштећених кам. и бет. облога новим матер. м2 2470,00 422 1.042.340,00
8 Поправка мање оштећених кам. и бет. облога пост. матер. м2 1340,00 150 201.000,00
9 Равнање инспекционе стазе м2 0,62 544.620 337.664,40
10 Кошење траве на обалама канала механизацијом м2 1,06 3.936.128 4.172.295,68
11 Чишћењетерена од корова и шибља булдозером м2 30,33 32.970 999.980,10
12 Кошење корова и трске на обалама канала механизацијом м2 3,09 1.848.395 5.711.540,55
13 Сечење трске и корова на обалама канала ручно м2 9,40 239.042 2.246.994,80
14 Сечење шибља на обалама канала механизацијом м2 12,31 1.137.266 13.999.744,46
15 Сечење шибља на обалама канала ручно м2 10,69 230871 2.468.010,99
16 Сечење дрвећа Ф-11цм на обалама канала ком. 491,75 1.509 742.050,75
17 Хирбицидисање шибља и корова на обалама канала м2 1,41 98.925 139.484,25
18 Хирбицидисање растиња на облогама м2 1,33 94.517 125.706,95
19 Кошење подводног растиња пловном косачицом м2 2,34 3.904.046 9.135.467,64
20 Обнављање и бојење сталних,граничних и стацио. Белега ком. 146,47 302 44.233,94
21 Чишћење облога канала ручно м2 12,46 86.550 1.078.413,00
22 Подмлађивање корпарске врбе м 51,04 5362 273.676,48

СВЕГА 1 163.212.358,46



Ред. бр. Опис позиције рада Јединица 
мере

Јединична 
цена Количина Износ

2.Објекти
1 Уставе 4.629.300,24
2 Преводнице 5.026.098,63
3 Црпне станице 2.148.606,20
4 Остали објекти 2.189.123,39
5 Функционалне зграде 626.725,10

СВЕГА 2 14.619.853,56
УКУПНО II 177.832.212,02

III.ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА
1.Канали

1 Уређење обале канала Врбас-Бездан км 13+890-км 14+500 1.121.443,00
2 Уређ. обале кан. Нови Сад- Савино Село км 7+100- км7+700 891.409,96

СВЕГА 1 2.012.852,96
2.Објекти

1 Обнављање машинске опреме уставе Бездан 552.122,00
2 АКЗ пешачких стаза на предпр. Бране на Тиси 5.866.541,22
3 Обнављање  машинске опреме  уставе Жабаљ 2.523.270,70
4 Адаптација електро опреме ц.с.Богојево 11.661.604,00
5 Санација машинске опреме преводнице Куцура 17.499.046,00
6 Адаптација електро опреме преводнице Куцура 6.779.022,36
7 Израда нисконапонског прикључка за хидрочвор М.Стапар 385.062,46
8 Адаптеција расвете на устави Српски Милетић 984.806,76
9 Санација грађ. дела турбинског постројења прев. Бечеј 4.172.962,33
10 Санација електро опреме турбинског постројења прев. Бечеј 1.726.518,18
11 Уклањање дивљих депонија смећа са водног земљишта 472.000,00

СВЕГА 2 52.622.956,01
3.Функционалне зграде

СВЕГА 3 3.563.277,60
УКУПНО III 58.199.086,57

IV.ПРОЈЕКТНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА
УКУПНО IV 11.470.659,90

V.НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
УКУПНО V 133.583,20

VI.СПЕЦИФИЧНИ РАДОВИ
УКУПНО VI 477.300,00

VII. РАДОВИ У ШУМАРСТВУ
УКУПНО VII 3.208.166,70

ПОГОН И ОДРЖАВАЊЕ ХС ДТД (I+II+III+IV+V) 363.644.299,14

  VIII. АМОРТИЗАЦИЈА
УКУПНО VIII 270.424.006,95

IX. СРЕДСТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ ВОДОПР.ОБЈЕКАТА
УКУПНО IX 11.676.784,59

X. ТРОШКОВИ ЈВП
УКУПНО X 26.909.000,00

УКУПНО I - VIII 672.654.090,68



Прилог бр. 4.
                                  Преглед извршених радова на редовном одржавању

 заштитних водоприврдедних објека за I-XII 2010. год.
                                      
          Водопривредно предузеће ЈВП"Воде Војводине"

Гру-     
па Ред. број ПОЗИЦИЈА РАДОВА Јед. мере Количина Jед.цена Износ (дин.)

                 I   НАСИПИ
I.1 ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ

1 Секторски руководилац h 8.008,48 793,020 6.350.884,81
2 Деонични техничар h 32.017,67 435,380 13.939.853,16
3 Чувар насипа h 112.345,60 256,560 28.823.385,85
4 Шумарски референт h 2.627,77 684,170 1.797.841,40
5 Руководилац за одбрану од поплава h 1.378,13 855,220 1.178.600,06
6 Помоћник руководиоца за одбрану h 2.853,23 793,020 2.262.669,82
7 Хидротехничар h 2.853,23 435,380 1.242.240,03
8 Техничар УКТ h 1.819,13 435,380 792.010,64
9 Радио механичар h 1.819,13 435,380 792.010,64

I.2 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
1 Равнање круне насипа m2 0,00 0,355 0,00
2 Кошење траве насипа, механизовано m2 100.561.383,48 0,879 88.393.456,08
3 Кошење траве насипа, ручно m2 0,00 3,233 0,00
4 Кошење шибља, механизовано m2 0,00 1,099 0,00
5 Сечење шибља, ручно m2 0,00 4,051 0,00
6 Хербицидисање корова, рад m2 0,00 0,854 0,00
7 Хербицидисање облога, рад m2 0,00 3,571 0,00
8 Чишћење облога (кејова) у насељима m2 0,00 12,595 0,00
9 Одржавање насипских капија ком 0,00 1.275,910 0,00
10 Обнављање и одржавање белега ком 0,00 24,750 0,00
11 Одржавање телефонских линија km. 0,000 0,00
12 Заштита ШЗП ha 1.000.000,00

I.3. ПОСЕБНИ РАДОВИ 5.767.455,39
УКУПНО I: 152.340.407,89

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

1 Секторски руководилац h 3.122,24 793,020 2.475.994,80
2 Деонични техничар h 9.649,64 435,380 4.201.258,63
3 Чувар насипа h 31.050,54 256,560 7.966.326,22

II.2. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
1 Кошење траве корита водотока, меха. m2 0,00 0,718 0,00
2 Кошење траве корита водотока, ручно m2 0,00 3,233 0,00
3 Кошење шибља, механизовано m2 0,00 1,099 0,00
4 Сечење шибља, ручно m2 0,00 4,051 0,00
5 Кошење растиња пловном механизацијом m2 0,00 1,049 0,00
6 Хемијско третирање облоге m2 0,00 3,571 0,00
7 Чишћењеминор корита од наноса m3 0,00 396,320 0,00
8 Чишћење облога (кејова) у насељима m2 0,00 12,595 0,00
9 Поправка мањих оштећења облоге m2 0,00 1.652,620 0,00
10 Одржавање капија ком 0,00 1.322,560 0,00
11 Обнављање и одржавање белега ком 0,00 24,750 0,00
12 Одржавање телефонских линија km. 0,000 0,00
13 Прегл. стања обала и рег. грађ. са плов. km. 0,00 3.027,080 0,00
14 Конт.сним. и реко. стања обала и рег. гр. prof. 0,00 9.242,260 0,00
15 Израда елаб. одр. оштећених рег. грађ. ком 0,00 19.436,630 0,00
16 Израда елаб. осигурања обала и корита р. оштећен ком 0,00 69.971,850 0,00
17 Извођ. радова по појединим рег. грађ. m2 0,000 0,00
18 Уклањање дрвећа, пред. и отпад. мат. 0,000 0,00
19 Израда катастра  водозахвата ком 0,00 55.380,340 0,00
20 Израда катастра водоиспуста ком 0,00 68.028,130 0,00
21 Снимање евиденционих профила km 22,52 40.341,030 908.481,63

II.3 ПОСЕБНИ РАДОВИ 12.711.864,41
УКУПНО II: 28.263.925,70



Гру-     
па Ред. број ПОЗИЦИЈА РАДОВА Јед. мере Количина Jед.цена Износ (дин.)

III ОПРЕМАЊЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА
III.1 ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ

1 Одржавање центра за одбрану h 1.400,37 255,577 357.901,20
2 Одржавање механизације h 1.400,37 255,577 357.901,20
3 Вежба din. 488.153,73
4 Брод "Авала" h 0,00
5 Брод "Модран" 459.407,21
6 Брод  "Дуцко" h 490.397,73

III.2. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
1 Брод "Авала" din. 0,00
2 Брод "Модран" din. 0,00
3 Брод "Дуцко" и остала механизација din. 0,00

УКУПНО III: 2.153.761,06
IV ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА

IV.1 ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ
1 Секторски руководилац h 271,00 793,020 214.908,42
2 Шумарски техничар - бујичар h 271,00 435,380 117.987,98
3 Теренско возило km. 3.218,08 42,460 136.639,80

IV.2. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
1 Чишћење од муља машински m3 0,00 268,761 0,00
2 Чишћење од муља ручно m3 0,00 1.026,240 0,00
3 Уклањање мат.из регулисаног корита 0,000 0,00
4 Уклањање мат.из не регулисаног корита 0,000 0,00
5 Сечење шибља у кориту m2 0,00 4,198 0,00
6 Сечење дрвећа у заплављу kom. 0,00 188,928 0,00
7 Сечење шибља у заплављу m2 0,00 4,198 0,00
8 Чишћење слапишта машински m3 0,00 268,761 0,00
9 Чишћење слапишта ручно m3 0,00 1.038,441 0,00

IV.3. ПОСЕБНИ РАДОВИ 0,00
УКУПНО IV: 469.536,20

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

1 Руководилац бране h 777,00 684,170 531.600,09
2 Техничар бране h 1.341,00 435,380 583.844,58
3 Радник металске струке h 313,00 435,380 136.273,94
4 Радник електро струке h 0,00 435,380 0,00
5 Чувар бране h 15.598,00 256,560 4.001.822,88

V.2. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
1 Кошење траве , механизовано m2 0,00 0,879 0,00
2 Кошење траве , ручно m2 30.931,02 3,233 100.000,00
3 Сечење шибља, ручно m2 0,00 4,051 0,00
4 Чишћење облога од растиња m2 0,00 12,595 0,00
5 Ручно равнање круне бране m2 0,00 297,144 0,00
6 Одрж. приступног пута по круни m2 0,00 227,948 0,00
7 Ручно чишћење муља и наноса m2 0,00 76,968 0,00
8 Поправка оштећења косина од кам. насл. m2 0,00 1.609,391 0,00
9 Попра.оштећења косина од кам.набачаја m2 0,00 1.188,491 0,00

V.3. ПОСЕБНИ РАДОВИ 0,00
УКУПНО V: 5.353.541,49

VI ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМИ
VI.1. ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ

1 Високе бране din. 0,00
2 Хс ДТД din. 0,00
3 Босут din. 1.150.000,00
4 Северна Бачка din. 0,00
5 Макиш din. 0,00
6 Галовица din. 464.205,90

VI.2. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
1 Високе бране din. 0,00
2 Хс ДТД din. 11.499.537,00
3 Босут din. 0,00
4 Северна Бачка din. 0,00
5 Макиш din. 0,00
6 Галовица din. 0,00

УКУПНО VI: 13.113.742,90
УКУПНО (I- VI): 201.694.915,24

ПДВ: 36.305.084,74
 УКУПНО СА ПОРЕЗОМ: 238.000.000,00

 Инвеститорски трошкови: 11.900.000,00

 СВЕ УКУПНО: 249.900.000,00



Прилог бр. 5.

1
Д.9.1. Дунав л.о. 
Дунава од ушћа Тамиша 
до ушћа Наделе

59+042 - 61+700 Санација (стабилизација) круне дунавског насипа 1.575.147

2 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.

710.723

3 С.2.3. Сава - Устава  
"Босут"

160 + 200 
( км реке )

Радови на  устави "Босут". Санација табластог 
затварача на пољу број 5.. 3.450.975

УКУПНО: 5.736.845

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД  ПОСЕБНИХ РАДОВА НА ПОПРАВКАМА ЗАШТИТНИХ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА 
УГОВОРЕНИХ У 2009. ГОДИНИ А ИЗВРШЕНИХ У 2010. ГОДИНИ - ФИНАНСИРАНИХ ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА 

Ред. 
бр.

Река                   
Сектор/деоница

Стационажа 
локације слабог 

места
Објекат - оштећење  Извршено у 2010

(дин)



Прилог бр. 6.

Ред. 
бр.

Река              
Сектор/деоница

Стационажа локације 
слабог места Објекат

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

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)

4.999.596

УКУПНО: 17.999.596

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

3

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).

4.981.409

УКУПНО: 4.981.409

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

4
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.

2.683.981

УКУПНО: 2.683.981

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

5 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.

3.999.999

6
Д.20.3.1. Стари 
Бегеј, Држ.граница-
Јанков Мост

л.о. км.  8+485 Уклањање остатка порушеног старог моста код Банатског Двора 1.496.579

7

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). 4.999.985

8

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). 2.999.910

9 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)

5.930.638

УКУПНО: 19.427.112

УКУПНО А=  1)+2)+3)+4): 45.092.098

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

1 Д.12.2. Дунав,            
Кучка - Апатин

1401+383.5 - 1401+373.6
(км реке)

Санација и осигурање леве обале Дунава код Апатина (од 
рибарске централе до старог кеја).  (друга фаза радова од км 
1401+385,5 до км 1401+373,6)  

5.907.902

УКУПНО Б: 5.907.902

УКУПНО А+Б 51.000.000

РЕГУЛАЦИОНО-САНАЦИОНИ РАДОВИ 2010. ГОДИНА
А)  ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РЕГУЛАЦИОНО-САНАЦИОНИХ РАДОВА ИЗВРШЕНИХ У 2009. ГОД.  А ФИНАНСИРАНИХ ОД СТРАНЕ АПВ У 
2010. ГОД.
     (У Програму АПВ за 2010. годину тачка - В.1.) Не реализовани део Програма пословања ЈВП "Воде Војводине" за 2009.год.)

Б)  ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РЕГУЛАЦИОНО-САНАЦИОНИХ РАДОВА ИЗВРШЕНИХ У 2010. ГОД.  
      ( У Програму АПВ за 2010. годину тачка - В.2.) Уређење водотока)



Прилог бр. 7.

Уговорени и изведени радови у 2010. г. уговорена 
вредност радова

реализовано 
до краја 2010.

I Рехабилитација система за одводњавање

Рехабилитација дренажног система ’’Товарник’’ – Главни канал 13,5 км 33.200.428 32.306.120
реализовано до краја 2009. год: 27 552 234 дин
завршено: мај 2010.
Санација доводног канала ЦС Купусина 12.354.657 12.343.967
реализовано до краја 2009. год: 4 501 132 дин
завршено: септембар 2010.

Изградња АБ мостова распона 10-15 м преко канала и водотока 
(5 ком) 31.754.228 31.754.228

на водотоку Плазовић км 40+265 (Оштина Сомбор)

на водотоку Плазовић км 4+518 (Оштина Сомбор)

преко мел. канала бр. 11 на км 0+386, систем за одводњавање 
''Кеверча'' (Општина Апатин)

на водотоку Јегричка км 4+111 (Оштина Бачка Паланка)

преко мел. канала II-2-2 на км 0+305, систем за одводњавање 
''Ланка-Бирда'' (Општина Сечањ)

завршено: октобар 2010.

Укупно системи за одводњавање: 77.309.312 76.404.314

II Рехабилитација заштитних водопривредних објеката

Санација леве обале реке Дунав км 1401+479 – км 1401+770код
Апатина (ножица обалоутврде)  39.812.605 13.474.658

рок завршетка: 30.06.2011.

Мобилна опрема - реконструкција одбрамбене линије за заштиту Новог
Сада од великих вода Дунава 70.264.974 75.505.123
испоручено: децембар 2010.

Реконструкција насипа на десној обали Бегеја од км 0+000 до км 8+850 128.615.690 2.598.384

рок завршетка: 18.10.2010. – 08.10.2011.

Укупно заштитни вод. објекти: 238.693.269 91.578.166

УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО у 2010: 167.982.480

Уговорени и изведени радови у 2010. г. планирани
радови

реализовано 
2010

I

1 Реконструкција заштитних шума 15.000.000 15.000.000

2 Регулационо санациони радови 51.000.000 51.000.000

3 Изградња-наставак и инвестиционо одржавање 48.100.000 17.965.000

УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО у 2010: 83.965.000

РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ РЕАЛИЗОВАЛИ ПРЕКО СВЕТСКЕ БАНКЕ

1

2

3

РАДОВИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ ПРЕКО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

4

5

6



Ред. 
Бр. НАЗИВ КАПИТАЛНОГ УЛАГАЊА Износ са ПДВ  

УГОВОРЕНО
Реализација 
2008-2009.

Укупна реализација 
2008-2010.

УГОВОРИ ИЗ 2008. ГОД.

1 Реконструкција насипа на десној обали Тисе од Мошорина до Јегричке 
(km 21+000 до km 36+012) 482.501.750 467.622.835 473.831.132

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+175

428.104.226 371.737.272 416.737.272

УКУПНО: 910.605.976 839.360.108 890.568.404

УГОВОРИ ИЗ 2009. ГОД.

3
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 66.985.586

4
Санација левообалног дунавског насипа, у зони Новог Сада (јужни 
Телеп), од км 44+250 до км 45+101 27.285.199 0 27.089.319

5
Реконструкција одбрамбене линије за заштиту Новог Сада од великих 
вода Дунава - лева обала Дунава од км 38+400 до км 40+750 105.562.767 14.825.766 81.201.706

УКУПНО: 287.564.084 38.864.838 175.276.612

УКУПНО ИЗВЕДЕНО :  1.198.170.060 878.224.946 1.065.845.016

ПРИОРИТЕТНИ РАДОВИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ ПРЕКО ФОНДА 
ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
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