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Ова публикација едукативног и информативног карактера, настала је радом
и инспирацијом тима сарадника Јавног водопривредног предузећа ”Воде
Војводине”.
Овим радовима постигнут је већи степен сигурности заштитних објеката - одбрамбених линија и побољшан је квалитет дренажних система.
Овом приликом желимо да искажемо
Фонду за капитална улагања АПВ захвалност на разумевању, подршци и финансијским средствима за ове пројекте .

ЈВП “Воде Војводине”

ПРОЈЕКTИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ
СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА
КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АПВ
1.

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

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

3.

Санација пукотина круне главног тиског насипа у зони насеља Нови Бечеј од km 70+000 до km
70+750

10.672.916

4.

Чишћење коридора на Тамишу

41.700.000

5.

Санација одбрамбене линије водотока Брзава

19.391.728

6.

Санација одбрамбене линије реке Саве - лева обала Саве од Хртковаца до Јамене km насипа
176+000 - 172+000

6.332.058

7.

Наставак изградње I фазе регионалног хидросистема “Северна Бачка”

170.372.624

8.

Наставак изградње I фазе регионалног хидросистема “Банат”

140.164.043

9.

Израда хаваријско-ремонтног затварача на тиској страни и ремонтног затварача на каналској
страни уставе Нови Бечеj

105.765.016

10.

Санација дела тиског насипа - Жути Брег од km 107+260 до km 111+170

3.821.197

11.

Геодетско снимање садашњег стања корита канала ХСДТД и дигитализација попречних профила изведеног стања

22.993.067

12.

Стабилизација круне насипа на Дунаву - лева обала на деоници Бегеч - Бездан

79.999.570

13.

Санација уставе и црпне станице “Босут”

64.020.655

14.

Санација одбрамбене линије на левој обали Тамиша, Панчево-Уздин

48.001.619

15.

Санација одбрамбене линије насеља Кусић на реци Нери

24.715.209

16.

Осигурање десне обале канала ДТД Банатска Паланка- Нови Бечеј, km 5+000 - km 6+000

25.438.503

17.

Санација деснообалног савског насипа, на km 25+800, локалитет уставе “Стојишићa Богаз”

34.547.096

18.

Регулација горњег тока канала K-3-0 Буџак, од km 20+825 до km 33+200

6.090.184

19.

Санација паралелног канала К-1 у ножици насипа Сента-Адорјан (km 123+200-124+200)

20.946.622

20.

Санација машинских и грађевинских делова изливне грађевине комуналних вода града Сента,
“Алтек - Фермин” и шећеране “ТЕ-ТО” Сента

11.549.635

21.

Санација система за одводњавање Чикас

75.920.454

22.

Санација Главног канала Хоргош - Мартонош

15.390.488

23.

Ојачање круне дунавског насипа од Новог Сада до Футога (Д.10.4)

44.415.154

24.

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

154.716.118

25.

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

94.618.216

26.

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

27.285.199

УКУПНО ИЗВОЂЕЊЕ :
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482.501.750
403.683.114

2.135.052.232

ПРОЈЕКАТ: Реконструкција насипа
на десној обали Тисе
од km 21+000 до km 36+012
Дужина деонице: 15 km
Вредност радова: 482.501.750 дин

На десној обали Тисе остала је нереконструисана деоница дугачка 15 km, од
Мошоринског брега km 21+000 до ушћа
Јегричке km 36+012, која је изграђена
још крајем XIX века. На појединим местима ове деонице кота круне насипа је
чак за 40 cm нижа од меродавне стогодишње велике воде, што значи да је
потребно ојачање насипа и надвишење
круне за 1,4 m.
Нереконструисана деоница на десној
обали Тисе низводно од Јегричке у
поплавном таласу 2006. године одбрањена је уз изузетне напоре стручњака, војске и становништва и велике
трошкове.

Угрожено подручје:
• осам насеља (Тител, Лок, Вилово, Гардиновци, Шајкаш, Мошорин Жабаљ и
Ђурђево)
• 10.600 становника
• 16.600 ha углавном обрадиве земље
• већи број привредних објеката
• магистрални пут Нови Сад – Зрењанин
• локална путна инфраструктура
Нереконструисана деоница на десној обали Тисе низводно од Јегричке у поплавном
таласу 2006. године одбрањена је уз изузетне напоре стручњака, војске и становништва и велике трошкове.
ЈЕГРИЧКА

ЗРЕЊАНИН

река

ЖАБАЉ

ТИС

ЦС Врбица

А

МОШОРИН
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ПРОЈЕКАТ: Санација пукотине
круне главног тиског насипа у
зони насеља Нови Бечеј
Дужина деонице: 750 m
Вредност радова: 10.672.916 дин

Пукотине на круни главног тиског насипа први
пут су уочене 2000. године. Тада је дошло до налегања воде на небрањену
косину насипа, први пут
од када је реконструисана прва одбрамбена линија 1990. године.
Пукотине су се појавиле
само на деоници где је
приликом
реконструкције поред надвишења,
урађено и проширење
насипа са небрањене
стране, због скученог
простора на брањеној
страни насипа.
Приликом
проширења
насипа, стара косина није
засецана, нити је уклоњен
постојећи стари зид на
поддеоници где га је
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било, па се стари и нови део насипа понашају као два
тела, без кохезије на споју.
Услед тога дошло је до клизања додатог дела насипа по
старом телу насипа и појаве пукотина на круни насипа.
Санацијом овог дела главног тиског насипа постигнута
је потребна сигурност одбрамбене линије на овој деоници у зони насеља Нови Бечеј.

НОВИ БЕЧЕЈ

рек

СА

а ТИ

ПРОЈЕКАТ: Санација тиског
насипа – Жути Брег
од km 107+260 до km 111+170
Дужина деонице: 4 km
Вредност радова: 3.821.197 дин

У току одбране 2006. године изграђен је привремени насип на неизграђеном делу високе обале
Жути Брег. Насип је изграђен од некохерентног
материјала, надвишаван
је више пута, у складу сa
прогнозама поплавног таласа. Привремени насип
је у току одбране 2006.
године добро функционисао и заштитио насељена
места Ада и Жути Брег.
Услед
метеоролошких
утицаја (ветра, кише
и мразева) насип је
оштећен. Дошло је до
еродирања обе косине
и до смањења габарита
тела насипа. Тело насипа
обрасло је густом биљном вегетацијом.

Општа констатација је да
овај водопривредни објекат, у оваквом стању, не
одговара својој намени. У
случају наиласка поплавног таласа сличног оном
из 2006. године, не би
заштитио брањено подручје од поплаве.
Велики проблем је што овај
насип није био изграђен од
кохерентног материјала и
имао је карактер привременог објекта. По повлачењу великих вода било
је планирано његово разастирање. Међутим, због
лоше економске ситуације
у водопривреди то није
урађено.
Да би се, ипак, повећао
степен сигурности изграђени привремени на-

сип је надвишен, ојачан
кохерентним материјалом, заштићен слојем хумуса, а посађена је и трава.

СЕНТА

ЧОКА

ПАДЕЈ
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ПРОЈЕКАТ: Чишћење
коридора на Тамишу
Дужина деонице: 11 km
Вредност радова: 41.700.000 дин

Највећа банатска река Тамиш има слив површине 7093 km2, од тога у Србији 1217 km2.
Тамиш је дугачак 339,7 km, а његов ток кроз Србију износи 118 km. Највећи део слива
овог водотока налази се у Румунији. Велике кише или отапање снега на Карпатима за
последицу могу имати нагли раст водостаја Тамиша. Вода, која за 24 сата може да порасте и неколико метара, у великом паду спушта се у равницу, где успорава и разлива се по
ниском подручју у близини српско-румунске границе.
Како је Тамиш река пресечена државном границом, као и остали банатски водотоци, за
њих је на XVIII заседању југословенско – румунске хидротехничке комисије 1971. године,
донет Заједнички правилник за одбрану од поплава на водотоцима и хидротехничким
системима граничним или пресеченим државном границом. Овим Правилником (чл. 54)
је, у циљу осигурања протицаја великих вода и леда, дефинисана обавеза одржавања
коридора у мајор кориту Тамиша између Боке и Чебзе.
У нашој земљи коридор се простире од Боке (km 103+000) до државне границе са Румунијом (km 118+000). Ширина коридора је од 130 – 200 m, а површина 190,90 hа. Од тога
је: 80,60 hа у власништву ЈВП „Воде Војводине“, 54,00 hа у власништву ЈВП“Србијашуме“,
5,50 hа у власништву МЗ „Шурјан“, 9,00 hа у власништву ЗЗ „Шурјан,“ 41,80 hа у приватном
власништву.
Уређење коридора подразумевало је сечу и уклањање дрвећа и жбунасте вегетације,
сем у косини корита због бољег и компактнијег очувања обала од одрона, вађење пањева са затрпавањем рупа, равнање терена и редовно одржавање тј. кошење тако уређене
површине. Уколико је, из неког разлога, неопходна садња дрвећа она се мора извести у
размаку 6m x 6m, а простор између стабала мора се редовно чистити у правцу тока реке.
Последњих 15 година, услед недостатка средстава, коридор је чишћен у минималном
обиму. Тренутно стање коридора је такво да у великој мери утиче на стварање успора
на граничном профилу. Ово повећање нивоа се протеже на деоницу Тамиша у пограничном делу Румуније и добрим делом је утицало на појаву продора румунских насипа 2002.
и 2005. године, које је изазвало и велике поплаве на нашој територији.
Да би спречили нову појаву поплаве, и код нас и у Румунији, неопходно је редовно
чишћење коридора и редовно одржавање према одредбама Заједничког правилника.
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ПРОЈЕКАТ: Коначна санација тамишких

насипа од Сечња до државне границе,
лева обала од km 104+350 до km 120+375 и
десна обала од km 95+500 до km 113+750
Дужина деонице: 35 km
Вредност радова: 403.683.114 дин

Надвишењем и ојачањем
тела насипа леве и десне
обале Тамиша на потезу
од Сечња до државне границе заштићено је:
• девет насеља: (Сечањ,
Јаша Томић, Бусење, Сутјеска, Крајишник, Шурјан,
Бока, Конак и Неузина)
• 14.000 становника,
• 43.480 ha углавном обрадиве земље,
• велик број привредних
објеката,
• регионална и локална
путна инфраструктура.
ЈАША ТОМИЋ

Лева обала Тамиша 106+800

Десна обала Тамиша 111+300
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У последњих десет година десила су се два продора
насипа на Тамишу, оба на румунској страни узводно
од границе, први 2000. на левој, а други 2005. године на десној страни. У поплавама 2000. године под
водом се нашло око 10.000 хектара пољопривредног
земљишта, али су одбрањена насеља Шурјан, Бока и
Конак. Приликом продора десног насипа на румунској
територији у пролеће 2005. поплављена је половина насеља Јаша Томић, део Међе и око 5.000 хектара
пољопривредног земљишта.
Екстремно високе водостаје Тамиша нису могли издржати румунски насипи, а на граничним насипима било
је преливања круне.
Након поплава, продори насипа на румунској и просеци на нашој територији су затворени. Румунска страна
је надвисила круне насипа на својој територији за 5060 cm. У случају наиласка поплавног таласа, да насипи
нису санирани, могло би доћи до продора и плављења
на нашој територији.
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ПРОЈЕКАТ: Санација одбрамбене
линије на левој обали Тамиша,
Панчево – Уздин
Дужина деонице: 7 km
Вредност радова: 48.001.619 дин

Одбрамбену линију за заштиту од великих вода, на потезу од Уздина до Панчева, на реци Тамиш (од km 0+000 до km
80+000) чине насипи у дужини од 16,67
km, висок терен и уставе.
У пролеће 2006. године забележен је апсолутни максимални водостај на Дунаву
код Панчева, који је проузроковао успор
и отежано отицање Тамиша. На овом
сектору, велике воде Тамиша су претиле
да прелију линију одбране. Интервентним акцијама бранилаца, уз велике напоре, Тамиш је „укроћен“. Изграђено је
10 зечјих насипа, велики број преграда,
као и бројни други радови који су имали за циљ локализацију поплавних вода
ван насељених места.
Најугроженије деонице биле су у самом
граду Панчеву, између друмско-железничког моста, висока обала уз насеље
Глогоњ, насипи у Баранди и Сакулама.
Постојећи ободни, такозвани „рибњачки“, насипи у Баранди и Сакулама
су након проласка поплавног таласа
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оштећени, а на њима су уочени ерозиони процеси које је требало санирати.
Санационим радовима одбрамбена линија добила је првобитни степен функционалне сигурности што омогућава
несметано спровођење мера одбране
од поплава и загушења ледом.

ПРОЈЕКАТ: Санација одбрамбене
линије водотока Брзава
Дужина деонице насипа: 4 km
Вредност радова: 19.391.728 дин
Укупна дужина санираних клизишта: 400 m

Велики проблем на водотоку Брзава
представља појава клизишта уочена на
стационажама десне обале: 1+600 до
1+673; 1+993 до 2+021; 2+465 до 2+500;
и леве обале на km 3+560 до 3+675;
4+560 до 4+660.
Санација ових клизишта подразумева:
израду нове документације, припремне радње, набавку и уградњу камене
призме до коте 74,00 м.н.Ј.м. са довозом
и уградњом земље ради формирања
потребне косине мајор корита, хумузирање и затрављење.
Одбрана од поплава 2005. године показала је показала да би, при водостају од
свега неколико сантиметара већем од
забележеног на водомеру Конак 21. 04.
2005., дошло до преливања насипа на
критичној деоници од km 7+500 до km
11+500.
Да би се избегло преливање, насип је надвишен.
На круни насипа су уочене ударне рупе,
које сметају проласку возила и меха-

низације ради обављања оперативних
радњи или радова на редовном одржавању чиме се доводи у питање функционалност одбрамбене линије. Ове рупе су
саниране.

Надвишење круне насипа

Камени набачај у кориту Брзаве
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ПРОЈЕКАТ: Стабилизација круне
насипа на Дунаву – лева обала
на деоници Бегеч – Бездан
Укупна дужина на 3 деонице: 14 km
Вредност радова: 79.999.570 дин

За успешно спровођење одбране од поплава потребно је да круна одбрамбеног насипа буде проходна у
свим временским условима. Познато је да су на појединим деоницама оштећења круне насипа таква да је
насип практично непроходан и при лепом времену,
као и за кишних дана.
Да би се насип довео у функционално стање неопходно је најугроженије деонице заштитити тврдом подлогом. Уједно, оваквим радовима нивелише се (доводи у
пројектовано стање) висински круна насипа.
На осталим деоницама формирана је лака заштита
круне насипа како би је користила службa одбране од
поплава при свим временским условима, а служи и у
рекреативно – туристичке сврхе (бициклистичка стаза) Бегеч – Бездан.

Бегеч

Богојево

БЕЗДАН
3км

3км

БОГОЈЕВО

8км

Бездан
10

БЕГЕЧ

ПРОЈЕКАТ: Ојачање круне
дунавског насипа
од Новог Сада до Футога
Дужина деонице: 4 km
Вредност радова: 44.415.154 дин

Левообални дунавски насип на потезу
Нови Сад - Футог саставни је део прве
одбрамбене линије сектора одбране
Д.10. Нови Сад. Тај део насипа припада
техничкој деоници Д.10.4. леви насип уз
Дунав од Бегеча до ушћа канала ДТД у
Дунав.

вођења одбране од поплава. Имајући
у виду чињеницу да се овом деоницом
насипа непосредно штити градско подручје, предузете су све потребне мере
којима ће се обезбедити сигурно кретање круном насипа, независно од временских и других услова.

Од km 47+056 до km 51+117 регистровано је оштећење круне насипа, па она
није имала функционалну сигурност.
Отежано је кретање по круни у периоду
обављања радова на редовном одржавању насипа, а посебно у периоду спро-

Ова деоница је реконструисана и има
потребну заштитну висину у односу на
водостај стогодишњег повратног периода (1% вероватноћа појаве), стога су
обављени само санациони радови на
заштити круне насипа.
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ПРОЈЕКАТ: Санација одбрамбене
линије насеља Кусић
на Нери
Дужина деонице: 2,3 km
Вредност радова: 24.715.209 дин

Одбрамбену линију на реци Нери, код
насеља Кусић, чине: систем три насипа,
преграда уз главно корито реке Нере,
две уставе са слапиштима и пут до граничне карауле.
Априла 2005. године, када је Нером
прошао поплавни талас са екстремним
водостајима, порушена је преграда,
пробијен леви насип, однето ¾ десног
насипа, деформисана су слапишта и порушен је мост преко канала Јаруга.
Санација одбрамбене линије имала је за
циљ подизање степена сигурности линије одбране насеља Кусић, како се не
би поновили догађаји из 2005. године.
Обављени радови:
• заштитни водопривредни објекти
враћени у првобитно стање
• постављен пропуст у левом пробијеном насипу за контролисано
упуштање воде из Нере у канал Јаруга
• подигнута кота пута за граничну караулу на коту насипа
• замењен пропуст на укрштању пута и
канала за одводњавање
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Овим радовима спречен је процес „пресељења“ тока Нере у канал Јаруга, што
би изазвало непроцењиве штете у небрањеном појасу између насеља Кусић
и Беле Цркве (око 7 km и око 1.500 ha).
На овај начин канал Јаруга је активиран
у функцију растеретног канала, те прима део протока великих вода Нере за
време одбране од поплава.

ПРОЈЕКАТ: Санација одбрамбене
линије реке Саве
од Хртковаца до Јамене
Дужина деонице: 4 km
Вредност радова: 6.332.058 дин

Одбрамбена линија на левој обали реке Саве, деоница С.2.3.
од 167+000 – 172+000 реконструисана је 1988. године.
Током 1991 – 1993. године, због близине ратних дејстава, насип је коришћен као транзитни пут Јамена –
Сремска Рача. Дошло је до великих оштећења круне и
косина насипа.
У периоду 1993 – 2003. деоница није уопште одржавана. Појавило се растиње на насипу, а корење је проузроковало дубинска оштећења тела насипа.
Током ратних и послератних година повећавала су се
оштећења круне и тела насипа које су проузроковали
трактори, тенкови, камиони, дивље и домаће животиње.
У периоду од 2003. до 2006. године деоница насипа уз
границу са Хрватском очишћена је од мина, поправљен
је део насипа од km 155+500 до km 167+000 тако да је

овај део насипа доведен у
прегледно, али не и функционално стање. Хумусни
заштитни слој је веома танак или га уопште и нема,
а уочена су и слегања и
деформације круне и косине насипа и мноштво
жбунастог и дрвенастог
растиња и корова.
Тренутно стање круне и
косине насипа не одговара пројектованом.
Слаба места су санирана,
па је одбрамбена линија
доведена у функционално
стање.

БОСУТ
СРЕМСКА РАЧА

река С

АВА
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ПРОЈЕКАТ: Санација деснообалног
савског насипа на km 25+800,
локалитет уставе Стојшића Богаз
Вредност радова: 34.547.096 дин

Деоница насипа Чеврнтија – Mачванска
Митровица простире се дуж реке Саве од
km 129+800 до km 137+000. Ова деоница насипа је реконструисана на стогодишњу велику воду реке Саве током 1986/87. године.
На km 132+000 реке Саве, односно km
25+800 насипа налази се црпна станица
Стојшића Богаз капацитета 4 m3/s. У телу
насипа у непосредној близини црпне станице постојала је устава за гравитационо
испуштање воде из мелиоративног канала
у реку Саву.
Половином месеца априла 2004. године дошло је до потонућа уставе и продора насипа.
Продор на месту уставе је затворен џамбо
врећама, а доводни канал преграђен. Друга одбрамбена линија на подручју Мачве не
постоји, тако да је санирањем овог продора избегнута поплава на подручју општина
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Сремска Митровица, Богатић и Шабац.
Да би се осигурао локалитет Стојшића Богаз изграђен је заштитни обухватни насип
са небрањене стране у облику потковице
на месту продора насипа. Заштитни обухватни насип не задовољава критеријуме
одбране стогодишње велике воде реке
Саве, круна насипа је ширине 4 m, нагиб
косина 1:2, а у висинском погледу је испод
стогодишње велике воде реке Саве.
Локалитет Стојшића Богаз представља
изузетно критично место у одбрамбеној
линији. Продор насипа на овом локалитету изазвао би потапање подручја преко
70.000 ha са више хиљада стамбених објеката. Осим тога, била би потопљена путна
и остала инфраструктура, као и бројни индустријски објекти. Последице би биле катастрофалне.

ПРОЈЕКАТ: Санација уставе
код црпне станице Босут
Вредност радова: 64.020.655 дин

Устава је објекат на уливу реке Босут у
Саву, у првој линији одбране од поплава и критично је место због недовољног
улагања у њено одржавање.
Земљани спруд на уливу низводног корита уставе у реку Саву узрокује вртложно течење воде и ерозију низводног
корита уставе.
Радови на санацији уставе обухватили
су санацију три од укупно пет табластих
затварача, санацију дна и косина низводног корита и санацију косина узводног корита.
Циљ пројекта је довођење објекта у
функционално стање. Овим је постигнута сигурност објекта, а у функцији одбране од сувишних вода слива површине
3.055 km2. Поред наведеног, обезбеђује
се и сигурност међународног пута М18
који прелази преко објекта.

БОСУТ

река САВА
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ПРОЈЕКАТ: Израда хаваријско – ремонтног
затварача на тиској страни и
ремонтног затварача на каналској страни
уставе Нови Бечеј
Вредност радова: 105.465.016 дин

Устава Нови Бечеј служи за снабдевање
водом банатског дела Хидросистема ДТД
и то за:
• наводњавање пољопривредних површина,
• снабдевање водом индустрије,
• снабдевање водом рибњака итд.
Устава такође служи за испуштање сувишних унутрашњих вода у Тису за време
одводњавања, као и за спречавање уласка
тиских вода у периоду одбране од поплава
на Тиси. Затварањем ове уставе постиже се
континуитет прве одбрамбене линије на
Тиси.
Изградњом хаваријско-ремонтног затварача постиже се неколико циљева:
• спречавају се катастрофалне последице
продора воде при високим водостајима
на Тиси и плављење великог дела Баната услед хаварије на главном затварачу,
• омогућен је ремонт уставе Нови Бечеј;
који није обављен од њене изградње
1971. године.
• посебно треба истаћи да је 1978. године,
за време високих водостаја Тисе, на овој
устави дошло до кидања ланаца и само
је сплетом срећних околности избегну16

та катастрофа; од тада овај објекат има
низ ограничења у својој функционалности.
Радови на ремонту и изради хаваријскоремонтног затварача приведени су крају,
(урађено је око 90 % радова), али због недостатка средстава ипак нису готови па затварач није у функцији.

ПРОЈЕКАТ: Осигурање десне обале
канала ДТД Банатска Паланка –
Нови Бечеј, km 5+000 до km 6+000
Дужина деонице: 1 km
Вредност радова: 25.438.503 дин

Наведени радови представљају континуитет на осигурању деонице канала ДТД каменом, низводно од уставе Кајтасово.
Та деоница канала изложена је сталној ерозији дунавских таласа, па се канал (пловни пут и насип), као заштита од поплава, мора одржавати у функционалном стању.
Предвиђени радови представљају обавезу ЈВП “Воде Војводине“, преузету договором са ХЕ “Ђердап“ 1989. године.
Обавеза ХЕ “Ђердап“ је осигурање леве обале од km 4+950 до km 8+450 (радови
извршени) и десне обале од km 6+000 до km 8+300 (радови у току).
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ПРОЈЕКАТ: Геодетско снимање

садашњег стања корита канала Хс ДТД
и дигитализација попречних профила
изведеног стања
Вредност радова: 22.993.067 дин

Ови радови имају за циљ да се на основу дигитализације изведеног стања ХсДТД и ехосондерског снимање
садашњег стања корита добије реална слика о ситуацији у каналима Хидросистема Дунав – Тиса - Дунав.
То би уједно била и подлога за свако следеће анализирање и технички документ за сваког потенцијалног
инвеститора који буде желео да се упозна са каналима
ХсДТД.
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ПРОЈЕКАТ: Регулација горњег
тока канала К–III–0 Буџак,
од km 20+825 до km 33+200
Дужина деонице: 7 km
Вредност радова: 6.090.184 дин

На територији Општине Ада, северозападно од насељa Ада, на деснообалној лесној
тераси реке Тисе код стационаже насипа km
109+907, извире дугачка завојита депресија
под именом Буџак. Ова депресија меандрира од Тисе према југозападу све до ножице
лесне заравни, а затим према истоку. Протичући кроз насеље Ада улива се у Тису код
стационаже насипа km 100+440. Укупна дужина Буџака од извора до ушћа износи 33,2
km. Код улива изграђена је црпна станица
(ЦС-3) за одводњавање укупног инсталисаног капацитета 1,5 m3/s.
На даљем (јужном) делу депресије постоји
ископан канал на сектору од 0+000 до 5+400
km. На свом првом сектору дужине 5.400 m
канал сакупља отпадне воде градског сметлишта, као и индустријских и стамбених
објеката те због тога, према категоризацији
вода, сопствене воде Буџака на локацији
црпне станице припадају групи загађених
вода ван категорије.
У профилу 5+400 km изграђена је земљана
брана са регулационом уставом. Узводно
од бране налази се акумулација Буџак. На
горњем делу депресије не постоји канал.
Циљ пројекта је прикључење Буџака на
регионални хидросистем за наводњавање
«Северна Бачка», подсистем Ада.

У депресији је предвиђено ископавање
канала од стационаже 33+200 до 20+825 и
изградња пратећих објеката (уставе и пропусти).
Снабдевање водом канала К-III-0 решиће се
повезивањем канала Калоче преко табласте уставе са пропустом.
После завршених радова канал Буџак (КIII-0) може да се користи за следеће намене:
• наводњавање приобалних пољопривредних земљишта (око 700 ha)
• ублажавање отпадних вода на делу између стационаже од km 0+000 до km
5+400
• побољшање микроклиме и животне
средине
• пошумљена обала канала омогућиће
његово коришћење за ловни туризам,
спортски риболов, рекреацију и друго
• одбрана од поплава унутрашњих вода
растерећивањем главног канала Калоча, за време високих водостаја реке Тисе
• стварање акумулационог простора за
ретензију која ће се користити у сезони
наводњавања.
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ПРОЈЕКАТ: Санација паралелног

канала К-1 у ножици насипа Сента –
Адорјан од km 123+200 до km 124+200
Дужина деонице: 1 km
Вредност радова: 20.946.622 дин

Паралелни канал К-1 је у саставу сливног подручја Сенћански рит (02-06), укупне површине 5.188 ha и простире се од Сенте до Адорјана. У периоду од 1970. до 1986. године
канал је претрпео неколико реконструкција које су се сводиле на продубљивање дна
и оспособљавање за двонаменску функцију (одводњавање-наводњавање). Од дренажног плитког канала постао је главни канал за снабдевање водом око 1.000 ha наводњаване површине.
Садашња дубина канала је 3-3,5 m са врло стрмим косинама. Непосредно поред десне
обале канала, супротно од ножице насипа, 70-их година је изграђен асфалтни пут који
је саобраћајно оптерећен, чак и теретним возилима. У протеклом периоду на неколико
места на каналу појавила су се интензивна клизања на обе стране обале. Због веома
стрме косине канала и појаве клизишта, дошло је до клизања асфалтног пута према каналу. Клизишта су санирана шиповима и ларсен талпама. Детаљним прегледом утврђено је да се асфалтни пут целом својом дужином клиже према каналу и да нема банкине
пута. Током 2005. године урађена је техничка и економска анализа 4 варијантна решења
за санацију паралелног канала.
Сходно анализи, предложено је техничко решење где се постојећи канал затрпава песком до одређене коте, а за наводњавање се поставља цевовод пречника д=500 mm
дужине око 950 m.
Циљ пројекта је да се спречи даље клизање асфалтног пута и да остане функција наводњавања.
Иначе, асфалтни пут је од изузетног значаја, јер је једини који води до новог насеља
изграђеног у Сенћанском риту.
Обављеним радовима задржана је основна намена паралелног канала тј. сакупљање
и одвођење воде до главног канала, вишкова процедних вода испод тела насипа као
и сакупљање и одвођење вишкова атмосферских вода са подручја. Уједно потисни цевовод обезбеђује транспорт потребне количине воде за наводњавање индивидуалних
парцела (око 1.000 ha) као и снабдевање свежом тиском водом Мртве Тисе „Пана“.
Пуњењем свежом водом Мртве Тисе «Пана«, поспешују се туризам, лов и риболов у насељу Сента.
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ПРОЈЕКАТ: Санација машинских и

грађевинских делова изливне грађевине
комуналних вода града Сента, ‘’Алтек –
Фермин’’ и шећеране ‘’ТЕ-ТО’’ Сента
Вредност радова: 11.549.635 дин

У десном одбрамбеном насипу Тисе на km 18+805 изграђен је изливни канал са пратећим објектима ( гравитациони пропуст, шахт са затварачима, АБ изливна грађевина) који служи за прихват и евакуацију пречишћених комуналних вода града Сента,
агресивних индустријских вода „Алтек Фермин“ за производњу квасца и технолошких вода шећеране „ТЕ-ТО“ Сента.
Гравитационо одвођење технолошких и индустријских отпадних вода је могуће до
тиског водостаја 620 cm мерено на водомерној станици у Сенти.
У плавним периодима (април-јун) када је кота воде у Тиси виша од водостаја 620 cm
(водостај на изливном каналу) затварају се затварачи који се налазе у телу бетонског
шахта и тиме се спречава продор тиске воде у брањено подручје.
Стање евакуационог објекта и машинских делова у њему представљало је слабу тачку на главној одбрамбеној линији.
Због агресивних вода дошло је до корозије свих челичних делова у шахту до те мере
да су код вертикалних носача ВНП 160 пресеци смањени чак до 1/3, а на неким деловима и потпуно нестали.
Два пљосната засуна ПЗ 1.000 изгубили су део пресека услед коризије, вретено је
оштећено, заглављено, запорно тело не може да се помера и заптивне површине су
оштећене.
Током 2006. године, при највећем до тада измереном водостају на Тиси, вода је продрла кроз пљоснати засун и пунила изливни канал у брањеном подручју. Брзом интервенцијом уз велике потешкоће, избегнуто је плављење ниских делова града Сента.
Постигнути циљеви и ефекти овог пројекта су:
• oдвођење технолошких, индустријских и пречишћених градских отпадних вода насеља Сента;
• повећање стабилности прве одбрамбене линије за дуже време;
• несметан рад поменутих предузећа у будућности и евакуација отпадних вода града.
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ПРОЈЕКАТ: Санација система
за одводњавање Чикас
Дужина деонице: 14 km
Вредност радова: 75.920.454 дин

Систем за одводњавање Чикас налази се на територији Општине Сремска
Митровица. Покрива сливно подручје
величине 185 km2.
Дужина главног канала је 21 km. На каналу постоји 25 пропуста, а пресеца га
више саобраћајница и пруга. Један део
мреже чине нерегулисани водотоци (на
узводном делу).
Санација овог система омогућава ефикасније евакуисање вишкова вода са
подручја индустријске зоне као и источног дела насеља Сремска Митровица,
из насеља Бешеново, Бешеново Прњавор и Велики Радинци.
Санирани канал има оптималан режим
вода у систему за одводњавање, већу
заштиту индустријске зоне, насеља и
пољопривредног земљишта, отклања
опасности од поплава од унутрашњих
вода и благовремену интервенцију уколико до одбране дође.
Створена је могућност наводњавања у
равничарском делу на око 300 ha.
Канал је очишћен , санирано је 6 пропуста и 18 каскада.
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НОВИ САД

Бешеновачки
Прњавор

Велики Радинци

СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ПРОЈЕКАТ: Санација главног
канала Хоргош – Мартонош
Дужина деонице: 11 km
Вредност радова: 15.390.488 дин

Мелиоративни одводни систем „Хоргош-Мартонош“ је међудржавног значаја, јер се
простире на мађарској и српској територији. Укупна сливна површина му је 16.580 ha
од чега 6.610 ha у Мађарској, а 9.970 ha у Србији.
Главни канал слива „Хоргош-Мартонош“ гравитационо се улива у реку Тису на српској територији. Укупна дужина му је 22,34 km, од чега 16,118 km је на српској и 5,916
km на мађарској територији.
Према споразуму и правилнику, српска страна је обавезна да преузме максималну
количину воде (Q = 4 m3/s) све до момента када водостај у Тиси не достигне 82,6 m. У
моменту када је водостај Тисе 82,6 m гранична устава се затвара.
Због неизграђености целог система (непостојање црпне станице на ушћу и лоше
одржавање у претходном периоду) настао је проблем прихвата и спровођења транзитних мађарских вода, као и одвођење вода са српског дела слива. Смањена је и
недовољна пропусна моћ главног канала, на низводним деловима профила услед исталожавања материјала где је потребно значајно измуљивање. Сандучасти пропусти
у каналу су уска грла за проток воде.
У зиму 1999/2000 године, услед неповољне хидролошке ситуације, главни канал се
излио и уведена је ванредна ситуација. Одбрана је трајала 30 дана, када је уз велике
напоре спречено плављење насеља Хоргош и Кањижа.
Проблем одводњавања у садашњем моменту огледа се у два основна вида:
а) недовољна пропусна моћ главног канала због обраслости и замуљености услед
чега долази до изливања и плављења
б) у периоду високих водостаја Тисе устава на ушћу се затвара тада се вода акумулира
у кориту главног канала па долази до изливања и плављења околних терена.
Санацијом канала обезбеђује се пропусна моћ од државне границе до ушћа и евакуација површинских вода у Тису:
• обезбеђује се транзит и преузимање 4 m3/s воде са мађарске територије
• спречава се угрожавања насеља Хоргош, Кањижа и Мартонош од поплава од
унутрашњих вода
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ПРОЈЕКАТ: Наставак изградње
I фазе регионалног хидросистема
‘’Северна Бачка’’
Вредност радова: 170.372.624 дин

Регионални хидросистем „Северна Бачка“ је испројектован и делимично изграђен да обезбеди воду за наводњавање 132.000 ha пољопривредног земљишта, али и за рибњаке, ловни туризам, као и освежење воде у језерима
Палић и Лудаш.
Регионални хидросистем се изграђује фазно. У изградњу
је до сада уложено 24.000.000 евра, а за завршетак I фазе
је потребно још 9.230.000 евра. Завршетком I фазе ће се
омогућити наводњавање 34.000 ha, а окончањем II фазе
укупно 132.000 ha.
Овим пројектом настављају се радови на извођењу I
фазе подсистема „Тиса-Палић“ и „Мали Иђош“, што ће
омогућити:
• снабдевање водом 5.000 ha „Тиса-Палић“ и
• рационалније наводњавање 5.000 ha („Мали Иђош“)
Реализовани радови:
1. МАЛИ ИЂОШ
• противфилтрациона облога - фолија на магистралном
каналу Кула - Мали Иђош у дужини од 5150 m
2. ТИСА – ПАЛИЋ
• магистрални канали Адорјан - Велебит дужине 7300 m,
земљани радови и
• крак Ором - Чик - Криваја – спојни канал дужине 550 m
• и објекти (пропуст, мост, уставе)
• облога крака Ором – Палић дужине 1790 m
• црпна станица „Ором“ - машинска опрема
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Крак Ором - Чик

Црпна станица Ором

Канал Кула – Мали Иђош

ПРОЈЕКАТ: Наставак изградње
I фазе регионалног хидросистема
‘’Банат’’
Вредност радова: 140.164.043 дин

Регионални хидросистем „Банат“ чине
4 подсистема, Нова Црња – Житиште,
Кикинда, Нови Кнежевац и Надела.
Њихова првобитна функција била је
само одводњавање. У циљу вишенаменског коришћења испројектовани су и фазно се изводе радови (од
1991. године) којима ће се обезбедити
наводњавање 102.000 ha пољопривредног земљишта, вода за рибњаке,
прехрамбену индустрију и др.
Фазном изградњом овог регионалног хидросистема до сада је уложено
4.850.000 евра, а за завршетак I фазе
потребно је још 6.900.000 евра. Завршетком I фазе омогућиће се наводњавање
28.800 ha, а окончањем II фазе укупно
79.000 ha из три подсистема: Кикинда,
Нова Црња – Житиште и Надела.
Подсистем „Нови Кнежевац’’, на којем
се тренутно не ради, када буде готов,
омогућиће додатних 23.200 hа.
Средствима уложеним кроз овај пројекат настављени су радови на два подсистема: „Кикинда“ (I фаза) и „Нова
Црња-Житиште“, у циљу стварања предуслова за снабдевање водом овог
подручја.

Реализовани радови:
1. Подсистем НОВА ЦРЊА - ЖИТИШТЕ
• магистрални канали Ш-3-2 и канал
III/4 - земљани радови и објекти, 9 регулационих устава, облоге и пропусти
• релејна црпна станица ‘’Радојево’’ –
грађевински део
2. Подсистем КИКИНДА
• магистрални канал М - земљани радови, бетонска облога у дужини од 1600
m, устава и пропусти

Црпна станица ‘’Радојево’’
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ПРОЈЕКАТ: Реконструкција одбрамбене линије за заштиту
Новог Сада од великих вода Дунава
Десна обала каналa ДТД Савино
Село – Нови Сад од
km 0+000 до km 4+171
− радови у току
Дужина деонице: 4 km
Вредност радова: 154.716.118 дин
Град Нови Сад од високих вода штити прва одбрамбена линија дунавског насипа
који се налази у оквиру сектора Д.10. Oперативног плана одбране од поплава реке
Дунав. Овај сектор обухвата 52 km леве обале и 13 km десне обале Дунава, 4,5 km
леве обале канала ДТД и 4,2 km десне обале канала ДТД.
Највећи део насипа после поплаве 1965. године реконструисан је тако да је кота
круне насипа димензионисана на стогодишњу велику воду (тј. на 1% вероватноћу
појаве). Деоница насипа у зони Града Новог Сада, лева обала Дунава од km 38+400
до km 40+750 сектора Д.10. тј. од улива канала ДТД Савино Село – Нови Сад до Булевара Цара Лазара и десна обала канала ДТД Савино Село – Нови Сад од km 0+000
до 4+171, односно од улива наведеног канала у Дунав до бродске преводнице, није
имала потребно заштитно надвишење, па је представљала слабо место у одбрамбеној линији Града Новог Сада.
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ПРОЈЕКАТ: Реконструкција
одбрамбене линије за заштиту
Новог Сада од великих вода Дунава
Лева обала Дунава од km 38+400
до km 40+750 – од улива канала
ДТД Савино Село – Нови Сад до Булевара Цара Лазара (кеј)
Дужина деонице: 2.35 km
Вредност радова: 94.618.216 дин

Највећи део насипа реконструисан је после поплаве
1965. године тако да је кота
круне насипа димензионисана на стогодишњу велику
воду. У том смислу деоница
насипа у зони Града Новог
Сада, лева обала Дунава од
km 38+400 до km 40+750
сектора Д.10. тј. од улива
канала ДТД Савино Село –
Нови Сад до Булевара Цара
Лазара, није имала потребно надвишење у односу на
стогодишњу велику воду.
Овa деоницa представљала је слабо место у одбрамбеној линији.
Радови на реконструкцији
насипа на овој деоници
обухватају израду бетонског зида за минимално 80
cm изнад стогодишње велике воде.

Ова деоница непосредно штити градско подручје
Новог Сада, односно подручје високих материјалних
вредности, а са друге стране, постојећи одбрамбени
насип садржи велики број водопривредних и других
објеката који представљају слаба места.
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ПРОЈЕКАТ: Санација левообалног дунав-

ског насипа у зони Новог Сада (јужни Телеп)
од km 44+250 до km 45+101 − радови у току
Дужина деонице: 851 m
Вредност радова: 27.285.199 дин

Иако је овај део насипа код Новог Сада реконструисан после поплаве 1965. године, у време високих водостаја у пролеће 2006. у зони Јужног Телепа показао је
доста слабости, па је било неопходно санирати уочена оштећења.
Угрожена је деоница од стационаже насипа km 44+250 до km 45+100, дужине 850
m, од улице Симе Матавуља па све до иза Прешернове улице - наспрам насеља
Јужни Телеп у Новом Саду. У овој зони током појаве великих вода, преко +500 cm
на водомеру у Новом Саду, јављају се процурења у ножици насипа као и појава
провирних вода од Болманске, Прешернове и улице Симе Матавуља.
Такође, у овом делу насеља одвођење атмосферских и фекалних отпадних вода
није добро решено, јер се обавља путем старих отворених канала и септичких јама
у непосредној близини насипа, па је поред санације одбрамбене линије, потребно
изградити ефикасну атмосферску и фекалну канализацију.

НОВИ САД
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