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Ова публикација едукативног и информативног карактера настала је радом и
инспирацијом тима сарадника Jавног
водопривредног предузећа ”Воде Војводине”.
У заштиту угрожених подручја од спољних, а потом и од штетног дејства унутрашњих вода, бројне генерације уложиле
су огроман труд изградивши врло значајне хидротехничке објекате (насипе,
просеке речних кривина, канале, уставе,
одводне системе, ретензије и др).
Некадашње мочваре и плављена подручја постала су плодне оранице чиме
су створени неопходни услови за живот
и рад људи.
Данас можемо оценити да су постигнути изванредни резултати, али и да се
ту не сме стати. Треба одржавати и реконструисати постојеће и наставити са
градњом нових одбрамбених објеката
како би се степен заштите подручја од
великих вода подигао на виши ниво.
ЈВП “Воде Војводине”
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ЗАШТИТА ВОЈВОДИНЕ ОД
СПОЉНИХ ВОДА
- УВОДНЕ НАПОМЕНЕ -

Заштита од спољних вода једна је од првих водопривредних делатности које су
се појавиле на подручју Војводине почетком XVIII века.
Нарочито интензивни радови на изградњи насипа уз реке обављени су
крајем XIX и почетком XX века.
Као последица поплава на Дунаву 1965.
године усвојен је јединствен принцип
изградње и реконструкције одбрамбених линија у Војводини на меродавну
1% велику воду (воду која се јавља једном у сто година).
Битно је напоменути да одбрамбени
системи, нарочито изградња насипа и
одузимање инундација рекама, осим
што су повећали одбрамбену сигурност
подручја довели су и до повећања нивоа великих вода.
У последњих стотинак година ванредне
одбране од поплава просечно су се јављале сваких 7 година.
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УГРОЖЕНОСТ ВОЈВОДИНЕ
ОД СПОЉНИХ ВОДА

Од 1% велике воде
угрожено је:

Плавне
површине у
Војводини
од 1% велике
воде

•
•
•
•
•
•
•

1.000.000 ha
(45% укупне површине)
260 насеља
1.200.000 становника
3.840 km путева
150 km пруге
800 индустријских објеката
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ЗАШТИТА ВОЈВОДИНЕ ОД
СПОЉНИХ ВОДА

Према Општем и Оперативном плану одбрана од
поплава се спроводи на
20 река и 7 акумулација
за прихват поплавног таласа. Укупна дужина одбрамбених насипа износи
1.460,02 km.

Насипи су реконструисани на стогодишњу воду на
око 95% укупне дужине
Дунава, а на Тиси и Сави
на око 85% укупне дужине.
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Стари и Пловни Бегеј

Дужина нереконструисаних и неизграђених деоница насипа износи 204 km,
односно 283 km заједно са
граничним насипима.

Међутим, још 101 локалитет на телу насипа, принасипском појасу и обали
угрожен је процурењима
и ерозивним процесима и
треба их санирати.

ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА И
ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ

Одбрану од поплава и загушења ледом на подручју
Војводине организује и
спроводи ЈВП “Воде Војводине”, уз ангажовање надлежних водопривредних
предузећа којима је поверено одржавање заштитних
објеката и непосредно обављање послова на одбрани
од поплава у складу са Општим и Оперативним планом
одбране од поплава.
У организационом смислу подручје је подељено на 18 Сектора одбране.

У складу са достигнутим
меродавним критеријумима из Оперативног плана спроводе се поједине
фазе одбране (редовна
или ванредна одбрана).
Ангажоване службе на
спровођењу одбране подељене су на осматрачку
и оперативну.
Осматрачке службе на терену
обилазе одбрамбене линије,
обележавају и региструју
негативне појаве.
Оперативне службе су ангажоване на интервентним радовима и санирању регистрованих негативних појава на
одбрамбеним линијама.
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РАДОВИ, МЕРЕ И АКТИВНОСТИ
КОЈЕ ЈВП “ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ” ПРЕДУЗИМА НА ЗАШТИТИ
ПОДРУЧЈА ВОЈВОДИНЕ ОД ПОПЛАВА И ЛЕДА

• организује и спроводи одбрану од
поплава и загушења ледом са надлежним водопривредним предузећима у
складу са Законом о водама, важећим
Општим и Оперативним планом и
правилницима за одбрану од поплава
• прати све појаве које утичу на стање
и функционисање система заштите од
штетног дејства вода
• организује спровођење мера за елиминисање неповољних утицаја на
објекте за одбрану од поплава
• гради и реконструише одбрамбене
системе, обавља санационе радове,
хитне интервенције и редовно одржавање заштитних објеката према
важећим стандардима, критеријумима и нормативима, учествује у изради
студија и пројеката.
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СЛАБА МЕСТА НА
ОДБРАМБЕНИМ ЛИНИЈАМА

Слаба места представљају локалитети
на одбрамбеној линији на којима су уочене негативне појаве: процурења кроз
и испод тела насипа, филтрационе деформације тла и ерозионим процесима
угрожени одбрамбени објекти.

Како би одбрамбена линија имала првобитан степен сигурности локалитете је
потребно санирати.
За санирање локалитета потрeбно је
издвојити око 900 милиона динара.

Одбрамбене
линије у
АП Војводини
- ”слаба” места -

7

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УСПЕШНО
СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД
ПОПЛАВА И ЛЕДА

• редовно
одржавање • оспособљеност сектор- • техничка документација
ских и деоничних рукоза одбрану од поплава
заштитних објеката - наводилаца и особља које
треба да постоји за све
сипа по усвојеним станспроводи одбрану од
секторе,
дардима, нормативима и
поплава,
критеријумима,
• стручни кадар у одговарајућем броју и квалите• спремност и опремље- • разрађен сценарио проту.
дора
насипа
на
одређеност водопривредних
ним локалитетима и мере
предузећа која одржакоје у таквим случајевима
вају насипе,
треба предузети,

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКАТА

Основни предуслов за добро функционисање објеката за заштиту од штетног
дејства вода и прихват поплавног таласа
за који су пројектовани је добро одржавање.
Функционални послови се односе на контролу стања објеката, припрему документације и организацију извођења радова.
Редовни радови се односе на послове
који се обављају сваке године у одређеном периоду (равнање круне, кошење насипа и принасипског појаса, тарупирање,

шема : неодржаван насип
1. принасипски појасеви непокошени и неистарупирани
2. не могу се уочити негативне појаве на насипу
процурења, водолежи и извори
3. не може се вршити евентуална интервенција
4. дрвеће у брањеној ножици оставља привилеговане токове за воду
5. непроходна круна насипа

поправка косина и круне насипа, одржавање и поправка облога, одржавање протицајног профила итд.)
Само на објектима који су добро одржавани (проходни и прегледни) могу се на време уочити негативне појаве и интервенисати правовременски и квалитетно.
Само на добро одржаваним објектима
осматрачке и оперативне службе могу
обављати послове предвиђене Општим и
Оперативним планом одбране од поплава и имати проходност и приступ слабим
местима и негативним појавама.
Према важећим стандардима, нормативима и критеријумима за одржавање
заштитних објеката - насипа, регулационих грађевина и регулисаних водотока,
објеката за заштиту од ерозије и бујица,
одржавање опреме за одбрану од поплава, вишенаменске хидросистеме, бране и
акумулације потребно је издвојити 569
милиона динара.
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Кошење насипа и
принасипског појаса
Тарупирање
принасипског појаса
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Ручно кошење насипа и
крчење принасипског
појаса
Одржавање
латералног канала

Поправљена
чуварница и
црпна станица
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Поправка и ојачање круне насипа

Израда баласта и постављање дренаже
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НЕГАТИВНЕ ПОЈАВЕ,
ИЗВОРИ И ВОДОЛЕЖИ
У БРАЊЕНОМ ТЕРЕНУ

Санирани извор у брањеном терену

Водолежи у брањеном терену
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ДЕЛОВАЊЕ ДИВЉИХ
ЖИВОТИЊА (ЛИСИЦА,
ЈАЗАВАЦА ...)

Сектор С.2. Сремска Митровица, савски левообални насип потез од Босута
до Јамене од km 145+000
до km 175+000. Регистровано је преко 30 лисичјих
рупа. Санацијом овог потеза спречен је продор
воде у брањено подручје.

Сектор Д.12. Сомбор, левообални дунавски насип
на km 7+700. Дивље животиње направиле су огромне рупе у насипу, па је
урађена хитна интервенција. Насип је пресечен и
поново је уграђен материјал, како би се спречио
продор воде у тунеле и
брањено подручје.
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САНАЦИЈА ИЗВОРА И
ПРОЦУРЕЊА СА БРАЊЕНЕ
СТРАНЕ НАСИПА

”Бунари” од џакова песка стварају
контра притисак и спречавају
изношење материјала

Дренирање брањене косине
шљунком који спречава изношење
материјала

”Бунар” пуњен шљунком спречава
изношење материјала и обара
притисак воде на површински
слој земље

Водени баласт у припремљеним
касетама ствара контра притисак
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САНАЦИЈА ИЗВОРА И ВОДОЛЕЖИ
ИЗРАДОМ БАЛАСТА ОД ПЕСКА
ИНТЕРВЕНЦИЈА СА БРАЊЕНЕ СТРАНЕ НАСИПА

НЕГАТИВНЕ ПОЈАВЕ НА НАСИПУ:
Тло испод насипа је танак слој
збијене земље 1-2 m2, испод
њега водоносни песковити
слој кроз који вода пролази са
брањене стране и ствара притисак на танак површински слој;
после дужег налегања воде на
насип, на брањеној страни се
стварају извори

У крајњем случају овај слој се
пробија, избија вода и износи
материјал

У последњој фази долази до
лома тла, насип се слегне
и вода продире у брањено
подручје
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САНАЦИЈА ПРОЦУРЕЊА
КРОЗ ТЕЛО НАСИПА
ИНТЕРВЕНЦИЈА СА НЕБРАЊЕНЕ СТРАНЕ НАСИПА

Продор воде кроз тело насипа

Небрањена страна се засипа
земљом ради спречавања
продирања воде у брањено
подручје

Уградња глиновитог материјала на небрањеној косини

Постављање фолије на небрањену
косину
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САНАЦИЈА ПРОЦУРЕЊА
КРОЗ ТЕЛО НАСИПА
ФИЛТРАЦИОНИ ПРОБЛЕМИ КОД ЦРПНЕ СТАНИЦЕ ВРБИЦА - ТИСА 2006. године

Побијањем талпи прави се водонепропусна завеса
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НАДВИШЕЊЕ КРУНЕ
НАСИПА

Спречавање преливања
- зечји насипи од врећа
напуњених земљом или
песком

Тиса 2006. године –
мали џакови обложени
фолијом

Кеј у Новом Саду 2006.
године - џамбо вреће
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ЗАШТИТА ОД
ДЕЈСТВА ТАЛАСА

Значај шумско заштитног
појаса - умирење таласа

Без шумско заштитног појаса
таласи оштећују небрањену
косину насипа

Дејство таласа на небрањену
косину насипа

Заштита косина од
таласа врши се помоћу
монтираних талас брана

20

ОБЈЕКТИ У ТЕЛУ НАСИПА
КАО СЛАБА МЕСТА
У ОДБРАМБЕНОЈ ЛИНИЈИ

Локалитет уставе Ланка
лева обала Тамиша, km
110+822, током одбране
2009. године регистровано велико процурење.
Оперативне службе на
време су интервенисале
блиндирањем поменуте
уставе.
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ЛОКАЛИТЕТ БРАНЕ
ВЕЛИКО СРЕДИШТЕ НА КМ 3+800
НА МАРКОВАЧКОМ ПОТОКУ
Интервенција на темељном испусту
бране у марту 2009. године
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ОШТЕЋЕЊА НА ОДБРАМБЕНОЈ
ЛИНИЈИ КОД КУСИЋА НА РЕЦИ НЕРИ
НАКОН ПРОЛАСКА ПОПЛАВНОГ ТАЛАСА У МАРТУ 2009. год
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ОСВРТ НА СПРОВЕДЕНУ
ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА
2006. ГОДИНЕ

После 1965. године највећа одбрана од
поплава спроводила се у пролеће 2006.
године. Водостаји су били већи од стогодишњих великих вода, на Дунаву низводно од Сланкамена и на целом току
Тисе забележени су највиши водостаји
у историји мерења водостаја. Тиса је са
949 cm у Новом Кнежевцу, 926 cm у Сенти и 818 cm у Тителу, знатно премашила све дотадашње максимуме на целом
току, а Дунав са 736 у Бездану и 745 cm у
Новом Саду забележио највећи водостај
од 1965. године.
Половином априла 2006. године, од
укупно 1.460 km насипа у одбрани је
било 998, у ванредној чак 826 километара. Ванредна одбрана се спроводила на
Дунаву, Тиси, Сави, Тамишу, Нери, Наде-

ли, Златици и каналима и објектима Хс
ДТД. Током одбране надвишено је или
изграђено 65 km насипа, уграђено 7.000
џамбо џакова од тога за одбрану Новог
Сада 5.400, постављених за само 3 дана.
На обалама Дунава, Тисе и Тамиша допремљено је и уграђено 600.000 малих
џакова са песком. На 40 километара насипа постављена је фолија.
Дневно је ангажовано и по 50 булдозера, 20 багера, 30 камиона, по 10 реморкера и скела, на десетине чамаца, више
од стотину инжењера и техничара водопривреде, 400 војника и 120 цивила.
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