
 

ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" 
НОВИ САД 
Број: I – 7/63 
Дана: 20.02.2021.  
 
 

Б И Л Т Е Н   бр.23 
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА  

 

20.02.2021. године 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водоток 

Дужина одбрамбене линије 
(км) 

редовна 
одбрана 

ванредна  
одбрана 

Тиса 
Летњи насип 
„Ђала“ 

6,21  

Ц.С „Крстур“ локалитет  

   

   

Укупно: 6,21  

СВЕУКУПНО: 6,21 км 

Р.О. редовна одбрана 

В.О.  ванредна одбрана 



 

I ПРЕГЛЕД  ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА 
 

 

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА 
ОД ПОПЛАВА 
 

Д.16. Горњи Банат Кикинда  

Д.16.1.1.Леви насип уз Тису, км 144+650 ц.с. „Крстур“ – 
локалитет 

редовна одбрана 

Д.16.1.2. Летњи насип „Ђала“ (0+000 – 6+210) 6,21 км (редовна одбрана) 

 
III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА 
 

Водостаји на Тиси су у благом опадању. 
 

IV  ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ 
 

На сектору на којем је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према 
Општем и Оперативном плану. 

 

ВОДНА ЈЕДИНИЦА: СЕКТОР ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ 

„Горњи Банат“ Кикинда   Д.16. 

Редовна одбрана од поплава се спроводи на левој обали Тисе локалитет 
ЦС „Крстур“ и на летњем насипу „Ђала“. 
До сада регистрована мања процурења кроз уставу „Ђала“, на км 0+100 
летњег насипа „Ђала“ се прате, нема промена у односу на претходни 
дан. 
У зони левообалног насипа реке Тисе на km насипа 144+650 у току су 
радови на изградњи ЦС Крстур. Обавеза извођача радова је да обезбеди 
градилиште, као и да обезбеди да започети радови не угрозе стабилност 
насипа.  
Заменик руководиоца одбране од поплава Раде Марчетић и заменик 
секторског руководиоца Дејан Зарић су извршили преглед насипа у зони у 
којој су у току радови на изградњи ЦС „Крстур“. При тренутним 
водостајима нису регистроване негативне појаве на насипу. Потребно је 
наставити праћење обале у зони грађевинске јаме и регистровати све 
евентуално негативне појаве у зони насипа. 
У току прегледа насипа дефинисани су сви елементи које је потребно 
геодетски снимити како би се завршила израда Елабората за одбрану од 
поплава на градилишту цс „Крстур“. Даје се налог секторском 
руководиоцу да хитно заврши и Служби за заштиту од спољних вода 
достави на одобрење Елаборат за одбрану од поплава на градилишту цс 
„Крстур“. 

Доставити: 

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде  
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,  

2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од 
поплава  

3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац  одбране од поплава – в.д.директор 
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације 
5. ЈВП „Воде Војводине“ Сектор ХС ДТД 
6. ВПД „Горњи Банат“ Кикинда 
7. РХМЗ Србије 
8. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад 
9. Републички центар за обавештавање, Београд 
10. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој 

 
Руководилац за одбрану од поплава 

             на подручју ЈВП "Воде Војводине" 
 
                         Божидар Белош, дипл.инг. 

ВОДОТОК ВОД. СТАНИЦА Р.О. В.О. 
ВОДОСТАЈ 
19.02.2021. 

ВОДОСТАЈ 
20.02.2021. 

Тиса „Нови Кнежевац“ 500 750 542 (-6) 538 (-4) 


