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Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад 1 

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА 

1.1 ВИЗИЈА И МИСИЈА 

Визија ЈВП „Воде Војводине“ јесте да буде једно од водећих јавних предузећа у АП Војводини, 
препознатљиво по предузимљивости, стручности, професионализму и мотивисаности запослених 
за стално унапређење пословања.  

Постизање водећег места и подизање значаја ЈВП „Воде Војводине“ у оквирима у којима обавља 
делатност, биће остварено на основу резултата и ефеката произашлих из инвестиција, 
одржавања и управљања водним објектима, пружања специјализованих услуга и сталног 
унапређења водне делатности, што ће допринети расту и квалитету његовог пословања и 
последично утицати на развој код корисника и унапређење резултата њихових делатности. 

Мисија ЈВП „Воде Војводине“ одражава основну сврху његовог постојања и дефинише начине 
остваривања улоге у задовољавању интереса и потреба главних заинтересованих страна 
(корисници, Оснивач), уз истовремено обезбеђивање профитабилног раста. 

Према члану 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде 
Војводине“ („Службени лист АПВ“ бр. 53/2016 и 8/2019), циљ оснивања и пословања овог јавног 
предузећа је трајно извршавање послова у управљању водама на територији АП Војводине. 

Интегрално управљање водама, у смислу Закона о водама, чини скуп мера и активности 
усмерених на одржавање и унапређење водног режима, обезбеђивање потребних количина вода 
захтеваног квалитета за различите намене, заштиту вода од загађивања и заштиту од штетног 
дејства вода. 

Како би испунило своју мисију и на тај начин активно утицало на подизање животног стандарда 
становништва и допринело убрзању привредног развоја, ЈВП „Воде Војводине“ ће: 

 Правовремено и уз оптималну просторну и временску дистрибуцију обезбедити воду 
захтеваног квалитета и квантитета за различите намене у складу са потребама и захтевима 
корисника, а према постојећим капацитетима. 

 Градити, одржавати и управљати водним објектима: 

o за уређење водотока и заштиту од поплава на водама првог реда у јавној својини; 
o за одводњавање и наводњавање у јавној својини; 
o регионалних и вишенаменских хидросистема у јавној својини. 

 Допринети изградњи инфраструктуре за заштиту квалитета вода. 

 Спроводити мере, поступке и активности у циљу изградње, физичког и функционалног 
очувања изграђених објеката за заштиту од поплава и ерозије, односно штитити 
становништво, природна и створена добра и ресурсе од штетног дејства вода. 

 Спроводити одбрану од поплава и леда. 

 Регулисати водни режим ангажовањем водних објеката ради одвођења сувишних вода са 
земљишта. 

 Управљати и одржавати Хс ДТД. 

 Извршавати послове из међудржавних споразума у области вода на територији АПВ. 

 Омогућити коришћење водних снага за производњу електричне енергије. 

 Управљати водним земљиштем у јавној својини. 

 Организовати научно-истраживачке активности, развијати и израђивати планска документа 
и техничку документацију у области управљања водама. 

 Успостављати и водити водне регистре и водни информациони систем. 

 Перманентно унапређивати односе с јавношћу и корисницима у циљу очувања и 
побољшања имиџа и остваривања стабилних пословних резултата. 

 Константно унапређивати пословне процесе и укупне перформансе пословања, применом 
принципа корпоративног управљања, деловањем интерне ревизије, имплементацијом 
система управљања квалитетом, управљањем ризицима пословања и унапређењем 
информационог система.   
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2 Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад 

1.2 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ  

Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад (у даљем тексту: ЈВП „Воде 
Војводине“) основала је Скупштина АП Војводине Покрајинском скупштинском одлуком о 
оснивању јавног предузећа за газдовање водама на територији АП Војводине („Сл. лист АПВ“ бр. 
7/2002 и 2/2010). 

Правни положај и статус ЈВП „Воде Војводине“ регулисан је Покрајинском скупштинском одлуком 
о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ („Службени лист АПВ“ бр. 53/2016 и 
8/2019) и Статутом ЈВП „Воде Војводине“ од 10.01.2017. године, са изменом овог акта од 
27.03.2019. године и допуном од 27.02.2020. године. 

Аутономна покрајина Војводина је оснивач ЈВП „Воде Војводине“ са уделом у основном капиталу 
од 100%. 

 ЈВП „Воде Војводине“ је организовано као јединствена целина са организационим 
деловима утврђеним Правилником о организацији и систематизацији послова, чија је шема дата 
на 5. страни  Програма. 

 ЈВП „Воде Војводине“ има статус правног лица које обавља делатност од општег интереса, 
са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом. 

 ЈВП „Воде Војводине“ послује у форми јавног предузећа. 

Делатност ЈВП „Воде Војводине“ од општег интереса утврђена Законом о водама („Службени 
гласник РС“ бр. 30/2010 и 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018–др. закон) и Покрајинском 
скупштинском одлуком о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ је: 

 уређење водотока и заштита од штетног дејства вода; 

 уређење и коришћење вода; 

 заштита вода од загађивања. 

Претежна делатност ЈВП „Воде Војводине“ према Уредби о класификацији делатности је 
инжењерска делатност и техничко саветовање, са шифром делатности 71.12. 

ЈВП „Воде Војводине“ обавља и делатност шумарства и сече дрвећа, рибарства и техничког 
одржавања државних водних путева на територији АП Војводине, а може да обавља и друге 
делатности предвиђене оснивачким актом и Статутом, којима се не омета извршавање водне 
делатности, већ доприноси бољем и потпунијем искоришћавању расположивих ресурса. 

 

1.3 ПРАВО КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  

Управљање водама је у надлежности Републике Србије, а управљање водним објектима (од 
општег интереса у јавној својини), у зависности од њихове намене у надлежности ЈВП или 
јединице локалне самоуправе. 

Законом о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 2/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. 
закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), који се бави облицима и носиоцима права својине, 
што обухвата и водне ресурсе и водне објекте, дефинисана су три облика својине: 

 право јавне својине Републике Србије – државна својина, 

 право својине јавне аутономне покрајине – покрајинска својина и 

 право јавне својине јединице локалне самоуправе – општинска, односно градска својина. 

Водни објекти, као објекти који служе за обављање водне делатности (уређење водотока и 
заштита од штетног дејства вода, уређење и коришћење вода и заштита вода од загађивања), 
Законом о водама су дефинисани као добра од општег интереса, па се као такви налазе у својини 
Републике Србије, осим објеката које су за сопствене потребе изградила друга правна и физичка 
лица. Из овога проистиче право јавне својине над свим водним објектима изграђеним буџетским 
средствима, без обзира на њихову намену. 

Поменути закон донео је новину и у погледу власништва над објектима који служе обављању 
водне и комуналне делатности, а који се могу сматрати категоријом мреже. Ово се односи и на 
објекте за снабдевање водом и каналисање насеља, као и на каналску мрежу за одводњавање и 
наводњавање, уколико није део пловних путева. Над овим објектима, које је до доношења Закона 
о јавној својини користила Аутономна покрајина Војводина, односно јединица локалне 
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самоуправе, успоставља се право јавне својине аутономне покрајине, односно право јавне 
својине јединице локалне самоуправе.  

Имовину јавног предузећа и других облика предузећа која обављају делатност од општег 
интереса чини, између осталог, и право коришћења добара од општег интереса која су у јавној 
својини. 

Водни објекти, заједно са уређајима који им припадају, чине техничку, односно технолошку 
целину, служе за обављање водне делатности и представљају вод(опривред)ну инфраструктуру. 
Изграђеност вод(опривред)не инфраструктуре један је од кључних индикатора развијености 
привреде и друштва, а на територији АП Војводине је чине:  

1. Водни објекти за уређење водотока - регулациони објекти и вештачка речна корита (канали, 
просеци, измештена речна корита), у чији састав улази: 236 km обалоутврда, 37 km 
паралелних грађевина, 45 km напера, 10 km преграда, већи број прагова, траверзни, 
просечених кривина. 

2. Водни објекти за заштиту од поплава, ерозија и бујица - заштитни водни објекти, којима се 
спроводе „пасивне“ мере (1.434,59 km насипа) и „активне“ мере (Хидросистем ДТД са својих 
930 km (са пресеченим водотоцима)) основне каналске мреже, 2 црпне станице и 23 
регулационих и 5 сигурносних устава, који се користи као растеретни канал приликом 
наиласка великих вода, одбране од поплава, 5 брана са акумулацијама, 2 бране са 
ретензионим простором и др. (заштитне шуме уз одбрамбену линију). 

3. Водни објекти за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода - које на подручју АП 
Војводине чине: 331 систем за одводњавање, 20.687 km канала, 161 црпних станица, 319 
уставa, километри хоризонталне цевне дренаже. Значајну улогу у одводњавању има и 
Хидросистем ДТД (преко ког се одводњава у Бачкој 550.000 ha, а у Банату 510 ha, али и 
прихватају и спроводе транзитне воде из Мађарске и Румуније), као и Хидросистеми 
„Надела“ и „Доњи Тамиш“. 

4. Водни објекти за коришћење вода, који се могу поделити у неколико основних група и то: 

 Објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе, у које 
спадају бунари, каптаже, захвати из водотока, бране са акумулацијама, постројења за 
припрему воде за пиће, магистрални цевоводи и резервоари. Под снабдевањем водом 
становништва подразумева се обезбеђивање висококвалитетне воде за домаћинства, 
болнице, школе, установе и сл., као и индустрију (прехрамбену и фармацеутску), те 
представља приоритетну активност јер је вода незаменљива за живот људи. На основу 
података из Стратегије водоснабдевања и заштите вода у АПВ (ПМФ, Департман за 
хемију, Нови Сад, 2009. године, од укупног броја насеља у АП Војводини (463), 
организовано снабдевање водом кроз јавне водоводе (тј. водоводи у надлежности 
општинских јавних предузећа или месних заједница) има 396 насеља. Снабдевање је 
организовано преко 339 водовода од којих са око 47% управљају јавна (комунална) 
предузећа, а са 53%, углавном у мањим насељима, управљају месне заједнице. Групу 
67 насеља без водовода, а са укупно око 85.000 становника (око 4% од укупног 
становништва Војводине), чине насеља величине од 100 до преко 6.000 становника 
(највећи део је испод 1.000 становника). Становништво се у тим насељима снабдева 
водом из јавних бунара и чесми, као и из сопствених бунара. Укупан број бунара је око 
1.750. За потребе јавног водоснабдевања захватају се воде са око 18 извора. Од укупно 
захваћених подземних вода за јавно водоснабдевање градских насеља и општинских 
центара користи се око 6.000 l/s подземних вода или преко 85% од укупне количине. За 
јавно снабдевање водом за пиће у сеоским насељима се користи, према процени, само 
око 15% од укупне количине захваћених подземних вода око 1.000 l/s. 

 Објекте за снабдевање индустрије водом - захвати из водотока, канала, подземља 
(бунара). Вода се у индустрији користи у зависности од врсте индустријске производње, 
уз тенденције  да се вода обезбеди из површинских и природних водотока, непосредно 
из водозахвата или посредно уз одређени ниво пречишћавања. Најповољније 
коришћење воде је у технолошким процесима који захваћену воду користе у 
затвореним системима (рециркулацијом) где је потребна мања количина воде, а 
најнеповољнији и најскупљи вид коришћења воде у индустрији је када се користи пијаћа 
вода. 

 Објекте за наводњавање - захвати из водотока, канала, језера и бране са 
акумулацијама, главни канали и секундарна мрежа и уређаји који им припадају. 
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Проблем просторне и временске расподеле воде на одређеном водном простору се 
решава планском израдом и реализацијом пројеката наводњавања. Вода за 
наводњавање се користи непосредно из природних водотока, а посредно из 
акумулација и регионалних хидросистема. Регионалним хидросистемима вода се 
транспортује и дистрибуира на захтевано место за одређене временске услове. 
Задовољавање тражње за водом у наводњавању, могуће је изградњом 
вод(опривред)них објеката, а у току је изградња регионалних система северне Бачке, 
северног Баната, средњег Баната, Наделе и пројектовање регионалног система 
„Источни Срем”. Најзначајнији, са аспекта наводњавања, јесу Хидросистем ДТД (којим 
је обезбеђена вода за наводњавање у Бачкој око 210.000 hа, у Банату око 300.000 hа), 
регионални хидросистеми „Северна Бачка”, „Банат” и „Срем” (који ће у коначној фази 
изградње обезбедити воду за наводњавање 522.500 ha) и хидросистем „Надела“. 
Тренутно се на подручју АПВ наводњава око 45.000 hа. 

 Објекте за пловидбу – коју чине пловни канали и објекти (преводнице) на њима. 
Мрежа пловних путева у АП Војводини је део јединствене мреже пловних путева 
различитих карактеристика укупне дужине од 1700 km, коју чине реке Дунав, Сава и 
Тиса и пловни канали Хс ДТД. На целој дужини у Републици Србији од 588 km (од чега 
је 370 km у АПВ) Дунав има међународни статус пловног пута за путнички и теретни 
транспорт. На Сави предстоје радови за довођење пловног пута у квалификован ниво, 
а на Тиси се обавља међународни транспорт у дужини од око 300 km. Магистралним 
каналима Хс ДТД омогућена је пловидба 500 тонских пловила на 606,6 km (у Бачкој 
355,5 km и у Банату 245,1 km), док је за пловила носивости од 1000-1500 тона пловидба 
могућа на укупно 337 km. Пловним путевима се омогућује укључивање унутрашње 
пловидбе преко Дунава у трансверзални европски пловни пут „Рајна-Мајна-Дунав“ од 
Северног до Црног мора. Тренутно 40 општина у АПВ има могућност обављања робног 
транспорта водним путевима. На каналима Хс ДТД има око 30 претоварних места 
различитих категорија, намена и капацитета. 

 Објекте за производњу хидроелектричне енергије и друге намене – Поред 
Хидроелектрана „Ђердап I“ и „Ђердап II“ (једне бранске и једне речно–проточне), које 
користе хидропотенцијал реке Дунав на српско–румунској граници и тиме учествују у 
производњи електричне енергије у Србији са око 20%. На подручју АП Војводине, 
постоје повољни природни услови за коришћење водних ресурса у енергетске сврхе, на 
већем броју локација. Према Просторном плану Републике Србије, технички 
искористиви хидропотенцијал АП Војводине омогућава изградњу следећих производних 
капацитета: велике хидроелектране снаге преко 10 МW, Нови Сад (Беочин), мале 
хидроелектране снаге 0,1 до 10 МW које би се градиле на постојећим уставама у оквиру 
хидросистема Дунав–Тиса–Дунав, укључујући и брану на Тиси код Новог Бечеја, као и 
мини-хидроелектране снаге до 0,1 МW, које би се градиле на испусним органима 
постојећих акумулација у Војводини. 

 Објекте за узгој риба - рибњаке (којих према постојећим подацима на подручју АПВ 
има на око 8.400 hа (нето површина). Према Идејном пројекту Хс ДТД омогућује 
снабдевање приобалних рибњака површине од 16.650 ha. 

5. Водни објекти за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода - 
према подацима из Студије водоснабдевање и заштите вода у АП Војводини, ПМФ 2009. 
год., од 463 насеља у Војводини, на канализационе системе прикључено је око 660.000 
становника, што је око 30% од укупног броја. Подаци из Стратегије управљања водама 
Републике Србије указују на проценат од око 50%, али је у оба случаја извесно да су водни 
објекти под директним утицајем отпадних вода који у зависности од степена загађености 
мењају погонску и функционалну способност објеката. 

6. Водни објекти за мониторинг вода - лимниграфи, водомерне летве, водомери, специјални 
преливи, пијезометарске бушотине, нивомери и други уређаји којима се прикупљају подаци 
о стању нивоа, количини и квалитету површинских и подземних вода. Mониторинг праћења 
квалитета вода у АП Војводини се спроводи у оквиру систематског испитивања квалитета 
вода које реализује Агенција за заштиту животне средине Републике Србије. Мрежу 
хидролошких станица површинских вода (РХМЗ) у АП Војводини чине 65 реонских и 25 
извештајних станица, док се подземне воде (нивои) осматрају са 88 станица I реда, 69 
станица II реда. Контрола квалитета подземних воде, спроводи се на 8 локација, а 19 
станица налази се у профилима. ЈВП „Воде Војводине“ за потребе обављања поверених 
послова ангажује надлежне институције, које у складу са законом спроводе мониторинг, и то 
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за потребе управљања шумама, риболовним водама и заштићеним добрима. Мониторинг 
се спроводи и за потребе испуњавања обавеза које проистичу из међудржавних споразума 
у области вода (мониторинг квалитета вода у редовним и ванредним условим (АЖС); 
мониторинг квантитета вода у редовним и ванредним условим (РХМЗ); мониторинг промене 
радиоактивности екосистема реке Дунав, односно могућег утицаја НЕ „Пакш“ која се налази 
на мађарској територији (Институт „Винча“ Београд, Институт „др Драгомир 
Карајовић“ Београд и ПМФ Нови Сад). 

 

1.4 КАПИТАЛ ПРЕДУЗЕЋА 

Према члану 42. став 4. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 2/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) добра од општег интереса, 
у које, између осталих, спадају и водни објекти и водно земљиште у јавној својини, не улазе у 
капитал јавног предузећа. 

У оснивачком акту, пословним књигама и АПР-у, уписана вредност основног неновчаног капитала 
ЈВП „Воде Војводине“ обухвата и водне објекте и водно земљиште Хидросистема Дунав–Тиса–
Дунав, као добра од општег интереса која по закону не могу бити основни капитал јавног 
предузећа. 

ЈВП „Воде Војводине“ још у току 2015. године код надлежних органа АП Војводине иницирало је 
усклађивање оснивачког акта са Законом о јавној својини, а од Министарства финансија је 
затражило мишљење у вези са применом наведене законске одредбе. На упућену иницијативу и 
захтев, ЈВП „Воде Војводине“ није добило одговор. Због тога су и у 2021. години водни објекти на 
којима Предузеће има право управљања, исказани као основни капитал Предузећа.  

Књиговодствена вредност капитала којим располаже и послује ЈВП на дан 31.12.2021. године 
износи 14.380.906.273,31 динара. Вредност уплаћеног новчаног дела основног капитала уписаног 
код АПР као надлежног регистрационог тела износи 166.759,25 динара.  
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2. ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР 

Основни правни акт у области вода је Закон о водама („Службени гласник РС“, број 30/2010, 
93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др. закон), којим се уређује правни статус вода, интегрално 
управљање водама, управљање водним објектима и водним земљиштем, извори и начин 
финансирања водне делатности, као и друга питања значајна за управљање водама.  

Одредбе овог закона се односе на све површинске и подземне воде на територији Републике 
Србије, укључујући термалне и минералне воде, осим подземних вода, затим на водотоке који 
чине или пресецају државну границу Републике Србије и њима припадајуће подземне воде, као и 
на експлоатацију речних наноса који не садрже примесе других корисних минералних сировина. 
Воде су, према Закону о водама, природно богатство и у својини су Републике Србије. 

 

2.1 ОСНОВНИ ПРОПИСИ ОД УТИЦАЈА НА ПОСЛОВАЊЕ ЈВП  

Закони 

Како је вода природни ресурс, који истовремено представља сировину у производњи, станиште за 
многобројне врсте, животну намирницу и средство за рад, разумљиво је да је предмет законске 
регулативе која поред деловања ресорног Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, дефинише област деловања и других министарстава. Водама или системима 
зависним од вода, баве се следећи закони: 

 Закон о водама 

 Закон о јавној својини 

 Закон о накнадама за коришћење јавних добара 

 Закон о заштити животне средине  

 Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине и Закон о 
стратешкој процени утицаја на животну средину 

 Закон о ванредним ситуацијама  

 Закон о рударству и геолошким истраживањима  

 Закон о комуналним делатностима 

 Закон о локалној самоуправи 

 Закон о финансирању локалне самоуправе  

 Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама  

 Закон о планирању и изградњи  

 Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама  

 Закон о јавном здрављу. 

Осим горе наведених закона, који уређују директно или посредно водну делатност, пословање 
ЈВП уређују: 

 Закон о јавним предузећима 

 Закон о привредним друштвима 

 Закон о раду 

 Закон о безбедности и здрављу на раду 

 Закон о буџетском систему 

 Закон о рачуноводству 

 Закон о ревизији 

 Закон о јавним набавкама 

 Закон о облигационим односима 

 Закон о општем управном поступку 

 Закон о пореском поступку и пореској администрацији 

 Закони којима се уређује област рибарства, газдовања шумама, изградње објеката, 
озакоњења објеката, запошљавања, ванредне ситуације и 

 други закони. 
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Подзаконска акта 

 Покрајинска скупштинска одлука о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ 
Нови Сад 

 Уредба о утврђивању Општег плана за одбрану од поплава 

 Наредба о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2022. годину 

 Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења 
у поступку издавања водних услова 

 Одлука о утврђивању пописа вода I реда 

 Одлука о одређивању граница водних подручја 

 Правилник о одређивању водних јединица и њихових граница 

 Уредба о давању у закуп водног земљишта у јавној својини 

 Одлука о утврђивању почетне висине закупнине по којој се водно земљиште у јавној својини 
може дати у закуп 

 Правилник о садржини и начину вођења регистара заштићених области 

 Правилник о садржини и начину вођења Катастра водних објеката 

 Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода 

 Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима 
хемијског и квантитативног статуса подземних вода 

 Правилник о садржини и начину вођења водног информационог система, методологији, 
структури, категоријама и нивоима сакупљања података, као и о садржини података о 
којима се обавештава јавност 

 Међународни рачуноводствени стандарди 

 Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, 
задруге и предузетнике 

 Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, 
задруге и предузетнике 

 Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем 

 Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним 
набавкама и 

 друга подзаконска акта која су у вези са пословањем ЈВП „Воде Војводине“. 

 

Интерни акти 

 Статут Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад 

 Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном водопривредном предузећу 
„Воде Војводине“ 

 Колективни уговор за ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад 

 Правилник о безбедности и здрављу на раду 

 Акт о процени ризика ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад 

 Програм основне обуке радника и практичне провере знања из области заштите од пожара 

 Програм оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад у ЈВП „Воде Војводине“ Нови 
Сад 

 Правилник о солидарној помоћи у ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад 

 Правилник о заштити од пожара 

 Правилник о рачуноводству 

 Одлука о рачуноводственим политикама 

 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 

 Правилник о интерној ревизији 

 Етички кодекс за интерне ревизоре у ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад 

 Правилник о систему финансијског управљања и контроле у ЈВП „Воде Војводине“ 

 Правилник о управљању пословним ризицима у ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад 

 Правилник о магацинском пословању у ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад 

 Правилник о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених у Јавном 
водопривредном предузећу „Воде Војводине“ Нови Сад 

 Етички кодекс 
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 Кодекс пословног понашања 

 Правилник о коришћењу моторних возила и унутрашњој контроли безбедности саобраћаја у 
ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад 

 Упутство о начину коришћења моторних возила и вођењу путних налога, евиденцији о 
потрошњи горива и одговорним лицима 

 Правилник о канцеларијском и архивском пословању и архивирању регистратурског 
материјала 

 Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад 

 Правилник о коришћењу Глобалног позиционог система (GPS) са проценом утицаја GPS на 
заштиту података о личности 

 Правилник о коришћењу службених мобилних телефона у ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад 

 Правилник о бебедности информационо-комуникационог система ЈВП „Воде Војводине“ 
Нови Сад 

 Правилници о коришћењу, функционисању и одржавању хидросистема и других водних 
објеката и 

 друга интерна акта. 

 

2.2 НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ, ПРОГРАМИ, ПЛАНОВИ И ДРУГА 
РЕЛЕВАНТНА СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА У ОБЛАСТИМА 
ДЕЛОВАЊА ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ 

Стратегије 

Стратешка, планска и нормативна акта која су основ за управљање водама на територији 
Републике Србије дефинисана су Законом о водама. 

Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године („Службени 
гласник РС“, бр. 3/2017), представља плански документ којим се утврђују дугорочни правци 
управљања водама и на основу којег ће се спроводити реформе сектора вода, како би се 
достигли потребни стандарди у управљању водама, укључујући организационо прилагођавање и 
системско јачање стручних и институционалних капацитета на националном, регионалном и 
локалном нивоу. 

Остала стратешка документа од утицаја на пословање ЈВП „Воде Војводине“ су: 

 Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. 
године 

 Стратегија развоја шумарства Републике Србије 

 Програм управљања отпадом у Републици Србији за период 2022-2031. године 

 Програм економских реформи за период 2022-2024. године 

 Стратегија за родну равноправност за период 2021-2030. године 

 Акциони план за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике 
Србије за период 2021-2023. године 

 Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године,  са пројекцијама до 2030. 
године 

 Стратегија развоја водног саобраћаја Републике Србије 2015-2025. године 

 Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара 

 Стратегија управљања минералним ресурсима Републике Србије до 2030. године 

 Национална стратегија за апроксимацију у области животне средине за Републику Србију 

 Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 

 Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору Републике Србије 

 Национална стратегија одрживог развоја 
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Нацрт плана управљања водама на територији Републике Србије 2021-2027.  

План управљања водама је плански документ који обухвата водотоке који се сматрају значајним 
за територију слива Дунава у Србији, односно све водотоке са сливном површином већом од 500 
km2, као и све прекограничне водотоке чија је сливна површина већа од 100 km2, или су предмет 
постојећих билатералних споразума са суседним државама, тј. водна тела површинских и 
подземних вода на водном подручју, утврђена Правилником о утврђивању водних тела 
површинских и подземних вода („Сл. гласник РС“, број 96/10), са сливовима већим од 500 km2. 

 

2.3 ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

При изради планске и инвестиционе документације у области вода уважава се и друга 
документација са регионалног или локалног нивоа, која може имати утицаја на управљање 
водама или у оквиру које се разматра и решава одређена проблематика из ове области. 

Делатност ЈВП у области израде водних аката за планску документацију је одређена Законом о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и Законом о водама („Сл. 
гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон), члан 117: 

 тачка 17) израда просторних (просторни план јединице локалне самоуправе, просторни 
план подручја посебне намене и регионални просторни план) планова; 

 тачка 20) израда урбанистичких (план генералне регулације и генерални урбанистички 
план) планова. 
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3. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ОСНОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ У 
ПЕРИОДУ ОД 2022. ДО 2024. ГОДИНЕ 

Према члану 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде 
Војводине“ („Сл. лист АПВ“ бр. 53/2016 и 8/2019), циљ оснивања и пословања овог јавног 
предузећа је трајно извршавање послова у управљању водама на територији АП Војводине. 

Интегрално управљање водама, у смислу Закона о водама, чини скуп мера и активности 
усмерених на одржавање и унапређење водног режима, обезбеђивање потребних количина вода 
захтеваног квалитета за различите намене, заштиту вода од загађивања и заштиту од штетног 
дејства вода. 

Како би испунило своју мисију и на тај начин активно утицало на подизање животног стандарда 
становништва и допринело убрзању привредног развоја, ЈВП „Воде Војводине“ ће: 

 правовремено и уз оптималну просторну и временску дистрибуцију обезбедити воду 
захтеваног квалитета и квантитета за различите намене у складу са потребама и захтевима 
корисника, а према постојећим капацитетима 

 градити, одржавати и управљати водним објектима: 
o за уређење водотока и заштиту од поплава на водама I реда у јавној својини 
o за одводњавање и наводњавање у јавној својини 
o регионалних и вишенаменских хидросистема у јавној својини 

 допринети изградњи инфраструктуре за заштиту квалитета вода 

 спроводити мере, поступке и активности у циљу изградње, физичког и функционалног 
очувања изграђених објеката за заштиту од поплава и ерозије, односно штитити 
становништво, природна и створена добра и ресурсе од штетног дејства вода 

 спроводити одбрану од поплава и леда 

 Регулисати водни режим ангажовањем водних објеката ради одвођења сувишних вода са 
земљишта 

 управљати и одржавати Хс ДТД 

 извршавати послове из међудржавних споразума у области вода на територији АПВ 

 омогућити коришћење водних снага за производњу електричне енергије 

 управљати водним земљиштем у јавној својини 

 организовати научно-истраживачке активности, развијати и израђивати планска документа 
и техничку документацију у области управљања водама 

 успостављати и водити водне регистре и водни информациони систем 

 перманентно унапређивати односе с јавношћу и корисницима у циљу очувања и 
побољшања имиџа и остваривања стабилних пословних резултата и 

 константно унапређивати пословне процесе и укупне перформансе пословања, применом 
принципа корпоративног управљања, деловањем интерне ревизије, имплементацијом 
система управљања квалитетом, управљањем ризицима пословања и унапређењем 
информационог система. 
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3.1 ДОСТИГНУТИ НИВО РАЗВОЈА И ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА 
ОСНОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

3.1.1 ОБЈЕКТИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА 

Врсте објеката:  

Обалоутврде, преграде, прагови, напери и др. објекти у речном кориту намењени његовој 
стабилизацији, вештачка речна корита. 

Намена објеката:  

 заустављање и спречавање деформације речног корита услед природних или антропогених 
утицаја (одбацивањем речне струје ка средини тока, преграђивањем и засипањем сувишних 
рукаваца речног тока или старог напуштеног корита, успоравањем тока, стабилизацијом 
уздужног профила речног тока и др.) 

 обезбеђење потребне пропусне моћи корита за воду, речни нанос и лед 

 обезбеђења потребних пловидбених габарита. 

Стање објеката: 

Степен изграђености: 

 236 km обалоутврда 

 37 km паралелних грађевина 

 45 km напера 

 10 km преграда и 

 већи број прагова, траверзни, просечених кривина. 

Физичко стање: 

Генерална оцена је да је стање ових објеката задовољавајуће, али не постоје прецизни подаци о 
потребним средствима да се сви објекти доведу у пројектовано стање које једино гарантује 
њихову пуну функционалност.  

Не постоји регистар (катастар) објеката за уређење водотока, формиран у складу са Законом о 
водама и „Правилником о садржини и начину вођења катастра водних објеката“ и обрасцем О-1 
(„Службени гласник“ РС бр. 11/2011). 

Објекти за уређење водотока нису унети у Водни информациони систем у складу са Законом о 
водама и „Правилником о садржини и начину вођења водног информационог система“. 

Није завршен процес легализације водних објеката за уређење водотока. 

 

3.1.2 ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА, ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА 

Врсте објеката: 

Главни, секундарни и летњи насипи са припадајућим објектима, кејски и одбрамбени зидови, 
растеретни и латерални канали, бране са акумулацијама и ретензијама. 

Намена објеката: 

Намена објеката за заштиту од поплава је да (уз друге мере и активности) на рационалан начин 
штите људе, природна и радом створена материјална добра и ресурсе од поплава. Изградњом 
објеката за одбрану од поплава се смањује ризик од штетних последица поплава, посебно на 
људско здравље и живот, животну средину, културно наслеђе, привредне активности и 
инфраструктуру.  

Стање објеката: 

Степен изграђености: 

 1.434,59 km главних и граничних насипа  

 5 брана са акумулацијама  

 2 бране са ретензијама и 

 450 km локализационих насипа. 
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Сматра се да и поред изграђених објеката за заштиту од поплава, 45% територије АП Војводине 
(преко 1.000.000 ha) представља потенцијално поплавно подручје где је угрожено око 1.200.000 
становника. 

На Дунаву су углавном изграђени насипи за одбрану од поплава у складу са прописаним 
критеријумом заштите. Два су локалитета на којима постоји ризик од поплава, а које нису 
заштићене водним објектима:  десна обала Дунава у зони насеља Черевић и десна обала Дунава 
на локацији Специјалне болнице у Сланкамену. 

На Тиси су изграђени обострани насипи, који су реконструисани (након поплава 1970. и 2006. 
године), тако да обезбеђују заштиту од стогодишње велике воде, уз 1,0 m сигурносног 
надвишења. Услови течења великих вода су значајно побољшани регулационим радовима у 
кориту (проширивање и просецање меандара) и на инундацијама (корекција линије насипа). На 
неким потезима су инундације заштићене летњим насипима који штите пољопривредно 
земљиште од поплава десетогодишње велике воде. 

На Сави су изграђени обострани насипи, који нису континуални, већ су на левој обали на потезу 
Купиново – Сремска Митровица задржане природне плавне зоне, за прихватање и делимично 
трансформисање поплавног таласа. Насипи на левој обали су углавном реконструисани после 
одбрана од поплава 1974. и 1981. године, те обезбеђују заштиту од стогодишње велике воде, уз 
заштитно надвишење од 1,2 m. На овој насипској линији се налази велики број водних објеката 
(устава и црпних станица). Након поплавног таласа из 2014. године, када су забележени 
историјске вредности протока и водостаја реке Саве, санирана су настала оштећења и 
анализирана је локација одбрамбене линије коју је потребно ојачати. У току је израда техничке 
документације за реконстртукцију одбрамбене линије на левој обали Саве на две деонице, код 
насеља Купиново и насеља Кленак. Израђена је техничка документација и обезбеђено 
финансирање радова за заштиту леве обале реке Саве, на две локације који су у функцији 
заштите постојеће одбрамбене линије, код насеља Јарак у дужини од 2,07 km и код насеља 
Мартинци потез Попова бара у дужини од 1,76 km. Радови ће се финансирати из кредита 
Међународне банке за обнову и развој.  

Банатски водотоци (Тамиш, Стари и Пловни Бегеј, Златица, Брзава, Ројга, Моравица, Караш и 
Нера) су прекограничне реке, чији се сливови претежно налазе у на Карпатима. Заштита од 
поплава на овим водотоцима обезбеђена је између осталог изградњом система канала Хс ДТД и 
пресецањем тих водотока, што је омогућило прерасподелу великих вода Банатских водотока у 
зависности од нивоа воде у Дунаву и Тиси. На Карашу још увек нису изграђени заштитни објекти, 
па су неретко присутне штете изазване поплавама. 

На Тамишу се издвајају две целине: „Горњи Тамиш“ (од уставе Томашевац до границе са 
Румунијом), који је заштићен обостраним насипима и „Доњи Тамиш“ (од уставе Томашевац до 
ушћа у Дунав), који се налази у истоименом хидросистему, са уставама Томашевац, Опово, 
Панчево и Чента. Након катастрофалних поплава 2000. и 2005. године, које су настале услед 
рушења насипа на румунској територији, насипи на „Горњем Тамишу“ су реконструисани и 
успостављен је коридор у ширини од 150 до 200 m, за пропуштање великих вода, на сектору од 
заједничког интереса. Радови на одржавању коридора су уврштени у годишњи програм редовног 
одржавања. На делу „Доњег Тамиша“, лева обала Тамиша од Панчева до Уздина, одбрана од 
поплава се спроводи на насипима (укупно 22 деонице насипа дужине 26,20 km) и „високом 
терену“. У наредном периоду потребно је преиспитати стање постојећих насипа, критеријуме на 
које су они димензионисани, као и поузданост одбране од поплава на „високом терену“. Приликом 
ових активности треба имати у виду реконструисане насипе на „Горњем Тамишу“, али и 
реконструкцију насипа на десној обали „Доњег Тамиша“ (Панчевачки рит) који је у надлежности 
другог ЈВП. 

Физичко стање: 

Како би изграђени објекти задржали пројектовани степен заштите брањеног подручја од поплава, 
годишњим програмом пословања, ЈВП планирају средства за: редовно одржавање, санацију 
регистрованих слабих места и реконструкцију деоница на којима није постигнут жељени степен 
заштите брањеног подручја. Поред наведеног планира се изградња нових објеката за подручја на 
којима је потребно смањити степен ризика од поплава. 

Посебан проблем представља чињеница да су годишња средства обезбеђена за редовно 
одржавње у последњих 25 година на нивоу од око 60% од потребних у односу на нормативе. За 
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њихово одржавање у складу са стандардима, критеријумима и нормативима за 2022. годину 
потребно је издвојити 650 милиона динара, а обезбеђена су средства у износу од 410,45 милиона 
динара. Неодржавање заштитних објеката у пуном обиму доводи у питање рад осматрачке 
службе и оперативно спровођење одбране од поплава у периоду спровођења одбране од 
поплава. 

Током претходног периода, после спроведених тешких и финансијски значајних одбрана од 
поплава током 2005, 2006. и 2014. године, кроз инвестиционе радове подизан је степен 
сигурности брањеног подручја кроз ојачавање објеката за заштиту од поплава. Из Фонда за 
капитална улагања АП Војводине уложено је, у ојачања, санације и реконструкције одбрамбених 
линија (насипа) на Дунаву, Тиси, Тамишу, Брзави, Нери, и Сави. Од већих улагања издваја се 
реконструкција (надвишење) одбрамбене линије за заштиту Новог Сада од великих вода Дунава у 
дужини од 6,5 km и реконструкција (надвишење) насипа на десној обали Тисе у дужини од 15 km. 
Укупна улагања у заштитне објекте износе 1,5 милијарди динара. Из кредита Светске банке, преко 
ресорног Министарства у ојачања заштитних објеката уложено је 1,7 милијарди динара. 
Реконструкције и санације су се углавном изводиле на насипима на Дунаву, Тиси и Сави. Од 
значајнијих радова у наредном периоду издвајају се планиране инвестиције на одбрамбеној 
линији реке Саве.  

Не постоји регистар објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица, формиран у складу са 
Законом о водама („Службени Гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016) и „Правилником о 
садржини и начину вођења катастра водних објеката“ и одговарајућим обрасцем (Службени 
Гласник РС бр. 11/2011). 

Објекти за заштиту од поплава, ерозије и бујица нису унети у водни информациони систем у 
складу са Законом о водама („Службени Гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016) и 
„Правилником о садржини и начину вођења водног информационог система“ („Службени Гласник 
РС“ бр. 54/2011). Подаци о овој врсти водних објеката су унети у ГИС и доступни су преко 
вебпортала јавног предузећа.  

Није завршен процес легализације водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица. 

Степен заштите који објекти пружају: 

Критеријуми за заштиту разликују се у зависности од категорије водотока и то: 

 За велике равничарске водотоке (Дунав, Саву, Тису), критеријум је заштита од нивоа 
великих вода повратног периода 100 година, односно вероватноће појаве 1%. Овај 
критеријум се примењује приликом пројектовања насипа за заштиту од великих вода реке, 
Дунав, Сава и Тиса. У односу на овако срачунате нивое, приликом пројектовања додаје се и 
такозванo сигурносно надвишење које се креће од 1,0 до 1,2 m (на неким деоницама до 1,5 
m), чија је намена, спречавање еветуалног преливања насипа проузрокованог дејством 
таласа. За заштиту насипа од дејства таласа, превасходну улогу имају шумски појасеви уз 
насипе.  

 За поједине мање водотокове (Банатски водотокови и Плазовић), критеријум је нижи и 
одређује се на основу појаве 5% великих вода, односно нивоа вода са могућношћу појаве 
једном у 20 година. Поједини водотокови имају дефинисане заштитне објекте, посебним 
правилницима.  

С обзиром на учестале појаве великих вода на водотоцима у АП Војводини, који се све више 
доводе у везу са климатским променама, проблем заштите од штетног дејства спољних вода–
поплава је и даље актуелан. Од почетка XXI века најкритичније ситуације су забележене 2005. 
године на Тамишу и Банатским водотоцима, 2006. године на Дунаву и Тиси, затим 2010. године на 
Тиси, 2013. године на Дунаву. Као последица екстремних хидрометеоролошких услова на сливу 
реке Саве 2014. године дошло је до формирања екстремног поплавног таласа који је угрозио 
брањено подручје дуж реке Саве. Због продора насипа на две локације у Хрватској поплављено је 
насеље Јамена на територији АПВ. 
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Достигнути степен заштитe:  

 брањено подручје са степеном заштите од 1% велике воде износи 550.000 ha,  

 брањеног подручја са степеном заштите мањим од 1% велике воде износи 450.000 ha.  

Достигнути степен заштите је мањи од пројектованог због недовољног одржавања, а нарочито 
због неизведене поправке већих оштећења (санације), тако да још увек у насипима (тренутно) 
постоји 70 такозваних „слабих места“ на којима може доћи до продора воде у брањено подручје. 

 

3.1.3 ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА УНУТРАШЊИХ ВОДА - 
ОДВОДЊАВАЊЕ 

Врсте објеката: 

Главна и детаљна каналска мрежа са пратећим објектима (сифони, степенице, брзотоци, уставе, 
црпне станице, мостови и пропусти и сл.). 

Намена објеката: 

Обезбедити оптимални водно ваздушни режим у земљишту ради спречавања ризика од штетног 
дејства сувишних унутрашњих вода (површинских и подземних) са 2.017.192 ha, што чини око 93% 
од укупне територије АП Војводине. 

Стање објеката: 

Степен изграђености: 

 331 систем за одводњавање  

 20.687 km канала (просечна густина канала 10,26 m/ha)  

 161 црпних станица капацитета 374,3 m3/s и 

 319 устава и велики број пропуста и мостова изграђених на каналској мрежи. 

Физичко стање: 

Редовно одржавање система за одводњавање, уназад 30 година је далеко испод норматива за те 
радове. Од 2012 године АПВ и локалне самоуправе удружују средства и опредељују на радове на 
системима за одводњавање, првенствено на подручја која су била најугроженија од поплава од 
унутрашњих вода. Акценат додатних средстава је на радовима који ће дати највеће резултате. 
Приоритети у одржавању су: 

 одржавање главних канала 

 ремонт агрегата на црпним станицама, као и санирање грађевинског дела црпних станица 

 одржавање канала који су пријемници употребљених вода и 

 уклањање биљне вегетације ради повећања ефеката одводњавања што је показало 
позитивне резултате. 

Капацитет: 

Већина постојећих система за одводњавање рачуната је на кише које за три дана дају 60 mm 
воденог талога и које треба одвести за 7 дана (вегетациони период) и 15 дана (ванвегетациони 
период), под условом да је терен нагнут према каналима или земљиште обрађено тако да се 
сувишне воде могу у том времену слити у најближе канале. Време сакупљања и одвођења 
сувишних вода претпоставља да се канали увек држе у уређеном стању и да је земљиште 
обрађено по површини и дубини за брзо одвођење сувишних вода са парцеле. 

Сакупљање и одвођење сувишних површинских и подземних вода помоћу хоризонталне цевне 
дренаже за количину од 60 mm кише која падне за 3 дана је у вегетационом периоду 3 дана и у 
ванвегетационом периоду, такође, 3 дана. 

Никада се хидротехнички објекти нису градили за сва времена, већ увек према захтеву краћег 
периода (20-50 година) и економским могућностима. 

Степен заштите који објекти пружају: 

Средствима која се удружују постиже се још oко 30% радова потребних у редовном одржавању 
каналске мреже, тако да је процена стварног степена заштите око 60% од пројектованог.  
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3.1.4 ОБЈЕКТИ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ 

Врсте објеката: 

Захвати из водотока, канала, језера, подземних вода и бране са акумулацијама, главни канали и 
секундарна мрежа и објекти и уређаји који им припадају, регионални и двонаменски системи. 

Објекти у надлежности водопривреде, а користе се (и) за потребе наводњавања су Хидросистем 
ДТД, Регионални хидросистеми, акумулације и хидромелиорациони системи (двонаменски 
системи). 

Намена објеката: 

Објекти који се поред основне намене одводњавања користе и за потребе снабдевања водом за 
наводњавање су Хс Дунав-Тиса-Дунав, Регионални хидросистеми, двонаменски системи и 
вештачке акумулације. 

Стање објеката: 

Степен изграђености: 

 Регионални хидросистем „Северна Бачка” је подељена на седам подсистема и обухвата 
у коначној фази изградње око 152.000 hа: 1) „Тиса-Палић“, 2) „Мали Иђош“, 3) „Плазовић“, 4) 
„Ада“, 5) „Телечка“, 6) „Србобран“ и 7) „Бељанска бара“; 

 У овом тренутку на територији регионалног хидросистема „Северна Бачка“ у функцији су 
подсистеми „Тиса-Палић“, „Мали Иђош“, „Ада“ и „Бељанска Бара“. Остали системи су у 
фази пројектовања и изградње. 

 Регионални хидросистем „Банат” је подељен на четири подсистема и обухвата у 
коначној фази изградње око 102.200 hа: 1) Нова Црња-Житиште, 2) Кикинда, 3) Надела и 4) 
Нови Кнежевац;  

 На територији регионалног хидросистема „Банат“ у функцији су сви подсистеми, с тим да је 
у фази завршетка изградње део подсистема „Надела“ са црпном станицом „Јабука“, део 
подсистема „Нови Кнежевац“ је у фази пројектовања, док је други део система у функцији 
са привременом црпном станицом „Крстур“ до изградње стабилне црпне станице чија је 
изградња у току. 

 Регионални хидросистем „Срем” је подељен на пет подсистема и обухвата у коначној 
фази изградње око 225.000 hа: 1) Западни Срем-горња зона, 2) Западни Срем-доња зона, 3) 
Источни Срем-горња зона, 4) Источни Срем-средња зона и 5) Источни Срем-доња зона. 

 У овом тренутку на територији регионалног хидросистема „Срем“ у изградњи су прва фаза 
подсистема Источни Срем-средња зона, као и део подсистема Западни Срем-доња зона. 
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3.1.5 ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Врсте објеката:   

Мале хидроелектране 

Намена објеката: 

Поред основне намене за које су и грађени, а то су снабдевање водом и одводњавање, ови 
објекти би могли да служе и за производњу електричне енергије. Дакле, на постојећим уставама и 
црпним станицама, могу да се уграде уређаји за производњу електричне енергије, чиме ће ови 
објекти постати вишенаменски. 

Стање објеката: 

Степен изграђености: 

Сви потенцијални објекти на којима би могла да се производи електрична енергија, потпуно су 
изграђени за функције за које су и пројектовани. Једино ако би се у будућности користили за 
производњу електричне енергије, морали би да се дограде. 

Физичко стање: 

Физичко-техничко стање објеката на којима би могла да се производи електрична енергија је 
такво да су они редовно одржавани, налазе се у функционалном стању и могу се експлоатисати 
још дужи низ година. 

Капацитет: 

Табела 3.1.5.1: Бачка 

Р.  
б. 

Назив  
хидроелектране 

Снага 
(kW) 

Просечна годишња 
производња (kWh) 

1  Нови Сад 1.900 12.178.846 

2 Бездан - - 

3 Врбас - - 

4 Бечеј 560 3.552.004 

  Укупно: 15.730.850 

 

Табела 3.1.5.2: Банат 

Р.  
б. 

Назив 
хидроелектране 

Снага  
(kW) 

Просечна годишња 
производња (kWh) 

1 Кајтасово 1.300 8.182.560 

2 Томашевац 280 1.734.840 

3 Стајићево 880 2.164.200 

  Укупно: 12.081.600 

 

Табела 3.1.5.3: Тиса - Збирни преглед снаге и просечне годишње производње енергије у функцији 
садашњег успора на брани 

Коте успора 
Инсталисани проток 

Q (m
3
/s) 

Снага 
(kW) 

Просечна  
годишња 

производња  
(kWh) 

75,00–75,50 mnm 

640 11.400 54.418.255 

510 10.900 51.279.872 

380 9.700 45.241.577 
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3.1.6 ОБЈЕКТИ ЗА УЗГОЈ РИБЕ – РИБЊАЦИ 

Врсте објеката: 

Према врсти рибњака који се налазе у Војводини, доминантно je гајење риба у топловодним 
(шаранским) рибњацима. Системи гајења рибе су екстензивни, полуинтензивни и интензивни. 

 

Намена објеката: 

Изградњом Хидросистема ДТД створени су услови за изградњу рибњака и успешан узгој риба на 
15.000 hа слабо продуктивног земљишта у близини каналске мреже. Шарански рибњаци се водом 
снабдевају из река које протичу у непосредној близини рибњака (Дунав, Тиса, Тамиш и Бегеј), из 
каналске мреже Хс ДТД, а у мањој мери, из подземних вода (преко бунара). Највеће количине 
воде се користе за пуњење рибњака у рано пролеће (март, април), када у рекама има довољно 
воде, као и на каналима Хидросистема ДТД где су водостаји стабилни и нема већих осцилација, 
па корисницима можда и највише погодује када се рибњак налази поред ових канала. 

Последњих пет година, рибарство бележи пад у производњи рибе због ниске цене рибе на 
тржишту, а високих трошкова производње конзумне рибе. Тако је на територији АПВ у овом 
тренутку активно око 65 рибњака са површином од око 6.600 ha (нето) односно око 10.000 ha 
(бруто) површине, што је за скоро 2.000 ha мање него и претходном петогодишњем периоду. 

 

3.1.7 ОБЈЕКТИ ЗА ПЛОВИДБУ 

Врсте објеката: 

Објекти за пловидбу обухватају реке Дунав, Тису, Саву, све пловне канале Хс ДТД, пристаништа 
са потребном опремом, бродске преводнице и разна товаришта. 

Намена објеката: 

Омогућавање услова за пловидбу 

Стање објеката: 

Сви објекти се редовно одржавају у складу са годишњим планом и програмом  одржавања, као и 
расположивим финансијским средствима. 

Степен изграђености: 

Пловни канали и бродске преводнице су у потпуности изграђени и омогућавају безбедну 
пловидбу. Бродске преводнице за пловидбу 1.000 тонских пловила су стандардних димензија: 
корисна дужина коморе 85 m, ширина 12 m и дубина над прагом мин. 3 m. На старим каналима у 
саставу Хс ДТД (канали Врбас-Бездан и Пловни Бегеј) постоје и бродске преводнице мањих 
димензија – за пловила од 500 и 750 t носивости. 

 

Табела 3.1.7.1: Категоризација канала на Хс ДТД 

Назив канала 
Дужина  
канала 

Деоница (km) 
B (m) 

Bvo (m) D 
(m) од до min max 

Бечеј-Богојево 90,2 
0,0 

39,0 
47,5 

39,0 
47,5 
90,2 

27,0 
14,4 
21,5 

33 
37 
40 

200 
41 
50 

2,15 
2,15 
2,15 

Нови Сад-Савино Село 39,1 
0,0 
4,4 

4,4 
39,1 

35,0 
27,7

1) 
46 
48 

130 
54 

3,00 
2,15 

Врбас-Бездан 80,9 
0,0 
6,3 

6,3 
80,9 

25,0 
15,2 

36 
22 

 
150 

2,15
2) 

2,00 

Оџаци-Сомбор 27,8 0,0 27,8 21,0 33 40 2,15 

Бачки Петровац-Каравуково 52,0 
0,0 

20,0 
40,0 

20,0 
40,0 
52,0 

18,0 
9,6 
7,8 

35 
25 
25 

37 
32 
27 

2,15 
2,00 
1,15 

Пригревица-Бездан 31,7
3) 

0,0 31,7 18,0 40 52 2,15 

Косанчић-Мали Стапар 21,1
4) 0,0 

4,5 
3,5 

21,1 
13,5 
11,5 

38 
20 

 
2,15 
1,50

 

Бездан-Баја 12,7 0,0 12,7 7,0 20 30 1,50 
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Назив канала 
Дужина  
канала 

Деоница (km) 
B (m) 

Bvo (m) D 
(m) од до min max 

Банатска Паланка-Нови Бечеј 147,3 

0,0 
8,7 

26,0 
27,5 
45,0 
57,0 
85,0 

8,7 
26,0 
27,5 
45,0 
57,0 
85,0 

147,3 

54,0 
44,0 
12,0 
44,0 
33,0 
21,0 
24,0 

90 
90 
35 
60 
50 
40 
46 

160 
100 
40 
80 
60 
60 
66 

3,00 
2,15 
2,15 
2,15 
2,15 
2,15 
2,15 

Бегеј 34,6 
0,0 
9,2 

9,2 
34,6 

32,0 
25,0 

33 
33 

176 
60 

3,00 
2,15 

Пловни Бегеј 31,2 0,0 31,2 17,0 30 40 2,00 

Кикиндски канал 32,0 0,0 32,0 16,0 35 40 2,00 
B – ширина пловног пута 
Bvo – ширина водног огледала 
D – минимална дубина пловног пута 
- на km 23,55 налазе се остаци понтонског моста чиме је сужена ширина пловног пута на 17,2 m 
- на деоници канала од km 1 до km 6,3 је онемогућена пловидба због великог замуљења од отпадних вода које се на тој деоници 
уливају у канал, као и због новопостављеног моста на km 2,6 који не омогућава довољну пловну висину од нивоа воде до доње ивице 
конструкције моста (ДИК) 
- на km 31,31 налази се водозахватна устава Бездан која онемогућава пловидбу 
- на km 3,75 канал је преграђен уставом Руски Крстур која онемогућава пловидбу. 

 

3.1.8 ОБЈЕКТИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДА 

Оцена постојећег стања објеката за коришћење вода 

Снабдевање водом становништва, представља приоритет над свим осталим облицима 
коришћења воде, а обезбеђење довољних количина воде одговарајућег квалитета за различите 
категорије корисника, представља стратешки циљ Републике Србије у управљању водама. Према 
подацима из Стратегије управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године у АП 
Војводини у 2012. години прикљученост становништва на јавну водоводну мрежу износи 91% са 
пројекцијом повећања прикључености до 2024. године на 94%. Основну јединицу за снабдевање 
водом становништва, представља извориште заједно са припадајућим водним објектима, које је 
дефинисано као заштићена област према утврђеним границама зона санитарне заштите. 
Регистар заштићених области за снабдевање водом за пиће и санитарне потребе  формиран у 
складу са Законом о водама и Правилником о садржини и начину вођења регистара заштићених 
области, у ЈВП „Воде Војводине“ још није успостављен, што је свакако једна од неопходних 
активности у наредном периоду. Такође, не постоји регистар водних објеката за коришћење вода, 
формиран у складу са Законом о водама и Правилником о садржини и начину вођења катастра 
водних објеката. Објекти за коришћење вода нису унети у Водни информациони систем у складу 
са Законом о водама и Правилником о садржини и начину вођења водног информационог 
система. 

Регистровање нивоа и квалитета подземних вода на водозахватима се не спроводи систематски, 
што је један од предуслова ефикасног и одрживог коришћења водa. Боља ситуација је у сегменту 
прикупљања података о захваћеним количинама вода. Према подацима из регистра количина 
захваћених вода за потребе јавног водоснабдевања и индустрије (укључујући и водоснабдевање 
за потребе напајања стоке у оквиру фарми) у АП Војводини је из подземних вода захваћено око 
667.669.887 m3 током 2019. године, односно 627.171.303 m3 током 2020. године. С друге стране, 
количина захваћених вода из површинских вода за потребе индустрије у АП Војводини, износи 
102.884.838 m3 за 2019. годину, односно 31.558.615 m3 за 2020. годину. 

 

3.1.9 ОБЈЕКТИ ЗА САКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 
И ЗАШТИТУ ВОДА 

Оцена постојећег стања објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних 
вода и заштиту вода 

Постизање и одржавање доброг статуса и доброг еколошког потенцијала водних тела 
површинских и подземних вода, ради заштите здравља људи, очувања водних и приобалних 
екосистема и задовољавања потреба корисника вода представља стратешки циљ Републике 
Србије у заштити вода од загађења. Један од најзначајнијих узрока загађења водотока у АПВ је 
неодговарајућа инфраструктура, односно неадекватно сакупљање и пречишћавање отпадних 
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вода. Ово се нарочито односи на стање изграђености ППОВ, тако да се већина отпадних вода без 
потребног пречишћавања упушта у реципијенте чија је самопречишћавајућа моћ мала као што су 
главни канали хидросистема Дунав-Тиса-Дунав, Бегеј, Криваја, Надела, Шидина, Борковац, Кудош 
и др. Као последица испуштања непречишћених отпадних вода долази до интензивне 
еутрофикације водотока (слика 1). 

У ЈВП „Воде Војводине“ не постоји регистар водних објеката за сакупљање, одвођење и 
пречишћавање отпадних вода, формиран у складу са Законом о водама и Правилником о 
садржини и начину вођења Катастра водних објеката. Објекти за сакупљање, одвођење и 
пречишћавање отпадних вода, нису унети у Водни информациони систем у складу са Законом о 
водама и Правилником о садржини и начину вођења водног информационог система. 

 

 
Слика 3.1.9.1: Оптерећење водотока појединих загађивача изражено преко укупног азота 

 

ЈВП „Воде Војводине“ су у оквиру мера дефинисаних Акционим планом из 2006. године 
успоставиле базу, односно Катастар загађивача, у циљу ефикасније контроле загађења. У оквиру 
Катастра загађивача ЈВП „Воде Војводине“ само на мрежи хидромелиоративних канала Хс ДТД и 
водотока у надлежности ЈВП „Воде Војводине“ регистровало је 155 загађивача доминантно из 
прехрамбене индустрије и комуналних предузећа са годишњом продукцијом отпадних вода од око 
22.797.670,00 m3. На основу анализе оптерећења, може се рећи да су ови водотоци свакодневно 
пријемници органског оптерећења од 4.540 kg/дан изражених преко БПК5 при чему је максимално 
оптерећен водоток Криваја са дневним оптерећењем органског загађења од 728 kg БПК5/дан, 
затим Бегеј са 528 kg БПК5/дан, Јеленче са 411 kg БПК5/дан и Шидина са 391 kg БПК5/дан (Слика 
2). 
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Слика 3.1.9.2: Органско оптерећење водотока појединих загађивача изражено преко БПК5 

 

Проблеми који се јављају приликом прикупљања отпадних вода су старост канализационе мреже, 
постојање индивидуалних канализационих система којима не управљају јавна комунална 
предузећа и за које најчешће нема довољно техничке документације. Јавни канализациони 
системи који поседују системе за пречишћавање отпадних вода, углавном немају адекватан 
мониторинг загађивача, а ни адекватне мере за загађиваче који своје отпадне воде упуштају у те 
системе без пречишћавања, тако да рад система за пречишћавање отпадних вода често прати 
низ организационих и техничких проблема. Стога већина изграђених система за пречишћавање 
комуналних отпадних вода не одржава пројектовани технолошки процес пречишћавања отпадних 
вода па су ефекти рада уређаја мали. Већина индустријских загађивача који своје отпадне воде 
испуштају у јавне канализационе системе не поседује уређаје за предтретман, а они који своје 
отпадне воде испуштају директно у водотоке, немају израђене системе за пречишћавање 
отпадних вода. Према подацима из Стратегије управљања водама на територији Републике 
Србије до 2034. године. мање од 10% становништва у Републици Србији је обухваћено неким 
степеном пречишћавања отпадних вода. Укупни ефекти третмана уклањања органског 
оптерећења мањи су од 65%, док су у случају азотних компоненти мањи од 35%. 

У Војводини је изграђено 27 постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода од којих 
нека не раде уопште, не раде задовољавајућом ефикасношћу или се пак заснивају на примарном 
третману отпадне воде, али постоје и постројења која доста добро раде. Од изграђених 
постројења 17 поседује уређаје за третман са секундарном обрадом, а у пет постројења се изводи 
и одређена обрада муља. 

Од индустријских загађивача, њих 59 отпадне воде испушта директно у мрежу 
хидромелиоративних канала ХС ДТД и водотока у надлежности ЈВП „Воде Војводине“ преко 
уређаја за пречишћавање отпадних вода, a најзначајнији су: произвођачи пива „Calsberg 
Srbija“ d.o.o. и „Уједињене српске пиваре ЕУЦ“, произвођач производа од кромпира и језграстих 
плодова „Марбопродукт“ Д.О.О., фабрика кондиторских производа “SWISSLION“ Д.О.О., 
произвођач меса и месних прерађевина „Neoplanta“ А.Д., произвођач пластичних маса у 
примарним облицима „HIPOL“ A.Д., произвођач метанола и сирћетне киселине „МСК“, фабрика за 
производњу квасца АД „Biospringer“ Д.О.О., и др. Међутим, поједина постројења не раде 
задовољавајућом ефикасношћу вероватно због чињенице да се на постројење доводе и отпадне 
воде из индустријских погона које нису претходно подвргнуте одговарајућем предтретману, а које 
подижу капацитет постројења и усложњавају процес пречишћавања и неадекватном одржавању 
појединих делова постројења.  
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Слика 3.1.9.3: Процентуална заступљеност степена пречишћавања загађивача на водотоцима Хс ДТД 

 

3.1.10 ОБЈЕКТИ ЗА МОНИТОРНИНГ 

Оцена постојећег стања објеката за мониторинг 

Организован мониторинг праћења квалитета вода у Војводини се спроводи у оквиру систематског 
испитивања квалитета вода које реализује Агенција за заштиту животне средине. Он је веома 
значајан за праћење параметара квалитета површинских вода на граничним профилима и 
деоницама где су лоцирани поједини загађивачи, а нарочито за класификацију еколошког статуса 
водних тела површинских вода. Статус, односно потенцијал водних тела површинских вода 
приказују степен испуњености циљева животне средине и што је најважније указују где је 
потребно спровести програм мера за одржавање и побољшање статуса. 

 
Слика 3.1.10.1: Еколошки статус/потенцијал утврђених водних тела на територији АП Војводине и локације 

мерних станица за праћење квалитета површинских вода 

 

Еколошки статус/потенцијал водних тела површинских вода у АП Војводини утврђен је на 109 
водних тела површинских вода на основу података државног и истаживачког мониторинга. Већина 
оцењених водних тела су у умереном и слабом еколошком статусу. Државним мониторингом на 
територији АП Војводине покривено је само око 18 водних тела од укупно 293, те је у наредном 
периоду потребно проширити мрежу станица и одредити микро-локацију сваке појединачне 
мониторинг станице, као и врсту и динамику мониторинга.  

У АП Војводини се тренутно спроводи мониторинг само првe издани подземних вода, мада се код 
основног водоносног комплекса (водна тела у дубоким изданима) јављају значајна захватања.  
Постојеће станице су распоређене углавном у алувијалним равнима великих река. Тренутна 
мрежа станица за мониторинг подземних вода (слика 5) није довољна да би се одредио 
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квантитативни статус, и хемијски статус свих водних тела подземних вода, па је потребно њено 
проширење.  

 

 
Слика 3.1.10.2: Мрежа станица за мониторинг подземних вода 

 

У ЈВП „Воде Војводине“ не постоји регистар водних објеката за мониторинг, формиран у складу са 
Законом о водама и Правилником о садржини и начину вођења катастра водних објеката. Објекти 
за мониторинг нису унети у Водни информациони систем у складу са Законом о водама и 
Правилником о садржини и начину вођења водног информационог система. 

  



Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2022. до 2024. године 
 

 

Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад 23 

3.1.11 ОБЈЕКТИ ХИДРОСИСТЕМА ДУНАВ-ТИСА-ДУНАВ 

Врсте објеката: 

 14 магистралних канала укупне дужине 694,2 km, од којих је 600,6 km пловно  

 47 хидрограђевинских објеката и то: 17 бродских преводница, 26 устава и четири (4) црпне 
станице и  

 највећи хидрограђевински објекат је Брана на Тиси код Новог Бечеја, у склопу које се 
налази преводница и устава са седам поља. 

Намена објеката: 

Хидросистем Дунав–Тиса-Дунав (Хс ДТД) је хидротехнички водни (водопривредни) систем који се 
састоји из комплекса канала, хидрограђевинских објеката, постројења, насипа и осталих објеката 
којима се уређује режим вода (нивои, протицај, квалитет). Он има основни задатак да реши 
главне проблеме мелиорација земљишта - одводњавање и наводњавање. Мада је концепција 
техничког решења подређена основном задатку, она пружа могућности за коришћење и у друге 
сврхе, које се могу се поделити у две категорије: 

примарне намене: 

 прихват сувишне воде (одводњавање) са гравитационог подручја преко детаљне каналске 
мреже за одводњавање и спроводи је до реципијената Дунава и Тисе 

 прихват и евакуација спољних вода из водотока пресечених државном границом, при чему 
значајно побољшава услове одбране од поплава и 

 захватање потребне количине воде из изворишта Дунава и Тисе и доводи их до 
водозахвата индустрије, заливних система, рибњака и осталих потрошача воде. 

секундарне намене: 

 пловидба 

 пријем и одвођење употребљених вода 

 шумарска производња (заштитни шумски појас) 

 управљање риболовним водама 

 туризам, рекреација и др. 

 

Стање објеката:  

 

Табела 3.1.11.1: Стање грађевинског дела и електро-машинске опреме устава 

Р.бр. Назив 
Стање грађевинског дела 

објекта 
Стање електро-машинске опреме 

1. Бездан Задовољавајуће 

3. поље - ремонтована машинска опрема 2010. 
Модернизована и промењена комплетна електроопрема уставе 2011. 
Ремонтоване висеће дизалице 2 х 2,5 t - маш.опрема. 
Хидромашинска опрема 1. и 2. поља је у задовољавајућем стању. 

2. Купусина 
Потребна корекција траса 
шина. Остали делови у 
задовољавајућем стању. 

Задовољавајуће 

3. Шебешфок 

Одлично. 
Реконструисан грађевински 
део објекта (радови завршени 
2020.). 

Одлично - (Изграђена комплетно нова хидромашинска опрема са 
електифицираним погонским механизмима у склопи ИПА пројекта 
БАБЕКА 2020.) 

4. Чешка Ћуприја 

Делимично оштећен 
заштитни слој бетона. 
Оштећене вођице за помоћни 
гредни затварач. 

Ручни погон у задовољавајућем стању. Приликолм спуштања 
сегментног затварача, у једном делу хода, тежина затварача није 
довољна да изврши спуштање. 
Неопходно решити наведени проблем. 

5. Врбас 
Мала оштећења на 
заштитном слоју бетона 

Ремонтована електромашинска опрема 2007. 
Стање задовољавајуће 

6. Куцура 

У мањој мери слегање зидова 
обалоутврде, без утицаја на 
нормално функционисање 
уставе. 
Делимично оштећен 
заштитни слој бетона. 

Услед истрошености пужног зупчастог пара, у оквиру погонског 

механизма табластог затварача,  долази до његовог „пропадања“. 
Потребна замена пужног зупчастог пара. 
Остала електромашинска опрема је у задовољавајућем стању. 
Машинска опрема последњи пут ремонтована 1980. 

7. Бечеј 

На стубовима уставе дошло 
је до појаве мањих пукотина и 
прслина као и до отпадања 
заштитног слоја бетона што 
је довело до огољевања 
арматуре. Оштећења не 
утичу на стабилност и 
функционалност објекта. 

Погон затварача је прилично отежан, иако се врши редовно 
подмазивање свих елемената у погонском систему. Због тога се 
предлаже електрификација погона уставе. 
Може се закључити да је стање елемената уставе Бечеј релативно 
лоше, да је потребна хитна АКЗ посебно погонских елемената. 

8. Мали Стапар Задовољавајуће  Ручни погон и хидромашинска опрема је у задовољавајућем стању. 
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Р.бр. Назив 
Стање грађевинског дела 

објекта 
Стање електро-машинске опреме 

Започети су радови на 
санацији грађавинском дела 
објекта (2022.) 

Започети су радови (2022.) на замени опреме. 

9. Руски Крстур Задовољавајуће 
Ручни погон и хидромашинска опреме је у лошем стању. Неопходна је 
антикорозиона заштита опреме. 

10. Бач Задовољавајуће Задовољавајуће 

11. Оџаци 

Складишта за гредне загате 
су се слегла у односу на 
главни објекат, што може 
узроковати отежану монтажу 
гредних затварача приликом 
затварања уставе. 

Задовољавајуће 

12. Нови Сад Задовољавајуће Задовољавајуће 

13. Деспотово 

Оштећења се углавном своде 
на мање пукотине и прслине. 
Заштитни слој бетона уставе 
је делимично оштећен  

На хидромашинској опреми  приметна корозија, а постоји и проблем у 
погону кретања затварача. Може се констатовати да је стање 
хидромашинске опреме лоше. 
У 2022. се планира ремонт хидромашинске опреме (замена постојећег 
затварача новим и  замена погонског механизма). 

14. Жабаљ 

Оштећења зидова уставе у 
виду отпадања заштитног 
слоја бетона и отпадања 
дела бетона. 

Ручни погон и хидромашинска опрема су у добром стању. 
2010. рађен ремонт хидромашинске  опреме  
1. поља. 
2013. рађен ремонт 2.и 3. поља. 

15. Падеј Задовољавајуће 
Задовољавајуће 
Ремонт хидромашинске опреме рађен 1998. 

16. Сајан Задовољавајуће 
Потребна адаптација (модернизација) електро опреме и антикорозиона 
заштита хидромашинске опреме. 

18. Нови Бечеј Задовољавајуће 
Задовољавајуће 
Ремонт хидромашинске опреме рађен 2014. 
Адаптација електро опреме рађена 2015. 

29. Стајићево Задовољавајуће 
Задовољавајуће 
Ремонт хидромашинске опреме рађен 2006. 
Адаптација електро опреме рађена 2007. 

20. Српски Итебеј 

Оштећења зидова уставе се 
огледају у виду отпадања 
опеке. Табласти дрвени 
затварачи који се користе 
приликом затварања уставе 
су дотрајали. 

Задовољавајуће 
2006. АКЗ решеткастих челичних рамова. 
2015. ремонтовани табласти затварачи. 
2021. у склопу ИПА пројекта БЕГА извршена санација оштећених 
делова уставе, израђено 10 нових табластих затварача и делимично 
извршена антикорозиона заштита челичне конструкције изнад воде. 

21. Клек 
Заштитни слој бетона је 
делимично оштећен. 

Задовољавајуће 
2006. АКЗ решеткастих челичних рамова. 
2015. ремонтовани табласти затварачи. 
2021. у склопу ИПА пројекта БЕГА извршена санација оштећених 
делова уставе, израђено 10 нових табластих затварача и делимично 
спроведена антикорзиона заштита челичне конструкције изнад воде. 

22. Томашевац Задовољавајуће 

Велики проблем на овој устави је понашање сегментног  затварача 
средњег поља при његовом померању, које изазива вибрације 
комплетне опреме уставе. Ове вибрације веома негативно утичу на 
стање и хидромашинске и грађевинске опреме, тако да је неопходно 
хитно решавање овог проблема. 
3.поље, хидромашинска опреме је је ремонтована 2013. 
1.поље, хидромашинска опрема је ремонтована 2014. 
Потребна модернизација, адаптација електроопреме сва три поља. 

23. Ботош 

Делимична оштећења на 
дилатационој разделници. 
Заштитни слој бетона је у 
малој мери оштећен. 
Површински слој бетона је 
делимично оштећен . 

Задовољавајуће. 
Потребна адаптација (модернизација) електроопреме и антикорозиона 
заштита хидромашинске опреме. 

24. Кајтасово 

Заштитни слој бетона на зиду 
уставе је отпао на местима 
кретања сегментног 
затварача што је довело до 
огољевања арматуре. Ова 
појава ће временом довести 
до корозије арматуре. 

Задовољавајуће. 
Потребна адаптација (модернизација) електроопреме и антикорозиона 
заштита хидромашинске опреме. 

25. Брана на Тиси Задовољавајуће. 

1999.ремонт IV  поље 
2002.  ремонт II поље 
2009. ремонт I поље 
2015. ремонт VII поља 
2016. ремонт VI поља 
2018. ремонт  V поља 
2019. ремонт III поља 

26. Српски Милетић 

На зидовима уставе уочена 
су оштећења површинског 
слоја бетона у виду отпадања 
заштитног слоја 

2017. ремонт хидромашинске опреме на I и II пољу. 
Потребна адаптација (модернизација) електроопреме. 
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Табела 3.1.11.2: Стање грађевинског дела и електро-машинске опреме преводница 
Р. 

бр. 
Назив Стање грађевинског дела објекта Стање електро-машинске опреме 

1. Бездан 

Одлично 
У склопу ИПА пројекта БАБЕКА спроведена потуна 
санација и реконструкција грађевинског дела 
објекта (радови су завршени  у 2020.) 

Одлично 
У склопу ИПА пројекта БАБЕКА спроведена потуна 
санација хидромашинске опреме на ручни погон 
(радови су завршени  у 2020.) 

2. Сомбор 

Уочена су слегања у мањој мери зидова низводне 
главе преводнице. 
На зидовима преводнице су уочена мања 
оштећења у виду нарушавања заштитног слоја 
бетона. 

Задовољавајуће. 
2007. рађен ремонт електромашинске опреме. 
Потребна адаптација (модернизација) 
електроопреме. 

3. Мали Стапар 
У току је санација грађевинског дела објекта. 
(радови започети у 2022.)  

У току је ремонт хидромашинске опреме (радови 
започети у 2022.).  

4. Врбас 

Оштећења на зидовима преводнице у виду 
отпадања заштитног слоја бетона. Такође, 
заштитна гума на дилатационим спојницама је 
пукла целом висином зида. 

Задовољавајуће. 
По успостављању пловидбе на целом каналу 
Врбас-Бездан неопходна  адаптација 
(модернизација) електро опреме и АКЗ 
хидромашинске опреме. 

5. Српски Милетић 
Велики број одбојних греда недостаје, а већина 
преосталих греда је у лошем стању, труле су и 
напукле. 

Задовољавајуће. 
2006. рађен ремонт електромашинске опреме . 

6. Куцура Задовољавајуће 
Задовољавајуће. 
2012. рађен ремонт електромашинске опреме. 

7. Бечеј Задовољавајуће 
Одлично 
2017.ремонт хидромашинске опреме и адаптација 
електро опреме  

8. Богојево 

Уочена су оштећења на дилатационој разделници, 
заптивна гума је пукла. На комори за увлачећу 
капију армиранобетонска  заштитна стаза крана је 
видно оштећена. Такође, на зидовима преводнице 
и коморе заштитни слој бетона је оштећен. 

2004. рађен ремонт хидромашинске и електро 
опреме. 
Потребна адаптација (модернизација) 
електроопреме и ремонт хидромашинске опреме. 

9. Нови Сад 
Задовољавајуће 
Покренута је санација оштећених бетонских 
елемената коморе б. п. Нови Сад. 

Одлично 
2017. ремонт хидромашинске опреме и адаптација 
електроопреме.  

10. Брана на Тиси 

Код канала на зидовима преводнице, кроз које 
пролазе инталације од једне до друге капије, дошло 
је до пуцања заштитних бетонских плоча. 
Потребна санација командне кућице 
Започети су радови на ремонту б. п. Бране на Тиси 
(2022.) 

Потребна адаптација (модернизација) 
електромашинске опреме. 
- 2007. рађен ремонт хидромашинске и 
електроопреме. 

11. Нови Бечеј 

Заштитни слој бетона на зидовима преводнице је 
оштећен. 
Велики број одбојних греда недостаје и у лошем су 
стању. 

2004. рађен ремонт хидромашинске и 
електроопреме. 
Потребна адаптација (модернизација) 
електроопреме и ремонт хидромашинске опреме 

12. Стајићево 

Пукотина на површинском слоју бетона на комори 
преводнице због слегања у мањој мери. Срушен је 
део уводне грађевине приликом удара брода. На 
уводној грађевини  греде недостају, а преостале су 
у лошем су стању. Заштитна бетонска конзола је 
оштећена што је довело до нарушавања структуре 
заштитног слоја бетона.  

2006. рађен ремонт хидромашинске и 
електроопреме. 
Потребна адаптација (модернизација) 
електроопреме и ремонт хидромашинске опреме. 

13. Ботош 
На зидовима преводнице уочене су појаве мањих 
прслина и пукотина као и оштећење заштитног 
слоја бетона. 

Потребна адаптација (модернизација) 
електроопреме и АКЗ хидромашинске опреме. 

14. Српски Итебеј 

Одлично 
Током 2020-2021. у склопу ИПА пројекта БЕГА с 
потпуно је саниран и реконстрисан грађевински део 
објекта. 

Одлично 
Током 2020-2021, у склопу ИПА пројекта БЕГА 
потпуно је санирана хидромашинска опрема на 
ручни погон. 

15. Клек 

Одлично 
Током 2020-2021. у склопу ИПА пројекта БЕГА 
потпуно је саниран и реконстрисан грађевински део 
објекта. 

Одлично 
Током 2020-2021, у склопу ИПА пројекта БЕГА 
потпуно је санирана хидромашинска опрема на 
ручни погон. 

16. Кајтасово Задовољавајуће 
2009. рађен ремонт хидромашинске опреме. 
2011. рађен ремонт  електроопреме. 

 

 

  



 

Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2022. до 2024. године 
 

26 Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад 

Табела 3.1.11.3: Стање грађевинског дела и електро-машинске опреме црпних станица 
Р. 
бр. 

Назив Стање грађевинског дела објекта Стање електро-машинске опреме 

1. БЕЗДАН I Лоше Демонтирана опрема 

2. БЕЗДАН II 

Оштећења у 1. кесону се огледају у продору воде при 
великим водама Дунава услед продора кроз прекинуту 
дилатациону гуму која се налази између главног 
објекта и потискујућег базена односно кесона.  
Оштећења у 3. кесону се огледају у деструкцији 
заштитног слоја као и потпуном прекиду главне и 
подеоне арматуре. 
Такође су уочена оштећења и на зидовима и горњој 
плочи кесона 3. која се огледају у одсуству заштитног 
слоја бетона и корозији арматуре. 
2022. планира се реконструкција грађавинског дела 
објекта 

2004. ремонт електромаш. опреме А.1 
2007. ремонт електромаш. опреме А.2 
2008. ремонт електромаш. опреме А.3 
2012. ремонт редуктора и сервомотора А.2 
2015. ремонт редуктора А.3 
2019. спроведена реконструкција А1, уграђена утопна 
пумпа капацитета 5m

3
 

2022. у току реконструкција А3, где ће бити уграђена 
утопна пумпа капацитета од 5 m

3
. 

3. БОГОЈЕВО Задовољавајуће 

2006. ремонт и адаптација електромаш. опреме агр,,Ц'' 
2010. ремонт  машинске опреме агр,,Б'' 
2014. ремонт и адаптација електромаш. опреме агр,,А'' 
2014. адаптација преостале опреме. 

4. БЕЧЕЈ Задовољавајуће 
Потребна адаптација (модернизација) електроопреме 
и ремонт хидромашинске опреме. 

5. ЖАБАЉ Задовољавајуће 
2009. ремонт и адаптација електромаш. опреме агр.3. 
2011. ремонт и адаптација електромаш. опреме агр.1. 

 

Степен изграђености: 

Сви објекти су у потпуности изграђени.  

Физичко стање објеката: 

Објекти Хс ДТД су у функционалном стању. Дакле, служе својој намени. 

Капацитети објеката: 

Капацитет објеката је у пројектованом стању: 

 
Табела 3.1.11.4: Капацитети црпних станица 

Назив црпне 
станице 

Снабдевање водом Одводњавање Капацитет (m
3
/s) Примарна намена 

Бездан II + + 14 снабдевање водом 

Богојево + + 15 снабдевање водом 

Бечеј  + 20 одводњавање 

Жабаљ  + 16 одводњавање 

 

Табела 3.1.11.5: Капацитети устава 
Р. 
б. 

Назив уставе Капацитет (m
3
/s) Намена Примарна намена 

1. Бездан 60 водозахватна,сепарациона водозахватна 

2. Купусина 60 сигурносна сигурносна 

3. Шебешфок 6 сигурносна, водоиспусна водоиспусна 

4. Чешка Ћуприја 23 сигурносна сигурносна 

5. Врбас 20 регулациона регулациона 

6. Куцура 20 регулациона регулациона 

7. Бечеј 39 
водоиспусна, сепарациона, 

регулациона 
регулациона 

8. Мали Стапар 
18 (у садашњем режиму 

12 ) 
 

регулациона регулациона 

9. Руски Крстур 6 регулациона регулациона 

10. Бач - сигурносна сигурносна 

11. Оџаци до 60 сигурносна сигурносна 

12. Нови Сад 60 регулациона, водоиспусна регулациона 

13. Деспотово 15 регулациона регулациона 

14. Жабаљ 21 регулациона  

15. Падеј 
у захватању 20 
у испуштању 40 

регулациона, водозахватна 
сепарациона,водоиспусна 

водозахватна 

16. Сајан 20 регулациона регулациона 

18. Нови Бечеј 
захватање 120 испуштање 

250 
водозахватна, водоиспусна 
сепарациона, регулациона 

водозахватна 
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Р. 
б. 

Назив уставе Капацитет (m
3
/s) Намена Примарна намена 

19. Стајићево 310 водоиспусна, регулациона водоиспусна 

20. Срп. Итебеј 84 регулациона регулациона 

21. Клек 92 регулациона регулациона 

22. Томашевац 1260 регулациона регулациона 

23. Ботош 40 регулациона регулациона 

24. Кајтасово 
заједно са преводницом 

812 
регулациона и водоиспусна регулациона 

25. Брана на Тиси 
4.750 

200. годишња вода 
регулациона регулациона 

26. Српски Милетић 60 регулациона регулациона 

 

3.1.12 МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

Међународна сарадња у области вода за Републику Србију има велики значај, с обзиром на то да 
се наша држава налази низводно у односу на већину суседних држава, као и да, доминантан део 
водотока на нашој територији има међународни карактер. За Републику Србију/АП Војводину је 
карактеристична чињеница да су чак 92% расположивих вода транзитне воде које дотичу у земљу 
Дунавом, Савом, Тисом, Банатским водотоцима, као и другим водотоцима и хидротехничким 
системима који чине или су пресечени државном границом, укључујући ту и ресурсе подземних 
вода са свим последицама, односно утицајима на квалитет и квантитет вода, које због тога 
настају. 

Функција међународне сарадње у области управљања водама на сливу има изузетан значај у 
решавању низа отворених питања и проблема у управљању водним објектима и пословању ЈВП. 
Решавање проблема остварује се на прекограничним водотоцима у областима одбране од 
поплава, интегралног управљања водним ресурсима и заштите квалитета вода. Функција 
управљања водама у међународним оквирима, односно у области важећих билетералних и 
мултилатералних споразума и конвенција, захтева континуaлан процес за планирање и извршења 
многих законских, управних и управљачких активности и процеса у оквиру ЈВП. 

 

Достигнути ниво развоја међународне сарадње 

Послови међународне сарадње су дефинисани Законом о водама, у склопу интегралног 
управљања водама за целу територију Републике Србије. Ово су послови од општег интереса 
који се за реализацију поверавају ЈВП, а сарадња се спроводи као билатерална, трилатерална и 
мултилатерална. 

За Републику Србију билатерална сарадња је од посебног значаја, с обзиром на чињеницу да се 
велики делови сливова значајних водотока налазе ван њене територије.  

Билатерална сарадња са суседним државама: 

 Билатерална сарадња са Мађарском спроводила се до 2020. годинена основама 
споразума из 1956. године. Нови Споразум је ступио на снагу 2020. године. Сарадња се у 
највећој мери реализовала у континуитету кроз рад међудржавне Комисије која је одржала 
42 редовна заседања. 

 Билатерална сарадња са Румунијом спроводила се до 2020. на основама споразума из 
1956. године. Нови Споразум је ступио на снагу 2020. године. Сарадња у области 
водопривреде одвијала се у протеклом периоду са мање успеха од водопривредне 
сарадње с Мађарском. Од 1998. године није било заседања међудржавне Комисије што је 
довело до тога да се сарадња не одвија пуним интензитетом. 

 Билатерална сарадња са Хрватском и са Босном и Херцеговином није остварена, 
односно није закључен билатерални Споразум у области вода, што је основни услов за 
уређење односа у водопривреди две државе. 

Мултилатерална и трилатерална сарадња: 

 Сарадња у региону земаља UNECE се заснива на Конвенцији о заштити и коришћењу 
прекограничних водотока и међународних језера (Хелсинки, 1992), која је обавезујући оквир 
за заштиту међународних површинских и подземних вода кроз превенцију, контролу и 
еколошки прихватљиво управљање водама. 
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 Међународна сарадња у сливу Дунава се заснива на Конвенцији о сарадњи на заштити и 
одрживом коришћењу реке Дунав (Софија, 1994.), као и међународна сарадња на сливу 
реке Тисе кроз рад Групе за Тису. За спровођење ове конвенције формирана је 
Међународна комисија за заштиту реке Дунав са седиштем у Бечу (ICPDR). 

 Међународна сарадња на сливу реке Саве спроводи се у оквиру Међународне комисије за 
слив реке Саве (ISRBC), која је основана 2003. године за потребе имплементације Оквирног 
споразума о сливу реке Саве.  

 Трилатерална сарадња у области одбране од загушења ледом са Мађарском и 
Хрватском на Сектору Дунава од rkm 1.560 (Дунавфелдвар) до rkm 1.333 (Плавна/ Вуковар). 

 

3.1.13 ОСТАЛИ РЕСУРСИ 

3.1.13.1 Заштитне шуме у водопривреди 

ЈВП „Воде Војводине“ као корисник шума газдује заштитним шумама у 16 газдинских јединица на 
подручју АП Војводине и то:  

 Заштитним шумама које су у склопу прве одбрамбене линије за одбрану од поплава, 
сврстаних у 12 газдинских јединица, са укупном површином од 7.294,05 hа. Најзаступљеније 
врсте дрвета су еуроамеричка топола, домаћа аутохтона врста беле тополе и врба. 

 Заштитним шумама уз Хидросистем Дунав-Тиса-Дунав, које се простиру на депонијама уз 
каналску мрежу и чија је основна улога ветро–заштитна. Ове заштитне шуме сврстане су у 
4 газдинске јединице са укупном површином 6.185,00 hа и најзаступљенијим врстама 
дрвета еуроамеричке тополе, багрема, сибирског бреста и врбе. 

У оквиру ЈВП „Воде Војводине“ организована је расадничка производња шумског садног 
материјала у два сертификована расадника „Поћас Баре“ у Бачком Моноштору, са површином од 
6 hа и „Клек“ код Клека, са површином од 1 hа. Расадници обезбеђују шумски садни материјал за 
сопствене потребе уз могућност пошумљавања преко 100 hа.  
Основни стратешки циљеви у области заштитних шума у водопривреди су: 

 управљање и коришћење заштитних шума и шумског земљишта на начин којим се 
превасходно штите водни објекти  

 обезбеђење стабилног и континуираног извора финансирања за подизање, негу и заштиту 
заштитних шума и 

 завршетак планских документа – основа газдовања шумама за свих 16 ГЈ и њихов 
просторни приказ у ГИС-у. 

У претходном петогодишњем периоду извршено је пошумљавање: 

 површина уз Хс ДТД извршено је пошумљавање - 296,45 ha 

 површина уз насипе – 275,45 ha. 

 

3.1.13.2 Управљање заштићеним подручјима 

ЈВП Воде Војводине од 2005. године реализује активности које су везане за управљање 
заштићеним подручјима ПП „Јегричка“, ПП „Бељанска бара“ и СП „Храст лужњак у дворишту 
црпне станице у Куману“, у складу са Законом о заштити природе, Законом о водама, Одлукама о 
заштити наведених подручја и другим законским и подзаконским актима, који имају за циљ 
заштиту и развој оваквих и сличних подручја.  

Очување, унапређење и одрживо коришћење природних и створених вредности подручја којима 
управљамо, спроводи се у складу са десетогодишњим Плановима управљања заштићеним и 
рибарским подручјима и Годишњим програмима управљања, на основу Закона о заштити 
природе, Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда и Одлука о заштити ових 
подручја. У складу с наведеним планским документима, током управљања наведеним подручјима, 
достигнут је задовољавајући степен заштите, који се огледа кроз низ реализованих специфичних 
циљева и заштите станишта и врста, развоју и уређењу простора, научно-истраживачком и 
образовном раду, као и побољшању квалитета водених екосистема. 

У претходном петогодишњем периоду су реализоване следеће активности: 
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 ревитализација деоница заштићених и рибарских подручја којима управљамо, 
спровођењем активних и интервентних мера на измуљивању, уклањању инвазивних врста и 
прекомерне водене и обалске вегетације 

 пошумљавање/озелењавање обала Бељанске баре и Јегричке 

 санација СП „Храст лужњак у дворишту ЦС код Кумана“ 

 спровођење културно - едукативних активности путем различитих акција, едукативних 
програма, манифестација и кампова, са циљем указивања значаја очувања и заштите 
природе, формирања пожељних еколошких ставова и подстицања промена навика у 
погледу смањења експлоатације природних ресурса 

 поставка добара, монтажно-демонтажних дрвених елемената, са циљем унапређења 
туристичке понуде ових подручја, односно, рекреативног, риболовног, излетничког и еко- 
туризма 

 набавка опреме за потребе рада чуварске и рибочуварске службе 

 порибљавање рибарских подручја, у складу са Законом о заштити и одрживом коришћењу 
рибљег фонда и на основу десетогодишњим Програмима управљања рибарским 
подручјима 

 уређење простора и унапређење садржаја за посетиоце, израдом шетних стаза (на 
Јегричкој у Сиригу и Змајеву) и санацијом постојеће на Бељанској бари у Турији и  

 опремање простора инфо-таблама, као и таблама за обележавање рибарских и 
заштићених подручја. 

Такође, у претходних пет година реализоване су и инвестиције укупне вредности 40,5 милиона 
динара, по годинама: 

 2017 – 4,99 милиона динара (осматрачница за птице у ПП „Бељанска бара“, катамаран, 
порибљавање риболовног подручја ПП „Бељанска бара“ са 800 kg једногодишње шаранске 
млађи, дрвени мобилијар и риболовна места) 

 2018 – 5,98 милиона динара (чамац, порибљавање риболовних подручја ПП „Бељанска 
бара“ са 600 kg и „Јегричка“ са 200 kg једногодишње шаранске млађи, хидробиолошке 
анализе хемијских и биолошких параметара пре радова на измуљењу Јегричке…) 

 2019 – 21 милион динара (изградња инспекционо-штетне стазе у дужини 1,5 km на десној 
обали Јегричке у оквиру пројекта ECOWAM из програма INTERREG IPA CBC Мађарска-
Србија, порибљавање ПП „Бељанска бара“ са 400 kg и ПП „Јегричка“ са 100 kg шаранске 
млађи, металне табле за обележавање риболовног и заштићеног подручја ПП Бељанска 
бара“ и ПП „Јегричка“, реконструкција крова чуварнице у кругу Инфо-центра „Јегричка“, 
риболовна места за спортско – рекреативни риболов у ПП „Јегричка“ и ПП „Бељанска бара“, 
видео надзор на Инфо-центру „Јегричка“, мултифунционална амфибијска машина  за 
кошење акватичне вегетације у оквиру пројекта ECOWAM, хидробиолошке анализе 
хемијских и биолошких параметара након радова на измуљењу Јегричке) 

 2020 – 4,52 милиона динара (санација терасе-надстрешнице и заштита брода-експоната од 
спољних утицаја на простору Инфо-центра „Јегричка“, Санација дрвеног 
мостића/едукативно-шетне стазе на Јегричкој, постављање информативних табли у ПП 
Јегричка и ПП „Бељанска бара“…) 

 2021 – 3,99 милиона динара (шетна стаза на левој и десној обали Јегричке у Змајеву, од km 
50+666 до km 51+106, порибљавање ПП “Бељанска бара“ са 1,2 t и ПП „Јегричка“ са 1 t 
шаранске млађи, компресор, атомизер, замена дрвених елемената на седам постојећих 
риболовних места у ПП „Бељанска бара“). 

У оквиру радова на одржавању у заштићеним подручјима, у претходних пет година изведени су 
радови и активности укупне вредности 113,47 милиона динара, по годинама: 

 2017 – 29,54 милиона динара (измуљивање седимента из водотока Јегричка, на стационажи 
од km 56+254 до km 64+160 и од km 48+556 до km 50+666, кошење и тарупирање обала 
Јегричке, као и кошење водене вегетације пловном косачицом, радови на подручју ПП 
„Јегричка“ - уклањање чепа на стационажи km 34+217 код моста у Темерину, и на још две 
локацију у Сиригу око стационаже km 39+000, чишћење и уништавање инвазивних врста у 
границама заштићених подручја ПП „Јегричка“ и ПП „Бељанска бара“, на територији 
општина Темерин, Врбас и Бечеј…) 

 2018 – 37,36 милиона динара (измуљивању седимента из водотока „Јегричка“, од km 
29+588 до km 37+892 и од km 44+015 до km 46+673 у оквиру пројекта ECOWAM из програма 
INTERREG IPA CBC Мађарска-Србија, кошење и тарупирање обала Јегричке и Бељанске 
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баре, као и кошењу водене вегетације пловном косачицом у ПП „Јегричка“, хитни и 
непредвиђени радови на подручју ПП „Јегричка“, на стационажи km 48+566 - Прелив у 
Змајеву, санација стазе здравља (први базен Бељанске баре) и кошење простора 
сувоземном механизацијом око стазе) 

 2019 – 32,5 милиона динара (измуљивању седимента из водотока „Јегричка“, од km 29+588 
до km 37+892 и од km 44+015 до km 46+673 у оквиру пројекта ECOWAM из програма 
INTERREG IPA CBC Мађарска-Србија, сувоземно машинско и ручно кошење биљне 
вегетације првог и другог басена Бељанске баре, механичко кошење трске, траве и корова, 
као и кошење трске и подводног растиња пловном косачицом, чишћење и уништавање 
инвазивних врста у ПП „Јегричка“, на територији општина Темерин и Врбас, садња 3.840 
аутохтоних садница беле тополе у оквиру пројекта ECOWAM 

 2020 – 4,08 милиона динара (редовно одржавање корита и обале Јегричке кошењем обалне 
и водене вегетације, кошење траве, шибља и инвазивних врста Бељанске баре сувоземном 
механизацијом, чишћење и уништавање инвазивних врста у ПП „Јегричка“, на територији 
општине Темерин…) 

 2021 – 9,99 милиона динара (редовно одржавање кошењем траве, шибља и инвазивних 
врста Бељанске баре, сувоземном механизацијом, чишћење и уништавање инвазивних 
врста у ПП „Јегричка“ на територији општине Темерин, измуљивање прелива у Змајеву, 
озелењавање леве и десне обале сиришке деонице Јегричке са 1.100 садница врбе, 
кошење подводног растиња и трске пловном механизацијом, измуљење и уклањање 
вегетације из водотока „Јегричка“, од km 51+046 до km 51+712 и изради радне банкине у 
Змајеву. 

 

3.1.13.2 Рибарство 

У области рибарства ЈВП „Воде Војводине” се бави пословима: 

 управљања уступљеним рибарским подручјем  

 организовањем и предузимањем мера за очување и заштиту рибљег фонда  

 порибљавањем рибарског подручја  

 организовањем чувања рибарског подручја  

 издавањем дозвола за риболов  

 предузимањем мера за унапређење риболовних активности и риболовног туризма на 
рибарском подручју 

 мониторингом рибарског подручја  

 организовањем едукације рекреативних риболоваца 

 прикупљањем и обрадом података од значаја за управљање и коришћење рибарског 
подручја и достављањем података надлежним органима  

 прикупљањем података потребних за подношење пријава за привредни преступ и захтева 
за покретање прекршајног поступка  

 осталим активностима и обавезама проистеклим из Програма управљања и Закона о 
заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда. 

ЈВП „Воде Војводине“ је добило на коришћење следеће делове рибарских подручја: 

1. део рибарског подручја „Срем“, и то риболовне воде: Дунав од Бачке Паланке до Бешке (од 
km 1.297 до km 1.233), осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја 

2. део рибарског подручја „Банат“, и то риболовне воде: основна и детаљна каналска мрежа 
Бегеј, Златица и Караш, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја 

3. део рибарског подручја „Бачка“, и то риболовне воде: основна и детаљна каналска мрежа и 
акумулација „Чонопља“, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја и 

4. реку Криваја. 

Уговором о условима уступања на коришћење рибарског подручја „Србија-Војводина“, ЈВП „Воде 
Војводине“ се обавезало да ће део рибарског подручја користити за спортски и привредни 
риболов, према закону и прописима из области рибарства и одредбама уговора. Сходно томе ЈВП 
„Воде Војводине” је у обавези да:  

 донесе програм управљања рибарским подручјем, а у складу са њим и годишњи програм 
управљања рибарским подручјем  

 организује рекреативни и привредни и риболов  
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 прати стање риболовних вода  

 организује и спроводи мониторинг  

 одржава најповољнију структуру рибљег фонда  

 предузме превентивне и репресивне мере ради заштите рибљег фонда код ловокрађе, 
криволова, спровођења ловостаја и спречавања загађења риболовних вода  

 организује научно-истраживачке радове у области рибарства  

 организује и опреми рибочуварску службу обележи рибарско подручје  

 успостави сарадњу са осталим корисницима рибарских подручја и надлежним 
Секретаријатом. 

У претходном петогодишњем периоду од продаје риболовних дозвола остварен је укупни приход 
у износу 185,33 милиона динара, по годинама: 

 2017 – 36,57 милиона динара (8.563 комада годишњих дозвола за рекреативни риболов, 19 
комадa дозвола за привредни риболов, 179 комада дневних дозвола, 22 комада 
вишедневних и 2 комадa дозволе за бућку) 

 2018 – 31,24 милиона динара (7.455 годишњих дозвола за рекреативни риболов, 26 дозвола 
за привредни риболов и 3 дозволе за риболов бућком) 

 2019 – 38,04 милиона динара (8.075 годишњих дозвола за рекреативни риболов и 25 
дозвола за привредни риболов) 

 2020 – 37,04 милиона динара (7.839 годишњих дозвола за рекреативни риболов и 29 
дозвола за привредни риболов) и 

 2021 – 42,44 милиона динара (8.888 годишњих дозвола за рекреативни риболов, 25 дозвола 
за привредни риболов и 2 дозволе за риболов бућком).  

У истом периоду, риболовне воде су порибљене са укупно 78,3 t рибље млађи, укупне вредности 
38,5 милиона динара, по годинама: 

 2017 – 17,3 t 

 2018 – 15,1 t 

 2019 – 13 t 

 2020 – 0* 

 2021 – 10,24 t. 
* Порибљавање по уговору из 2020. године реализовано је у првом кварталу 2021. године. 

У циљу унапређења делатности рибарства, у претходних пет година набављена су основна 
средства у вредности 40,57 милиона динара (теренски аутомобили, чамци, ванбродски мотори, 
универзална самоходна машина, сонари, беспилотна летелица, 18 риболовних места…). 
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3.2 ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ У РАЗВОЈУ ВОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ И МЕРЕ 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА 

 

3.2.1 УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА 

Циљеви за период 2022-2024: 

 одржавање, санација и реконструкција објеката за уређење водотока 

 израда регистра водних објеката за уређење водотока у складу са Законом о водама и 
важећим правилницима 

 озакоњење водних објеката за уређење водотока  

 унос података о водним објектима за уређење водотока у Водни информациони систем. 

Планиране активности 2022-2024: 

Инвестиције: 

Нису планиране инвестиције за изградњу објеката за уређење водотока. 

Одржавање: 

2022 – Редовно одржавање објеката за уређење водотока износи око 65,75 милиона динара, 
планирано је да ће и у периоду до 2024. године, годишњи програм бити на нивоу од 69,75 
милиона динара годишње. 

Мере за реализацију средњорочног плана: 

2022 – Реализација годишњег програма пословања у планираном обиму. 

У периоду од 2022. године до 2024. године: 

 преглед и израда годишњих извештаја о стању објеката, на основу којих се израђује 
годишњи програм радова ЈВП 

 обезбеђење потребних средстава за годишњи програм радова ЈВП 

 израда техничке документације, исходовање грађевинских дозвола и водних аката за 
реконструкцију постојећих и изградњу нових објеката 

 припрема документације за озакоњење водних објеката 

 стварање услова за упис у регистар водних објеката у складу са Законом о водама 

 оспособљавање Водног информационог система у циљу уноса података о водним 
објектима. 
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3.2.2 ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА, ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА 

Циљеви за период 2022-2024: 

 смањење ризика од поплава 

 одржавање, санација и реконструкција објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица  

 израда регистра водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица у складу са 
Законом о водама и важећим правилницима 

 озакоњење водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица, унос података о 
водним објектима за заштиту од поплава, ерозије и бујица у Водни информациони систем. 

Планиране активности 2022-2024: 

Инвестиције: 

Планиране инвестиције у 2022. години у износу од 500 милиона динара су: 

 санација леве обале реке Саве од rkm 121+277 до rkm 123+350 код Јарка 

 санација леве обале реке Саве у зони насеља Мартинци, потез „Попова Бара“ од rkm 
151+300 до rkm 153+060. 

Обим планираних радова у реализацији планираних инвестиција до 2021. 2024. године износи око 
2.000.000.000 динара, по годинама: 

 2022 - 500 милиона динара 

 2023 - 1 милијарда динара 

 2024 - 500 милиона динара. 

Одржавање: 

За редовно одржавање објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица у складу са 
стандардима, критеријумима и нормативима за 2022. годину, потребно је издвојити 650 милиона 
динара, а обезбеђена су средства у износу од 410,45 милиона динара. Неодржавање заштитних 
објеката у пуном обиму доводи у питање рад осматрачке службе и оперативно спровођење 
одбране од поплава у периоду њеног спровођења. 

За редовно одржавање планирана су следећа средства: 

 2022 - 410,45 милиона динара 

 2023 - 443,29 милиона динара 

 2024 - 478,75 милиона динара. 

Мере за реализацију Средњорочног плана: 

2022 - Реализација годишњег програма пословања у планираном обиму. 

У периоду од 2022. године до 2024. године: 

 преглед и израда годишњих извештаја о стању објеката, на основу којих се израђује 
годишњи програм радова ЈВП 

 обезбеђење потребних средстава за годишњи програм радова ЈВП 

 израда техничке документације, исходовање грађевинских дозвола и водних аката за 
реконструкцију постојећих и изградњу нових објеката 

 припрема документације за озакоњење водних објеката 

 стварање услова за упис у регистар водних објеката у складу са Законом о водама 

 успостављање Водног информационог система у циљу уноса података о водним објектима. 
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3.2.3 ЗАШТИТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА УНУТРАШЊИХ ВОДА – ОДВОДЊАВАЊЕ 

Циљеви за период 2022-2024: 

Основни циљ одводњавања је обезбедити оптимални водно-ваздушни режим у земљишту ради 
спречавања ризика од штетног дејства сувишних унутрашњих вода, а у ту сврху потребно је 
урадити следеће: 

 Одржавање и обезбеђење функционисања постојећих система за одводњавање постепено 
побољшавати тако да на крају планског периода, буде у складу са дугорочним планом, 
заостатак у одржавању из претходног периода, такође постепено побољшавати тако да на 
крају планског периода буде у складу са дугорочним планом. 

 На подручјима који су у претходном периоду имали већих проблема од унутрашњих вода 
иновирати пројекте система за одводњавање. 

 Наставити изградњу система за одводњавање где отворена каналска мрежа није ископана 
до краја и покренути иницијативу код власника земљишта за изградњу хоризонталне цевне 
дренаже на „тешким“ земљиштима која су под штетним утицајем и сувишних подземних 
вода. 

 Покренути иницијативу за обавезну примену неопходних агромелиорационих мера 
(равнање парцела, орање на разор и слог, подривање, кртичење и др.) при обради 
пољопривредног земљишта, ради бржег оцеђивања сувишних унутрашњих вода у канале 
за одводњавање. ЈВП је у октобру 2016. године потписало Меморандум са Институтом за 
ратарство и повртарство, Нови Сад, Пољопривредним факултетом, Нови Сад и Задружним 
савезом Војводине, о заједничком раду и јавним наступањима у намери очувања земљишта 
као необновљивог ресурса од стратешког значаја. 

 Појачати систем мониторинга и прогноза о могућим појавама сувишних унутрашњих вода 
опремањем савременим уређајима и опремом, а почети на подручјима где се често јавља 
потреба за одбраном од унутрашњих вода, појачати густину кишомера, јер разлика може 
бити значајна кад су у питању падавине локалног карактера. 

 Кад је осматрање нивоа подземних вода у питању ЈВП је наручило студију Анализа стања 
бунара/пијезометара на територији АПВ Војводина и чији резултати су показали да 
недостаје 586 пијезометара за чију набавку је потребно издвојити 794.800 евра. У овом 
планском периоду је потребно израдити део. 

 Мелиоративне канале који се налазе у градском подручју и изгубили су своју првобитну 
функцију, пренети на локалну самоуправу. У овом планском периоду започети са градском 
управом Нови Сад, јер је проблематика најкомплекснија баш на овом подручју, с обзиром 
на величину града и брзину ширења. 

 Започети процес изузимања канала ДKM из Закона о рибарству и дозволити порибљавање 
амуром због великог проблема са биљном вегетацијом, која се сакупља на чистачима 
решетки и омета рад црпних станица. 

 Научно-истраживачки рад усмерити у правцу изналажења нових технологија и механизације 
за ефикасније и јефтиније одржавање, те функционисање мелиорационих објеката ради 
снижавања трошкова по јединици одведене сувишне воде. 

 Обратити пажњу на редовно одржавање каналске мреже, која је у претходном периоду 
доведена у функционално стање, радовима финансираним средствима из кредита Светске 
банке. Радови су углавном изведени на главним каналима где је због дугогодишњег 
заостајања у редовном одржавању било неопходно ангажовати значајнија додатна 
средства, што значи да је потребно дати акценат да се редовно одржавају ти канали и 
објекти. 

 Заостатак у редовном одржавању црпних станица постепено побољшавати тако да на крају 
планског периода, буде у складу са дугорочним планом. У том циљу, потребно је: 
o централизовати јавне набавке у области сервиса и ремонта електромотора пумпних 

агрегата и трафо-станица, како би се добила најповољнија цена за радове истог типа и 
обима радова 

o заменити постојеће уљне, новим аутоматским роторским упуштачима са ваздушним 
хлађењем или покретачима на бази енергетске електронике (фреквентни регулатори и 
софт-стартери) због уштеде и поузданости система 

o спровести ревизију трафо станица са заменом комплетне застареле енергетске опреме  
o спровести прелаз радног напона електричне енергије са 10 kV на 20 kV  
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o увести процедуре перодичних, контролних прегледа и атестирања дизаличних уређаја 
на црпним постројењима 

o обезбедити црпне станице од крађе 
o санирати грађевинске делове црпних станица и трафо станица  
o извршити санацију и реконструкцију потисних цевовода, посебан осврт на замену 

цевовода у телима брана и насипа због специфичности и комплексности радова 
o започети рад на потпуној аутоматизацији рада црпних станица са и без посаде, 

реконструкцијом разводних ормана која подразумева уградњу индустријских рачунара 
последње генерације (PLC) и њихово повезивање на постојећи систем за даљински 
надзор и управљање (СДНУ) 

o планирати реконструкцију и аутоматизацију постојећих чистача решетки, као и изградњу 
нових чистача решетки на објектима на којима  до сада нису уграђени 

o ЈВП тренутно располаже са 16 мобилних црпних агрегата БАП-500 погоњених дизел 
моторима. Планирано је да се укупан број мобилних пумпних агрегата погоњених дизел 
моторима повећа за 16, тиме би се укупан број повећао на 32. У овом планском периоду 
набавити половину од предвиђених, тј. осам. Сваки од предметних агрегата би био 
опремљен пратећим сетовима фитинга и цеви како би били спремни у случају хитних 
интервенција. 

o реализовати набавку 4 мобилна пумпна агрегата на електро погон са пратећом 
опремом, како би у хаваријским ситуацијама на црпним станицама (испади 
електромотора, квар пумпе, заглављивања, упади страних тела и сл.), било могуће 
ефикасно препумпати вишак воде без потрошње дизела 

o обезбедити прихват и одвођење употребљених вода (ХМО) системима за одводњавање 
o утицати на побољшање квалитета упуштених вода пре улива у каналску мрежу 
o сустићи заостатак у одржавању из претходног периода 
o урадити правилнике о одржавању и коришћењу система за одводњавање у чије канале 

се прихвата употребљена вода 
o ажурирати катастар загађивача ради обезбеђења подлога за разрез накнаде и 

предузимати мере за уредну наплату. 

Планиране активности 2022-2024: 

Инвестиције: 

Почетак инвестиционих радова се предвиђа од 2023. године и износи 10% од редовног 
одржавања. 

 2023 - изградња система за одводњавање Меленци I, изградња система за одводњавање 
Мужља - Лукино Село 

 2023-2024 - реконструкција зграда црпних станица. 

Одржавање: 

 2022 – 1,315 милијарди динара 

 2023 – 1,415 милијарди динара 

 2024 – 1,515 милијарди динара 

: 4,245 милијарди динара. 

Мере за реализацију Средњорочног плана: 

Мере за реализацију Средњорочног плана треба да буду усмерене у правцу обезбеђења 
финансијских средстава за реализацију плана. У том смислу је потребно: 

 повећати наплативост накнаде за одводњавање 

 радити на контактима са локалном самоуправом због успешности реализације програма 
суфинансирања 

 прибавити повољне иностране кредите 

 испитати могућности за добијање бесповратних средстава из ЕУ 

 прибавити повољне домаће кредите 

 припремити документације за озакоњење водних објеката. 
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3.2.4 НАВОДЊАВАЊЕ 

Тренутно стање: 

На територији АП Војводине, у овом тренутку према подацима ЈВП „Воде Војводине“, 
евидентирано је око 56.000 hа изграђених система за наводњавање (нето површина - ангажовани 
капацитет), односно око 70.000 hа (бруто површина - инсталисани капацитет) који су пројектовани, 
али нису изграђени или је њихова изградња у току. 

Од врста наводњавања је најзаступљеније наводњавање тифонима, линеарним машинама, 
центар пивотима, БК крилима и системима кап по кап, у зависности од пољопривредних усева и 
култура које се гаје у системима за наводњавање. 

Количине воде које се захватају и користе за наводњавање варирају од система до система и то у 
зависности од врсте културе која се гаји, као и климатских карактеристика на одређеном подручју. 
Локације водозахвата су у највећем броју случајева на каналима Хидросистема ДТД, каналима за 
наводњавање (регионални хидросистеми) или одводњавање (уколико је реч о двонаменским 
системима), на вештачким акумулацијама, а могу се користити и подземне воде помоћу бушених 
бунара. 

Завршетком изградње првих фаза хидросистема, обезбедиће се вода за наводњавање око 
120.000 ha. 

Циљеви за период 2022-2024: 

 обезбеђење потребне количине воде за наводњавање по просторним целинама 

 обезебеђење воде из речних токова за наводњавање у оквиру мелиорационих система, као 
и за индивидуалне потрошаче, уколико то није могуће, наводњавање вршити из 
акумулација или обогаћених подземних издани  

 ревитализација постојећих система за наводњавање, како би губици у систему били мањи  

 изградња нових система на земљиштима прве и друге категорије према погодности за 
наводњавање и на просторима на којима је могућност рационалног обезбеђења воде 
највећа  

 планирање изградње система вршити уз поштовање решења из планова управљања 
водама на водним подручјима 

 норме потрошње одредити на основу техно-економских анализа, према сетвеној структури  

 едукација пољопривредних произвођача о савременим техникама наводњавања, 
могућностима заштите од суше, начину удруживања и пласману производа. 

Планиране активности 2022-2024: 

Одржавање објеката: 

 2022 - 101,6 милиона динара 

 2023 - 105 милиона динара 

 2024 - 110 милиона динара. 

Мере за реализацију Средњорочног плана: 

Развој наводњавања мора бити у функцији испуњавања потреба развоја пољопривреде. Развој 
наводњавања условљен је бројним чиниоцима, од којих су два најзначајнија - земљиште и вода. 
Осим природних чинилаца, развој је условљен и потребама пољопривреде, што у планирању 
развоја ове гране пољопривреде мора да претходи дефинисањем статуса пољопривреде у 
целини. То значи да је потребно дати већи стратешки значај овој привредној грани, што ће 
утицати и на опредељење приватног сектора да улаже у пољопривредну производњу. 

Развој наводњавања је условљен улагањем и инвестицијама у ову грану пољопривреде. 
Неопходно је обезбедити средства за потребе развоја наводњавања, и то: 

 инвестиције за изградњу нових регионалних хидросистема и завршетак изградње започетих 

 инвестиције за привођење система за одводњавање у двонаменске системе где је то 
могуће 

 инвестиције за одржавање постојећих система у функционалном стању. 

Обезбеђење наведених инвестиција омогућиће да се заокружи целокупан процес управљања 
објектима за коришћење вода, што је један од најважнијих предуслова да се остваре ефекти 
наводњавања. 
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Код обезбеђења неопходних инвестиција за развој наводњавања, потребно је поћи од конкретних 
услова на терену. Велики број елемената утиче на висину улагања, и то: 

 начини и технологија наводњавања 

 врсте и величине система 

 врсте мобилних система за наводњавање и др.  

Да би се развојем наводњавања обезбедили пуни и очекивани ефекти, мора се најпре изменити 
положај пољопривреде у целини. Неадекватним третманом наводњавања као допунске мере за 
неутралисање неповољних ефеката суше, утиче се на његову кампањску примену, а самим тим и 
избором сетвених култура и заокруживањем процеса производње, прераде и промета 
пољопривредних производа. 

Може се закључити да без већих промена и већих улагања државе у наводњавање као веома 
битну пољопривредну грану, као и самог приступа развоју наводњавања, тешко да ће бити 
позитивних помака и већег улагања приватног сектора у системе за наводњавање, који сами по 
себи обезбеђују пољопривредну производњу с повећаним приносима и отварање тржишта према 
свету и пласмана пољопривредних производа. 

 

3.2.5 ЗАШТИТА И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА 

У циљу постизања и одржавања доброг квантитативног и хемијског статуса водних тела 
подземних вода, потребно је спровести: мере за смањење притисака од захватања подземних 
вода и унапређења режима подземних вода, у смислу веће контроле количине захватања и нивоа 
подземних вода, мере за успостављање регистра зона заштите воде за пиће, побољшано 
праћење ради поузданије процене квантитативног статуса подземних вода и истраживање како би 
се унапредило знање о концептуалном моделу водних тела подземних вода уз промовисање 
ефикасног и одрживог коришћења вода. Према Закону о водама, на сваком водозахвату 
неопходно је постављање уређаја и обезбеђивање сталног и систематског регистровања 
количине и квалитета воде, као и нивоа подземних вода. Такође, свако захватање вода подлеже 
издавању водне дозволе, осим за потребе сопственог домаћинства (уколико вода извире на 
његовом земљишту, али не отиче изван његове границе, као и у случају да се подземне воде 
захваћене на његовом земљишту користе за пиће, напајање стоке и санитарне потребе). Осим 
тога, објекти за регистровање количина захваћених подземних вода подлежу провери статуса 
односно прибављању потврде о одобрењу и овери мерила протока издату од овлашћеног и 
акредитованог тела према Закону о метрологији. 

Наши маловодни водотоци као што су главни канали хидросистема Дунав-Тиса-Дунав, Бегеј, 
Криваја, Надела, и др. пријемници су отпадних вода разних индустријских постројења, као и 
отпадних вода насеља. Те воде се махом делимично или никако не пречишћавају, тако да њихов 
прихват и одвођење хидромелиорационим системима утиче на лош еколошки потенцијал ових 
водних тела. Осим концентрисаних извора загађења значајан утицај на еколошки статус водних 
тела имају и расути извори загађења, као што је нпр. сливање загађења са обрађених 
пољопривредних површина. У циљу постизања и одржавања доброг статуса/потенцијала водних 
тела површинских вода, потребно је смањити продукцију концентрисаних извора загађења у 
насељима и индустрији,м што подразумева законску обавезу сваког загађивача да спроводи 
евакуацију и пречишћавање својих отпадних вода, а према начелу „загађивач плаћа“, да сноси 
трошкове мера за отклањање загађења.  

Објекти за коришћење вода  

1. иницирање доношења законске регулативе која ће ближе дефинисати параметре за 
одређивање хемијског статуса подземних вода, као и дефинисање загађујућих супстанци у 
подземним водама које су последица природних карактеристика аквифера 

2. иницирање увођења у законску регулативу обавезе достављања Елабората о зонама 
санитарне заштите у поступку исходовања водне дозволе за бунаре који се користе за 
снабдевање водом за пиће и потребе прехрамбене индустрије 

3. како би се унапредили подаци о подземним водама и ефекти примене мера, побољшати 
идентификовање просторних података, међусобне хидрауличке повезаности, као и 
повезаности са површинским водама 

4. успостављање ВИС који ће служити као заједничка ризница података за водне ресурсе, 
водне објекте и податке везане за статус вода  
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5. успостављање регистра заштићених области  
6. успостављање катастра водних објеката за коришћење вода и објеката за мониторинг 

подземних вода 
7. успостављање систематског регистровања биланса вода акумулација 
8. успостављање систематског регистровања нивоа и квалитета подземних вода на 

водозахватима као једног од предуслова ефикасног и одрживог коришћења водa 
9. успостављање ажурног достављања података о редовним баждарењима и контроли 

мерача протока захваћених вода 
10. идентификовање пијезометара у надлежности ЈВП  „Воде Војводине“ који могу послужити 

за проширење мреже мониторинга подземних вода у сарадњи са Републичким 
хидрометеролошким заводом и Агенцијом за заштиту животне средине 

11. постепено повећавање нивоа одржавања хидромелиорационих система, тако да на крају 
планског периода буду доведени у пројектовано стање како би се омогућило обезбеђивање 
потребних количина вода за наводњавање и снабдевање водом индустрије. 

Објекти за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода 

Основни циљ како би се сачувале површинске и подземне воде у начелу одрживости, 
заустављања погоршања квалитета, санирања и уклањања извора загађења и надзора над 
изворима загађења и како би се успоставиле превентивне мере за спречавање акцидената и 
ограничило испуштање опасних и других загађујућих материја је развој система одвођења 
отпадних вода интензивирањем изградње канализационих мрежа и уређаја за 
пречишћавање. Такође, усвајањем одредби Нитратне директиве и начела добре пољопривредне 
праксе, успоставио би се систем праћења и контроле употребе ђубрива и средстава за заштиту 
биља, те квантификовало загађење од пољопривредне делатности. 

А. Хидромелиорациони системи 

Једна од основних сврха хидромелиорационих система подразумева обезбеђивање потребних 
количина вода за наводњавање одговарајућег квалитета и одвођење сувишних вода. Основни 
циљ обезбеђења прихвата употребљених вода системима за одводњавање подразумева 
утицање на побољшање квалитета упуштених вода пре улива у каналску мрежу. За остварење 
овог циља потребно је спровести следеће задатке:  

1. постепено повећавање нивоа одржавања постојећих објеката за одводњавање, тако да на 
крају планског периода буду доведени у пројектовано стање 

2. сустизање заосталог одржавања из претходног периода 
3. иницирање предузимања мера пречишћавања употребљених вода ради постепеног 

довођења квалитета површинских вода на ниво доброг еколошког статуса/потенцијала 
4. израду правилника о одржавању и коришћењу система за одводњавање у чије канале се 

прихвата употребљена вода 
5. обезбеђење подстицајних средства за учешће у трајном решавању квалитета упуштених 

вода 
6. ажурирање катастра загађивача ради обезбеђења подлога за разрез накнаде и 

предузимање мере за уредну наплату. 

Планира се да ће спровођење претходно наведених задатака имати следеће очекиване ефекте: 

1. довођење система за одводњавање, који прихватају употребљене воде, у пројектовано 
стање у циљу њиховог коришћења за основну намену – одвођење сувишних унутрашњих 
вода са пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта 

2. постепено побољшање квалитета загађених вода које се испуштају у канале за 
одводњавање 

3. побољшање статуса површинских вода. 
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Б. Концентрисани загађивачи 

Развој система одвођења отпадних вода интензивирањем изградње канализационих мрежа и 
уређаја за пречишћавање, основни је циљ смањења уноса загађења од концентрисаних извора. 
Може се рећи да ЈВП „Воде Војводине“ и даље нема довољно компетенција на плану 
инвестиционе изградње објеката за пречишћавање вода, нити могу значајније утицати на 
усмеравање и расподелу средстава за заштиту вода. Међутим, на остварење овог циља могуће је 
утицати на следеће начине: 

1. иницирање доношења акционих планова за заштиту вода као што је урађено за канал Хс 
ДТД Врбас-Бездан и Хс ДТД Бечеј-Богојево 2006. године 

2. дати предлог програма за побољшање садашњег система мерења и контроле квалитета 
вода (мониторинг) и иницирање развоја и успостављања државног мониторинга квалитета 
вода у мрежи станица и на мањим водотоцима у сарадњи са Агенцијом за заштиту животне 
средине 

3. развој раних упозорења у случају акцидентних загађења који подразумева израду Општег и 
Оперативног плана за заштиту од хаваријских загађења  

4. допуњавање законске регулативе у смислу иницирања доношења трошковника за 
ублажавање еколошких штета насталих при ексцесним ситуацијама у случају акцидентних 
загађења 

5. ојачање капацитета и бројности водне инспекцијске службе 
6. јасно дефинисање надлежности водне инспекције и инспекције за заштиту животне средине 

у погледу заштите вода од загађења 
7. успостављање катастра водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање 

отпадних вода и објеката за мониторинг површинских вода  
8. утврдити привремене критеријуме за поделу подстицајних средстава од накнаде за заштиту 

вода 
9. успостављање ВИС који ће служити као заједничка ризница података за водне ресурсе, 

водне објекте, податке везане за статус вода и податке о загађивачима 
10. урадити оперативни план за израду целовитог катастра загађивача, комплетирати катастар 

и организовати вођење и ажурирање информационог система загађивача 
11. предузети мере за уредну наплату накнаде 
12. предложити примену система обрачуна накнаде, који је предвиђен постојећом базом, по 

принципу постепеног достизања трошкова пречишћавања за загађиваче који нису 
изградили уређаје за пречишћавање 

13. иницирати доношење правилника о ближем дефинисању издавања овлашћења за 
испитивање квалитета површинских и подземних вода и отпадних вода.  

Ц. Расути извори загађења 

Основни циљ контроле над расутим изворима загађења подразумева смањење загађења вода 
узрокованог нитратима из пољопривредних извора преко усвајања одредаба нитратне 
директиве и доношења начела добре пољопривредне праксе којим ће се дефинисати подручја 
осетљива за нитрате и омогућити доношење адекватне подзаконске регулативе у вези  са 
складиштењем, применом стајњака и других минералних ђубрива у пољопривреди. За остварење 
овог циља могуће је утицати на следеће: 

1. иницирање усвајања мера за спречавање загађења вода посредством отицања и цурења 
течног органског ђубрива у воде, као и отицања оцедних вода од ускладиштеног биљног 
материјала као што је силажа 

2. иницирање дефинисања правила за примену на земљишту, укључујући дозе и 
равномерност растурања ђубрива 

3. иницирање успостављања система праћења и контроле употребе ђубрива 
4. иницирање доношења Правилника за контролисану употребу хербицида и пестицида 
5. урадити елаборат о евиденцији и начину плаћања накнада расутих загађивача са 

предлогом наплате накнада, катастром и информационим системом повезаним са ВИС. 

Планира се да ће спровођење претходно наведених задатака имати следеће очекиване ефекте за 
кориснике вода, концентрисане и расуте изворе загађења, као и употребу хидромелиорационих 
система за одвођење сувишних вода: 

1. достизање и очување доброг квантитативног и хемијског статуса подземних вода 
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2. заустављање погоршања квалитета вода са трендом постепеног побољшања квалитета 
воде до нивоа доброг еколошког статуса/потенцијала у свим водотоцима 

3. остварило би се располагање неопходним параметрима за предузимање мера превенције, 
контроле и заштите квалитета воде 

4. остварила би се ефикасност у случају хаваријских загађења утврђивањем надлежних 
институција и могућност опремања алатом, материјалом и другим техничким средствима, 
као и прописивању обавеза свим потенцијалним узрочницима хаваријских загађења. 

 

3.2.6 ХИДРОСИСТЕМ ДУНАВ-ТИСА-ДУНАВ 

Тренутно стање: 

Табела 3.2.6.1: Искоришћеност Хс ДТД по наменама (индикатор - искоришћеност по наменама) 

Намена Пројектовани капацитет Искоришћени капацитет Искоришћеност % 

Одводњавање 1.084.955 ha 1.084.479 ha 100,00 

Наводњавање 510.000 ha 32.686 ha  6,41 

Снабдевање индустрије 66.000.000 m
3
/год 2.448.692 m

3
/год 3,70 

Снабдевање рибњака 16.000 ha 7.283 ha 45,51 

Прихват употребљених 
вода 

није предвиђено 12.830.890 m
3
/год  

Пловидба 7.000.000 m
3
/год 650.000 m

3
/год 9,28 

 

Циљеви за период 2022-2024: 

Циљеви пословања и развоја у Плану су фокусирани на остваривање сигурности, стабилности и 
поузданости управљања објектима и мерама према којем ће се остварити стања и статуси водних 
ресурса, који задовољавају јавне и привредне интересе обвезника и корисника. 

Појединачни циљеви су обухватили и вредности процене о крајњим стањима и статусима вода, 
објеката, заштићених подручја и околине, капацитете објеката и потенцијале запослених. Циљеви 
у пословању се односе на раст рационалности, односно да се ангажованим средствима оствари 
максимално управљање објектима из редовног одржавања и функционисање објеката. Циљ је да 
се повећа продуктивност рада кроз однос највећег могућег обима или вредности услуга у 
управљању водним објектима, уз одржавање и функционисање објеката и количина, односно 
утрошка рада или трошкова радне снаге коришћењем расположиве технологије. 

Циљеви који се очекују: 

1. побољшање услова снабдевања водом бачког дела Хс ДТД: 

o повећање капацитета захватања воде из Дунава изградњом нових објеката 
o побољшавање техничких услова рада у свим хидролошким ситуацијама 

2. повећање пропусне моћи канала у Банату и Бачкој 
3. побољшање еколошких услова 
4. повећање хидроенергетских потенцијала 
5. побољшање услова пловидбе 
6. развој наутичког туризма. 

Од значаја за наредни период је Протокол који је потписан (између Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства и ЈВП 
„Воде Војводине“) о сарадњи у реализацији пројекта „Унапређење услова за превођење бродова 
на Брани на Тиси“. Крајњи циљ пројекта је изградња нове преводнице на Брани на Тиси.  

 

Планиране активности 2022-2024: 

Инвестиције: 

2022.  

 ревитализација канала Врбас - Бездан  

 реконструкција једног пумпног агрегата на ц. с. Бездан 2 
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 санација б. п. Мали Стапар 

 санација електричних инсталација б. п. Бечеј 

 санација грађевинског дела и адаптација електромашинске опреме б. п. Брана на Тиси 
(надоградња апликативног софтвера). 

2023. 

 реконструкција канала „Барачка“ 

 ревитализација канала Врбас-Бездан  

 ревитализација канала Бечеј-Богојево  

 ревитализација канала Сомбор-Оџаци  

 санација грађевинског дела и адаптација електромашинске опреме б. п. Богојево 

 реконструкција насипа поред канала Врбас-Бездан, на деоници од Врбаса до Куле  

 санација грађевинског дела и адаптација електромашинске опреме б. п. Стајићево. 

2024. 

 ревитализација канала Врбас-Бездан  

 санација и адаптација електромшинске опреме на ц. с. Бечеј 

 уређење канала Јегричка 

 реконстукција канала Банатска Паланка–Нови Бечеј, од ушћа Брзаве до преводнице Ботош 

 ревитализација канала Бечеј-Богојево  

 реконструкција ц.с. Бездан 2 (једног агрегата капацитета 5m3, укупно 3х5m3) 

 уређење канала Јегричка. 

Одржавање: 

2022 - Главне позиције радова: 

 измуљење канала пловном механизацијом 

 измуљење канала сувоземном механизацијом 

 кошење траве и корова на обалама канала механизацијом 

 кошење трске на обалама канала механизацијом 

 кошење подводног растиња и трске пловном механизацијом 

 хербицидисање обала канала 

 тарупирање 

 редовно одржавање заштитних објеката на каналу Хс ДТД 

 грађевински радови на објектима 

 машински радови на објектима 

 електрорадови на објектима. 

2022 – 2024 - исте позиције по годишњем плану за текућу годину. 

Мере за реализацију Средњорочног плана: 

Израда техничке документације, исходовање грађевинских дозвола и водних аката за 
реконструкцију постојећих и изградњу нових објеката, јавне набавке, уговарање, контрола 
извршења радова 

 Побољшање стања управљања објектима уз раст знања и вештина запослених, јачање 
стручних потенцијала. Да би се доступна финансијска средства могла правовремено и на 
најбољи начин искориститити, потребан је раст професионалности запослених у 
управљању водним објектима, које су у функцији раста прихода и смањења трошкова, 
односно расту ефикасности, ефективности и економичности, те других квалитета у 
резултатима пословања ЈВП „Воде Војводине“. 

 Дефинисање система пословних процеса из повезаних техничких, економских и 
нормативних функција у управљању водним објектима. 
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3.2.7 ОСТАЛИ РЕСУРСИ 

3.2.7.1 Шумарство 

Због неповољних услова за подизање и опстанак заштитних шума, њихово стање није на 
завидном нивоу из следећих разлога: 

 шуме уз канал Хс ДТД су подигнуте у веома кратком временском периоду уз помоћ државе 
те су све дозреле у врло кратком периоду, тако да сама водопривреда није могла пратити 
даље пошумљавање у циљу очувања континуитета газдовања. Дошло је до промене 
станишних услова сечом прве генерације топола уз канал Хс ДТД што изискује промену 
култура 

 заштитне шуме уз насипе су често изложене уништењу услед напада дивљачи, неповољних 
хидролошких услова, дуготрајног задржавања воде у инундационом простору, те долази до 
пропадања и сушења младих засада. 

Циљеви за период 2022-2024: 

 управљање и коришћење заштитних шума и шумског земљишта на начин којим се 
превасходно штите водни објекти  

 обезбеђење стабилног и континуираног извора финансирања за подизање, негу и заштиту 
заштитних шума  

 завршетак планских докумената – основа газдовања шумама (које истекну у току периода) 
за свих 16 ГЈ и њихов просторни приказ у ГИС-у. 

 

Планиране активности 2022-2024: 

Инвестиције: 

 2022 - подизање нових засада на површини од око 80 ha у четири ГЈ ХсДТД и око 100 ha у 
осталим ГЈ, предрачунска вредност инвестиције у подизању нових засада је 21,47 милиона 
динара) 

 2023 - подизање нових засада на површини од око 80 ha четири ГЈ ХсДТД и око 100 ha у 
осталим ГЈ, предрачунска вредност инвестиције у подизању нових засада је 21,47 милиона 
динара 

 2024 - подизање нових засада на површини од око 80 ha у четири ГЈ ХсДТД и око 100 ha у 
осталим ГЈ, предрачунска вредност инвестиције у подизању нових засада је 21,47 милиона 
динара. 

Одржавање: 

 2022 - редовне мера неге и заштите шума у вредности од 15 милиона динара 

 2023 - редовне мера неге и заштите шума у вредности од 15 милиона динара 

 2024 - редовне мера неге и заштите шума у вредности од 15 милиона динара. 

Мере за реализацију Средњорочног плана 2022-2024: 

 обезбеђење сталног извора финансирања који ће омогућити квалитетну припрему терена и 
пошумљавање, као и спровођење мера неге у младим засадима 

 набавка и обнављање механизације за потребе шумарства 

 јачање кадровских капацитета кроз запошљавање шумарских инжењера (1 извршилац), 
шумарских техничара (1 извршилац) и радника у шумарству (3 извршиоца). 
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3.2.7.2 Заштићена подручја  

Тренутно стање: 

ЈВП је у управљању заштићеним подручјима ПП „Јегричка“, ПП „Бељанска бара“ и СП „Храст 
лужњак у дворишту црпне станице у Куману“, реализовало низ активности које се огледају кроз 
активне и интервентне мере и планске заштите станишта и врста, научно-истраживачком и 
образовном раду, као и побољшању квалитета водених екосистема.  

Такође, на основу члана 10. Одлуке о проглашењу заштићеног подручја Парка природе „Бегечка 
јама“, коју је на XXV седници од 10.02.2022. године донела Скупштина Града Новог Сада, ЈВП 
„Воде Војводине“ проглашено је за управљача овог подручја.  

Иако се тренутно налазе под снажним утицајем како човекових активности, тако и природних 
процеса, ова подручја су у значајној мери успела да сачувају своја изворна обележја, пружајући 
оптималне услове за опстанак заштићених и строго заштићених биљних, животињских и 
економски значајних врста битних са аспекта одржавања еколошке равнотеже и значајних у 
ланцима исхране.  

Циљеви за период 2022-2024: 

У складу са Законом о заштити природе, Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег 
фонда, Одлукама о заштити подручја којима управља ЈВП, десетогодишњим плановима 
управљања заштићеним подручјима, као и резултатима досадашњег управљања и истраживања, 
утврђене су смернице за одређивање следећих циљева заштите, коришћења и развоја, који су у 
складу са прописаним режимима заштите и мерама којима се ти циљеви постижу:  

 дефинисање услова неопходних за очување заштићених врста и њихових станишта 

 успостављање задовољавајућег квалитета и оптималног протока воде за потребе 
становништва, индустрије, пољопривреде, туризма, као и живог света ових водених 
екосистема 

 праћење стања водних ресурса и успостављање мониторинга специфичних станишта и 
врста 

 идентификација и вредновање угрожавајућих фактора и њихово ублажавање 

 развој риболовног, излетничко-рекреативног, еко и етно туризама, као и едукација 
посетилаца о значају очувања заштићених подручја и здраве животне средине 

 сарадња у оквиру националне и међународне мреже заштићених подручја. 

Планиране активности 2022-2024: 

Приоритетне активности базирају се на организовању и спровођењу мера заштите, као и 
унапређењу подручја којима управља ЈВП „Воде Војводине“, у складу са законским и 
подзаконским актима и прописима који имају за циљ њихову заштиту и развој. У зависности од 
присуства и интензитета угрожавајућих фактора с једне стране и потребе за ревитализацијом 
станишта с друге, управљач је планирао реализацију следећих активности:  

 уређење и коришћење простора у складу са прописаним мерама и режимима заштите, на 
начин који омогућава очување природних вредности подручја 

 ревитализација заштићених подручја измуљивањем и отклањањем вишка вегетације из 
корита водотокова  

 спровођење интервентних мера заштите у природоликим фрагментима реализацијом 
активности на редовном одржавању обала контролисаним кошењем трске, чишћење 
станишта природних реткости и сузбијање инвазивних врста применом механичких, 
биолошких и биотехничких средстава, као и хемијских у складу са законом 

 успостављање заштитних зелених појасева уз водотоке и успостављање заштитног 
шумског појаса према пољопривредним површинама, насељима и викенд зонама дуж 
токова, применом аутохтоних врста 

 опремање и уређење простора на основу планова и програма у складу са мерама и 
условима заштите природе  

 спровођење мониторинга квалитативног састава и узрасне структуре рибљег фонда, 
биомасе, продукције и риболовног притиска на рибљи фонд, у складу са законом 

 праћење стања квалитета воде и муља путем физичко-хемијских и биолошких параметара 
на одабраним локалитетима 

 очување и унапређење ихтиофауне рибарских подручја којима управљамо 
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 спровођење едукације посетилаца и корисника простора ради усклађивања њихове 
активности с потребама очувања природних вредности овог подручја 

 развој базе података, обрада информација и утврђивање на који начин ће их користити од 
стране заинтересоване јавности. 

Инвестиције:  

2022 – 8 милиона динара:   

 реконструкција осматрачнице за птице у бечејском делу ПП „Бељанска бара“, у оквиру 
Пројекта „Вода за живот“ 

 порибљавање рибарских подручја ПП „Јегричка“ са 500 kg, ПП „Бељанска бара“ са 600 kg и 
ПП „Бегечка јама“ са 400 kg шаранске млађи  

 израда риболовних платформи на обалама Јегричке, за рекреацију спортских риболоваца  

 израда табли за обележавање заштићених подручја ПП „Јегричка“ и „Бељанска бара“, као и 
штампаног дела за постојеће инфо-табле у ПП „Бегечка јама“  

 набавка и уградња ограде око простора Инфо-центра „Јегричка“  

 мониторинг, праћење стања рибљег фонда рибарских подручја ПП „Јегричка“, ПП „Бегечка 
јама“ и ПП „Бељанска бара“  

 израда Програма управљања рибарским подручјем ПП „Бељанска бара“ за период од десет 
година  

 успостављање функционалног управљања на простору Парка природе „Бегечка јама“, 
идентификацијом граница заштићеног подручја и њиховим обележавањем/омеђавањем на 
прописани начин 

 набавка опреме - теренског возила потребног за рад чувара природе/рибочувара „Бегечка 
јама“.  

2023 – 1,04 милиона динара: 

 обележавање/омеђавање Парка природе „Јегричка“ (К. О. Госпођинци и Жабаљ)  

 порибљавање рибарских подручја ПП „Јегричка“ са 500 kg, ПП „Бељанска бара“ са 600 kg и 
ПП „Бегечка јама“ са 400 kg шаранске млађи  

 постављање нових/реконструкција постојећих риболовних места (Пројекат „Вода за живот“)  

 озелењавање - пошумљавање аутохтоним садним материјалом, успостављањем појаса 
заштитног зеленила према пољопривредним површинама/дуж обала (садни материјал из 
расадника ЈВП). 

2024 – 3,04 милиона динара: 

 порибљавање рибарских подручја ПП „Јегричка“ са 500 kg, ПП „Бељанска бара“ са 600 kg и 
ПП „Бегечка јама“ са 400 kg шаранске млађи  

 постављање нових/реконструкција постојећих риболовних места (Пројекат „Вода за живот“)  

 набавка катамарана у циљу побољшања туристичке понуде ПП „Бегечка јама“  

 озелењавање - пошумљавање аутохтоним садним материјалом, успостављањем појаса 
заштитног зеленила према пољопривредним површинама дуж обала (садни материјал из 
расадника ЈВП). 

Одржавање: 

2022 – 3,96 милиона динара: 

 наставак ревитализације Јегричке, уклањањем седимента на стационажама oд km 51+712 – 
km 52+042 и разастирање измуљеног материјала од km 51+046 – km 52+042   

 израда Елабората Измуљење „Бегечке јаме“ 

 измуљење корита Бегечке јаме на основу елабората 

 редовно одржавање - кошење обала Јегричке сувоземном механизацијом, као и кошење 
подводне вегетације амфибијском машином;  

 појачано одржавање – кошење инвазивних врста на територији општине Темерин.  

2023 – 4,54 милиона динара: 

 наставак измуљења корита Бегечке јаме 

 редовно одржавање – сувоземно кошење траве, корова и трске на подручјима паркова 
природе 
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 кошење подводне вегетације и трске пловном косачицом и амфибијском машином – ПП 
„Јегричка“  

 појачано одржавање, чишћење и уништавање инвазивних врста у ПП „Јегричка, ПП 
„Бељанска бара“.  

2024. – 3,1 милиона динара: 

 наставак измуљења корита Бегечке јаме 

 кошење подводне вегетације и трске пловном косачицом и амфибијском машином – ПП 
„Јегричка“  

 редовно одржавање – сувоземно кошење траве, корова и трске на подручјима паркова 
природе.  

Мере за реализацију Средњорочног плана: 

 обезбеђење финансијских средстава из различитих извора финансирања (средства буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, ЕУ 
фондова, Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја, сопствена средства ЈВП 
и из других извора у складу са Законом о заштити природе), омогућиће реализацију горе 
наведених циљева, а самим тим и остваривање бољих резултата у заштити и унапређењу 
подручја којима управљамо 

 праћење стања на терену и примена активних мера заштите које укључују мониторинг и 
очување популација заштићених и строго заштићених врста, као и ревитализацију и 
реконструкцију њихових станишта 

 доношење планских и програмских докумената у складу са Законом о заштити природе, 
Законом о водама и другим законским и подзаконским актима 

 јачати кадровске капацитете, у складу са Правилником о условима које мора да испуњава 
управљач заштићеног подручја („Службени гласник РС“, бр. 85/2009) 

 израда пројеката и студија у циљу укључивања у међународну и националну мрежу за 
очување и унапређење биодиверзитета 

 сарадња са стручним, научним, васпитно-образовним институцијама, корисницима 
заштићених подручја, невладиним сектором и локалном самоуправом 

 сарадња са Покрајинским заводом за заштиту природе у циљу лакшег превазилажења 
проблема на терену, пружања логистичке подршке и праћења стања, оцене очуваности 
природе и степена угрожености дивљих врста и њихових станишта 

 контрола рекреативних риболоваца од чуварске и рибочуварске службе управљача, 
контрола годишњих и дневних дозвола за рекреативни риболов у заштићеном подручју, 
спровођење мониторинга у складу са законом, забрана коришћења недозвољених алата за 
лов рибе, спровођење забране привредног риболова на рибарским подручјима.  

Постигнути резултати у управљању заштићеним подручјима (заштита и очување станишта и 
врста, одржавање обала и корита водотока, уређење приобаља, унапређење рада чуварске 
службе, многобројне едукације и др. активности), допринеће популаризацији и афирмацији 
предузећа. 
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3.2.7.3 Рибарство 

Циљеви за период 2022-2024: 

 унапређење рибљег фонда у смислу повећања разноврсности и укупне продукције 

 унапређење коришћења риболовних вода 

 повећање површина риболовних вода. 

Планиране активности за период 2022-2024: 

Планиране активности дефинисане су Програмом управљања рибарским подручјем за период 
2016-2025. година. 

Планирани приход од продаје риболовних дозвола за период 2022-2024. година износи 122,58 
милиона динара. 

Ради реализације постављених циљева биће остварена следећа улагања у механизацију и 
опрему, потрошна средства, као и додатно запошљавање, а према следећем: 

Инвестиције:  

Планирано је да се у периоду 2022-2024. године ради унапређења делатности реализују улагања 
у набавку опреме у вредности 16,8 милиона динара (чамци, ванбродски мотори, сонари, теренски 
аутомобили, приколице за превоз чамаца…), као и набавка рибље млађи за порибљавање 
канала, Дунава, риболовних вода у заштићеним подручјима у вредности 30,61 милиона динара. 

Текућа улагања:  

Набавка заштитних средстава, знакова за обележавање риболовног подручја, набавка услуге 
мониторинга стања рибљег фонда, опрема за рибочуваре… 

Запошљавање: 

Ради реализације постављених циљева и неометаног обављања делатности у планском периоду, 
потребно је додатно запошљавање инжењера и техничара из области рибарства, као и 
рибочувара. 

Мере за реализацију Средњорочног плана за период 2022-2024. године: 

Уговором о условима уступања на коришћење рибарског подручја „Србија-Војводина“, ЈВП „Воде 
Војводине“ се обавезало да ће део рибарског подручја користити за спортски и привредни 
риболов, према закону и прописима из области рибарства и одредбама уговора. Сходно томе ЈВП 
„Воде Војводине“ у планском периоду ће:  

 израдити годишње програме управљања рибарским подручјем  

 организовати рекреативни и привредни и риболов  

 пратити стање риболовних вода  

 организовати и спроводити мониторинг  

 одржавати најповољнију структуру рибљег фонда  

 предузимати превентивне и репресивне мере ради: заштите рибљег фонда од ловокрађе, 
криволова, спровођења ловостаја и спречавања загађења риболовних вода  

 организовати научно-истраживачке радове у области рибарства  

 организовати и опремити рибочуварску службу 

 обележити рибарско подручје  

 спроводити и унапредити сарадњу са осталим корисницима рибарских подручја и 
надлежним Секретаријатом. 
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3.2.8 ПРОЈЕКТИ (СУ)ФИНАНСИРАНИ СРЕДСТВИМА ДОНАЦИЈА 

ЈВП „Воде Војводине“ има дугогодишње искуство у управљању пројектима суфинансираним из 
фондова Европске уније. Још од 2005. године, пре увођења IPA (Instrument for Pre-Accession 
Assistance), као финансијског инструмента спољне помоћи ЕУ (јул 2006.), припрема и пријављује 
предлоге пројеката за суфинасирање средствима програма спољне помоћи Европске уније. 

За пројекте који су суфинансирани из фондова Европскеу надлежна је Служба за управљање 
пројектима која је основана фебруара 2021. године. Ова служба обавља послове одабира 
фондова, припреме и контроле спровођења пројеката финансираних и суфинансираних 
средствима ЕУ.  

Служба за управљање пројектима је у протеклом периоду пажњу усмерила на имплементацију 
пројеката из најчешће коришћених фондова за пројекте из области водопривреде, а то су IPA 
фондови (Instrument for Pre-Accession Assistance) и Дунавски транснационални програм (Danube 
Transnational Programme - DTP). Такође, последњих година ЈВП „Воде Војводине“ су виђене и 
учествовале су као партнер у пројектима финансираним из програма Европске Уније за 
истраживање Хорајзон 2020 (Horizon 2020) и програма из области образовања Еразмус + 
(Erasmus +). 
Спектар могућности реализације различитих активности из домена водопривреде у оквиру тих 
програма је веома широк, и у том смислу се од ЈВП „Воде Војводине“ очекује конзистентна 
политика деловања и учешћа у понуђеним позивима наведених програма.  

У планираном средњорочном периоду, приоритет из ове области је да се реализује већи број 
пројеката из различитих фондова, мањих и средњих грантова, а посебно стратешких пројеката, да 
се унапреди рад Службе затварањем пројектног циклуса - од програмирања, планирања, њиховог 
одобрења, уговарања, спровођења, па све до реализације  пројеката, ради ефикасног и 
учинковитог коришћења ЕУ средстава у сектору вода. 

У претходном периоду (2017-2021) су реализовани пројекти:  

 
Табела 3.2.7.1: Пројекти суфинансирани средствима донација у периоду 2017-2021. година 
Р. 
б. 

Назив пројекта 
Програм 

ЕУ/Донатор 
Активности пројекта 

Укупан буџет 
пројекта 

Партнерски 
буџет ЈВП 

1 
BABECA- Комплексно 
уређење водопривредног 
подручја канала Баја-Бездан 

IPA 
Мађарска -
Србија 

Реконструкција преводница Бездан и Шебешфок. 
Изградња платформи за уклањање наноса и рампе 
за бродове на три локалитета у Мађарској. 
Измуљивање деонице канала Баја-Безан дужине 
5600м у Мађарској. 

8.699.537,91 € 3.306.353,30 € 

2 

WATERatRISK - Побољшање 
суша и праћење сувишних 
вода и управљања 
земљиштем за ублажавање 
ризика везаних за екстремне 
временске услове 

IPA 
Мађарска -
Србија 

Развој иновативних и усклађених решења 
мониторинга и оперативних планова управљања 
водама како би омогућило издавање раних 
упозорења, као и коришћење резултата за активно 
деловање у оперативне сврхе. Сам врхунац 
заједничких истраживања је оснивање заједничког 
HUSRB-CB центра за праћење суша и сувишних 
унутрашњих вода, одговорног за будућа 
истраживања и развој, имплементацију нових 
техника мониторинга и управљања водама за 
потребе пољопривреде, комуникацију и 
повезивање. 

858.085,00 € 101.872,00 € 

3 

ECOWAM - Еколошко 
управљање водама против 
екстремних временских 
услова у пограничној области 

IPA 
Мађарска -
Србија 

Спречавање негативних ефеката на квалитет 
водних тела успостављањем заједничког система 
унапређења управљања водама у АП Војводини и 
Жупанији Чонград. Побољшање квалитета реке 
Јегричка и главног канала Курца у прекограничној 
регији измуљивањем, изградњом и уклањањем 
израсле вегетације из корита реке. Развој 
заједничког система праћења и анализе за 
очување квалитета воде и биодиверзитета у 
прекограничкој регији. 

1.763.797,42 € 702.469,90 € 

4 

JOINTISZA- Јачање сарадње 
у планирању управљања 
речним сливом и превенције 
ризика од поплава ради 
унапређења статуса вода у 
сливу реке Тисе 

Danube 
Transnational 
Programme 
(ДТП) 

Главни резултат пројекта је ажурирани коначни 
нацрт Интегрисаног плана управљања Тисом, који 
већ укључује примарне аспекте Директиве о 
поплавама. Даље унапређење интеграције 
управљања водама и планирања превенције 
ризика од поплава и акција за наредни циклус 
планирања РБМ-а, у складу са релевантним 
законодавством ЕУ. 

2.254.126,8 € 66.719,37 € 

5 

WETLAND RESTORE -
Заштита животне средине и 
биодиверзитета, унапређење 
превенције ризика и 
промоција одрживе енергије и 
енергетске ефикасности 

IPA 
Хрватска - 
Србија 

Пројекат је први пример прекограничне сарадње у 
обнови мочвара и интегрисаном управљању 
мочварама у овој области који се баве заједничким 
изазовима заштите природе развијањем и 
демонстрирањем иновативних решења за 
побољшање статуса очувања мочвара и њиховог 
капацитета да пруже услуге екосистема друштву, 
посебно у ублажавању поплава. 

997 863.18 € 203 651.50 € 
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У току је реализација пројеката:  

 

Табела 3.2.8.2: Пројекти суфинансирани средствима донација чија реализација је у току 
Р. 
б. 

Назив пројекта 
Програм 

ЕУ/Донатор 
Активности пројекта 

Укупан буџет 
пројекта 

Партнерски 
буџет ЈВП 

1 

SWARM - Јачање мастер 
студијских програма у 
управљању водним 
ресурсима на високошколским 
институцијама западног 
балкана  

ERASMUS + 

Побољшање квалитета високог образовања у 
области управљања водним ресурсима, јачање 
његове релевантности за тржиште рада и друштво, 
повећањем нивоа компетенција и вештина 
стручњака за водне ресурсе у партнерским 
земљама, развијањем нових компетенција и 
побољшањем постојећих мастер програма у складу 
са трендовима ЕУ. 

931.289,00 € 7.601,00 €  

2 

PHY2CLIMATE - Глобални 
приступ за опоравак 
обрадивог земљишта 
коришћењем побољшане 
фитотерапије у комбинацији 
са напредном производњом 
течних биогорива и 
климатским процесом 
топљења бакра  

HORIZON 
2020 

Пројектом ће се оптимизовати енергетски усеви за 
фиторемедијацију циљањем различитих класа 
познатих загађивача тла и интегрисаће се у процес 
претварања у стратегију биогорива за издвајање 
ових загађивача у концентрованом облику. 
Целокупни процес ће бити оптимизован у смислу 
трошкова и одрживости. У пројекту ће се на 
неколико пилот локација обављати различита 
истраживања за фиторемедијацију, од тога четири у 
Србији, Шпанији, Аргентини и Индији. 

4.031.100,00 € 102.900,00 €  

3 
BEGA - Ревитализација 
навигационе инфраструктуре 
на Бегеју  

IPA 
Румунија - 

Србија 

Реконструкција преводница у Српском Итебеју и 
Клеку, Сан Михаљ Роман у Румунији, изградња 
пристаништа у Зрењанину и израда документације 
за измуљење Бегеја. Тиме ће бити постигнута 
ревитализација Бегеја и успостављена пловидба на 
Бегеју, развој туризма и унапређење 
инфраструктуре. 

13.850.687,41 € 6.666.204,16 €  

 

ЈВП „Воде Војводине“ планира да понови подношење пријава за следећа три пројекта с којима је 
аплицирано у 2021. години на три различита позива: 

 

Табела 3.2.8.3: Припремљени предлози пројеката који ће бити пријављени на позиве отворене у планском 
периоду 2022-2024. година 

Р. 
б. 

Назив пројекта 
Програм 

ЕУ/Донатор 
Активности пројекта 

Укупан буџет 
пројекта 

Партнерски 
буџет ЈВП 

1 

CRAFTER - Прекогранична 
платформа за заједничко 
управљање ризицима од 
поплава  

Union Civil 
Protection 
Mechanism 
(UCPM) 

Општи циљ пројекта је повећање безбедности у 
погледу ризика од поплава за становнике Баната 
преко границе са Србијом и Румунијом, развијањем 
интегрисаног прекограничног система за спречавање 
поплава и управљање ризицима ради побољшања 
припремљености. 

473.897,65 € 71.349,74 €  

2 
BASIS - ојачавање науке и 
иновације о водама у Србији 

HORIZON-
WIDERA-
2021-
ACCESS-02 

BASIS је иницијатива шест партнера из Аустрије, 
Норвешке, Ирске,  Холандије и Србије у циљу јачања 
науке о водама и иновација Универзитета у Нишу у 
области управљања водним ресурсима. BASIS ће 
развити одрживи оквир за изградњу истраживачких 
капацитета, умрежавање и пренос знања, како би се 
постигли BASIS циљеви. 

1.288.138,00 € 31.613,00 €  

3 PEARL OF NATURE  
Амбасада 
Чешке  

Главни циљ пројекта је постизање одговорног 
понашања најмлађе популације, рекреативних 
риболоваца и корисника у заштићеном подручју - 
Парку природе „Јегричка.“  

2.851.072,28 € 781.072,28 € 

 

С обзиром на то да је нацрт Програма сарадње INTERREG Хрватска – Србија 2021-2027 
припремљен, очекује се отварање позива за подношење предлога стратешких пројеката, те у 
складу с тим ЈВП „Воде Војводине“ планира да поднесе предлог пројекта у складу са 
пропозицијама позива. 

Такође, у наредном периоду је планирано подношење предлога пројеката у позиву ИПА Србија-
Босна и Херцеговина, European Green Belt за Балкан и све остале позиве уколико се профил 
предузећа уклапа у пропозиције конкурса. 
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3.2.9 МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

Тренутно стање: 

Међународна сарадња у области вода за Републику Србију има велики значај, с обзиром на то да 
се наша држава налази низводно у односу на већину суседних држава, као и да, доминантан део 
водотока на нашој територији има међународни карактер. За Републику Србију/АП Војводину је 
карактеристична чињеница да су чак 92% расположивих вода транзитне воде које дотичу у земљу 
Дунавом, Савом, Тисом, Банатским водотоцима, као и другим водотоцима и хидротехничким 
системима који чине или су пресечени државном границом, укључујући ту и ресурсе подземних 
вода, са свим последицама, односно утицајима на квалитет и квантитет вода које због тога 
настају. 

Републички дирекција за воде као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде обавља, поред осталих, и послове који се односе на праћење и 
одржавање режима вода које чине и пресецају границу Републике Србије. 

Послови међународне сарадње дефинисани су Законом о водама, у склопу интегралног 
управљања водама за целу територију Републике Србије. Ово су послови од општег интереса 
који се за реализацију од Републичке дирекције за воде, годишњим уговорима поверавају ЈВП. 
Међународна сарадња се спроводи као билатерална, мултилатерална и трилатерална. 

Билатерална сарадња 

Билатерална сарадња у области прекограничних вода са Мађарском заснива се на 
важећем међудржавном Споразуму који је потписан 15.04.2019. а ступио је на снагу 
24.04.2020. који замењује стари споразум из 1956. године. Области сарадње обухватају све 
сегменте у сектору вода и дефинисане су Споразумом. Примена Споразума реализује се кроз 
активности међудржавне Комисије за управљање водама и њених радних тела. Комисија је до 
2021. године одржала 42 редовна заседања.  

Оцена досадашње сарадње: 

 у редовним и ванредним ситуацијама (као што је спровођење одбрана од поплава и леда 
или приликом појаве акцидентних загађења на прекограничним водотоцима), сарадња је до 
сада давала одличне резултате 

 у ситуацији кад се процени да може доћи до негативних прекограничних утицаја од радова 
на узводној територији, у могућности смо да интервенишемо кроз Српско-мађарску комисију 
за управљање водама, а на основу важећег Споразума 

 постоји континуитет у извршавању одредби важећих правилника и одржавању редовних 
састанака на нивоу стручњака по већини питања из области примене Споразума 

 у пракси се постепено имплементирају одредбе Оквирне директиве о водама - ЕU 
WFD/2000/60/ као и Директива 2007/60/ЕC о процени и управљању ризицима од поплава. 

Билатерална сарадња са Румунијом заснива се на важећем међудржавном Споразуму који је 
потписан 05.06.2019. а ступио је на снагу 11.09.2020. који замењује стари споразум из 1956. 
године. Области сарадње обухватају све сегменте у сектору вода и дефинисане су Споразумом. 
Примена Споразума реализује се кроз активности међудржавне Комисије за интегрално 
управљање прекограничним водама и њених радних тела. Комисија је до 2021. одржала 29 
редовних и два ванредна заседања.  

Оцена досадашње сарадње: 

 сарадња се у протеклом периоду одвијала са мање успеха од водопривредне сарадње са 
Мађарском. Од 1998. године није било заседања Комисије што нам свакако није у интересу 
као низводној држави 

 у ванредним ситуацијама као што су одбрана од поплава или појава акцидентних загађења 
на водотоцима од заједничког интереса, није било проблема у вези са применом одредби 
Споразума 

 тренутно се изводе само заједнички оперативни послови узорковања ради испитивања 
квалитета вода (и квантитета али само у време узорковања) и прегледу стања одбрамбених 
линија на водотоцима који чине или су пресечени државном границом, уз доста потешкоћа 
изводе у континуитету 
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 после поплава 2000. и 2005. године, одобрено је и урађено значајнио реконструисање 
одбрамбених линија с обе стране, пре свега на Тамишу, чиме ја подигнут степен сигурности 
брањеног подручја.  

Билатерална сарадња са Хрватском и са Босном и Херцеговином није остварена, односно 
није закључен билатерални Споразум у области вода, што је основни услов за уређење односа у 
области прекограничних вода две државе. 

Мултилатерална сарадња 

Сарадња у региону земаља UNECE се заснива на Конвенцији о заштити и коришћењу 
прекограничних водотока и међународних језера (Хелсинки, 1992) која је обавезујући оквир за 
заштиту међународних површинских и подземних вода кроз превенцију, контролу и еколошки 
прихватљиво управљање водама. 

Међународна сарадња у сливу Дунава се заснива на Конвенцији о сарадњи на заштити и 
одрживом коришћењу реке Дунав (Софија, 1994). Државе потписнице су се обавезале да теже 
одрживом и праведном управљању водама, укључујући очување, побољшање и рационалну 
употребу површинских и подземних вода, те управљање ризицима од поплава. За спровођење 
ове конвенције формирана је Међународна комисија за заштиту реке Дунав са седиштем у Бечу 
(ICPDR). Република Србија је пуноправни члан од 2003. године. У оквиру ICPDR, на основу 
Меморандума о разумевању који је 2004. године потписан у Бечу, одвија се међународна 
сарадња на сливу реке Тисе кроз рад Групе за Тису. На основу смерница донетих на редовним 
заседањима (ICPDR), надлежни министри су фебруара 2022. године усвојили два плана и то: 
„План управљања водама у сливу Дунава “ и „План управљања ризицима од поплава у сливу 
Дунава“. 

Међународна сарадња на управљању водама на сливу реке Саве успостављена је 
потписивањем Оквирног споразума о сливу реке Саве (Крањска Гора, 2002.) и његовом 
ратификацијом. Међународна комисија за слив реке Саве (ISRBC) основана је 2003. године за 
потребе имплементације Оквирног споразума о сливу реке Саве (FASRB). У току је интензивна 
израда и усвајање другог плана управљања водама на сливу реке Саве. 

Трилатерална сарадња  

Трилатерална сарадња је остварена у области одбране од загушења ледом на Дунаву са 
Мађарском и Хрватском. Годишњи припремни састанци пред зимски период се одржавају у 
континуитету. 

Циљеви за период 2022-2024: 

 Одржати континуитет и унапредити билатералну сарадњу са суседним државама на 
основама нових споразума из 2020 године. У досадашњој пракси, дисконтинуитет у 
сарадњи се увек негативно одражавао на простор на коме ЈВП управља водним ресурсима. 
Кад континуитет постоји, тада се синхронизованим деловањем међудржавних комисија уз 
ангажовање стручњака ЈВП и надлежних државних институција, могу остварити значајни 
резултати у редовним и ванредним ситуацијама на прекограничним водотоцима приликом 
спровођења одбране од поплава и леда, смањење материјалних штета и заштита људских 
живота, контрола и ограничење прекограничних акцидентних загађења, итд.  

 Одржати континуитет и унапредити мониторинг квантитета и квалитета вода 
прекограничних водотока, пре свега са Румунијом. Праћење утицаја рада НЕ „Пакш“ на 
екосистем Дунава, размене информација са суседним државама на основу 
споразума/правилника у редовним и ванредним ситуацијама, спровођење обавеза и 
унапређење заједничких правилника, усаглашавање документација за извођење радова на 
нашој или територији суседних држава, контрола изведених радова по одобреним 
документацијама, итд. 

 Стварање услова за спровођење одрживог управљања прекограничним водним ресурсима 
уз имплементацију Оквирне директиве о политици вода ЕУ (WFD/2000/60/EC) и Директиве 
2007/60/EC о процени и управљању ризицима од поплава, у сарадњи са Мађарском и 
Румунијом биће један од приоритета.  

 У оквиру мултилатералне сарадње, активности ће бити усмерене на праћење ефеката 
планова управљања водама и планова управљања ризицима од поплава на сливовима 
Дунава и Саве у оквиру ICPDR и Савске комисије. У оквиру билатералне сарадње са 
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суседним државама, када се за то стекну услови, треба спровести исте активности за 
прекограничне водотоке и сливове од заједничког интереса. 

 Стручњаци ЈВП треба да наставе да учествују у процесу израде пратећих документата 
потребних за имплементацију преузетих обавеза и одлука на билатералном и 
мултилатералном нивоу, укључујући и сталну едукацију запослених у различитим службама 
ЈВП за практичну примену споразума. 

Служба за међународну сарадњу ЈВП „Воде Војвоидне“ и у наредном периоду треба да 
синхронизује рад свих институција и стручњака у извршавању послова и задатака 
међународне сарадње поверених на реализацију ЈВП. Едукација, обука кадрова и рад у 
међународној сарадњи се мора спроводити у континуитету, укључивањем стручњака из других 
организационих делова ЈВП у реализацију послова међународне сарадње, да би се постигло и 
унапредило управљање водним ресурсима на сливовима прекограничних водотока, на 
подручју за које је задужено ЈВП. 

Посебан приступ треба да буде у критеријумима за избор учесника у формирању састава 
делегација. Послови међународне сарадње су специфични послови и због тога је за њихову 
реализацију потребно укључити добро припремљене стручњаке који морају имати и 
способности за вођење преговора, без обзира која општа знања поседују. Ангажовање 
одређеног стручњака на овим пословима захтева време за припрему и обуку, јер међународна 
сарадња не трпи импровизацију било које врсте у решавању конкретних предмета или 
проблема. Договори који се постигну у вези са неким питањем, касније представљају 
међудржавну обавезу која треба да се испуни. 

За нове људске ресурсе (кандидати за запошљавање – критеријум за избор, усмеравање, 
обучавање, праћење каријере и развој), потребна су: 

 знања и вештине за управљање водама или области које су предмет међународне 
сарадње 

 знања и вештине за коресподеницију и комуникацију уз обавезно знање једног од страних 
језика (мађарски, румунски, енглески) 

 знања и вештине за системску и информациону повезаност и подршку са свим секторима у 
ЈВП. 

Финансирање: Уредбом о утврђивању Програма управљања водама за текућу годину. 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде сваке године одређује циљеве и 
обезбеђује финансијска средства у буџету Републике Србије за реализацију послова 
међународне сарадње. Министарство са ЈВП „Воде Војводине“ закључује годишњи уговор за 
извршавање поверених послова међународне сарадње, који се односе на реализацију послова 
водопривредне сарадње са Мађарском и Румунијом, трилатералне сарадње за одбрану од 
загушења ледом са Мађарском и Хрватском, као и део послова мултилатералне сарадње на 
сливовима Дунава и Саве.  
 Средства за реализацију послова међународне сарадње која се обезбеђују из буџета 
Републике Србије морају бити стављена на располагање ЈВП у потребном обиму, ради 
обезбеђивања континуалног рада и извршавања међународних обавеза и задатака. Циљ је да 
ЈВП своје обавезе испуњава у континуитету без обзира када се закључи уговор са ресорним 
Министарством за текућу годину, односно да његово трајање након закључења буде до 
закључења уговора за наредну годину.  
Планиране активности 2022-2024: 

Билатерална сарадња 

Билатерална сарадња са Мађарском: 

 очувати континуитет и унапредити сарадњу, што подразумева обезбеђивање услова за 
одржавање редовних заседања међудржавне комисије и састанака њених радних тела 
(поткомисије, радне групе, итд). Планирано је одржавање заседања у 2022. години  

 за управљање прекограничним водама је значајно да су на 40. заседању Комисије 
билатерално усаглашена прекогранична водна тела (површинска и подземна). Неопходна је 
новелација прекограничних водних тела, који ће надаље представљати територијални 
оквир за сарадњу. 

 новелирање свих важећих правилика и аката у складу с одредбама новог споразума, 
приоритетна је активност у свим доменима сарадње која ће захтевати укључивање великог 
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броја стручњака из ЈВП и других институција. Извршавање обавеза по важећим 
правилницима до новелације/одобрења остаје приоритет у средњорочном периоду. 

 од изузетног значаја је да се кроз сарадњу, када се за обе стране створе услови, започне 
усаглашавање мера предвиђених плановима управљања водама и плановима управљања 
ризицима од поплава на усаглашеним водним телима. 

Билатерална сарадња са Румунијом: 

 Ступањем на снагу новог међудржавног Споразума 11.09.2020. године, отпочете су 
активности и договори формирање Српско–румунске комисије за одрживо управљање 
прекограничним водама који треба да се финализују одржавањем првог заседања у 2022. 
години. На заседању треба да се дефинише нови концепт у сарадњи да би се у 
средњорочном периоду успоставио нормалан рад Комисије и свих њених тела (поткомисије, 
радне групе, итд.). 

 Као предуслов за рационално управљање прекограничним водама, неопходно је у 
средњорочном периоду издвојити и усагласити прекогранична водна тела (површинска и 
подземна) која ће надаље представљати територијални оквир за сарадњу. 

 Успостављање рационалног мониторинга квалитета и квантитета прекограничних водних 
тела базираних на савременим решењима и анализама у складу са директивама ЕУ из ове 
области. 

 Новелирање свих важећих правилика и израда нових, у доменима сарадње где она није 
била уређена (хидрометеорологија, подземне воде, и др.) у складу с одредбама новог 
споразума је приоритетна активност у свим доменима сарадње која ће се захтевати 
укључивање великог броја стручњака из ЈВП и других институција. Испуњавање обавеза по 
важећим правилницима до новелације/одобрења остаје приоритет у овом планском 
периоду. 

 И даље је актуелно решавање више питања из претходног периода: усаглашавање питања 
функционисања система одбране од поплава на прекограничним водотоцима који треба да 
обезбеде исти степен сигурности брањеног подручја на обе територије, решавање 
комплексног уређења реке Караш, Нера и Златице, решавање питања дијапазона малих, 
средњих и великих вода и њиховог квалитета на свим водотоцима који долазе из Румуније. 

 Од изузетног значаја је да се кроз сарадњу, када се са обе стране створе услови, започне 
усаглашавање мера предвиђених плановима управљања водама и плановима управљања 
ризицима од поплава на усаглашеним водним телима. 

Билатерална сарадња са Хрватском и Босном и Херцеговином: 

 Отпочињање преговора о закључивању споразума о управљању прекограничним водама је 
у надлежности ресорног Министарства – Републичке дирекције за воде. Стручњаци 
предузећа треба да буду укључени у процес припреме нацрта споразума и учествују у 
преговорима о закључивању. 

Трилатерална сарадња: 

 Успостављена трилатерална сарадња Србије, Хрватске и Мађарске у области одбране од 
загушења ледом на Сектору Дунава од заједничког је интереса и  наставиће да се развија 
кроз редовне припремне састанке и обиласке бродом. Уколико се са све три стране створе 
услови, Србија, Румунија и Мађарска могу покренути решавање питање од интереса за све 
три стране. 

Мултилатерална сарадња: 

 Стручњаци Републике Србије из различитих надлежних органа и институција, учествују у 
међународним активностима на сливовима Дунава, Саве и Тисе кроз рад међународних 
комисија и њихових радних тела. Стручњаци ЈВП треба и надаље да учествују у 
реализацији послова и задатака из мултилатералне сарадње, што је свакако од интереса за 
извршавање послова ЈВП у свим областима сектора вода због повезивања обавеза у 
мултилатералној и билатералној сарадњи. Потребно је, уз координацију Републичке 
дирекције за воде, побољшати комуникацију између свих радних група и укључити већи број 
стручњака у рад.   
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Мере за реализацију Средњорочног плана: 

 2022 - планира се извршење преузетих обавеза по билатералним и мултилатералним 
споразумима, што подразумева велики број састанака радних група, поткомисија као и 
припрему и одржавање заседања међудржавних комисија са Мађарском и Румунијом на 
којима ће бити ангажовани стручњаци из ЈВП и планских водопривредних предузећа 
(нарочито на редовним јесењим прегледима стања одбрамбених линија). Такође се 
планира припремни трилатерални састанак српских, мађарских и хрватских централних и 
локалних органа за везу, ради припреме за одбрану од леда на Дунаву за зиму 2022/2023. 
године, као и обилазак бродом Дунава на сектору од заједничког интереса.  
За пун програм реализације обавеза ЈВП из међународне сарадње и уговарање наведених 
послова у 2022. години процена је да ресорно Министарство - Републичка дирекција, треба 
да обезбеди укупан износ од 20 милиона динара за наведене активности.  

 2023 - За пун програм реализације обавеза из међународне сарадње и уговарање 
наведених послова у 2023. години процена је да ресорно Министарство - Републичка 
дирекција, треба да обезбеди укупан износ од 22 милиона динара.  

 2024 - За пун програм реализације обавеза из међународне сарадње и уговарање 
наведених послова у 2024. години процена је да ресорно Министарство - Републичка 
дирекција, треба да обезбеди укупан износ од 22 милиона динара.  

 

3.2.10 ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ У РАЗВОЈУ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА 

Служба за информационе технологије је у претходном периоду спровела низ активности у 
имплементацији савременог информационог система предузећа.  

Остварена је директна мрежна комуникација са свим радним јединицама, али и са одређеним 
водним објектима од посебне важности за предузеће (преводнице, уставе, црпне станице).  

Унапређена је серверска и мрежна инфраструктура у пословној згради, како би се обезбедило 
нормално и несметано функционисање информационог система у целини.  

У циљу обезбеђивања и подизања степена сигурности целокупног информационог система, 
реализована је набавка firewall уређаја који је успешно инсталиран на улазном делу мреже. 

Софтверски део информационог система покрива већину пословних процеса предузећа и највећи 
број ових процеса је потпуно аутоматизован. На тај начин омогућено је да се подигне ефикасност 
запослених како на нивоу организационих делова, тако и на нивоу целог предузећа, јер су 
превазиђени проблеми редудантног (поновљеног) уноса, као и могућност грешке.  

С обзиром на обим и важност посла везаног за обрачун и наплату накнаде за одводњавање, како 
физичких тако и правних лица, посебан акценат је стављен на развој овог дела информационог 
система. У сарадњи с колегама из Службе за накнаде, потпуно је аутоматизован велики број 
пословних процеса (формирање репрограма, потврда, обавештења о стању дуга, опомена, 
решавање жалби) и имплементиран је систем за СМС обавештавање обвезника о приспећу 
доспелих рата репрограма и решења. Резултат ових заједничких активности је знатно повећање 
саме наплате ове накнаде. 

Циљеви и приоритети у развоју информационог система за период 2022-2024. година: 

Како је серверска и мрежна инфраструктура неопходна за нормално функционисање целокупног 
информационог система, у наредном периоду је потребно даље је развијати и проширивати.   

Да би се обезбедило несметано функционисање серверске инфраструктуре неопходно је даље 
лиценцирање свих софтвера који се користе на њој (ORACLE Database, VMWARE софтвер), како 
бисмо задржали право на инсталацију нових верзија, као и имплементацију сигурносних 
надоградњи. Потребно је спроводити константан мониторинг свих компоненти ове 
инфраструктуре, као што су: VMWare софтвер, физички сервери, storage систем.  

За несметано функционисање постојеће мрежне инфраструктуре неопходно је обезбедити сталну 
подршку и мониторинг постојећих пасивних и активних мрежних компоненти. Планирано је 
проширење WiFi мреже у пословној згради, наставак даљег проширења мрежне инфраструктуре 
за потребе видео надзора водотока, у циљу спречавања неовлашћеног изловљавања рибљег 
фонда, наставак даљег проширења мрежне инфраструктуре за потребе имплементације SCADE, 
односно мониторинга црпних станица. 



 

Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2022. до 2024. године 
 

54 Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад 

У наредном периоду је планирана имплементација новог имејл сервера предузећа, а све у циљу 
подизања степена безбедности и повећања комфора уз помоћ нових напредних опција. 

Да би се повећао степен заштите података и избегао њихов евентуални губитак услед разних 
хаварија (квар на storage систему, физичком серверу, природна непогода), планирана је 
имплементација новог BACKUP система на удаљену локацију. 

Што се тиче софтверског дела информационог система, акценат ће бити на даљем развоју 
корисничких сервиса и потпуној интеграцији са Порталом еУправе Републике Србије. На овај 
начин би се обвезницима разних накнада омогућио директан увид у стања дуговања и 
прокњижених уплата, и то преко аутентификације на Порталу еУправе Републике Србије. Такође, 
омогућила би се електронска достава решења за све обвезнике који су регистровани на 
наведеном порталу. 

У наредном периоду је планирана и сукцесивна миграција постојећих апликација које покривају 
разне пословне процесе предузећа, на нову серверску инфраструктуру (ORACLE Database, 
WEBLOGIC сервер). У ту сврху је неопходна и набавка додатних лиценци за WEBLOGIC сервер. 

Планирана је и даља аутоматизација и повезивање разних пословних процеса предузећа.  

Кључне активности потребне за достизање постављених циљева: 

За несметано функционисање информационог система потребно је обезбедити средства која су 
неопходна за његово одржавање, али и несметани развој, будући да је евидентан брз и сталан 
напредак информационих технологија.   

Неопходно је даље лиценцирање свих неопходних софтвера који су од круцијалне важности за 
функционисање информационог система (ORACLE Database, VMWARE софтвер, антивирусни 
софтвер, софтвер за BACKUP и сл.). 

Потребна је стална едукација запослених у Служби за информационе технологије кроз неопходне 
курсеве, а све у циљу праћења развоја информационих технологија. 

 

3.2.11 ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 

На основу Закона о јавној својини, начин и услови искоришћавања и управљања водним 
земљиштем и водним објектима, као добрима од општег интереса, уређује се посебним законом. 
Коришћење водног земљишта, поред Закона о водама регулише се и другим прописима попут 
Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама (формирање лучких подручја која су у 
надлежности Агенције за управљање лукама), Закона о пољопривредном земљишту (издавање у 
закуп водног земљишта од општинских органа, које је у јавним књигама уписано као 
пољопривредно (а у природи представља експропријациони појас водног објекта)) и др.  

Законом о водама, прописано је да се под управљањем водним земљиштем у јавној својини 
сматра одржавање водног земљишта потребног за редовну употребу водних објеката у јавној 
својини, одређивање начина коришћења водног земљишта и коришћење водног земљишта, као и 
да тим земљиштем управља ЈВП. Намене водног земљишта предвиђене су Законом као основне 
и остале намене. Закон предвиђа и примену закона којим се уређују пловидба и луке (у случају да 
је за обављање привредне делатности за формирање привремених депонија шљунка, песка и 
другог материјала, неопходно пристајање бродова уз обалу). Закон о водама уређује давање у 
закуп водног земљишта у јавној својини и установљавање права стварне службености на водном 
земљишту и водном објекту у јавној својини.  

Основне одредбе о давању водног земљишта у закуп су: 

 водно земљиште у јавној својини може се дати у закуп правним лицима, предузетницима и 
физичким лицима за намене утврђене Законом 

 јавно водопривредно предузеће доноси решење о давању водног земљишта у закуп и 
закључује уговор о закупу 

 водно земљиште се може дати у закуп у поступку јавног надметања или прикупљања 
писмених понуда јавним оглашавањем 

 поступак давања водног земљишта спроводи се у складу са актом Владе Републике Србије 
којим је уређено давање у закуп ствари у јавној својини 
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 почетна висина закупнине не може бити испод тржишне висине закупнине на подручју на 
којем се то земљиште налази, а њу утврђује Влада Републике Србије  

 закупнина остварена на територији АП Војводине приход је јавног водопривредног 
предузећа основаног за обављање водне делатности на одређеној територији које управља 
водним земљиштем у јавној својини 

 државним органима, односно установама, јавним агенцијама и другим организацијама, 
јавним предузећима и привредним друштвима чији је оснивач Република Србија, односно 
аутономна покрајина, водно земљиште се даје у закуп без накнаде; 

 право пречег закупа на водном земљишту има правно лице и предузетник који обавља 
привредну делатност на том водном земљишту, уколико прихвати највишу понуђену висину 
закупнине. 

Основне одредбе о установљавању права стварне службености: 

 на водном земљишту и водним објектима у јавној својини може се установити право 
стварне службености за изградњу линијских инфраструктурних објеката, постављање 
цевовода, подземних и надземних водова, оптичких каблова и других инсталација, 
колектора, као и право службености пролаза 

 уговор којим се установљава право стварне службености закључује јавно водопривредно 
предузеће 

 државним органима, односно установама, јавним агенцијама и другим организацијама чији 
је оснивач Република Србија, односно аутономна покрајина, као и јавним предузећима или 
другим привредним друштвима чији је оснивач, односно већински власник Република 
Србија, односно аутономна покрајина, право стварне службености се установљава без 
накнаде, 

 приходи остварени од установљавања права стварне службености на територији 
аутономне покрајине су приход јавног водопривредног предузећа основаног за обављање 
водне делатности. 

Како је Законом о водама предвиђено да се водно земљиште у јавној својини даје у закуп у 
поступку јавног надметања или прикупљања писаних понуда јавним оглашавањем, процена је да 
ће се по том основу повећати приход јавног водопривредног предузећа. 

У претходном периоду ЈВП „Воде Војводине“ је пред Републичким геодетским заводом и 
Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичком дирекцијом за воде, 
покренуло решавање питања уписа водног земљишта и водних објеката у катастар 
непокретности. 

Да би водно земљиште могло да се упише у катастар непокретности потребно је да, у складу са 
чланом 11. став 4. Закона о водама, министар надлежан за послове водопривреде ближе 
пропише начин одређивања граница овог земљишта. Како овај пропис још увек није донет, не 
постоји правни основ да надлежни покрајински орган донесе посебне одлуке којим би се одредиле 
границе водног земљишта, а на основу којих би се обавиле одговарајуће промене у катастру 
непокретности. Наведено има за последицу да катастар непокретности не садржи податке о 
водном земљишту, као посебној врсти земљишта, већ се оно и даље води као остало земљиште 
или пољопривредно земљиште. Посебан проблем представља земљиште које је у природи водно 
и за чије издавање у закуп је, сходно Закону о водама, надлежно ЈВП „Воде Војводине“, а које 
јединице локалне самоуправе издају у закуп у складу са Законом о пољопривредном земљишту, 
јер се исто земљиште у катастру непокретности води као пољопривредно. Негативне последице 
овако неусклађеног стања не огледају се само у изостанку закупнине, као прихода ЈВП „Воде 
Војводине“, већ и у чињеници да јединице локалне самоуправе издају у закуп и принасипски појас, 
који се као саставни део насипа не може користити у обрадиве сврхе. 

Проблематика уписа водних објеката првенствено се односи на усклађивање постојећег стања у 
катастру непокретности (према коме канали, насипи и бране нису уписани као објекти, већ као 
земљиште посебне намене) са важећим прописима (Законом о државном премеру и катастру и 
Законом о водама). У вези са тим, инициране су измене и допуне Закона о водама и предложено 
је доношење одговарајућих подзаконских аката из области одржавања катастра непокретности, 
којима би се предвидела могућност аутоматског преноса водних објеката из А листа 
непокретности (где се воде као земљиште посебне намене) у В лист непокретности (где ће бити 
уписани као објекти). На овај начин смањио би се број поступака озакоњења водних објеката, као 
и трошкови спровођења промена правног статуса водних објеката у катастар непокретности. 
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Циљеви за период 2022-2024: 

 утврђивање граница водног земљишта и његовог ажурирања у Катастру 

 упис водних објеката у катастру непокретности  

 доследно коришћење водног земљиште у складу са законом и подзаконским актима. 

Планиране активности 2022-2024: 

 иницирати одређивање граница водног земљишта 

 уписати водно земљиште у јавне књиге 

 иницирати упис водних објеката у В лист непокретности у јавним књигама 

 формирати Регистар водног добра (вода и водног земљишта) које је у надлежности ЈВП 

 предузимати вођење Регистра водних објеката 

 за сваку годину определити земљиште које ће се давати у закуп и одредити намене 
коришћења за сваку локацију у складу са планским документима и одлукама јединица 
локалне самоуправе 

 спроводити транспарентне поступке за давање у закуп водног земљишта за намене 
прописане Законом о водама 

 водити и редовно ажурирати евиденције корисника водног земљишта 

 редовно контролисати водно земљиште у циљу спречавања бесправне изградње и 
коришћења овог земљишта без правног основа 

 остварити континуирану сарадњу са надлежним инспекцијама (водна, саобраћајна, 
грађевинска, комунална) 

 учествовати у свим активностима у вези са изменом законске регулативе у циљу 
отклањања уочених недостатака у њеној примени. 
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4. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА 

4.1 УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА, РУКОВОЂЕЊА И 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

4.1.1 УПРАВЉАЊЕ 

Јавна предузећа су посебан тип предузећа која се оснивају у делатностима од општег интереса, 
области инфраструктуре, комуналних делатности, као и у областима које су од посебног и 
стратешког значаја. Како јавна предузећа обављају делатности од посебног друштвеног интереса, 
држава прописује услове које она морају испуњавати да би се бавила овим делатностима. 

У управљању јавним предузећима, држава учествује преко својих представника у надзорним 
одборима. Циљ учешћа државе је заштита друштвених интереса. 

Органи управљања у ЈВП „Воде Војводине“ су Надзорни одбор и директор. 

Надзорни одбор има три члана, од којих је један члан представник запослених у ЈВП „Воде 
Војводине“. 

Чланове Надзорног одбора именовала је Покрајинска влада, у следећем саставу: 

 Председник - мр Ласло Фехер, магистар техничких наука из области саобраћаја, именован 
је Решењем бр. 023-36/2018 од 18.07.2018. године;  

 члан – Андреј Константиновић, дипломирани инжењер пољопривреде (представник 
запослених), именован је Решењем бр. 023-36/2018 од 18.07.2018. године;  

 члан - Гордана Ћук, дипломирани економиста – мастер, именована је Решењем бр. 023-
21/2016 од 22.03.2017. године. 

Срђан Кружевић, мастер економиста, именован је за директора ЈВП „Воде Војводине“ решењем 
Покрајинске владе 127 бр. 022-668/2021 од 05.01.2022. године. 

 

4.1.2 ОРГАНИЗАЦИЈА И РУКОВОЂЕЊЕ 

ЈВП „Воде Војводине“ је организовано као јединствена целина са организационим деловима 
утврђеним Правилником о организацији и систематизацији послова.  

Послове из своје делатности ЈВП „Воде Војводине“ обавља кроз рад организационих делова. 
Организациони делови су образовани према потребама и захтевима процеса рада, у зависности 
од врсте и обима сродних и међусобно повезаних послова. 

Основни организациони делови ЈВП „Воде Војводине“ су сектори. У оквиру сектора образоване су 
службе и радне јединице, у оквиру служби - одељења, а у оквиру радних јединица - секције, као 
унутрашњи организациони делови.  

Ради организовања и руковођења процесом рада у организационим деловима ЈВП „Воде 
Војводине“, утврђени су следећи руководећи послови:  

1. извршни директор 
2. помоћник директора за техничке послове 
3. помоћник директора за развој 
4. помоћник директора за хидросистем Дунав-Тиса-Дунав 
5. помоћник директора за економске и финансијске послове 
6. помоћник директора за правне и опште послове 
7. руководилац службе 
8. шеф радне јединице 
9. руководилац одељења. 

Руководећим пословима сматрају се и послови: 

1. саветника директора 
2. шефа кабинета директора 
3. извршног координатора у сектору. 
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4.1.3 КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ 

Закон о јавним предузећима донео је новине, међу којима су и оне које се односе на 
корпоративизацију јавних предузећа, како у делу услова који морају да задовоље лица која се 
кандидују за директоре јавних предузећа, тако и у делу стратешког и текућег планирања и 
контроле пословања јавних предузећа, али и вероватног будућег претварања јавних предузећа у 
акционарска друштва.  

Полазећи од наведеног закона, као и принципа из Кодекса корпоративног управљања Привредне 
коморе Србије (додатни принципи и препоруке за друштва капитала у којима је држава члан), ЈВП 
„Воде Војводине“ је у циљу успостављања корпоративног управљања у претходних девет година 
предузело читав низ активности: 

1. донети су средњорочни и дугорочни планови пословне стратегије и развоја ЈВП „Воде 
Војводине“ 

2. ЈВП „Воде Војводине“ је израдило и донело План интегритета 2013. и 2017. године у складу 
с националним стратегијом и смерницама за борбу против корупције 

3. донета је Стратегија управљања ризицима и Правилник о управљању пословним ризицима 
у ЈВП „Воде Војводине“ 2014. године, а мапа, односно регистар ризика као саставни део је 
ажуриран и ревидован 2019. године;  

4. У циљу унапређења управљања пословним ризицима, спроведена је оцена важности и 
потенцијалних ризика везаних за пословне процесе са аспекта Средњорочног и Дугорочног 
плана пословне стратегије и развоја, што је резултирало новом мапом пословних ризика; 

5. Донет је Етички кодекс којим се уређују и препоручују општи принципи и правила етичког 
понашања у ЈВП „Воде Војводине“, а ближе се уређују етичка начела, општеприхваћена 
правила понашања и етички стандарди засновани на друштвеној одговорности; 

6. Донет је Кодекс пословног понашања којим су утврђена правила пословног понашања којих 
запослени у ЈВП „Воде Војводине“ морају да се придржавају при обављању послова из свог 
делокруга; 

7. Донет је Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања који уређује поступак унутрашњег 
узбуњивања и заштиту узбуњивача и друга питања од значаја за унутрашње узбуњивање у 
ЈВП „Воде Војводине“.  

 

Активности у планском периоду 2022-2024. година: 

Корпоративно управљање у јавним предузећима подразумева скуп правила по којима 
функционише унутрашња организација јавног предузећа, избор директора и чланова органа 
управљања, надзор државе као власника, систем планирања и извештавања и мерење 
постигнутих резултата у циљу транспарентности рада. 

Квалитетно планирање и анализа су основне претпоставке за ефикасно корпоративно управљање 
у јавним предузећима. Планирањем су дефинисани циљеви за наредни период, а анализа ће 
показати да ли се ти циљеви остварују и које је мере потребно предузети, уколико то није случај. 

За укупну ефикасност корпоративног управљања у јавним предузећима од изузетног значаја је да 
се на квалитетан начин уведе и имплементира систем финансијског управљања и контроле. 

Ради одржавања континуитета у примени принципа корпоративног управљања и добре пословне 
праксе, као и њиховог унапређења ЈВП „Воде Војводине“ ће у 2022. години:  

1. спровести неопходне активности за унапређење система финансијског и нефинансијског 
извештавања 

2. израдити Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2022-2024. године 
3. ревидовати Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017-2026. године 
4. спровести неопходне активности за деловање пословне функције контролинга (развој листе 

специфичних показатеља за мерење степена реализације планова и програма, резултата 
пословних активности и пословног успеха). 

Крајем трећег квартала 2021. године започете су активности с основним циљем унапређења 
корпоративног управљања у ЈВП, а које између осталог обухватају тестирање и оцену тренутног 
нивоа корпоративног управљања ради утврђивања правца и обима будућих активности у овој 
области.  



Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2022. до 2024. године 
 

 

Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад 59 

Предметне активности биће окончане у првој половини 2022. године, а у складу са добијеним 
резултатима, односно утврђеним нивоом корпоративног управљања у ЈВП, биће организован 
наставак активности током 2023. и 2024. године на његовом даљем унапређењу.  

 

4.2. УВОЂЕЊЕ СТАНДАРДИЗОВАНИХ ПРОЦЕДУРА (ISO) 

ЈВП ће у току планског периода започети пројекат имплементације ISO стандарада. Систем ISO 
стандарда се базира на принципима који ће омогућити ЈВП да успостави квалтитетније релације 
са корисницима, добављачима и запосленима, чиме ће бити постигнут квалитативни скок у 
пружању и обављању услуга и осталим делатностима. 

Принципи имплементације система ISO стандарда су: 

 Организација усредсређена на корисника – како ЈВП зависи од својих корисника, неопходно 
је да разуме њихове текуће и будуће потребе, задовољи њихове захтеве и у крајњој 
инстанци тежи да превазиђе потребе корисника. 

 Лидерство – Руководство ЈВП ће водити запослене сопственим примером, успоставити 
јединство кроз заједничке циљеве и дефинисати смер кретања ЈВП уз истовремено 
одржавање амбијента који подстиче запослене на рад и постизање планских циљева. 

 Укљученост запослених – организација ће охрабрити запослене да прихвате одговорност за 
решавање проблема и унапређене процеса, као и омогућити запосленима да сталним 
стицањем нових знања и вештина и слободном разменом знања и искустава унутар тимова 
допринесу задовољству приликом обављања посла, а самим тим и резултатима 
организације. 

 Процесни приступ - сви процеси неопходни за остварење жељеног резултата ће бити 
поново снимљени и редизајнирани по потреби, а улази и излази из процеса заједно са 
функцијама организације, идентификовани и праћени. Поред тога, биће дефинисане јасне 
надлежности у управљању процесима, и омогућена обука, материјал и потребне 
информације запосленима. Процеси, као и њихове међусобне везе с другим процесима се 
могу приказати дијаграмом тока активости. Дијаграм тока активности је саставни део 
процедуре која је документ система менаџмента квалитетом (QMS). 

 Системски приступ управљању - редизајн процеса и њихово постављање на начин да 
задати циљ буде достигнут на најефикаснији начин. Системски приступ подразумева и 
потпуно разумевање међузависности процеса у систему, као и непрекидно унапређење 
система кроз мерење и вредновање резултата. 

 Стално побољшање - принцип охрабрује увођење малих унапређења у процесе и системе, 
као и непрекидно поређење учинака с постављеним критеријумима.  

 Доношење одлука на основу чињеница - овај принцип се односи на прикупљање оних 
података и информација, релевантних за испуњење унапред постављених циљева, као и на 
анализу прикупљених података коришћењем валидних метода. 

 Обострано корисни односи са добављачима добара и услуга и извођачима радова – биће 
урађена идентификација и избор кључних добављача и извођача с којима ће се кроз јасну и 
отворену комуникацију и заједнички рад у развоју и унапређењу производа, услуга и 
процеса, остварити дугорочна сарадња уз обострану корист. 

Увођење и развој система менаџмента квалитетом (QMS) ће обухватити следеће фазе: 

 припрема примене стандарда серије ISO 9000, 

 снимање стања квалитета у пословном систему, 

 пројектовање QMS-а, 

 увођење QMS-а, 

 атестирање QMS-с, односно сертификација за ISO стандарде; 

 провера атестираног система квалитета или ресертификација ISO стандарда која се одвија 
на годишњем нивоу, како бисмо утврдили да се предузеће континуирано развија и 
унапређује. 
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4.3 БАЗЕ ПОДАТАКА, ИНТЕГРАЛНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ, ГИС И 
СИСТЕМИ АУТОМАТСКОГ ГЕНЕРИСАЊА ИЗВЕШТАЈА  

У претходном периоду у ЈВП је предузето низ активности како би се испројектовао и 
имплементирао централизовани информациони систем са јединственим базама података. 
Основни задатак који се намеће пред информациони систем у наредном периоду је да се сви 
подаци потребни за управљање и пословање ЈВП налазе на једном месту. У том погледу 
потребно је наставити интеграцију са просторним (GIS) подацима, како би се омогућила боља 
координација са тереном по питању управљања и одржавања водних објеката. На овај начин 
биће обезбеђена и већа транспарентност како у погледу управљања и одржавања водних 
објеката, тако и погледу коришћења средстава од накнада.  

С обзиром на територијалност водопривредног система, као једне од важнијих карактеристика 
физичког система, примена GIS (географског информационог система) алата је од изузетног 
значаја.  

Урађено је низ активности за могућност уноса радова на детаљној каналској мрежи (ДКМ). Од 
укупног броја канала у служби одвођења вода ДКМ мреже, урађено је 90% канала по питању 
геометрије и смера тока. Канали су упоредном провером катастарских и ортофото података 
геометријски постављени у припадајућој парцели. Сличан посао је урађен и на линијским 
објектима у функцији одбране од спољних вода. Постављен је јединствен систем уноса података 
из ЈВП „Воде Војводине“ и водопривредних предузећа (ВП). Сви унети подаци о радовима на 
одржавању и управљању каналском мрежом су тренутно видљиви и на WEB GIS карти. Подаци 
унети од водопривредних предузећа и ЈВП складиште се у јединствену базу. Приступ је 
обезбеђен на било ком месту где постоји Интернет конекција, па је рад био могућ и у условима 
пандемије. Свака промена је тренутна на свим местима истовремено, без обзира ко је направио 
промену и с ког места је промена унета.  

Унос података се обавља кроз електронски образац. Он представља комплетну документацију 
која је сада у папирној форми.  

Следећи корак је аутоматизација и повезивање пословних процеса генерисањем извештаја, који 
ће у знатној мери помоћи руководству у управљању и доношењу стратешких одлука. 

ЈВП управља са преко 17.500 канала у функцији одвођења вода ДКМ мрежом. Било која промена 
на каналској мрежи дужине од преко 20.000 km захтева велику количину рада. 

У току је развој Водног информационог система (ВИС), а који успоставља и води Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде. Водне информационе системе успостављају и воде и 
јавна водопривредна предузећа, као део јединственог Водног информационог система. 

ВИС обезбеђује формирање, одржавање, презентацију и дистрибуцију података о: стању 
квалитета вода, класама водних тела површинских и подземних вода, водној документацији, 
законодавним, организационим, стратешким и планским мерама у области управљања водама, 
научно-техничке и друге информације од значаја за управљање водама и размену информација 
са другим информационим системима на националном и међународном нивоу. 

ЈВП обављајавне услуге издавања водних аката (водни услови, водна сагласност и водна 
дозвола), као и других докумената у поступцима издавања водних аката за које су надлежни 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство или надлежни орган 
јединице локалне самоуправе (мишљења у поступку издавања водних услова, извештаја о 
испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе и 
извештаја о спремности објекта за издавање водне дозволе). 

Водни услови издају се у поступку припреме техничке документације за изградњу нових и 
доградњу и реконструкцију постојећих објеката и извођење других радова који могу трајно, 
повремено или привремено утицати на промене у водном режиму, односно угрозити циљеве 
животне средине, као и за израду планских докумената за уређење простора, управљање 
рибарским и заштићеним подручјима и газдовање шумама, што опредељује сам поступак, 
односно усмерава решавање захтева кроз обједињену процедуру или ван ње. 

Водна сагласност је водни акт којим се утврђује да је техничка документација за објекте, радове 
и планска документа урађена у складу са издатим водним условима.  
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Водна дозвола утврђује начин, услове и обим коришћења вода, начин, услове и обим испуштања 
отпадних вода, складиштења и испуштања хазардних и других супстанци који могу загадити воду, 
као и услове за друге радове којима се утиче на водни режим. Водну дозволу, у складу с 
одредбама Закона, издаје орган, односно јавно водопривредно предузеће надлежно за издавање 
водних услова.  

ЈВП (као орган који издаје водна акта) је дужно да сва издата водна акта води у водној књизи. 

Водна књига нарочито садржи: уписник водних сагласности; уписник водних дозвола; уписник 
водних услова; уписник закључака о одбацивању захтева странке; уписник аката о ненадлежности 
органа за поступање по захтеву странке; збирку исправа и техничку документацију. 

Надлежни орган аутономне покрајине, надлежни орган јединице локалне самоуправе и јавна 
водопривредна предузећа, дужни су да Министарству достављају податке из водне књиге, а они 
представљају део јединствене базе ВИС-а. 

Због количине и обима посла, те одлива кадрова у претходном периоду, неопходно је 
запошљавање 5 (пет) извршилаца са високом стручном спремом у области издавања водних 
аката и 2 (два) извршиоца са високом стручном спремом у области информационог система ЈВП 
(ВИС и GIS). 

 

4.4 ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ И КОРИСНИЦИМА 

4.4.1 ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ 

Право јавности на правовремено и истинито информисање, установљено је Уставом РС, бројним 
законима, међународним конвенцијама и директивама. Односи с јавношћу прате генералну 
политику и циљеве институције, па већина активности управо зависи од планова осталих 
организационих делова предузећа. Посебно важну улогу, односи с јавношћу имају у управљању 
кризама. Почев од 2021. године, Служба за односе с јавношћу организационо припада Кабинету 
директора. 

Најгрубља подела јавности је на интерну и екстерне јавности. Интерну јавност представљају сви 
запослени, а екстерних јавности има много: корисници, обвезници, институције, медији, извођачи, 
добављачи, удружења, најшире грађанство. 

Поред уобичајене комуникације са медијима кроз саопштења и обиласке терена, те упознавања 
јавности са делатностима предузећа преко сајта и фејсбук странице, половином 2021. године 
отворили смо и инстаграм налог. Најважнији радови и активности предузећа се редовно прате и 
документују фотографијама и видео снимцима које трајно чувамо, а по потреби објављујемо на 
друштвеним мрежама.  

Због пандемије током протекле две године изостале су бројне од планираних манифестација и 
активности. Отказани су готово сви планови поводом Дана Дунава, укључујући и традиционалну 
Регату „Воде Војводине“. 

У протеклом периоду бележимо и све већи број захтева за приступ информацијама од јавног 
значаја. На све захтеве одговара се у предвиђеном законском року од 15 дана. 

За унапређење интерне комуникације у предузећу, успостављен је низ алата за развој осећаја 
припадности и стварања колегијалне атмосфере. Најважнији канали комуникације су интранет, 
интерни магазин, обавештења имејлом, а још увек се ослањамо и на огласне табле. Генерално би 
се могло рећи да је атмосфера задовољавајућа, али би ипак требало порадити на бољој 
међусекторској сарадњи и јасним процедурама.  

 

4.4.2 КОРИСНИЧКИ СЕРВИС 

У складу са изменама и допунама Закона о водама из децембра 2016. године, накнаду за 
одводњавање од 01.01.2017. године за физичка лица, на подручју Војводине, више не задужује 
Пореска управа, већ ЈВП „Воде Војводине“. Таква промена изазвала је много недоумица, те нам 
се у протеклом периоду само телефоном дневно јавља и по неколико стотина обвезника. Највећи 
притисак на Кориснички сервис бележи се у месецима кад се шаљу решења, мада због великог 
броја жалби, примедби, недоумица, нејасноћа и издавања потврда о измиреним обавезама, много 
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позива има током целе године. Прошле године су први пут послате и опомене за неизмирене 
обавезе, што је створило додатни притисак на телефоне у Корисничком сервису.  

Осим телефона, интензивна комуникација с корисницима одвија се и имејловима, којих дневно у 
просеку буде тридесетак, а у време слања решења или издавања потврда када нас је теже 
добити телефоном, дневно буде и по стотину имејлова. Напомињемо да на подручју Војводине 
има преко 750.000 обвезника накнаде. 

Комуникацију с обвезницима оптерећује и то што подаци које добијамо од других државних органа 
нису увек ажурни и што је за решења о накнади предвиђена лична достава. На све ово ЈВП „Воде 
Војводине“ не може да утиче. 

Највише обраћања Корисничком сервису, сем питања у вези са свим врстама накнада, односе се 
на стање каналске мреже и одбрамбених линија, закуп водног земљишта, рибокрађу, бесправну 
сечу шуме, загађење водотока. 

 

Планиране активности у области односа с јавношћу и корисницима за период 
2022-2024. година 

Активности за наведени период у највећој мери ће зависити од циљева и пословних процеса у 
целом предузећу. Као и претходних година, пратићемо све оно што се дешава у колективу, а 
највећи део активности односиће се на очување и подизање угледа ЈВП „Воде Војводине“. 
Потрудићемо се да комуникација са свим заинтересованим јавностима буде двосмерна, 
заснована на поверењу и узајамном уважавању. 

Поред редовних активности којима се иначе бавимо, посебно ћемо се посветити реализацији 
пројеката наводњавања који се финансирају из Абу Даби фонда, заштити вода, животне средине 
и рибљег фонда. Традиционалну Регату „Воде Војводине“ у сваком смислу ћемо подићи на много 
виши ниво. Основни смисао регате је промоција пловних потенцијала у Војводини уз што 
масовније учешће најшире јавности. У намери да сачувамо природне ресурсе који су нам дати на 
управљање и коришћење, организоваћемо едукације и информисање грађана, почев од 
најмлађих узраста. 

Свесни незадовољства једног дела обвезника накнаде за одводњавање, добрим делом 
проузроковану неинформисаношћу и несналажењем у овој доста компликованој области, стално 
би требало унапређивати комуникацију са њима. У настојању да задовољимо њихове потребе, а у 
крајњем циљу да остваримо пословну корист, потребно је применити или унапредити све могуће 
алате како бисмо им били приступачнији. Примера ради: 

 додатно кадровски и технички ојачати Кориснички сервис када има највише позива 

 снажнија медијска подршка и промоција рада на терену колега из Службе за накнаде 

 постављање додатних објашњења, линкова и кратких видео упутстава на веб сајту 
предузећа www.vodevojvodine.rs 

 омогућити електронски увид у стање на рачуну обвезника накнаде 

 упознавање свих запослених с каналима комуникације који су обвезницима на 
располагању. 

Ради подизања угледа ЈВП „Воде Војводине“ бићемо на услузи свим заинтересованим 
јавностима, а пре свега обвезницима, неговаћемо добре односе са медијима, унапредити 
сарадњу с институцијама власти, цивилним сектором и удружењима грађана. 

 
  

http://www.vodevojvodine.rs/
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5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ 

5.1 ОПТИМАЛНА СТРУКТУРА И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

Правилником о организацији и систематизацији послова одређени су организациони делови у 
Предузећу и послови који се обављају у тим организационим деловима.  

Правилником није предвиђен број извршилаца, што је на одређеним пословима довело до 
несклада између потребног и стварног броја извршилаца. 

Кадровска политика оствариваће се унапређењем процеса планирања, избора запослених, 
тестирања, селекције, оријентације и обуке запослених. 

ЈВП је почело пословну 2022. годину са укупно 472 запослена, од тога 430 на неодређено време и 
42 на одређено време. За 2022. годину ЈВП планира укупно 506 запослених и то 460 на 
неодређено и 46 запослених на одређено време, колико је неопходно за несметан рад и 
функционисање овог предузећа. Број запослених планиран је у складу са Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину. 

 

Табела 5.1.1 Квалификациона структура запослених у ЈВП „Воде Војводине“ 

Р
е

д
н

и
 

б
р

о
ј 

Опис 

Запослени 

Број на дан  
31.12.2021. 

Планирано на дан  
31.12.2022 

1 ВСС 208 224 

2 ВС 27 27  

3 ВКВ 6 6 

4 ССС 156  164 

5 КВ 48 52 

6 ПК 2 5 

7 НК 25 28 

УКУПНО 472 506 

 

Како је у претходном периоду велики број радних места остао упражњен по основу непланираног 
престанка радног односа (споразумни раскид радног односа, коришћење права запослених на 
одлазак у превремену старосну пензију, односно наступање потпуног губитка радне способности 
као разлог за инвалидску пензију), те планираног значајног одлива запослених због одласка у 
старосну пензију, ради оптимизације процеса рада и структуре запослених, биће потребно током 
2022. године спровести запошљавање већег броја радника на неодређено време, првенствено у 
следећим областима: 

 Инжењери у областима издавања водних аката, GIS и ВИС, шумарства, рибарства, 
одржавања Хс ДТД, електротехнике; 

 Техничари у области рибарства, шумарства, радова у Хс ДТД; 

 Руковаоци водних објеката и пловне механизације, хидрограђевински радници, ремонтери, 
морнари, возачи; 

 Административно-технички послови; 

 Одржавање хигијене радног простора. 
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5.2 РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА 

Развој људских ресурса у наредном периоду одвијаће се у складу са пословним циљевима ЈВП, 
због чега ће бити потребно унапредити знања и вештине запослених. Развијањем људских 
ресурса доприноси се повећању продуктивности рада и развоју пословних процеса, а стварају се 
и услови за остваривање квалитетнијих веза ЈВП са државним органима и системима из 
окружења. 

Активности ЈВП у развоју људских ресурса биће усмерене на: 

 Унапређење општег стања у погледу људских ресурса (мотивисаност и посвећеност послу, 
систем награђивања, односно зарада, дисциплина запослених, тимски рад). 

 Одређивање броја извршилаца у Правилнику о организацији и систематизацији послова у 
складу с прописима који регулишу максималан број запослених у јавном сектору и према 
потребама процеса рада у ЈВП. 

 Оптимизацију квалификационе структуре, а према потребама процеса рада у ЈВП. 

 Унапређење рада и услова рада (брига за безбедност и здравље на раду).  

 Преиспитивање процедура у оквиру пословних процеса и прецизирање одговорности за 
одређене процесе и послове.  

 Побољшање услова за развој каријере. 

 Унапређење социјалног дијалога и организационе културе.  

 Унапређење планирања и организовања стручног усавршавања запослених, а у складу с 
потребама процеса рада. 

Приликом процене потребе за образовањем, стручним оспособљавањем и усавршавањем 
запослених, као полазна тачка узима се њихов тренутни посао и способности које морају имати 
како би га ефикасно и поуздано обављали.  

За подручја за која се утврди да је неопходно унапређење, изабраће се одговарајући облик 
усавршавања, у распону од подуке на радном месту до комплексних курсева и обука. 
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6. ПОЛИТИКА ЦЕНА 

Политика цена у ЈВП „Воде Војводине“ обухвата планирање и утврђивање цена производа и 
услуга које ЈВП „Воде Војводине“ нуди, као и утврђивање одређених накнада за коришћење 
заштићених подручја којима ЈВП управља. 

ЈВП утврђује следеће цене: 

 за дрвне сортименте у шумарству 

 за садни материјал у шумарству 

 за природне материјале (песак, земља, трска) 

 за дозволе за спортски риболов 

 закупа пословног простора 

 услуге тегљача 

 поступка издавања водних аката 

 надзора над изградњом објеката/извођењем радова 

 за услужно ангажовање мобилних црпних агрегата 

 накнаде за коришћење заштићених подручја. 
Поменуте цене су утврђене на бази стварних трошкова, односно цене коштања. 

Осим цене производа и услуга који су део понуде ЈВП, утврђују се и цене за уговарање типских 
позиција радова. Полазни елементи за утврђивање цена за програме радова су: 

 Цена људског рада 
o фактор за прерачун бруто-нето 
o фактор за покриће индиректних трошкова (трошкови административног особља и ставке 

које нису обухваћене калкулацијом цена) 
o коефицијент минулог рада 
o коефицијент стручности. 

 Цена рада менанизације 
o трошкови амортизације 
o трошкови инвестиционог одржавања 
o трошкови текућег одржавања 
o трошкови осигурња механизације 
o трошкови зарада руковаоца 
o индиректни трошови 
o трошкови енергената. 

 Цене типских позиција радова (одржавње, превентивни и интервентни радови). 

Цене производа и услуга ЈВП се планирају и утврђују на начин да обезбеде покриће трошкова и 
развој ЈВП. 

Појединачне цене у ЈВП утврђују се за следеће радове и активности: 

 одржавање система за одводњавање 

 одржавање заштитних водопривредних објеката (насипи, бране) 

 одбрана од поплаве и леда 

 санационе радове 

 инвестиционе радове 

 антиерозионе радове 

 поједине активности потребне за реализацију студија и пројеката 

 за област међународне сарадње 

 одржавање Хс ДТД 

 одржавање других хидросистема 

 одржавање хидросистема у изградњи 

 одржавање акумулација 

 одржавање хидромелиорационих објеката 

 на издавању водних аката 

 на пошумљавању, сечи и изради шусмких сортимената 

 издавање пословног простора у закуп 

 издавање риболовних дозвола 
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 издавање у закуп земљишта и других објеката 

 производња и продаја производа и услуга.  
Појединачне цене чине збир директних и индиректних трошкова или издатака по јединици 
одређене мере за радове, услуге и производе.  

Директни трошкови су новчани израз утрошака, односно утрошених ресурса који се користе у 
активностима у оквиру пословних процеса одржавања и функционисања објеката, изградње, 
реконструкције, производње и пружања услуга, а представљају производ нормом или стандардом 
одређеног утрошка и цене утрошка.  

Индиректне трошкове чине режијски трошкови као зависни трошкови везани за реализацију 
програма (пословни, ванредни, финансијски, општи и заједнички трошкови у ЈВП). 

Појединачни елементи потребни за израду цена се утврђују према следећим елементима: 

 трошкови директног материјала утврђују се према нормативима и стандардима утрошака у 
вредности одређеној према и тржишним ценама, 

 ефектнивни фонд часова рада запослених је 1.800 ч годишње, 

 ефективни фонд часова рада појединих машина од 1.200 ч годишње у зависности од врста 
машина и објективно могућег рада у току године, 

 трошкови електричне енергије одређују се према цени електричне енергије из тарифног 
система ЕПС-а и количини планиране потрошње електричне енергије, 

 трошкови горива за механизацију и возила одређују се у висини од 150 g/KS/h и цени горива 
на тржишту, 

 трошкови појединих производних услуга одређује се према врсти, обиму и цени на тржишту, 

 трошкови амортизације се одређују према стопама амортизације из номенклатуре о 
утврђивању стопа амортизације примењених на набавну (тржишну) вредност средства, 

 трошкови инвестиционог одржавања средстава за рад одређује се у максималној висини до 
60% предрачуна амортизације односног средства, 

 трошкови текућег одржавања средстава одређују се у висини од 10% предрачуна 
амортизације основних средстава, 

 трошкови рада се одређују из производа висине нето зараде за најједноставни рад и 
коефицијента вредновања радних места за одређену квалификациону спрему, 

 коефицијенти вредновања радног места примењује се из посебног или појединачног 
колективног уговора у водопривреди за извршиоце који су категорисани за извршење 
одређених послова према квалификационој школској спреми, 

 зарада се одређује према саставним елементима који се односе на део зараде за текући и 
минули рад, 

 однос нето зарада према бруто заради изражава се коефицијентом или оствареном и 
предвиђеним односом бруто/нето, 

 трошкови осигурања одређују се према висини премије из правила осигурања за поједине 
врсте осигурања (средство за одређени осигурани случај), 

 утврђивање сразмерног дела за покриће индиректних трошкова обавља се преко 
критеријума за распоређивање који практично представљају однос збира свих индиректних 
трошкова (општи и заједнички трошкови) и добити према директним трошковима рада, 

 порез на додату вреност планира се у висини одређеној законом. 

Добијене калкулативне цене се упоређују са ценама истих или сличних врста радова, услуга и 
производа на тржишту. 
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7. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА  

Финансијским планирањем је монетарно изражена укупна активност ЈВП, утврђен потребан обим 
и структура средстава, извори финансирања и финансијски токови за период 2022-2024. година. 

Након мапирања ланца вредности потврђени су циљеви и уз уважавање спољних и унутрашњих 
ограничења, сачињени програми радова и активности по делатностима, односно функционални 
планови који су обједињени, након чега им је дат монетарни израз.  

Плански приказ прихода, расхода и резултата по годинама за период 2022-2024. година, 
пројектује зарађивачку способност ЈВП. У једном делу приказани су извори/порекло и висина 
прихода, док је у другом делу приказано покриће расхода тог периода. Делом прихода се 
покривају пословни трошкови, други део служи за покриће камата, трећи за измирење пореских 
обавеза. 

Ова пројекција садржи планске информације о приходима, расходима који ће настати због тих 
прихода, као и расходима посматраног периода који су последица изгубљених вредности 
(умањења вредности имовине и повећања вредности обавеза без ефекта). 

Планирањем прихода и расхода планиран је и финансијски резултат, на основу чега је 
дефинисана рентабилност пословања, као и чиниоци очувања и увећања имовине и одржавања 
солвентности. 

 

Табела 7.1: Пројекција прихода и расхода за период 2022-2024. година 

Класа, 
група 

рачуна, 
ПОЗИЦИЈА 

2022. 
(000 РСД) 

2023. 
(000 РСД) 

2024 
(000 РСД) 

1 2 3 4 5 

  ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  5.690.143 6.252.355 6.689.855 

61 Приходи од продаје производа и услуга 192.610 176.750 176.750 

64 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. 
5.497.533 

5.825.605 6.263.105 

65 Други пословни приходи 250.000 250.000 

66 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 46.000 5.000 5.000 

67 ОСТАЛИ ПРИХОДИ 86.000 70.000 70.000 

6 УКУПНО ПРИХОДИ 5.822.143 6.327.355 6.764.855 

  ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 5.742.343 6.312.585 6.746.420 

51 Трошкови материјала, горива и енергије  309.212 316.465 324.320 

52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи  933.003 968.860 1.017.230 

53 Трошкови производних услуга  3.272.929 3.967.500 4.290.800 

54 Трошкови амортизације и резервисања 582.000 617.760 650.490 

55 Нематеријални трошкови  645.199 442.000 463.580 

56 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1.500 1.500 1.500 

57 ОСТАЛИ РАСХОДИ 10.000 1.000 1.000 

58 РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ  40.000 10.000 10.000 

  ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 28.000     

5 УКУПНО РАСХОДИ 5.821.843 6.325.085 6.758.920 

ДОБИТ 300 2.270 5.935 
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8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 

Како би остварило своју мисију, ЈВП „Воде Војводине“ мора перманентно да инвестира. 
Инвестиције се спроводе у обнову, односно одржавање постојећег пословања, у рационализацију 
пословања и/или у проширење обима и структуре пословања. 

Развој ЈВП „Воде Војводине“ је немогућ без инвестиционих улагања у објекте, постројења, уређаје 
и опрему, а посебно у људске ресурсе.  

Динамика раста и развоја ЈВП условљена је усклађеношћу извора средстава за инвестирање, 
техничке структуре инвестиција и очекиваних ефеката инвестирања.  

Инвестиционом политиком, као саставним делом развојне политике, дефинисани су принципи, 
критеријуми и циљеви инвестиционих улагања, приоритети и конкретни инвестициони пројекти 
који треба да се реализују у складу са циљевима развојне политике. Начела инвестиционе 
политике су: 

1. Усклађеност са основним циљевима управљања водама у Републици Србији и АП 
Војводини. 

2. Усклађеност са циљевима утврђеним у плановима пословне стратегије и развоја ЈВП. 
3. Потпуна одрживост инвестирања у дугорочној пословној и развојној политици ЈВП. 
4. Спровођење технолошких и економских анализа ради одређивање приоритета и структуре 

инвестирања. 
5. Објективност у одлучивању о најповољнијим инвестиционим решењима. 

Оквири и фактори који детерминишу инвестиционе одлуке су: 

1. Квалитет управљања физичком имовином и пословним процесима у ЈВП. 
2. Тржишни услови за набавку или изградњу и реконструкцију као и за трансфер технологија. 
3. Резултати примене савремених технолошких решења и комбинација финансијских извора и 

инструмената. 
4. Утицаји из институционалних оквира на управљање водним објектима и коришћење других 

ресурса у ЈВП „Воде Војводине“. 
5. Организациони капацитет (потенцијал) ЈВП. 

Према економским и техничким критеријумима врсте инвестиција које ЈВП „Воде 
Војводине“ планира и реализује су: 

 Инвестиције у набавку нове или замену имовине, којима се врши обнова дотрајале или 
застареле опреме. 

 Инвестиције у реконструкцију и проширење капацитета. 

 Инвестиције у модернизацију увођењем нових конструкционих и технолошких решења за 
објекте, уређаје и постројења. 

 Инвестиције у развој управљања и пословања ЈВП. 
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8.1 ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА РЕГИОНАЛНИХ 
СИСТЕМА И ДРУГИХ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА 

Актуелно стање инфраструктуре за управљање водама карактерише различита способност 
објеката за функционисање и реализацију пословних процеса. 

Побољшање актуелног стања у области управљања водним објектима неминовно захтева 
изградњу нових, али и обнављање, реконструкцију и модернизацију постојећих водних објеката.  

 

8.1.1 РАДОВИ ЧИЈА СЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИРА СРЕДСТВИМА БУЏЕТА АПВ И 
СОПСТВЕНИМ СРЕДСТВИМА ЈВП 

У периоду од 2022. до 2024. године планирано је да се изведу радови на изградњи, 
реконструкцији и санацији, а чија се реализација финансира средствима буџета АПВ и 
сопственим средствима ЈВП, у вредности 1,07 милијарди динара. 

Ови радови обухватају:  

 реконструкције каналске мреже  

 реконструкције круне насипа  

 ревитализацију канала 

 реконструкцију грађевинског дела водних објеката  

 реконструкцију пумпних агрегата  

 изградњу далековода и трафо-станица за потребе снабдевања електричном енергијом 
црпних станица  

 изградњу, реконструкцију и санацију мостова на регионалним подсистемима 

 реконструкцију и санацију опреме црпних станица и других водних објеката 

 инсталирање противпровалних алармних система на водним објектима, и сл. 

Посматрано по годинама улагања износе: 

 2022 – 621,59 милиона динара (од тога 501,59 радови уговорени у 2021. години) 

 2023 – 200 милиона динара 

 2024 – 250 милиона динара. 

 

8.1.2 РАДОВИ ЧИЈА СЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИРА СРЕДСТВИМА ЗАЈМА ФОНДА 
ЗА РАЗВОЈ АБУ ДАБИЈА  

Уговором о зајму између Владе Републике Србије и Фонда за развој Абу Дабија за финансирање 
развоја система за наводњавање - I фаза, који је потврђен Законом и објављен у „Службеном 
гласнику РС - Међународни уговори“, бр. 5/2014, створени су услови за финансирање 
наводњавања. 

У другој половини 2017. године почела је изградња прве фазе система за наводњавање. Започето 
је 11 пројеката на територији АПВ, укупне вредности 11,07 милиона евра, чиме се омогућава 
довод воде за наводњавање на површини од 23.854 ha. Радови су завршени у потпуности. 
Истовремено је затражено и добијено одобрење Абу Даби фонда за продужетак рока за 
коришћење средстава зајма до 31.12.2021. године 

Половином 2018. године добијено је накнадно одобрење од Абу Даби фонда за још један, 12. 
пројекат на територији АПВ за који је била спремна техничка документација и који се налазио у 
почетној студији изводљивости. Реч је о пројекту Кула - Мали Иђош - коначна фаза, уговорне 
вредности 3,62 милиона евра и који је завршен 2020. године. 

Друга фаза изградње система за наводњавање у Војводини из Абу Даби фонда је у току, обухвата 
10 пројеката, за које је предвиђено да ће бити окончани до краја 2022. године. 

Од уговорених 10 пројеката у фази 2, радови су завршени само на пројекту Регионални подсистем 
Кикинда – системи Велики и Наковски. Сви остали пројекти су у току и уговорени рокови су 
продужени анексима уговора. У току 2022. године очекује се завршетак свих радова на 
преосталих девет пројеката.  

То су следећи пројекти:  
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 изградња црпне станице и потисног цевовода на Регионалном подсистему „Мали Иђош“ 

 изградња бране и акумулације Мали Иђош 

 изградња и опремање Црпне станице „Јабука“ на двонаменском систему „Надела“  

 изградња и опремање Црпне станице „Стари Бановци“ на Регионалном подсистему 
„Источни Срем“  

 изградња магистралноиг канала СБ-о на истом подсистему 

 санација доводног канала и уређење водотока на Регионалном подсистему „Плазовић“  

 изградња Црпне станице „Крстур“ 

 уређење каналске мреже на Регионалном подсистему „Кикинда“  

 уређење каналске мреже на двонаменском систему „Перлек“  

 изградња Црпне станице „Манђелос 3“. 

Уговорено је извођење шест пројеката укупне вредности 14,28 милиона евра. Планирано је даље 
уговарање пројеката до износа 33,99 милиона евра у току 2022. године. Рокови за извршење за 
све пројекте су 365 дана, осим пројекта за ЦС Јарак и РУ (регулациона устава) где је рок 500 
дана.  

Извођачи су у почетком марта 2022. године уведени у посао, осим на пројекту Регионални 
подсистем Плазовић - опремање Црпне станице Колут. 

Вредност радова друге фазе је око 13,3 милиона евра и њима ће бити омогућено наводњавање 
на нових 30.612 ha земљишта у Банату, Бачкој и Срему. 

Планирано је да се у 2023. и 2024. години изведу радови у вредности 16,99 милиона евра. 

 

8.1.3 ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА У ЦИЉУ ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ПАВЛОВАЧКОГ И 
БОРКОВАЧКОГ ЈЕЗЕРА ЗА ПОТРЕБЕ НАВОДЊАВАЊА ФИНАНСИРАНА 
СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (EBRD) 

Између Републике Србије, Јавног Водопривредног Предузећа „Воде Војводине”, општине Рума, 
града Сремске Митровице и Европске банке за обнову и развој закључен је уговор за Програм за 
отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза II. 

С тим у вези, Банка је Републици Србији одобрила зајам до 15 милиона евра који ће се користити 
за финансирање примарне инфраструктуре за наводњавање у близини акумулационих језера 
Павловци и Борковац на Фрушкој гори, Војводина (северна Србија). Предмет пројекта је 
водоснабдевање Павловачког и Борковачког језера за потребе наводњавања. 

Водоснабдевање Павловачког и Борковачког језера за потребе наводњавања, омогућиће се 
преузимањем 1 m3/s воде из канала Јарачка Јарчина. Транспорт воде би се обезбедио преко 
црпне станице и потисног цевовода. Вештачка језера би послужила као акумулације и омогућила 
би снабдевање 3.500 ha воћњака и винограда. 

Реализација пројекта подразумева изградњу следећих капацитета: 

 Изградња нове црпне станице Кудош 1 на обали канала Јарачка Јарчина, капацитета 1 
m3/s. 

 Постављање цевовода пречника 1.100 mm (под притиском) који ће пратити водоток Кудош. 

 На месту одвајања цевовода за Павловачко и Борковачко језеро, уместо црпне станице 
Кудош 2, пројектоваће се затварачница са затварачима са електро погоном. Овиме ће се 
избећи изградња и друге трафостанице која би морала да се изгради у случају постојања 
ЦС Кудош 2 и део система ће користити обновљиве изворе енергије. 

 Постављање цевовода под притиском од затварачнице са вентилима до језера Борковац. 

 Постављање цевовода под притиском од затварачнице са вентилима до језера Павловац. 

 

  



Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2022. до 2024. године 
 

 

Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад 71 

8.1.4 ПРОЈЕКТИ ЧИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ КРЕДИТА МЕЂУНАРОДНЕ 
БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (IBRD) 

Република Србија и Међународна банка за обнову и развој су закључили Споразум о зајму, који 
се односи на Пројекат интегрисаног развоја коридора реке Саве и Дрине применом вишефазног 
програмског приступа. Циљ Пројекта интегрисаног развоја коридора реке Саве и Дрине применом 
вишефазног програмског приступа је побољшање заштите од поплава, прекогранично управљање 
водним ресурсима у деловима сливова река Саве и Дрине. Пројекат ће се финансирати на основу 
Споразума о зајму у укупном износу од 78,2 милиона долара за територију Републике Србије. 

Активности се реализују у четири компоненте. Планиране активности у надлежности ЈВП „Воде 
Војводине“ су део компоненте 1 и компоненте 3.  

Компонента 1 - Интегрално управљање и развој коридора реке Саве, пројекти на територији АП 
Војводине: Изградња и реконструкција насипа на левој обали Саве од Прогара до Купинова за 
заштиту од поплава у Републици Србији, Реконструкција одбрамбене линије на левој обали Саве 
код Кленка у Републици Србији, Санација леве обале Саве код Јарка, Стабилизација леве обале 
реке Саве код Попове Баре, надвишење насипа на реци Сави у Мачванској Митровици за заштиту 
од поплава.  

Компонента 3 - Припрема и управљање пројектима, и то: припрема пројеката за фазу 2 на 
територији АП Војводине, активности које укључују израду: студије изводљивости задржавања 
поплава Моровић - Спачка ретензија и пројекта заштите од поплава и одводњавање у Срему 
фаза I и институционално јачање и управљање пројектима. 

 

8.2 ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОПРЕМУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Ради замене истрошених и дотрајалних основних средстава и развоја и унапређења делатности, 
у планском периоду 2022-2024. година, биће изведена улагања укупне вредности 613,42 милиона 
динара, како је приказано у табели у наставку. 

 

Табела 8.2.1: План инвестиционих улагања у добра (000 динара) 

Рачун Позиција 2022. 2023. 2024. 

012 Софтвери 14.568 15.005 15.455 

022 Грађевински објекти 14.400 14.832 15.277 

023 Опрема: 170.952 173.856 179.072 

  Канцеларијска опрема 23.496 24.201 24.927 

  Средства транспорта и везе 54.204 68.932 71.000 

  Опрема за радове у водопривреди 65.076 51.702 53.253 

  Остала опрема 28.176 29.021 29.892 

  Укупно: 199.920 203.693 209.804 

 

  




