
 

ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" 
НОВИ САД 
Број: I – 7/7 
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Б И Л Т Е Н   бр.1 
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА  

 

21.01.2023. године 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водоток 

Дужина одбрамбене линије 
(km) 

редовна 
одбрана 

ванредна  
одбрана 

Марковачки поток 
Брана „Велико 
Средиште“ 

 локалитет 

Сава 48,19 1,00 

   

   

Укупно: 48,19 1,00 

СВЕУКУПНО: 49,19 

ЈВП "Воде Војводине" -Служба за заштиту од спољних вода, Нови Сад 

 



 

 

I ПРЕГЛЕД  ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА 

 

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

1. Водна јединица “Јужни Банат - Вршац“, дана 20.01.2023. године у 1000 часова при 
водостају + 380 cm на меродавном водомеру, на телу бране „Велико Средиште“, 
Наредбом бр.1., проглашена је ВАНРЕДНА одбрана од поплава, на Брани Велико 
Средиште: 

 Д.21.4.2. Брана са ретензијом „Велико Средиште“ на Марковачком потоку (km 
3+800). 

 
2. Водна јединица „Источни Срем“, дана 20.01.2023. године у 1100 часова при водостају + 
402 cm на меродавном водомеру „Шабац“, Наредбом бр.2., уведена је РЕДОВНА 
одбрана од поплава на реци Сави: 

 С.1.4. Лева обала Саве у зони Кленка (3,88 km) 
 
3. Водна јединица „Босут – Сремска Митровица“, дана 20.01.2023. године у 700 часова 
при водостају + 872 cm на меродавном водомеру „Јамена“, Наребом бр.3., уведена је 
РЕДОВНА одбрана од поплава на реци Сави: 

 С.2.3.4. Леви насип уз Саву код Сремске Раче, у зони одбрамбеног насипа од km 
155+500 до km 156+500 (1,0 km), деоница на којој се изводе радови на изградњи 
аутопута Кузмин-Бијељина и моста преко реке Саве код Сремске Раче. 

 
4. Водна јединица „Босут – Сремска Митровица“, дана 21.01.2023. године у 700 часова 
при водостају + 468 cm на меродавном водомеру „Шабац“, Наредбом бр.4., уведена је 
РЕДОВНА одбрана од поплава на реци Сави: 

 С.2.1.1. Леви насип уз Саву код Хртковаца, 6.65 km (100+000-106+650). 

 С.2.1.2. Одбрамбена линија уз Саву од Хртковаца до Јарка, од ушћа канала Врањ 
у Хртковцима до ушћа канала Јарачка Јарчина у Јарку (106+650-109+601,49) 2,95 
km. 

 
5. Водна јединица „Босут – Сремска Митровица“, дана 21.01.2023. године у 700 часова 
при водостају + 968 cm на меродавном водомеру „Јамена“, Наредбом бр.5., уведена је 
РЕДОВНА одбрана од поплава на реци Сави: 

 С.2.3.4. Леви насип уз Саву код Сремске Раче, 14.10 km (145+000-160+100) 

 С.2.3.5. Леви насип уз Саву код Јамене, 20.61 km (160+100-180+710) 
 
6. Водна јединица „Босут – Сремска Митровица“, дана 21.01.2023. године у 700 часова 
при водостају + 968 cm на меродавном водомеру „Јамена“ укинута је редовна и 
проглашена је ВАНРЕДНА одбрана од поплава на реци Сави: 

 С.2.3.4. Леви насип уз Саву код Сремске Раче, у зони одбрамбеног насипа од km 
155+500 до km 156+500 (1,0 km), деоница на којој се изводе радови на изградњи 
аутопута Кузмин-Бијељина и моста преко реке Саве код Сремске Раче. 

 
 

Р.О. редовна одбрана 

В.О.  ванредна одбрана 

ВОДОТОК ВОД. СТАНИЦА Р.О. В.О. 
ВОДОСТАЈ 
20.01.2023. 

ВОДОСТАЈ 
21.01.2023. 

Марковачки поток 
водомер на телу бране 
„Велико Средиште“ 

200 250 380 434 (+54) 

Сава 

Јамена 860 960 872 (+158) 968 (+96) 

Шабац 400 500 376 (+102) 468 (+92) 



 

ВЈ „Јужни Банат - Вршац“, Сектор Д.21  

Д.21.4.2. Брана са ретензијом „Велико Средиште“ на Марковачком 
потоку (km 3+800). 

локалитет  
(ванредна одбрана) 

ВЈ „Источни Срем“, Сектор С.1  

С.1.4. Лева обала Саве у зони Кленка (3,88 km) 3,88 km (редовна одбрана) 

ВЈ „Босут – Сремска Митровица“, Сектор С.2  

С.2.1.1. Леви насип уз Саву код Хртковаца, 6.65 km (100+000-
106+650). 

6,65 km (редовна одбрана) 

С.2.1.2. Одбрамбена линија уз Саву од Хртковаца до Јарка, од 
ушћа канала Врањ у Хртковцима до ушћа канала Јарачка Јарчина 
у Јарку (106+650-109+601,49) 2,95 km. 

2,95 km (редовна одбрана) 

С.2.3.4. Леви насип уз Саву код Сремске Раче, 14.10 km (145+000-
160+100) 

14,10 km  
(редовна одбрана) 

С.2.3.4. Леви насип уз Саву код Сремске Раче, у зони 
одбрамбеног насипа од km 155+500 до km 156+500 (1,0 km), 
деоница на којој се изводе радови на изградњи аутопута Кузмин-
Бијељина и моста преко реке Саве код Сремске Раче. 

1,00 km  
(ванредна одбрана) 

С.2.3.5. Леви насип уз Саву код Јамене, 20.61 km (160+100-
180+710) 

20,61 km (редовна 
одбрана) 

 
III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА 

 Ниво воде у ретензији бране „Велико Средиште“ је у стагнацији. 

 Водостаји на Сави су у порасту. 

IV  ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ 

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

ВОДНА ЈЕДИНИЦА: ОБЈЕКТИ ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ 

„Јужни Банат - Вршац“,  Д.21.4.2. 

На снази је ванредна одбрана од поплава на брани „Велико 
Средиште“. Нема пријављених негативних појава на објектима бране. 
При тренутном нивоу у акумулацији прелив бране није активиран. 
Низводно од бране вода се евакуише кроз темељни испуст, чији је 
капацитет до 5,0 m

3
/s. У тренетном режиму рада нема опасности по 

низводно подручје.  
Даје се налог секторском руководиоцу, када се за то стекну услови, да 
изврши чишћење решетки темељног испуста. 

„Источни Срем“ С.1.4. 
На снази су мере редовне одбране од поплава. Затворени су пропусти 
на km 87+875, km 88+624 и на km 88+980. 

„Босут – Сремска Митровица“ 

С.2.1.1. Проглашена је редовна одбрана од поплава. 

С.2.1.2. Проглашена је редовна одбрана од поплава. 

С.2.3.4. 

Проглашена је редовна одбрана од поплава на насипу код Сремске 
Раче на 14,10 km. На деоници на којој се изводе радови на изградњи 
аутопута Кузмин-Бијељина и моста преко реке Саве код Сремске Раче 
укинута је редовна и проглашена ванредна одбрана од поплава у 
дужини од 1,00 km. Потребно је да инвеститор ЈП „Путеви Србије“ и 
извођача „Tasyapi Insaat Taahhut Sanayi ve Ticaret А.S. предузму све 
мере и радове на обезбеђењу градилишта на изградњи моста код 
Сремске Раче у зони насипа.   

С.2.3.5. Проглашена је редовна одбрана од поплава. 

 
Доставити: 

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

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

3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац  одбране од поплава – Директор 
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације 
5. „Тамиш Дунав“ доо Панчево 
6. „Галовица“ доо Земун 

7. ЈП „Путеви Србије“ 
8. „TasyapiInsaatTaahhut Sanayi ve Ticareat A.S 

9. РХМЗ Србије 



 

10. ЈВП „Србијаводе“ Београд 
11. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад 
12. Републички центар за обавештавање, БГД 
13. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој 

 
 
Руководилац за одбрану од поплава 

             на подручју ЈВП "Воде Војводине" 
 
                         Раде Марчетић, дипл.грађ.инж. 


