На основу члана 2. став 1. Закона о отклањању последица поплава у Републици
Србији („Службени гласник РС”, бр. 75/14, 64/15 и 68/15 – др. закон) и члана 42. став 1.
Закона о Влади („Службени гласник PC”, бр. 55/05, 71/05 − исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 − УС, 72/12, 7/14 − УС и 44/14),
Влада доноси

УРЕДБУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О УТВРЂИВАЊУ ДРЖАВНОГ
ПРОГРАМА ОБНОВЕ ОШТЕЋЕНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА УРЕЂЕЊЕ
ВОДОТОКА, ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА, ЕРОЗИЈЕ И
БУЈИЦА И ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ
Члан 1.
У Уредби о утврђивању Државног програма обнове оштећених водних објеката
за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних
објеката за одводњавање („Службени гласник РС”, бр. 86/14 и 103/14) у Државном
програму обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за
заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање, у одељку 8.
Процена потребних финансијских средстава и извор финансирања у ставу 1. број:
„3.146.952.822” замењује се бројем „3.248.953.950”, а у ставу 2. у табели број:
„1.059.567.606” замењује се бројем: „1.161.568.734”.

У Прилогу 1. Преглед оштећених водних објеката за уређење водотока, водних
објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање, у
делу табеле који се односи на Јавно водопривредно предузеће „Београдводе”, под
називом: „ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „БЕОГРАД” (спољне воде), после реда под редним
бројем 21. додају се четири реда са одговарајућим колонама под редним бр. 22, 23,24. и
25. и текст који гласи:
„
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Колубара

С.3
.

С.3.5.
2.

Оштећење и
запуњеност муљем,
вегетацијом и
отпадом – смањена
функционалност
заштитних објеката

Отварање
протицајног
профила

Обреновац

Колубара
од km
11+190 до
km
12+710

Оштећење и
запуњеност муљем,
вегетацијом и
отпадом – смањена
функционалност
заштитних објеката

Отварање
протицајног
профила

Обреновац

Тамнава
од km
0+000 до
km
13+850

Оштећење и
запуњеност муљем,
вегетацијом и
отпадом – смањена
функционалност
заштитних објеката
Оштећење и
запуњеност муљем,
вегетацијом и
отпадом – смањена
функционалност
заштитних објеката
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Трстениц
а

С.3
.

С.3.5.
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Обреновац

Трстеница
од km
0+000 до
km 2+650

Колубара

С.3
.

С.3.4.
С.3.5.

Обреновац

Колубара
од км
0+000
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1.882.696

1.882.696

34.488.711

34.488.711

Отварање
протицајног
профила

3.629.721

3.629.721

Отварање
протицајног
профила
измуљењем

60.000.000

60.000.000

„

У истој табели, на крају, после речи: „УКУПНО: ВОДНО ПОДРУЧЈЕ
„БЕОГРАД” (спољне воде)” број „871.552.671” замењује се бројем „971.553.799” и број
„883.734.389” замењује се бројем „983.735.517”.
У истој табели, у делу који се односи на хитне истражне и студијске радове
(техничка документација, експертизе и истраге за хитне радове) за водно подручје
„Београд”, после реда под редним бројем 1. додаје се ред са шест одговарајућих колона
под редним бројем 2. и текст који гласи:
„
2.

Геодетско снимање
и израда елабората
за измуљење
Колубаре од
км 0+000

2.000.000

2.000.000

„
У истом делу табеле на крају, додаје се текст који гласи:
„УКУПНО: ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „БЕОГРАД” (хитни истражни и студијски
радови) износе 82.000.000 динара”.
У истој табели у делу „Рекапитулација”, под редним бројем 1, у колони 5 број
„871.552.671” замењује се бројем „971.553.799”, а у колони 6 број „883.734.389”
замењује се бројем „983.735.517”.
У истој табели у делу „Рекапитулација“, под редним бројем 3, у колони 4 и 6
број „80.000.000” замењује се бројем „82.000.000”.
У истој табели укупно: број „140.098.327” замењује се бројем „142.098.327”,
број „919.469.279” замењује се бројем „1.019.470.407” и број „1.059.567.606” замењује
се бројем „1.161.568.734”.
У табели на крају Прилога 1, који се односи на укупно потребна средства за
реализацију Државног програма обнове за ЈВП „Србијаводе”, ЈВП „Воде Војводине” и
ЈВП „Београдводе”, број „1.059.567.606” замењује се бројем „1.161.568.734”, а број
„3.146.952.822” замењује се бројем „3.248.953.950”.
Члан 2.
У одељку 6. Рокови за спровођење мера, после става 2. додаје се став 3. који
гласи: „У случају да поједини хитни радови на санацији водних објеката за уређење
водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за
одводњавање нису завршени, због недостатака финансијских средстава, исти се могу
реализовати, уз сагласност Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја, до
31. децембра 2015. године. ”
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Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
05 Број: 110-8152/2015-1
У Београду 6. августа 2015. године
ВЛАДА

Тачност преписа оверава
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Новак Недић

ПРЕДСЕДНИК
Александар Вучић с.р.
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