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Један од првих сачуваних записа о поплавама на сливу Западне Мораве потиче из XVI 
века у којем се говори о поплавама коју је начинила река Рашка. 
Године 1731. од поплава је страдао Нови Пазар и том приликом је однето 9 мостова и 36 
кућа. 
Шире је познат случај поплаве манастира Студеница из јуна 1864. године, забележен на 
спомен – камену који се чува у студеничкој порти. 
Месеци јуни и јули те године били изузетно водни у целој Србији и да су надошле реке биле 
начиниле огромне штете становништву и имовини. О томе обавештава и ондашња штампа, па 
се тако у новосадском “Српском дневнику” од 3. јула 1864. може прочитати: “21. јуна 1864. 
година из Београда јављају: Код нас је страшно пострадао свет од потопа. У јагодинској 
нахији као сиње море ухватио је поводањ 11 села и све је вода однела. Стока и усеви 
затрвени су. Људи по 3 – 4 дана висише по дрвећу или по таванима од кућа док им нису с 
лађама у помоћ дошли, тако је пострадало много села у нахији ћупријској, пожаревачкој 
и смедеревској “. 
Што се Чачка тиче и овде је било неопходно истраживање архивске грађе. Бедем (насип од 
глиновитог материјала) у Чачку је грађен 1864.год. након поплава које су се догодиле у 
периоду 5-6/17-18.11.1864.год. (''Због облиних киша варош Чачак је била поплављена. Вода 
је ушла у све ниже куће и дућане од Великог до Малог пијаца. Људи су спашавали децу на 
коњима. Црква није била поплаваљена. За поплаву вароши окружни начелник Петар 
Стојковић окривио је општину која је одбила предлог инжењера да се изгради насип 
пшрема Морави''-Историја Чачка Хронологија од праисторије до 2000.год.-Историјски 
архив Чачак 2009.год.), затим 1869.год (почела градња бедема узводно од Чачка и регулисање 
Лозничке реке кулуком грађана за време начелника Илије Коцића и председника чачанске 
општине Владимира Хаџића), а потом и 1896.год. (поплава од 28.10. до 09.11.1896.год.-
нанела је огромну материјалну штету и људске жртве. Вода је надошла ноћу тако да је 
направила велику панику у вароши. Од целокупне вароши  од 80 ха, ван воде је остало свега 
6 ха!)  
 



Има још једна позитивна последица велике поплаве од 1896. године, која је дошла без икаквих 
напора грађана: Западна Морава је тада напустила своје старо корито, и створила ново, данашње 
корито. Пре ове поплаве, она је текла Ломином улицом, затим преко вашаришта и улицом Др. 
Мишовића излазила је у Шипетића аде. 



 
До 1897.год урађено је 1.750 м` бедема (плаћан 2дин/м3!). Наставак градње бедема је био 
1926.год., а исти је надвишен и појачан 1965.год. (видети слику). Најинтезивније је грађен у 
фазама у периоду од 1967-1983.год. Чемерница (лева притока) је пројектована 1955.год., а 
грађена у периоду од 1957-1961 (-2).год. 

 

Надвишење и ојачање бедема 1965.год. у Чачку 
Ледене поплаве су у прошлости биле честа појава. У долини Мораве 

забележене су 1935., 1937., 1940., 1942., 1956., 1963. 

 
 



Важни забележени догађаји о бујичним водама на Ибру: 
 

Катастрофални надоласци бујице Буковац, догодили су се (Гл. пројекат је рађен 
1960.год. – прим.)  у следећим периодима: 

1907.год. – том приликом падавине у сливу су биле такве да су однеле све воденице у 
сливу, а огромне количине крупног камења и наноса – прегградиле су –ибар и 

''отерале'' га на леву обалу (ближе путу) ! 
1911.год. – надолазак Буковца је био још јачи и Ибар је у потпуности прегражен 

материјалом (!!!) који засуо чак пут на супротној обали (висинска разлика Ибра и пута 
је 13 м`!!!); њиве које су биле испод пута на левој обали – потпуно су уништене; ваља 
напоменути да данашња железничка пруга нижа од пута на другој обали за 3 метра! 
Августа 1955.год. – овом приликом су бујична лава и покренути материјал из слива 

депоновани у кориту ибра у дужини од око ~ 80 метара, а само корито Ибра се 
значајно издигло 

 О потоку Пивница извештавао је и Јован Цвијић 1897.год. када је описао велики 
поводањ којим је Пивница преградила Ибар и ''отерала га'' у десни рукавац 

(''...приликом јаког пљуска који је трајао око 2 сата у лето 1897.год. Пивница 
наносећи огромну плавину чија је чеона страна била дугачка око ~ 50 м` и 

састављена од серпентинског песка и блокова  - померила је Ибар на десетину 
метара према десној обали!'') 

 
 



У време изградње пруге Краљево – Рашка (односно Београд – Скопље преко 
Приштине) у периоду од 1927 – 1931 године (Краљевина Југославија), изграђени 
су неки од објеката за заштиту пруге од ерозионих наноса и бујичних поплава. 

Инвеститор је (по сазнању) била Железница Краљевине Југославије. Већ у току 
1934.год, изграђене су две депонијске преграде на Церјанском потоку који је 

десна притока Ибра у који се улива код села Церје. 
  

 
И тако из године у годину, у старим рукописним књигама, детаљно су описане 

велике поплаве, “потопи” који су изазвали глад, пустош, епидемије. 
 
 

 У циљу отклањања последица од елементарних непогода изазваних ерозијом 
земљишта и појавом бујичних водотокова, Србија је значајнију борбу започела 
50-их и 60-их година ХХ века, када су због усвајања низа позитивних законских 

прописа у овој области – створени услови за ефектнију борбу са значајнијим 
организационим активностима у циљу иницирања систематског и планског рада 

на заштити од ерозије, бујица и поплава.   
 
 
 



 
ПОЈМОВНИК 
  
Водостај  
Вертикално растојање нивоа воденог огледала од нуле на скали водомера, изражено у 
центиметрима, са предзнаком ''-'' ако је ниво воде нижи од нулте тачке.  
 
Елементарна непогода  
Се може дефинисати као стање на одређеном простору, на коме је за веома кратко време 
услед деловања природних или антропогених фактора дошло до таквог оштећења 
материјалних и културних добара, односно угрожености здравља или живота људи и 
животне средине у таквом обиму да им је последице немогуће отклонити у пожељно 
време са устаљеним методама рада и са постојећом организацијом.  
 
Катастрофа  
Комбинација два елемента, самог догађаја и људске осетљивости. Катастрофа се догоди 
тако што у толикој мери изазове осетљивост људи који живе у одређеној заједници тако 
да су њихови животи директно угрожени или је велика штета нанета економским и 
друштвеним структурама, због чега је смањена шанса за опстанком.   
 
Мрежа хидролошких станица површинских вода  
Скуп свих хидролошких станица на природним и вештачким водотоцима на територији 
Републике Србије, које се налазе у надлежности Републичког хидрометеоролошког 
завода (Завод) и чије се одржавање и функционисање финансира из буџета Републике 
Србије.  
 
 



Поплавa 
поплава је уобичајена за веће реке и након њих је могуће обновити пољопривредну производњу 
и наставити живот у природном окружењу 
 
Бујицa 
карактеристичнa je за мање водотоке и обзиром на муњевит настанак и сразмерно кратко трајање 
– има изразито рушилачки карактер, након чега је понекад, веома тешко обновити домаћинства и 
привреду на погођеном подручју. 
 
 Обала 
појас земљишта ширине до 10 м који се налази непосредно уз корито водотока, језера, 
акумулација и других површинских вода 
  
Инундација 
појас корита за велику воду изван главног корита који је ограничен високим тереном или  
насипима  

 



КАРАКТЕРИСТИКЕ СЛИВА ЗАПАДНЕ 
МОРАВЕ 

 



ПОВРШИНА СЛИВА 15.775 КМ 2 

 Слив Западне Мораве обухвата значајан део западне и југозападне Србије и простире се на површини од 15 805 км2 (15.775 км2). У сливу 



 
 
Геоморфолошки услови 
 Највиша тачка слива је на планини Хајле 2 400 мнм, док је најнижа на саставу 
Западне и Јужне Мораве и износи 127 мнм, што значи да распон надморских висина 
слива износи око 1 800 м. 
 
 
 
 
  
 

Стабилност речне трасе и флувијална ерозија 
Развој меандера је условио померање корита и флувијална ерозија је веома 
изражена 



Шема хидрографске мреже слива Западне Мораве 
 

 



Хидрографска мрежа слива Западне Мораве 
Хидрографска мрежа сливног подручја Западне Мораве је врло развијена и обухвата 
неколико стотина водотока, различитих величина. 
Река Западна Морава настаје спајањем Моравице и Ђетиње у Пожешкој котлини, код 
села Лепосавића, на 298 мнм. Директних притока Западне Мораве има преко сто.  
 
Постоји неколико притока Западне Мораве са површином слива ~ 500 км2. То су: 
Ибар (7 925 км2), Моравица (1513 км2), Ђетиња (1210 км2) Расина (990 км2), 
Чемерница (629 км2), Гружа (617 км2).  
Слив реке Ибра представља посебну хидрографску и геоморфолошку целину у оквиру 
сливног подручја Западне Мораве, у чијој укупној површини учествује са 54%. Ибар 
има неколико значајнијих директних притока, од којих су највеће Ситница (2 590 
км2), Рашка (1 036 км2) и Студеница (541 км2). 
 

 
Регулациони радови на Западној Морави и притокама 
Већина регулационих радова на Западној Морави урађена је у периоду од 1965. до 
1969. године, а само мали број пре и после овог периода. Регулациони радови су 
изведени на девет одвојених деоница дуж целог тока Западне Мораве.  
Генерални пројекат уређења Западне Мораве, Институт за водопшривреду 
‘’Јарослав Черни’’, Београд 2007.год.  



НАСИПИ 
Западна Морава нема континуалан систем за одбрану од поплава 
 
                                      систем за одбрану од поплава у долини Западне Мораве 

Објекти за заштиту од поплава који су изграђени дуж Западне Мораве са објектима дуж 
притока формирају касете, које су приказане на слици И−4. Касете су углавном 
просторно затворене насипима, високим тереном или саобраћајницама 

 



Прелази нафтовода и гасовода 
прелаз гасовода код Сталаћа на км 3+618 

прелаз гасовода код Крушевца на км 10+662 
прелаз гасовода код Чачка на км 153+082 

прелаз гасовода код Јелен дола на км 174+951 
 



Бране и хидроелектране 
Основне карактеристике хидроелектране и акумулације "Овчар Бања" и "Међувршја“ 

 
 

ХЕ "Овчар Бања" 
Површина слива                          3155   км2 
Средњи протицај (1926-1985)    34,50                                м3/с 
Инсталисан протицај ХЕ              40   м3 

       Гарантован протицај                                    3,75             м3/с          
Дужина акумулације               7,5   км 

  
ХЕ "Међувршје" 

Површина слива                           3165   км2 
Средњи протицај (1926-1985)         34,35 м3/с 
Инсталисан протицај ХЕ                        40   м3/с 
Гарантован протицај                          3,75 м3/с 
Дужина акумулације                          10,0 км 

 



Смернице дефинисане у Водопривредној основи Републике Србије 
 

Oбласт коришћења вода 
 

Водоснабдевање 
 

Наводњавање 
 

Хидроенергетика  
Природни хидроенергетски потенцијал Западне Мораве са просечним протоком од 

119 м3/с и падом од 168 м процењен је на 766.106 кWh/god 
 

Пловидба 
У будућности је предвиђена изградња пловидбеног система на делу Западне Мораве 

до Краљева који би био део Великоморавског пловног пута. 
 

Рибарство 
 

Област заштите вода 
није на задовољавајућем нивоу Постојање одређеног броја депонија продукује 

значајна загађења и иницира њихово дислоцирање и санирање простора који су били 
изложени загађењу. 

 



 
Област заштите од вода 
Уређење водотока и заштита од поплава 
Регулациони радови на Западној Морави рађени су кроз дужи временски период, али је највећи обим 
реализован у периоду од 1965. до 1969. године на неколико одвојених деоница: код Сталаћа, 
Мрзенице, Јасике, Трстеника, Милочаја, Горичана, Мрчајеваца, на деоници Лозничка 
река−Љубић−Парменац и код Драгачева.  
На притокама Западне Мораве, регулациони радови су изведени на Расини, Мусиној реци, Лозничкој 
реци, Чемерници, Деспотовици, Ђетињи и Скрапежу. Постојећи насипи поред Западне Мораве налазе 
се у зонама Чачка, Крушевца и Трстеника.  
Глобално се може закључити да је стање задовољавајуће, изузев на локалитетима дуж десне обале у 
Трстенику и леве обале у зони Чачка. На Западној Морави изграђено је око 85 км обалоутврда, као и 
напери, паралелне грађевине, прагови, просеци и друге регулационе грађевине. 
При решавању проблема заштите од поплава и уређења водотока треба тежити да се решења уклопе у 
комплексне и вишенаменске водопривредне подухвате, водећи рачуна о техничко−економским и 
еколошким критеријумима, као и о условима и ограничењима 
Ерозија, бујице и речни нанос 
Ерозиони процеси на територији Србије су класификовани у пет категорија (од врло слабе до 
екцесивне). Подручје Западне Мораве са површином слива од 15 465 км2 има екцесивну ерозију на 
830 км2, јаку ерозију на 3 120 км2, средњу ерозију на 5 334 км2, слабу ерозију на 5 423 км2, врло 
слабу на 1 098 км2.  
Експлоатација материјала из речног корита треба да се врши плански и контролисано на потезима на 
којима не постоји опасност од појаве флувијалне ерозије.  
Одводњавање 
Мелиорационо подручје Западне Мораве покрива 770 000 ха. У сливу Западне Мораве постоје већи 
земљишни комплекси који се бране од спољних вода са виших терена из већих и мањих водотока. У 
будућности приоритетни задатак у области одводњавања представља оспособљавање постојећих 
потока који пролазе кроз поља и уређење каналске мреже и пратећих објеката на површинама старих 
система за наводњавање на око 8 500 ха између Сталаћа и Чачка 

 



ДОГАЂАЈ 
 На захтев Републичког штаба за ванредне ситуације, Влада Републике Србије 
прогласила је 15. маја ванредну ситуацију на територији читаве државе због поплава и 
обилних падавина.  

Сателитска слика облачности за 13 мај 2014.год. 





ЈВП “СРБИЈАВОДЕ” 
септембар 2012 Анализа количине падавина од 14-15 маја 2014.год. 





 
Киша је падала непрекидно 14. и 15. маја. Количине падавине биле су рекордне, а на 

неким локацјама у западним деловима Републике Србије су надмашиле трећину 
укупних годишњих падавина. У већини крајева су се кретале од 50 l/m² до 100 l/m², у 

западној Србији од 170 l/m²до 220 l/m², а у неким местима у околини Ваљева 
прелазиле су 300 l/m². Најмање кише је пало на северозападу, југу и југоистоку земље 

и у југоисточном Банату 

 

Мрежа станица површинских вода – 
Хидролошке реонске станице (ХРС) и 

сливови : 
1.Нови Сад 2.Ваљево 3.Пожаревац 

4.Краљево 5.Ниш 6. Приштина 

 



Изохијете укупне количине падавина на територији Републике Србије у 
периоду од 12. до 18. маја 2014. године. 

 



Инострани медији и агенције о поплавама на Балкану 

У периоду од 12. до 18. маја 2014. године 
оборени су бројни падавински рекорди!!! 



ПРИКАЗ ПОДАТАКА ИЗВЕШТАЈНИХ СТАНИЦА ЗА 
ПЕРИОД 13/19. 05.2014. 

 

Брана ‘’Међувршје’’ дана 
15.05.2014.год. 



СТАНИЦА: ГУЧА 
РЕКА: БЈЕЛИЦА 
СЛИВ: ЗАПАДНА МОРАВА 
ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1961 
КОТА "0" (m n.J.m.):  329.19 
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): 16.5 
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): 239  



СТАНИЦА: ГРАДИНА 
РЕКА: МОРАВИЦА 
СЛИВ: ЗАПАДНА МОРАВА 
ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1973 
КОТА "0" (m n.J.m.):  377.63 
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): 29.5 
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): 735  



СТАНИЦА: КРАТОВСКА СТЕНА 
РЕКА: ЗАПАДНА МОРАВА 
СЛИВ: ЗАПАДНА МОРАВА 
ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1978 
КОТА "0" (m n.J.m.):  290.44 
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): 177.76 
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): 3077  



СТАНИЦА: МИЛОЧАЈ 
РЕКА: ЗАПАДНА МОРАВА 
СЛИВ: ЗАПАДНА МОРАВА 
ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1986 
КОТА "0" (m n.J.m.):  194.27 
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): 103.9 
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): 4658  



СТАНИЦА: РАШКА 
РЕКА: ИБАР 
СЛИВ: ЗАПАДНА МОРАВА 
ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1923 
КОТА "0" (m n.J.m.):  392.54 
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): 93.3 
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): 6270 



СТАНИЦА: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ 
РЕКА: ИБАР 
СЛИВ: ЗАПАДНА МОРАВА 
ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1935 
КОТА "0" (m n.J.m.):  224.68 
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): 26.5 
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): 7818 



СТАНИЦА: РАВНИ 
РЕКА: РАСИНА 
СЛИВ: ЗАПАДНА МОРАВА 
ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1965 
КОТА "0" (m n.J.m.):  2282.8 
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): 47.5 
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): 451 



СТАНИЦА: ЈАСИКА 
РЕКА: ЗАПАДНА МОРАВА 
СЛИВ: ЗАПАДНА МОРАВА 
ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1940 
КОТА "0" (m n.J.m.):  138.56 
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): 18 
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): 14721 



 
 
1.   Закон о водама (‘’Сл. Гласник’’ РС,бр.30/10) 
2. Закон о отклањању последица поплава у Републици 
Србији („Службени гласник РС”, број 75/14) 
3. Уредбa 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”, број 86/14) је измењена и допуњена и 
односи се на ЈВП''Србијаводе'‘ 
4.   Наредбе  и Билтени (дневни, недељни,месечни) 

 
 



ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ 
државног програма обнове оштећених водних 

објеката за уређење водотока, водних објеката за 
заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних 

објеката за наводњавање 
 
 



А.2.49.   
(сектор М.12.1.1.-сектор/деоница/објекат) 

Крушевац 
Водоток –Западна Морава 

 
Десни насип уз Западну Мораву од ушћа 

Расине до Читлука на стационажи км 5+200 
– пробој насипа и оштећење веће од 40% - 

затварање пробоја 
 
 
 



Положај оштећења  

Западна Морава 

  

Гарски поток  



А.2.50.   
(сектор М.12.1.1.-сектор/деоница/објекат) 

Крушевац 
 Десни насип уз Западну Мораву од ушћа 

Расине до Читлука на стационажи км 6+970 
до 7+000 – пробој насипа и оштећење веће 

од 40 % на дужини од 30 м - привремено 
затварање пробоја насипа и хитни санација 

насипа/обале/корита са довођењем у 
пројектовано стање 

 
 



насип  

Положај оштећења  

Западна Морава 

  



 А.2.51.   
(сектор М.12.1.1.-сектор/деоница/објекат) 

Крушевац 
 Десни насип уз Западну Мораву, укупно 9 

(девет) мањих оштећења на местима 
прелаза локалних путева преко круне 

насипа (на целој деоници) – оштећење 
обале нерегулисаног корита веће од 40 % - 

привремено затварање пробоја насипа и 
хитни санација насипа/обале/корита са 

довођењем у пројектовано стање 
 





  А.2.52.   
(сектор М.12.1.1.-сектор/деоница/објекат) 

Брус 
 

Река Расина оштећење регулације у зони 
моста за Александровац; укупна дужина 

оштећења 100м  - оштећење обале 
регулисаног корита, оштећење веће од 40 % 

- хитна санација насипа/обале/корита и 
довођење у пројектовано стање 

 





А.2.53.   
(сектор М.12.4.1.-сектор/деоница/објекат) 

Трстеник 
 

Десни насип уз Западну Мораву на 
стационажи км 7+690 до км 7+800 – пробој 

насипа оштећење веће од 40 % у дужини од 
110 м – привремено затварање пробоја 
насипа и хитна санација насипа/обале 

/корита са довођењем у пројектовано стање 
 



 





  А.2.54.   
(сектор М.12.4.2.-сектор/деоница/објекат) 

Трстеник 
 

Десни насип уз Западну Мораву узводно од 
''новог моста'' у Трстенику – оштећење 

обале и насипа регулисаног/нерегулисаног 
корита оштећење веће од 40% - 

привремено затварање пробоја насипа са 
хитном санацијом насипа/обале/корита са 

довођењем у пројектовано стање 
 



 Положај оштећења ножице  
насипа 



А.2.55.   
(сектор М.12.4.3.-сектор/деоница/објекат) 

Трстеник 
 
 

Леви насип уз Западну Mораву од 
стационаже км 1+000 до км 1+080 – пробој 
насипа оштећење веће од 40% у дужини од 

80 м – привремено затварање пробоја 
насипа 



ЈВП “СРБИЈАВОДЕ” 
септембар 2012 



А.2.56.   
(сектор М.12.4.3.-сектор/деоница/објекат) 

Трстеник 
 

Леви насип уз Западну Мораву узводно од 
''старог моста'' у Трстенику у дужини од 

100м` – оштећење обале 
регулисаног/нерегулисаног корита 

оштећење веће од 40% - хитна санација 
насипа/обале/корита са довођењем у 

пројектовано стање 
 



Положај оштећења 
ножице 
насипа 

уградња камена 
(ролирани камен) у 
ножицу насипа у 
циљу осигурања 
насипа (10м3/м1) 
геодетски радови 
са израдом 
елабората 
изведеног стања. 



   
А.2.57.   

(сектор М.12.6.1.-сектор/деоница/објекат) 
Краљево 

 
Десни насип уз Западну Мораву у Адранима 

са левообалним успорним насипом уз 
Грдичку реку до железничке пруге са 

надвишењем насипа у дужини од 100 м и 
затварањем пробоја на Грдичкој реци – 
пробој насип оштећење веће од 40% - 

привремено затварање пробоја насипа са 
хитном санацијом насипа/обале/корита и 

довођење у пројектовано стање 
 
 





 
 А.2.58.   

(сектор М.12.7.2.-сектор/деоница/објекат) 
Краљево 

водоток – река Рибница 
 

Регулисано корито реке Рибнице од ушча у 
Ибар насеље Рибница од км 0+000 до км 

1+300 – оштећење обале регулисаног 
корита засутог материјалом (наносом, 

вегетацијом и отпадом оштећење веће од 
40% - хитна санација насипа/обале/корита 

са довођењем у пројектовано стање 
 
 





А.2.59.   
(сектор М.12.4.-сектор/деоница  

Трстеник 
водоток – Љубостињска река 

 
 

Љубостињска река код Манастира 
Љубостиња-оштећење објеката у кориту веће 
од 40% - хитна санација насипа/обале/корита 

са довођењем у пројектовно стање 
 
 
 





А.2.61.   
(сектор М.12.10.-сектор/деоница/објекат) 

 Нови Пазар 
 водоток – реке Рашка и Јошаница 

 
Регулисано корита реке Рашке и Јошанице у 

Новом Пазару у укупној дужини од 4,9 км 
нерегулисано корито у индустријској зони у 

дужини од 1700 м – оштећење обала 
регулисаног/нерегулисаног корита оштећење 

веће од 40% - хитна санација 
насипа/обале/корита са довођењем у 

пројектовано стање 
 





  А.2.62.   
(сектор М.13.1.1 и 2-сектор/деоница/објекат) 

Чачак 
 водоток – Западна Морава 

 
Затварање четири пробоја и отклањање оштећења по круни на левом 

насипу на стационажама: км 0+005 до 0+010, км 0+100 до 0+105, км 
0+190 до 0+197, км 0+270 до 0+280, км 9+950 до 10+550 отклањање 
оштећења по круни на десном насипу и обезбеђење стабилности 
десне обале каменим набачајем у зони моста, оштећење камене 

облоге на ушћу Лозничке реке на стационажи: км 4+400 до 4+600, км 
3+800 до 4+000, км 3+020 до 3+040, км 0+300 до км 0+800 – пробој 
насипа 100%, оштећење круне насипа 20%, оштећење осигурања 

обале нерегулисаног корита каменог набачаја веће од 50%, оштећење 
камене обалоутврде веће од 30% - Хитна санација 

насипа/обале/корита са довођењем у пројектовано стање 

 
 



Ушће  Лозничке  реке  у З. Мораву 



  А.2.63.   
(сектор М.13.1.3 и 4-сектор/деоница/објекат) 

Чачак 
 водоток – река Чемерница 

 
Затварање пробоја насипа, оштећење форланда и обале, оштећење 

круне, косина и ножице насипа, уклањање спрудова тј., наноса и дрвећа из 
корита (због смањене пропусне моћи) и то: Леви насип – км 5+275 до 
5+300, км 4+8550 до 5+060, км 3+335 до 3+360, км 3+374 до 3+380, км 

3+540 до 3+660, км 3+690 до 3+770 , км 3+900 до 5+300. Десни насип – км 
0+090 до 0+095, км 0+020 до 0+024, 3+900 до 5+300. Уклањање дрцвећа и 

шибља из протицајног профила на обе обале у дужини од 5.200 м. 
Оштећења која су отклоњена по Наредби од 02.06.2014.год.: км 4+670 до 
4+720, км 4+760 до 4+850, км 4+765 до 4+785, км 4+560 до 4+660 – Пробој 
насипа, оштећење обале регулисаног/нерегулисаног корита са оштећењем 

већим од 40% – Хитна санација насипа/обале/корита са довођењем у 
пројектовано стање 
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А.2.64.   
(сектор М.13.1.1 и 2-сектор/деоница/објекат) 

Горњи Милановац 
 водоток – река Деспотовица 

 
Комплетно оштећење (велики број оштећења 
регулисаног корита-камена облога по дну и 

косинама, форланда и насипа) на целој 
деоници од км 0+000 до 5+480 – оштећење 

камене облоге по дну и косинама, као и 
оштећење форланда и насипа веће од 40% – 

Хитна санација корита/насипа/обале са 
довођењем у пројектовано стање   

 





 
А.2.65.   

(сектор М.13.6.1-сектор/деоница/објекат) 
Лучани 

 водоток – река Бјелица 
Оштећење земљане регулације у дужини од 4.450 м и значајјно смањена 
пропусна моћ на целој деоници. 1. - нанос (спрудови)на стационажама: км 

0+005 до 0+040, км 0+070 до 0+160, км 0+170 до 0+195, км 0+275 до 
0+325, км 0+360 до 0+410, км 2+850 до 2+925, км 2+990 до 3+050, км 

4+300 до 4+380. 2. – уклањање наноса у зони моста на км 0+825 до 0+890. 
3. – уклањање наноса по десном форланду на км 0+890 до 1+160, км 

1+225 до 1+700. 4. – чишћење нагомиланог наноса (комунални отпад и 
дрвеће) из формираног ''чепа'' на км 1+165 до 1+230. 5. – осигурање обала 
каменим набачајем на км 0+820 до 0+880, км 1+150 до 1+225, км 2+850 до 
2+930. 6. – чишћење протицајног профила уливних потока у дужини од 500 

м на 4 (четири) потока. 7. – уклањање дрвећа и шибља на дужини од 
4.450м. 8. – изградња 5 (пет) депонијских бујичних преграда на потоцима у 

сливу Бјелице – обезбеђење пропусне моћи са враћањем у претходно 
стање уз оштећења већа од 40% - Хитна санација корита са довођењем у 

претходно стање  
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А.2.66.   
(сектор М.13.8.1 и 2-сектор/деоница/објекат) 

Пожега 
 водоток – река Скрапеж 

 
Оштећење левог насипа у делу ножице, 

форланда и круне на стационажама: км 2+750 
до 3+060, км 2+050 до 2+070, км 0+000 до 

0+025, км 2+750 до 3+060 – Оштећење ножице 
насипа, оштећење форланда и круне насипа – 

Хитна санација насопа/обале(корита са 
довођењем у пројектовано стање  
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   А.2.67.   
(сектор М.13.9.1.-сектор/деоница/објекат) 

Ужице 
 водоток – река Ђетиња 

 
Оштећење камене облоге регулисаног корита 
(косине и ножице) на стационажама: км 0+653, 

км 0+245, км 0+385, км 0+633 – оштећење 
камене облоге мање од 2% - Хитна санација 

регулисаног корита са довођењем у 
пројектовано стање 

 





УМЕСТО  ЗАКЉУЧКА 



  

 

  

 

 МОГУЋНОСТИ И ОПОРАВДАНОСТ 
ИЗГРАДЊЕ ВИШЕНАМЕНСКИХ МИНИ 

АКУМУЛАЦИЈА У СРБИЈИ 

ЈВП “СРБИЈАВОДЕ” 
септембар 2012 



ДЕФИНИЦИЈА МИНИ – МИКРО АКУМУЛАЦИЈЕ 

Дефиниција - Висока брана 
Под високим бранама сматрају се бране чија грађевинска висина (од најниже 
коте темеља до круне) прелази 15m, али могу бити и ниже од 15m ако им је 
дужина у круни већа од 500m, или ставрају акумулације веће од 100.000m3, 
или су им евакуациони органи димензионисани на протицај већи од 2.000 m3/s 

До сада је код нас и у свету објављен већи број радова и литературе на тему 
мини-микро акумулација али још увек не постоји јасна дефиција о појму мини 
акумулације. 

Мини акумулације - су оне акумулације чија је брана-преграда грађевинске 
висине од 5-15 м`, запремине акумулационог простора од 50.000 м3 – 100.000 
м3 и величине сливног подручја између 2 – 10 км2 а мах 15-20 км2,  

Микро акумулације- су се акумулације чија је брана-преграда грађевинске 
висине од 5-7 м`, запремине акумулационог простора од (по некима од 5.000 
м3) 20.000 – 100.000 м3 и величине слива од 1 км2  до мах 2 км2.  



ОПРАВДАНОСТ ИЗГРАДЊЕ  
 очекивани рок изградње мини-микро акумалација веома кратак 

(једна грађевиска сезона) 
 релативно ниска инвестициона улагања 
 довољно заинтересованих потенционалних инвеститора 
 прилагођавање законске регулативе која би омогућила и 

подстицала овај вид инвестирања 
 интегрисано управљање сливовима што је једна од основних 

смерница важећег закона о водама. 

У некадашњој СФРЈ у Првој фази изградње система за наводњавање, било је 
бесповратно улагање државе (100%). Следи период када држава уопште не 
издваја средства, затим улаже 40 %, да би последњих година то поново укинула. 
Земље Медитерана, Централне Европе и САД имају сасвим другачији приступ и 
у наводњавање улажу 100% или од 60-90% бесповратних средстава, док 
остатак корисници отплаћују 30 година са веома малом каматом  

У задњих 100 година у Србији – 17 година било са повољним, 32 са вишком и 51 
са мањком падавина (када се приноси у пољопривреди смањују од 50-80%).  



Хидролошки аспекти градње малих акумулација  
• детаљно пручавање слива – израда хидролошке 

студије која би требала да да основне параметре за 
димензионисањ акумулације, бране, евакуационих 
органа, одређивања биолошлог минимума, 
одређивање запремине за ублажавање поплавних 
таласа и др.; 

• одређивање губитака на испарававање, 
инфилтрацију кроз тело бране, процуривање услед 
неповољног геолошког састава локације 
акумулације; 

• утицај изградње акумулације на околне водоносне 
слојеве. 



Технички аспекти градње малих акумулација  
• избор најповољнијег профила у смислу „што мања 

брана – што већа акумулација“; 
• избор најповољнијег матријала за изградњу бране; 
• начин фундирања бране; 
• начин спречавања инфилтрације-процуривања кроз 

тело бране; 
• начин спречавања инфилтрације-процуривања 

бокове и на геолошки „слабим“ местима на обалама 
акумулације; 

• начин спречавања засипања(изградњом бујичних 
преграда узводно од акумулације, биолошким радови 
на сливу и сл.) 



Начин управљања акумулацијом и одређивање 
приоритетних и секундарних корисника 

• избор локације даје јој превасходну намену, тако ако 
се акумулација ради у планинском пределу са 
великим површинама четинарских шума превасходна 
намена јој је за гашење пожара, ако се ради поред 
великог пољоривредног комплекса намена јој је за 
заливање и сл.; 

• превасходна намена одређује и превасходног 
корисника коме би требало и поверити акумулацију 
на одржавање, 

• водним актом би се одредило ко је приоритетни а ко 
су секундарни корисници и њихова међусобна права 
и обавезе по питању коришћења и одржавања 
акумулације; 



Примери расподеле запремине акумулационог поростора  



Примери расподеле запремине акумулације  
(Микроакумулације земљане насуте бране – пројектовање и градња, мај 
1982 год. Милосав Михајловић дипл.инж.грађ.)  



Ублажавање могућег поплавног таласа на бујичним водотоковима 
 

Заустављања наноса са узводних површина (ублажавање ерозионих процеса у 
горњем делу слива и спречавање засипања већ изграђених регулација у урбаним 
срединама у доњем делу слива) 
 

Побољшање водног режима у условима суше (одржавање гарантоваог минимума 
низводно) 
 

За наводњавање пољопривредних површина (ратарство, воћарство, сточарство-
наводњавање зелених површина за испашу стоке,...) 
 

Противпожарна заштита шумских комплекса 
 

Могућност узгоја рибе (пре свега ендемских врста) 
 

Подстицање руралог-сеоског туризма (спорт, рекреација, риболов и сл.) 

ВИШЕНАМЕНСКИ КАРАКТЕР МИНИ-МИКРО АКУМУЛАЦИЈА  



 микро акумулације у сврху противпожарне 
заштите шумских комплекаса 

 

Захват воде са језера у селу Миоковци на реци Чемерници 
Дејство хеликоптером по подручју захваћеном пож аром – цилус 4 min. 

 
 



побољшање водног режима 

Помор рибе у Бањској реци услед суше 
Коршумлија - лето 2012 год. 

Празно корито реке Косанице  
Коршумлија - лето 2012 год. 

 
 Мале-микро акумулације не поседују довољну запремину да би вршеле 

израванавање воде на годишњем или вишегодишњем нивоу, али зато 
изградња више оваквих акумлуација имала би вишеструко повољне 
резултате по питању побољшању режима малих вода на једном сливу 



НАВОДЊАВАЊЕ 
 Поред поменутих малих-миркро акумалациај које би се градиле на постојећим 

водотцима у сврху наводњавања пољоривредних површина посебну улогу играју 
микро акумулације 

 Микро акумулације могу се градити на простору где не постоје стални водотоци, то 
су угланом природне увале, водојже и сл., чијим преграђивањем се може добити 
знатна запремина за наводњавање 



Google Earth - 15 km juжно од Фиренце - Италија  

Добар пример – рапрострањености микро акумулација 
на површини од цца 9 km2, изграђено је 14 микро акумулација 



ИСТОРИСКИ  ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНИМ  И РЕАЛИЗОВАНИМ 
АКТИВНОСТИМА НА ИЗГРАДЊИ МИНИ АКУМУЛАЦИЈА У 

НАШОЈ ЗЕМЉИ, ИСКУСТВА ДРУГИХ ЗЕМАЉА 

• Са интезивном изградњом малих акумулација код нас и у свету 
углавном је почело после другог светског рата.  

• Граде се на свим континентима али најинтезивније у Азији, САД 
и Европи. 

• У нашем окружењу можемо истаћи Бугарску која има изграђених 
преко 10.000 оваквих објеката и готово да је искористила све 
ресурсе-локације за ову намену.  

• Поред Бугарске добар пример је Италија са више стотина 
хиљада изграђених малих акумулација 

• у нашој земљи почело се са изградњом 1960 год 
• Међу првима акумулацијама биле су „Кудреч“ код Смедеревске 

Паланке, „Бумберек“ у Топлици, „Влашки до“ и друге( углавном 
превасходна намена им је била за наводњавање) 



Закључак 
• Изградња низа вишенаменских мини-акумулација на мањим 

водотоцима на једном сливу омогућила би ефекат: 
„збир два квалитета није обичан збир већ он даје увек више од 

простог збира“  

• Процена је да на брдском подручју у сливу Мораве може да се изгради 
4,55 мини акумулације на 100 км2 , односно на простору тзв. уже 
централне Србије могуће је изградити око 2.700 мини акумулација и 
између 5.000 – 6.000 микро акумулација, чиме би се контролисало око 39 
% територије тзв- уже Србије. 

За решење проблема у смислу изравнавања водног биланса у просторном и 
бременском смислу на једном сливу намеће се као једино решење - 
изградња акумулација  



МОГУЋЕ АКТИВНОСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ У 
ОКВИРУ ИЗГРАДЊЕ АУТОПУТА ПОЈАТЕ - 

ПРЕЉИНА 

ЈВП “СРБИЈАВОДЕ” 
септембар 2012 



Пилот пројекат интегралног уређења водотока  
на огледној деоници (км 126 – км 139) 

Генерални пројект уређења Западне Мораве – Октобар 2008 - Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд. 
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	У време изградње пруге Краљево – Рашка (односно Београд – Скопље преко Приштине) у периоду од 1927 – 1931 године (Краљевина Југославија), изграђени су неки од објеката за заштиту пруге од ерозионих наноса и бујичних поплава. Инвеститор је (по сазнању) била Железница Краљевине Југославије. Већ у току 1934.год, изграђене су две депонијске преграде на Церјанском потоку који је десна притока Ибра у који се улива код села Церје.�	��И тако из године у годину, у старим рукописним књигама, детаљно су описане велике поплаве, “потопи” који су изазвали глад, пустош, епидемије.��� У циљу отклањања последица од елементарних непогода изазваних ерозијом земљишта и појавом бујичних водотокова, Србија је значајнију борбу започела 50-их и 60-их година ХХ века, када су због усвајања низа позитивних законских прописа у овој области – створени услови за ефектнију борбу са значајнијим организационим активностима у циљу иницирања систематског и планског рада на заштити од ерозије, бујица и поплава.  ���
	���ПОЈМОВНИК� �Водостај �Вертикално растојање нивоа воденог огледала од нуле на скали водомера, изражено у центиметрима, са предзнаком ''-'' ако је ниво воде нижи од нулте тачке. ��Елементарна непогода �Се може дефинисати као стање на одређеном простору, на коме је за веома кратко време услед деловања природних или антропогених фактора дошло до таквог оштећења материјалних и културних добара, односно угрожености здравља или живота људи и животне средине у таквом обиму да им је последице немогуће отклонити у пожељно време са устаљеним методама рада и са постојећом организацијом. ��Катастрофа �Комбинација два елемента, самог догађаја и људске осетљивости. Катастрофа се догоди тако што у толикој мери изазове осетљивост људи који живе у одређеној заједници тако да су њихови животи директно угрожени или је велика штета нанета економским и друштвеним структурама, због чега је смањена шанса за опстанком.  ��Мрежа хидролошких станица површинских вода �Скуп свих хидролошких станица на природним и вештачким водотоцима на територији Републике Србије, које се налазе у надлежности Републичког хидрометеоролошког завода (Завод) и чије се одржавање и функционисање финансира из буџета Републике Србије. ����
	Поплавa�поплава је уобичајена за веће реке и након њих је могуће обновити пољопривредну производњу и наставити живот у природном окружењу��Бујицa�карактеристичнa je за мање водотоке и обзиром на муњевит настанак и сразмерно кратко трајање – има изразито рушилачки карактер, након чега је понекад, веома тешко обновити домаћинства и привреду на погођеном подручју.�� Обала�појас земљишта ширине до 10 м који се налази непосредно уз корито водотока, језера, акумулација и других површинских вода� �Инундација�појас корита за велику воду изван главног корита који је ограничен високим тереном или  насипима �
	КАРАКТЕРИСТИКЕ СЛИВА ЗАПАДНЕ МОРАВЕ�
	Slide Number 11
	����Геоморфолошки услови� Највиша тачка слива је на планини Хајле 2 400 мнм, док је најнижа на саставу Западне и Јужне Мораве и износи 127 мнм, што значи да распон надморских висина слива износи око 1 800 м.����� �
	Slide Number 13
	Хидрографска мрежа слива Западне Мораве�Хидрографска мрежа сливног подручја Западне Мораве је врло развијена и обухвата неколико стотина водотока, различитих величина.�Река Западна Морава настаје спајањем Моравице и Ђетиње у Пожешкој котлини, код села Лепосавића, на 298 мнм. Директних притока Западне Мораве има преко сто. ��Постоји неколико притока Западне Мораве са површином слива ~ 500 км2. То су: Ибар (7 925 км2), Моравица (1513 км2), Ђетиња (1210 км2) Расина (990 км2), Чемерница (629 км2), Гружа (617 км2). �Слив реке Ибра представља посебну хидрографску и геоморфолошку целину у оквиру сливног подручја Западне Мораве, у чијој укупној површини учествује са 54%. Ибар има неколико значајнијих директних притока, од којих су највеће Ситница (2 590 км2), Рашка (1 036 км2) и Студеница (541 км2).�
	НАСИПИ�Западна Морава нема континуалан систем за одбрану од поплава��                                      систем за одбрану од поплава у долини Западне Мораве
	�Прелази нафтовода и гасовода�прелаз гасовода код Сталаћа на км 3+618�прелаз гасовода код Крушевца на км 10+662�прелаз гасовода код Чачка на км 153+082�прелаз гасовода код Јелен дола на км 174+951�
	Бране и хидроелектране�Основне карактеристике хидроелектране и акумулације "Овчар Бања" и "Међувршја“���ХЕ "Овчар Бања"�Површина слива 	                        3155	 	км2�Средњи протицај (1926-1985)    34,50	                               м3/с�Инсталисан протицај ХЕ	             40	 	м3�       Гарантован протицај     	             	               	3,75	            м3/с         �Дужина акумулације	              7,5	 	км� �ХЕ "Међувршје"�Површина слива 	                         3165	 	км2�Средњи протицај (1926-1985) 	       34,35	м3/с�Инсталисан протицај ХЕ	                       40	 	м3/с�Гарантован протицај	                         3,75	м3/с�Дужина акумулације	                         10,0	км�
	Смернице дефинисане у Водопривредној основи Републике Србије��Oбласт коришћења вода��Водоснабдевање��Наводњавање��Хидроенергетика �Природни хидроенергетски потенцијал Западне Мораве са просечним протоком од 119 м3/с и падом од 168 м процењен је на 766.106 кWh/god��Пловидба�У будућности је предвиђена изградња пловидбеног система на делу Западне Мораве до Краљева који би био део Великоморавског пловног пута.��Рибарство��Област заштите вода�није на задовољавајућем нивоу Постојање одређеног броја депонија продукује значајна загађења и иницира њихово дислоцирање и санирање простора који су били изложени загађењу.�
	��Област заштите од вода�Уређење водотока и заштита од поплава�Регулациони радови на Западној Морави рађени су кроз дужи временски период, али је највећи обим реализован у периоду од 1965. до 1969. године на неколико одвојених деоница: код Сталаћа, Мрзенице, Јасике, Трстеника, Милочаја, Горичана, Мрчајеваца, на деоници Лозничка река−Љубић−Парменац и код Драгачева. �На притокама Западне Мораве, регулациони радови су изведени на Расини, Мусиној реци, Лозничкој реци, Чемерници, Деспотовици, Ђетињи и Скрапежу. Постојећи насипи поред Западне Мораве налазе се у зонама Чачка, Крушевца и Трстеника. �Глобално се може закључити да је стање задовољавајуће, изузев на локалитетима дуж десне обале у Трстенику и леве обале у зони Чачка. На Западној Морави изграђено је око 85 км обалоутврда, као и напери, паралелне грађевине, прагови, просеци и друге регулационе грађевине.�При решавању проблема заштите од поплава и уређења водотока треба тежити да се решења уклопе у комплексне и вишенаменске водопривредне подухвате, водећи рачуна о техничко−економским и еколошким критеријумима, као и о условима и ограничењима�Ерозија, бујице и речни нанос�Ерозиони процеси на територији Србије су класификовани у пет категорија (од врло слабе до екцесивне). Подручје Западне Мораве са површином слива од 15 465 км2 има екцесивну ерозију на 830 км2, јаку ерозију на 3 120 км2, средњу ерозију на 5 334 км2, слабу ерозију на 5 423 км2, врло слабу на 1 098 км2. �Експлоатација материјала из речног корита треба да се врши плански и контролисано на потезима на којима не постоји опасност од појаве флувијалне ерозије. �Одводњавање�Мелиорационо подручје Западне Мораве покрива 770 000 ха. У сливу Западне Мораве постоје већи земљишни комплекси који се бране од спољних вода са виших терена из већих и мањих водотока. У будућности приоритетни задатак у области одводњавања представља оспособљавање постојећих потока који пролазе кроз поља и уређење каналске мреже и пратећих објеката на површинама старих система за наводњавање на око 8 500 ха између Сталаћа и Чачка�
	ДОГАЂАЈ� На захтев Републичког штаба за ванредне ситуације, Влада Републике Србије прогласила је 15. маја ванредну ситуацију на територији читаве државе због поплава и обилних падавина. 
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	�Киша је падала непрекидно 14. и 15. маја. Количине падавине биле су рекордне, а на неким локацјама у западним деловима Републике Србије су надмашиле трећину укупних годишњих падавина. У већини крајева су се кретале од 50 l/m² до 100 l/m², у западној Србији од 170 l/m²до 220 l/m², а у неким местима у околини Ваљева прелазиле су 300 l/m². Најмање кише је пало на северозападу, југу и југоистоку земље и у југоисточном Банату�
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	Инострани медији и агенције о поплавама на Балкану
	ПРИКАЗ ПОДАТАКА ИЗВЕШТАЈНИХ СТАНИЦА ЗА ПЕРИОД 13/19. 05.2014.�
	СТАНИЦА: ГУЧА�РЕКА: БЈЕЛИЦА�СЛИВ: ЗАПАДНА МОРАВА�ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1961�КОТА "0" (m n.J.m.):  329.19�УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): 16.5�ПОВРШИНА СЛИВА (km2): 239 
	СТАНИЦА: ГРАДИНА�РЕКА: МОРАВИЦА�СЛИВ: ЗАПАДНА МОРАВА�ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1973�КОТА "0" (m n.J.m.):  377.63�УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): 29.5�ПОВРШИНА СЛИВА (km2): 735 
	СТАНИЦА: КРАТОВСКА СТЕНА�РЕКА: ЗАПАДНА МОРАВА�СЛИВ: ЗАПАДНА МОРАВА�ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1978�КОТА "0" (m n.J.m.):  290.44�УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): 177.76�ПОВРШИНА СЛИВА (km2): 3077 
	СТАНИЦА: МИЛОЧАЈ�РЕКА: ЗАПАДНА МОРАВА�СЛИВ: ЗАПАДНА МОРАВА�ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1986�КОТА "0" (m n.J.m.):  194.27�УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): 103.9�ПОВРШИНА СЛИВА (km2): 4658 
	СТАНИЦА: РАШКА�РЕКА: ИБАР�СЛИВ: ЗАПАДНА МОРАВА�ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1923�КОТА "0" (m n.J.m.):  392.54�УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): 93.3�ПОВРШИНА СЛИВА (km2): 6270
	СТАНИЦА: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ�РЕКА: ИБАР�СЛИВ: ЗАПАДНА МОРАВА�ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1935�КОТА "0" (m n.J.m.):  224.68�УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): 26.5�ПОВРШИНА СЛИВА (km2): 7818
	СТАНИЦА: РАВНИ�РЕКА: РАСИНА�СЛИВ: ЗАПАДНА МОРАВА�ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1965�КОТА "0" (m n.J.m.):  2282.8�УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): 47.5�ПОВРШИНА СЛИВА (km2): 451
	СТАНИЦА: ЈАСИКА�РЕКА: ЗАПАДНА МОРАВА�СЛИВ: ЗАПАДНА МОРАВА�ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1940�КОТА "0" (m n.J.m.):  138.56�УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): 18�ПОВРШИНА СЛИВА (km2): 14721
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	ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ�државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за наводњавање��
	А.2.49. 	�(сектор М.12.1.1.-сектор/деоница/објекат)�Крушевац�Водоток –Западна Морава��Десни насип уз Западну Мораву од ушћа Расине до Читлука на стационажи км 5+200 – пробој насипа и оштећење веће од 40% - затварање пробоја���
	Slide Number 39
	А.2.50. 	�(сектор М.12.1.1.-сектор/деоница/објекат)�Крушевац� Десни насип уз Западну Мораву од ушћа Расине до Читлука на стационажи км 6+970 до 7+000 – пробој насипа и оштећење веће од 40 % на дужини од 30 м - привремено затварање пробоја насипа и хитни санација насипа/обале/корита са довођењем у пројектовано стање��
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	 А.2.51. 	�(сектор М.12.1.1.-сектор/деоница/објекат) Крушевац� Десни насип уз Западну Мораву, укупно 9 (девет) мањих оштећења на местима прелаза локалних путева преко круне насипа (на целој деоници) – оштећење обале нерегулисаног корита веће од 40 % - привремено затварање пробоја насипа и хитни санација насипа/обале/корита са довођењем у пројектовано стање�
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	  А.2.52. 	�(сектор М.12.1.1.-сектор/деоница/објекат) Брус��Река Расина оштећење регулације у зони моста за Александровац; укупна дужина оштећења 100м  - оштећење обале регулисаног корита, оштећење веће од 40 % - хитна санација насипа/обале/корита и довођење у пројектовано стање�
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	А.2.53. 	�(сектор М.12.4.1.-сектор/деоница/објекат) Трстеник��Десни насип уз Западну Мораву на стационажи км 7+690 до км 7+800 – пробој насипа оштећење веће од 40 % у дужини од 110 м – привремено затварање пробоја насипа и хитна санација насипа/обале /корита са довођењем у пројектовано стање�
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	  А.2.54. 	�(сектор М.12.4.2.-сектор/деоница/објекат) Трстеник��Десни насип уз Западну Мораву узводно од ''новог моста'' у Трстенику – оштећење обале и насипа регулисаног/нерегулисаног корита оштећење веће од 40% - привремено затварање пробоја насипа са хитном санацијом насипа/обале/корита са довођењем у пројектовано стање�
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	А.2.55. 	�(сектор М.12.4.3.-сектор/деоница/објекат) Трстеник���Леви насип уз Западну Mораву од стационаже км 1+000 до км 1+080 – пробој насипа оштећење веће од 40% у дужини од 80 м – привремено затварање пробоја насипа
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	А.2.56. 	�(сектор М.12.4.3.-сектор/деоница/објекат) Трстеник��Леви насип уз Западну Мораву узводно од ''старог моста'' у Трстенику у дужини од 100м` – оштећење обале регулисаног/нерегулисаног корита оштећење веће од 40% - хитна санација насипа/обале/корита са довођењем у пројектовано стање�
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	  �А.2.57. 	�(сектор М.12.6.1.-сектор/деоница/објекат) Краљево��Десни насип уз Западну Мораву у Адранима са левообалним успорним насипом уз Грдичку реку до железничке пруге са надвишењем насипа у дужини од 100 м и затварањем пробоја на Грдичкој реци – пробој насип оштећење веће од 40% - привремено затварање пробоја насипа са хитном санацијом насипа/обале/корита и довођење у пројектовано стање��
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	� А.2.58. 	�(сектор М.12.7.2.-сектор/деоница/објекат) Краљево�водоток – река Рибница��Регулисано корито реке Рибнице од ушча у Ибар насеље Рибница од км 0+000 до км 1+300 – оштећење обале регулисаног корита засутог материјалом (наносом, вегетацијом и отпадом оштећење веће од 40% - хитна санација насипа/обале/корита са довођењем у пројектовано стање��
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	А.2.59. 	�(сектор М.12.4.-сектор/деоница �Трстеник�водоток – Љубостињска река���Љубостињска река код Манастира Љубостиња-оштећење објеката у кориту веће од 40% - хитна санација насипа/обале/корита са довођењем у пројектовно стање���
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	А.2.61. 	�(сектор М.12.10.-сектор/деоница/објекат)� Нови Пазар� водоток – реке Рашка и Јошаница��Регулисано корита реке Рашке и Јошанице у Новом Пазару у укупној дужини од 4,9 км нерегулисано корито у индустријској зони у дужини од 1700 м – оштећење обала регулисаног/нерегулисаног корита оштећење веће од 40% - хитна санација насипа/обале/корита са довођењем у пројектовано стање�
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	  А.2.62. 	�(сектор М.13.1.1 и 2-сектор/деоница/објекат)�Чачак� водоток – Западна Морава��Затварање четири пробоја и отклањање оштећења по круни на левом насипу на стационажама: км 0+005 до 0+010, км 0+100 до 0+105, км 0+190 до 0+197, км 0+270 до 0+280, км 9+950 до 10+550 отклањање оштећења по круни на десном насипу и обезбеђење стабилности десне обале каменим набачајем у зони моста, оштећење камене облоге на ушћу Лозничке реке на стационажи: км 4+400 до 4+600, км 3+800 до 4+000, км 3+020 до 3+040, км 0+300 до км 0+800 – пробој насипа 100%, оштећење круне насипа 20%, оштећење осигурања обале нерегулисаног корита каменог набачаја веће од 50%, оштећење камене обалоутврде веће од 30% - Хитна санација насипа/обале/корита са довођењем у пројектовано стање��
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	  А.2.63. 	�(сектор М.13.1.3 и 4-сектор/деоница/објекат)�Чачак� водоток – река Чемерница��Затварање пробоја насипа, оштећење форланда и обале, оштећење круне, косина и ножице насипа, уклањање спрудова тј., наноса и дрвећа из корита (због смањене пропусне моћи) и то: Леви насип – км 5+275 до 5+300, км 4+8550 до 5+060, км 3+335 до 3+360, км 3+374 до 3+380, км 3+540 до 3+660, км 3+690 до 3+770 , км 3+900 до 5+300. Десни насип – км 0+090 до 0+095, км 0+020 до 0+024, 3+900 до 5+300. Уклањање дрцвећа и шибља из протицајног профила на обе обале у дужини од 5.200 м. Оштећења која су отклоњена по Наредби од 02.06.2014.год.: км 4+670 до 4+720, км 4+760 до 4+850, км 4+765 до 4+785, км 4+560 до 4+660 – Пробој насипа, оштећење обале регулисаног/нерегулисаног корита са оштећењем већим од 40% – Хитна санација насипа/обале/корита са довођењем у пројектовано стање�
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	А.2.64. 	�(сектор М.13.1.1 и 2-сектор/деоница/објекат)�Горњи Милановац� водоток – река Деспотовица��Комплетно оштећење (велики број оштећења регулисаног корита-камена облога по дну и косинама, форланда и насипа) на целој деоници од км 0+000 до 5+480 – оштећење камене облоге по дну и косинама, као и оштећење форланда и насипа веће од 40% – Хитна санација корита/насипа/обале са довођењем у пројектовано стање  �
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	��А.2.65. 	�(сектор М.13.6.1-сектор/деоница/објекат)�Лучани� водоток – река Бјелица�Оштећење земљане регулације у дужини од 4.450 м и значајјно смањена пропусна моћ на целој деоници. 1. - нанос (спрудови)на стационажама: км 0+005 до 0+040, км 0+070 до 0+160, км 0+170 до 0+195, км 0+275 до 0+325, км 0+360 до 0+410, км 2+850 до 2+925, км 2+990 до 3+050, км 4+300 до 4+380. 2. – уклањање наноса у зони моста на км 0+825 до 0+890. 3. – уклањање наноса по десном форланду на км 0+890 до 1+160, км 1+225 до 1+700. 4. – чишћење нагомиланог наноса (комунални отпад и дрвеће) из формираног ''чепа'' на км 1+165 до 1+230. 5. – осигурање обала каменим набачајем на км 0+820 до 0+880, км 1+150 до 1+225, км 2+850 до 2+930. 6. – чишћење протицајног профила уливних потока у дужини од 500 м на 4 (четири) потока. 7. – уклањање дрвећа и шибља на дужини од 4.450м. 8. – изградња 5 (пет) депонијских бујичних преграда на потоцима у сливу Бјелице – обезбеђење пропусне моћи са враћањем у претходно стање уз оштећења већа од 40% - Хитна санација корита са довођењем у претходно стање ��
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	А.2.66. 	�(сектор М.13.8.1 и 2-сектор/деоница/објекат)�Пожега� водоток – река Скрапеж��Оштећење левог насипа у делу ножице, форланда и круне на стационажама: км 2+750 до 3+060, км 2+050 до 2+070, км 0+000 до 0+025, км 2+750 до 3+060 – Оштећење ножице насипа, оштећење форланда и круне насипа – Хитна санација насопа/обале(корита са довођењем у пројектовано стање 
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	   А.2.67. 	�(сектор М.13.9.1.-сектор/деоница/објекат)�Ужице� водоток – река Ђетиња��Оштећење камене облоге регулисаног корита (косине и ножице) на стационажама: км 0+653, км 0+245, км 0+385, км 0+633 – оштећење камене облоге мање од 2% - Хитна санација регулисаног корита са довођењем у пројектовано стање�
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