
Надзор и еколошки мониторинг над хидротехничким и багерским 
радовима на критичним секторима на реци Дунав

Форум заинтересованих страна – Први састанак

Др Јасна Мушкатировић, дипл. грађ. инж.

Шеф Одељења за пружање информација о стању водних путева, речне 
информационе сервисе, планирање и имплементацију међународних пројеката

MГСИ – Дирекција за водне путеве
Бeоград, 23-03-2018



Садржај

• Основне информације о Пројекту

• Oрганизација

• Локација имплементације Пројекта и 
садржај предвиђених радова

• Уговор о надзору и еколошком 
мониторингу

• Еколошки мониторинг и резултати



Назив Пројекта:
Надзор и еколошки мониторинг над хидротехничким и багерским 
радовима на критичним секторима на реци Дунав

Финансирање: ЕУ фондови - ИПА 2013 Национални програм
Суфинансирање од стране Републике Србије

Вредност: 1.703.500,00 €

Потписан: 05.06.2017

Трајање: 36 месеци

Уговор о надзору и еколошком 

мониторингу

Основне информације

Уговор о извођењу радова



Кључни учесници
→ Уговарачко тело

Влада Републике Србије. Министарство финансија. Сектор за уговарање и 
финансирање програма из средстава ЕУ

→ Крајњи корисник
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

→ Институција Крајњи прималац

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Дирекција за водне путеве (Пловпут)

→ Консултант – Надзор и еколошки мониторинг

ACCIONA INGENIERIA (ШПАНИЈА)

→ Извођач Радова

AGROMAH LTD (БУГАРСКА) у конзорцијуму сa Водопривредним предузећем 
„Регулације д.о.о“ Сремска Митровица (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) и Привредним 
друштвом за пројектовање, инжењеринг и извођење радова „Колубара д.о.о“
MИОНИЦА (ВАРОШИЦА) (РЕПУБЛИКА СРБИЈА)



Oрганизација

ПРОЈЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД СТРАНЕ ЕУ – СТРАНЕ/СПРОВОЂЕЊЕ

Уговарачко тело

Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре

НАДЗОР

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИПА јединица

Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре – Дирекција 
за водне путеве (Пловпут) –

пројектни тим



Локација имплементације 
Пројекта

X



О Радовима

→ Радови ће бити спроведедени у периоду од максимално 3 године на 
следећи начин:

→ У току прве две године: изградња хидротехничких објеката;

→ У току друге и треће године: багеровање.

→ Извођач почиње са багеровањем тек након завршетка радова на 
изградњи хидротехничких објеката.

→ Пловидба не сме бити обустављена услед извођења радова.

→ Приступ градилиштима биће могућ само средствима водног 
транспорта.



Локација извођења Радова



Сврха Надзора и еколошког 
мониторинга

Датум почетка спровођења Уговора: 10.08.2017.

Општи циљ овог уговора јесте техничка подршка у току
извођења хидротехничких радова и багеровања на реци
Дунав у Републици Србији, на шест критичних сектора (од
km 1.287 до km 1.195), при чему ће се као крајњи исход бити
издате Потврде о ваљаном извођењу радова.

Техничка подршка ће обухватити два сегмента:

• Надзор грађевинских радова,

• Eколошки мониторинг.



Eколошки мониторинг
Мониторинг квалитета воде и наноса

Биолошки мониторинг



ИЗВЕШТАЈИ КОНСУЛТАНТА (у вези 
са еколошким мониторингом)

Извештај о еколошком мониторингу
пре Радова

Више Извештаја о еколошком мониторингу
у току извођења хидротехничких радова

Више Извештаја о еколошком мониторингу
након извођења хидротехничких радова

Финални извештај о еколошком мониторингу



Пре закључка
Форум заинтересованих страна и Уговор 

о надзору и еколошком мониторингу
 

      Позиција Форума заинтересованих страна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управни одбор 

 

 

Консултант – 
Надзор и 
еколошки 

мониторинг  

Корисници 

(Министарство 
финансија (СА), 
Mинистарство 

грађевинарства, 
саобраћаја и 

инфраструктуре 
(FB), MГСИ – 
Дирекција за 

водне путеве (ER)) 

Форум 
заинтересованих 

страна 

Jавност 

Размена 
информација 

Препоруке 

Пружање 
информација 

Посматрачи 



Резиме

• Основне информације о Пројекту

• Oрганизација

• Локација имплементације Пројекта и 
садржај предвиђених радова

• Уговор о надзору и еколошком 
мониторингу

• Еколошки мониторинг и резултати



Хвала на пажњи

MГСИ – Дирекција за водне путеве
Београд, 23-03-2018

Др Јасна Мушкатировић, дипл. грађ. инж.

Шеф Одељења за пружање информација о стању водних путева, речне 
информационе сервисе, планирање и имплементацију међународних пројеката


