
 
 
 
 
 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “КОЛУБАРА” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА  
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА  

JABНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ 
ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА СТУБО – РОВНИ „КОЛУБАРА“ 

  ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ваљево, децембар 2021. године 
 
 



Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева  ЈП „Колубара“ за 2022. годину  

 

Јавно предузеће „Колубара“  Ваљево                                                                  Страна 2 
 

 
 
 
 

С  А Д Р Ж А Ј 
 
 
 

 
1. УВОД .............................................................................................................................. 3 

2. НАМЕНА И ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА 

ГРАДА ВАЉЕВА ............................................................................................................... 4 

3. ЗАКЉУЧАК .................................................................................................................... 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева  ЈП „Колубара“ за 2022. годину  

 

Јавно предузеће „Колубара“  Ваљево                                                                  Страна 3 
 

1. УВОД 
 

Јавно предузеће за коришћење водопривредног система Ровни „Колубара“ је 
основано у новембру 1989. године у складу са чланом 2. Одлуке о изградњи бране и 
акумулације „Ровни“ којом је вршење инвеститорских послова на изградњи овог 
објекта поверено ЈП „Колубара“. 

Град Ваљево, Градска општина Лазаревац и општине Лајковац, Уб и Мионица 
су 20.10.2010. године потписали Уговор о организовању и Уговор о преносу удела и 
основали регионално Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног 
вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни „Колубара“ Ваљево. 

Основна делатност ЈП “Колубара” је скупљање, пречишћавање и дистрибуција 
воде (шифра делатности -  3600).  

 
 ЈП „Колубара“ управља објектима бране и акумулације и обавља 
инвеститорске послове и послове надзора над пројектовањем и извођењем радова 
на објектима Регионалног вишенаменског хидросистема “Стубо - Ровни”   кога  чине: 

 Брана и акумулација “Стубо - Ровни”; 

 Постројење за пречишћавање воде „Ровни" Q=30 l/s; 

 Цевовод за транспорт сирове воде: брана и акумулација „Стубо -  Ровни“ - ЦС 
„Пакље“ – ППВ „Пећина“; 

 Црпна станица „Пакље“; 

 Постројење за пречишћавање воде „Пећина“ Q=600 l/s; 

 Цевовод за транспорт чисте воде: ППВ „Пећина“– резервоар „Гајина“–
резервоар „Светлак“ – резервоар „Оштриковац“; 

 Цевовод за транспорт чисте воде: резервоар „Оштриковац“ – Уб, Лајковац, 
Лазаревац, Мионица и Љиг; 

 Мерно регулациони блокови и други хидротехнички објекти. 

 

 Изградња бране и формирање акумулације „Стубо – Ровни“ има за циљ 
уређење режима воде у сливу река Јабланице и Колубаре, односно обезбеђење 
довољне количине воде за потребе корисника, заштиту животне средине и 
спречавање деструктивног дејства воде редукцијом поплавног таласа.  

 Изградњом објеката Регионалног вишенаменског хидросисистема "Стубо - 
Ровни" омогућиће се снабдевање квалитетном водом за пиће града Ваљева, градске 
општине Лазаревац, општина: Лајковац, Мионица, Уб, Љиг, Коцељева и туристичког 
насеља Дивчибаре. 
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2. НАМЕНА И ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА  

    ГРАДА ВАЉЕВА  

 

У складу са чл. 61. Закона о јавним предузећима припремљен је посебан 
Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2022. годину.  

У наредној табели приказано је за које намене ће се наведена средства 
користити.  

 
ТАБЕЛА КАПИТАЛНИХ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ 

РЕД. 
БР. 

 
Н А З И В 

Програм 
пословања за 

2022. 

1 2 3 

 БРАНА И АКУМУЛАЦИЈА „СТУБО – РОВНИ“  

1. 

Електронске комуникационе услуге за функционисање система осматрања и 
обавештавања и система даљинског надзора и управљања и накнаде за 
услуге смештаја и обезбеђивања простора за инсталирање опреме на 
емисионим локацијама за 2022. годину 

1.004.000 

2. 
Технички преглед радио станица које чине саставни део Система осматрања 
и обавештавања  

400.000 

3. 
Пројектантски надзор - Извештај о праћењу понашања бране „Стубо - Ровни“ 
са оскултационим мерењима , геодетским осматрањем и хидролошком 
анализом за 2022. годину 

500.000 

4. Извештај о сеизмичком осматрању бране „Стубо - Ровни“ за 2022. годину 300.000 

5. 
Радови на водомерним станицама „Велики Томсонов прелив“ и „Мали 
Томсонов прелив“ 

2.316.000 

6. Радови на објекатима бране и акумулације "Стубо - Ровни" за 2022. годину 2.900.000 

 УКУПНО:  
 

7.420.000 
 

                                                                                           
 

 БРАНА И АКУМУЛАЦИЈА „СТУБО - РОВНИ“ 

У буџету града Ваљева за 2022. годину планиране су капиталне субвенције за 
наставак инвестиционих активности на изградњи објеката Регионалног 
вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“ у укупном износу од 7.420.000 динара. 

На основу уговора закљученим са предузећима “CETIN ” и ЈП “Емисиона 
техника и везе” постављена је опрема за потребе функционисања система 
даљинског надзора и управљања - СДНУ и система осматрања и обавештавања - 
ОИО на стубове поменутих предузећа.  
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За несметани рад наведених система ЈП "Колубара" плаћа таксе за 
електронске комуникационе услуге за функционисање Система осматрања и 
обавештавања и Система даљинског надзора и управљања као и накнаде за услуге 
смештаја и обезбеђивања простора за инсталирање опреме на емисионим 
локацијама.  

Средства за електронске комуникационе услуге за функционисање Система 
осматрања и обавештавања и Система даљинског надзора и управљања користиће 
се у периоду јануар - децембар 2022. године у укупном износу од 1.004.000 динара. 

Из капиталних субвенција финансираће се активности које представљају 
законску  обавезу предузећа, која управљају високим бранама у циљу смањења 
ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама: 

 Услуге техничког прегледа радио станица из Система осматрања и 
обавештавања у износу од 400.000 динара реализоваће се у првом 
кварталу 2022. године; 

 Пројектантски надзор - Извештај о праћењу понашања бране „Стубо – 
Ровни“ са оскултационим мерењима, геодетским осматрањем и 
хидролошком анализом  за 2022. годину у износу од 500.000 динара 
реализоваће се у трећем кварталу 2022. године; 

 Извештај о сеизмичком осматрању бране „Стубо - Ровни“ за 2022. годину  у 
износу од 300.000 динара реализоваће се у четвртом кварталу 2022. 
године; 

Средства за одржавање  водомерних  станица „Велики Томсонов прелив " и 
„Мали Томсонов прелив " у износу од 2.316.000 динара користиће се за неопходне 
радове на водомерним станицама, прилазним каналима са евакуационим профилом 
као и слапишту са низводним коритом. „Велики Томсонов прелив "  је објекат који 
служи за мерење хидролошких протицаја вода, које се испуштају из акумулације 
преко отвора за темељни испуст и биолошки минимум. „Мали Томсонов прелив " има 
функцију мерења количине воде која процурује из акумулације кроз и око тела 
бране. Њихова функционалност и стабилност не смеју бити нарушени у циљу 
сигурног хидролошког мерења. Наведени радови обављаће се у другом кварталу 
2022. године. 

  Такође, из капиталних субвенција из буџета града Ваљева опредењена су  
средства  у износу од 2.900.000 динара за наставак радова на одржавању  локалног 
пута брана - ликација нове цркве. Наведени радови се односе на отклањање 
последица одрона, осулина  и клизишта. Средства за ове намене користиће се у 
трећем кварталу 2022. године.  

 Укупне капиталне субвенције  обезбеђене у буџету града Ваљева за  2022. 
годину износе 7.420.000 динара. 
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3. ЗАКЉУЧАК 

                           

Наставком радова на изградњи објеката Регионалног вишенаменског 
хидросистема "Стубо - Ровни" омогућиће се снабдевање водом за пиће града 
Ваљева, градске општине Лазаревац и општина: Лајковац, Мионица, Уб и Љиг, 
заштита од поплава града Ваљева и насеља низводно од бране "Стубо - Ровни", 
обезбеђење биолошког минимума у рекама Јабланица и Колубара, производња 
електричне енергије кроз МХЕ и снабдевање техничком водом ТЕ-ТО "Колубара Б". 

 

 
 
 
 
 
 
                      ДИРЕКТОР 
        _________________________ 
        Зоран Митровић, дипл.екон. 


