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1 УВОД 

Река Дрина је највећа десна притока реке Саве. Настаје спајањем река Таре и Пиве, код Шћепан 

Поља и дренира централни део Динарског планинског система. Површина слива износи око 19 

570 km
2
. Највећи део њеног слива (око 37%) налази се на територији Босне и Херцеговине, 

затим Црне Горе (31,5%) и Србије (30,5%), док Албанији припада нешто мање од 1% слива 

Дрине.  

Слив реке Дрине обухвата потпуно следеће општине у Републици Србији: Лозница, Мали 

Зворник, Љубовија, Осечина, Крупањ, Бајина Башта, Прибој, Нова Варош, Пријепоље и 

Сјеница, а делимично  општине: Ваљево, Косјерић, Шабац, Богатић, Ужице, Чајетина и Тутин. 

На десној обали доњег тока Дрине, који је анализиран у овој документацији, налазе се 

територије општина Мали Зворник, Лозница, Шабац и Богатић. 

Према количинама вода, падовима и облику слива, Дрина се може поделити на три дела:  

- Горњи ток, од Шћепан Поља (саставака) до ушћа Лима, дугачак је око 82 km и при малој 

води има укупан пад од 134 m. Површина слива je 13.714 km
2
 што чини 68% укупне сливне 

површине реке Дрине.  

- Средњи ток, од ушћа Лима до Зворника, дугачак је око 173 km, са укупним падом од 161 m. 

Средњем току гравитира 4.172 km
2
 слива или око 21% укупне сливне површине.  

- Доњи ток Дрине, од бране ХЕ „Зворник“ до ушћа у Саву, дужине је око 80 km. Укупан пад 

деонице је око 60 m. Овој деоници гравитира 2,195 km
2
 слива тј, око 11% укупне сливне 

површине.  

Сектор реке Дрине низводно од ХЕ „Зворник“, који је предмет овог истраживања, суштински се 

разликује од узводних деоница овог водотока по многим параметрима. Река која је имала уску 

долину, релативно фиксно корито формирано у тврдим материјалима и знатан пад, нагло 

постаје изразито равничарска. Уска долина се претвара у широку низију, корито постаје 

изузетно променљиво, са многобројним меандрима, адама и спрудовима, које готово свака већа 

вода премешта. Уместо у чврстим материјалима, као у горњем и средњем току, корито је 

усечено у меке наслаге некадашњих језера неогеног порекла, које идући низводно постепено 

прелазе у савску алувијалну раван. По својим специфичностима издвајају се две деонице: 

- Од бране ХЕ „Зворник“ до Лознице ширина долине је генерално 2-3 km. Десна обала је 

углавном уска равница између корита и последњих огранака планине Гучево. Лева обала је 

широка и ниска равница, местимице пресецана гребенима. Корито Дрине је веома 

неуједначено, местимично врло широко (и до 300 m), са мноштвом ада и спрудова, а 

местимично узано и наизглед стабилно. Нестабилност корита и разгранатост је све 

изразитија идући низводно. На овој деоници река тече талвегом долине.  

- Од Лознице до ушћа, ток Дрине има безбројне меандре, кривине, рукавце и привремена 

корита, које често мења разливајући се и „шетајући“ у врло широком појасу. Пад је мали, 

река је релативно спора и плитка, пуна спрудова, плићака и наноса шљунка и песка који су 

врло нестабилни. Приобаље је широка, обрађена алувијална равница: Семберија са леве и 

Мачва са десне стране. Терен Мачве је нешто нижи од Семберије и обухвата равницу 

углавном између кота 75 и 90 mнм, који карактерише јако изражен микрорељеф, са много 

мањих плитких депресија и развучених заравњених греда. Цела равница је благо нагнута од 

планине Цер према Сави. У најновијем периоду, за који се располаже извесним 

топографским подлогама, евидентно је „шетање“ минор корита Дрине у ширини 2-3 km. Од 

Лознице низводно на обе обале постоје многобројна стара корита, најчешће обрасла и доста 

затрављена, која се у течење укључују само при великим водама.  
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Доњи ток Дрине је линија разграничења између Републике Србије на десној обали и Босне и 

Херцеговине на левој обали. Питања границе нису решена уговором, а велике површине на 

левој обали катастарски припадају Србији.  

Доњи ток Дрине није формиран и стабилизован, односно налази се, са геоморфолошког 

аспекта, у фази развоја. Овај развој је знатно поремећен изградњом акумулација, а пре свега ХЕ 

„Зворник“, која задржава знатне количине дринског наноса. У овим условима река покреће и 

узима нанос из корита и приобалних терена, што резултира знатном ерозијом обала и 

одношењем и деградацијом комплекса приобалног земљишта. Појава одношења земље била је 

присутна и пре изградње акумулација на Дрини, али је у тим случајевима поред одношења било 

и таложења, тако да је грубо речено земљишни фонд остајао приближне величине. Међутим, у 

садашњим условима се неповратно губи пољопривредно и шумско земљиште, а повремено су 

угрожени и стамбени објекти и комуникације у приобаљу.  

Због правца тока са југа ка северу, река углавном односи десну – српску обалу. До сада је 

рушење десне обале спречавано изградњом обалоутврда, углавном у оквиру хитних 

интервенција које су предузимане само локално, у случају рушења великих размера или 

опасности да процес угрози стабилност низводне обалоутврде или одбрамбеног насипа.  

Долина доњег тока Дрине је само местимично заштићена одбрамбеним насипима од великих 

вода. На десној обали постоји део насипа до села Бадовинци (односно продужетак савског 

одбрамбеног насипа који обухвата целу Мачву), а затим локални објекти у Лозници и Малом 

Зворнику. Са семберијске стране постоји само савско-дрински насип укупне дужине 4,5 km. 

Остали део подручја је практично потпуно незаштићен, па су велике површине изложене 

плављењу.  

Поред тога што није континуална, постојећа одбрамбена линија на десној обали Дрине нема 

уједначен степен заштите. После дужег периода, у децембру 2010. године су забележени 

проблеми на одбрамбеној линији и незаштићеним подручјима, који захтевају преиспитивање 

постојећег степена заштите и предузимање мера за унапређење система.  

У овом елаборату су систематизовани подаци о свим постојећим објектима за заштиту од 

штетног дејства вода на десној обали реке Дрине, на основу расположиве техничке 

документације и обиласка терена и дат предлог даљих активности. 

Међутим, због међународног карактера Доње Дрине, истиче се да процес тражења интегралних 

решења и управљање водама може да се одвија искључиво кроз међународну сарадњу, са јасно 

дефинисаним циљевима, критеријумима и ограничењима. Отуда је неопходно да  активности на 

левој и десној обали Дрине, које се планирају у наредном периоду, буду усаглашене у 

нормалној процедури билатералне сарадње. 
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2 ПРИКУПЉАЊЕ, СИСТЕМАТИЗАЦИЈА И АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕ 

ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

2.1 ЕКСПЕРТИЗЕ, СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ 

У периоду од 1970. до 2012. године урађен је већи број студија, идејних и главних пројеката за 

регулацију и уређење сектора реке Дрине од ушћа до бране у Зворнику (km 0 - km 80). У 

наставку је дат списак ове техничке документације.  

[1]...  Водопривредна основа реке Дрине, “Енергопројекат”, Београд, 1970. 

Књига II - Подлоге 

Свеска 1 - Топографске подлоге, Метеорологија, Земљиште и вегетација 

Свеска 2 - Хидрологија 

Свеска 3 - Геологија 

Свеска 4 - Друштвено економске подлоге 

Свеска 5/1 - Привредне подлоге (пољопривреда , шумарство, рударство) 

Свеска 5/2 - Привредне подлоге (енергетика, индустрија, саобраћај, туризам) 

Књига III - Стање водопривредних грана 

Свеска 2 - Уређење водотока 

Свеска 3 - Одбрана од поплава 

Књига IV - Основна водопривредна решења 

Свеска 3 - Евакуација и пречишћавање отпадних вода 

Свеска 4 - Хидромелиорациони системи 

Свеска 5 - Одбрана од поплава 

Анекс I - Ревалоризација инвестиција, годишњих трошкова и ефеката свођењем на 

                 крај 1969. године 

Књига V - Завршна разматрања и поставке 

[2]...  Главни пројекат заштите десне обале Дрине од km 78+000 до km 78+631, ВО “Лозница”, 

Лозница, 1970. 

[3]...  Главни пројекат заштите десне обале Дрине на деоници Брасине, km 81+000,  ВО “Лозница”, 

Лозница, 1970. 

[4]...  Главни пројекат заштите десне обале Дрине на деоници Козлук, од km 73+450 до km 73+640, 

ВО “Лозница”, Лозница, 1970. 

[5]...  Инвестиционо-техничка документација за заштиту десне обале Дрине од рушења на на потезу 

од km 59+000 до km 63+500 и на угроженој деоници на km 61+000,  ВО “Лозница”, Лозница, 

1970. 

[6]...  Главни пројекат обалоутврда и улица у Малом Зворнику, Књига 1, Свеска 1, од km 0+000 до 

km 1+395,44, “Енергопројект”, Београд, 1970. 

[7]...  Водопривредно и енергетско постројење “Дубравица” и Идејни пројекат ХЕ “Дубравица”, 

“Енергопројекат”, Београд, 1970. 

[8]...  Геолошке и хидрогеолошке карактеристике алувијалних наслага на ушћу Дрине, Институт за 

водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1970.  

[9]...  Обалоутврда и улице у Малом Зворнику - Главни пројекат, Књига I: Обалоутврда и улице, 

Свеска 1: Обалоутврда, “Енергопројект”, Београд, 1970.  
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[10]...  Идејно решење одбрамбеног насипа поред реке Дрине Црна Бара – Лешница (km 22+600 – km 

44+700), “Хидроинжењеринг”, Београд, 1971. 

[11]...  Главни пројекат обалоутврде леве и десне обале реке Дрине у М. и В. Зворнику, Књига I, 

“Енергопројект”, Београд, 1971. године 

[12]...  Главни пројекат заштите десне обале реке Дрине на потезу “Локањ” од km 59+000 до km 

63+500, ВО “Лозница”, Лозница, 1972.  

[13]...  Идејни пројекат обалоутврде д.о. реке Дрине у Малом Зворнику, “Енергопројекат”, Београд, 

1971. 

[14]...  Допуна идејног пројекта обалоутврде леве и десне обале реке Дрине у Малом и Великом 

Зворнику, “Енергопројекат”, Београд, 1971. 

[15]...  Идејно решење одбрамбеног насипа за заштиту Црнобарског Салаша од великих вода реке 

Дрине, ВО “Подриње”, Шабац, 1971.  

[16]...  Студија експлоатације шљунка из корита реке Дрине од ушћа до km 5, Институт за 

водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1973.  

[17]...  Пројекат напера и заштита узводног краја обалоутврде на ушћу Дрине, са израдом анализе 

варијантних решења наведених у извештају Института “Јарослав Черни”, ВО “Регулације”, 

Сремска Митровица, 1974. 

[18]...  Главни пројекат заштите десне обале реке Дрине на траси заштитног насипа код Лознице, km 

53+000 – km 59+000, В.О. “Лозница”, Лозница, 1977. 

[19]...  Главни пројекат заштите десне обале реке Дрине код Бадовинаца, km 15+000 – km 19+000, 

В.О. “Лозница”, Лозница, 1977. 

[20]...  Главни пројекат заштите десне обале реке Дрине – деонице у Јелаву од km 46+900 до km 

47+200 и деоница на ушћу реке Јадар у Дрину на km 40+000, В.О. “Лозница”, Лозница, 1977. 

[21]...  Главни пројекат за заштиту десне обале реке Дрине у Горњој Ковиљачи, В.О. “Лозница”, 

Лозница, 1977. 

[22]...  Главни пројекат насипа на десној обали Дрине од Црнобарског Салаша до Бадовинаца, Свеска 

2 – Инжењерско-геолошки услови, Завод за геодетска, хидрогеолошка и геофизичка 

истраживања, 1977. 

[23]...  Главни пројекат за заштиту д.о. Дрине на потезу “Крива Дрина” - Претходно решење од km 

0+000 до km 0+398,79, В.О. “Лозница”, Лозница, 1977.  

[24]...  Главни пројекат за заштиту д.о. реке Дрине од km 58+700 до km 59+350 код Вискозе и од km 

60+200 до km 61+300 на потезу Бање Ковиљаче, В.О. “Лозница”, Лозница, 1978.  

[25]...  Главни пројекат за заштиту д.о. реке Дрине –Дреница низводно од села Бадовинци од km 

12+000 до km 14+000, В.О. “Лозница”, Лозница, 1978.  

[26]...  “Главни пројекат обилазног пута око Лознице, од km 0+000 до km 13+630,09 “, пројектантски 

завод за путеве и мостове “Трасер”, Сарајево, 1978. 

[27]...  Деснообални дрински насип Бадовинци - Ново Село - Претходно решење,  

РО “Хидроинжењеринг”, Београд, 1979. 

[28]...  Студија утицаја изградње обилазног пута са одбрамбеним насипом код Лознице на корито 

Дрине, Институт за водопривреду Ј. Черни, Београд, 1979. 

[29]...  Пројекат за експлоатацију шљунка и песка из корита р. Дрине на km 19 на локацији 

спрудишта “Пљоштара” код Бадовинаца, РО “Хидроинжењеринг”, Београд, 1982. 

[30]...  Пројекат за експлоатацију песка и шљунка из корита р. Дрине на km 3 на локацији спрудишта 

“Адица” код села Црна Бара, од km 0+000 до km 1+050, РО “Хидроинжењеринг”, Београд, 
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1982. 

[31]...  Пројекат за експлоатацију шљунка и песка из корита р. Дрине на km 8-9 на локацији 

спрудишта “Подине” код села Црнобарски Салаш, од km 0+000 до km 0+685, РО 

“Хидроинжењеринг”, Београд, 1982. 

[32]...  Студија режима рада ХЕ “Зворник” и утицаја акумулације и електране на низводно подручје, 

Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1982.   

[33]...  Студија експлоатације материјала из корита Дрине на сектору од ушћа до km 5, Институт за 

водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1982.  

[34]...  Идејно решење осигурања рушевних деоница десне обале на потезу ушће - Бања Ковиљача, 

Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1984.  

[35]...  Главни пројекат деснообалног дринског насипа од Бадовинаца до Липничког Шора и Идејно 

решење осигурања рушевних деоница десне обале на потезу ушће - Бања Ковиљача, Део 1: 

Хидролошко-хидрауличке и геотехничке подлоге, Институт за водопривреду “Ј. Черни”, 

Београд, 1984.  

[36]...  Главни пројекат деснообалног дринског насипа од Бадовинаца до Липничког Шора и Идејно 

решење осигурања рушевних деоница десне обале на потезу ушће-Бања Ковиљача, Део 3: 

Идејно решење осигурања обала, Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1984.  

[37]...  Техничко-економско образложење са предрачуном коштања радова на уређењу десне обале 

Дрине на сектору од ушћа до Зворника, Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1984. 

[38]...  Главни пројекат деснообалног дринског насипа Бадовинци - Липнички Шор (km 7+968,90 - 

km 36+458,50), “Хидроинжењеринг”, Београд, 1984.  

[39]...  Главни пројекат осигурања десне обале Дрине на секторима Липнички шор - шљункара 

Ерозија и аутокамп - Бања Ковиљача,  

Књига I: Сектор “Аутокамп - Бања Ковиљача” 

Књига II: Сектор “Липнички Шор - Шљункара Ерозија”, 

Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1985. 

[40]...  Главни пројекат осигурања десне обале Дрине са интервентним радовима на секторима 

Подине - низводно (km 5+406 до km 5+606), Подине-узводно (km 7+394 до km 7+600) и 

Бадовинци (km 6+399 до km 17+940), Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1985. 

[41]...  Идејно решење уређења реке Дрине на сектору од ушћа до Зворника, Институт за 

водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1987.  

Књига I 

Свеска 1 - Теренски истражни радови - резултати хидролошких и псамолошких 

                     мерења и осматрања 1985/86. и 1986/87. 

Свеска 2 - Теренски истражни радови - инжењерско геолошка истраживања 

Свеска 3.1 - Теренски истражни радови - геодетска снимања, ситуација и долински 

                     попречни профили 

Свеска 3.2 - Теренски истражни радови - геодетска снимања, попречни профили 

                     основног корита 

Књига II - Анализе 

Књига III - Решења заштите од плављења - регулација корита, експлоатације шљунка 

[42]...  Главни пројекат заштите десне обале реке Дрине на сектору Адица - Црна Бара, Институт за 

водопривреду Ј. Черни, 1987.  

[43]...  Главни пројекат наставка осигурања десне обале Дрине на сектору аутокамп - Бања 

Ковиљача, Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1987. 
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[44]...  Главни пројекат наставка осигурања десне обале Дрине на сектору Липнички Шор - 

шљункара Ерозија, Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1987. 

[45]...  Идејни пројекат регулације реке Дрине на сектору Аџића ада и главни пројекат усмеравајуће 

грађевине, преграде и укопане депоније, Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1987. 

[46]...  Студија хидрометеоролошког информационог система слива реке Дрине, Институт за 

водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1987. 

[47]...  Идејно решење уређења реке Дрине на сектору од ушћа до Зворника, Књига IV, Идејно 

решење, ООУР Завод за водопривреду Сарајево, Сарајево, 1988. 

[48]...  Главни пројекат заштите десне обале реке Дрине на сектору Ново Село - Савића ада, Деоница: 

Куртовића ада, Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1988. 

[49]...  Главни пројекат заштите десне обале реке Дрине на сектору Лозница - Локањ, Деоница: Јелав, 

Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1988. 

[50]...  Главни пројекат за објекат 508-06-03-02, РО “Хидроинжењеринг”, Београд, 1988. 

[51]...  Елаборат геотехничких услова фундирања рампе на локацији објекта Мали Зворник, 

“Геопројект”, Ниш, 1988. 

[52]...  Елаборат за експлоатацију шљунка са поља “Јарцан”, Институт за водопривреду “Ј. Черни”, 

Београд, 1988. 

[53]...  Главни пројекат регулације реке Дрине на сектору Прњавор - Скакиновача - Пањик, Деоница: 

Пуревине - узводно, Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1989. 

[54]...  Главни пројекат регулације реке Дрине на сектору Прњавор - Скакиновача - Пањик, Деоница: 

Пуревине - низводно, Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1989. 

[55]...  Главни пројекат хитних радова на осигурању десне обале Дрине на сектору Црне Баре - 

локалитет Васин Шиб, Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1990. 

[56]...  Главни пројекат хитних радова на осигурању десне обале Дрине - деоница Савковача 

(узводно), Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1990. 

[57]...  Геомеханичко испитивање терена за израду Главног пројекта деснообалног насипа на сектору 

“Баљића ада” у Лозници у дужини од 10 km и сектору ушћа р. Јадар у Дрину у дужини од 10 

km, “Геопројект”, Ниш, 1990. 

[58]...  Главни пројекат деснообалног дринског насипа на сектору “Баљића ада” у Лозници у дужини 

око 10 km од km 25+782,18 до km 37+815, ВП “Хидроинжењеринг”, Београд, 1991. 

[59]...  Идејно решење уређења реке Дрине на потезу од Савковаче (km 12) до ушћа у Саву (km 0), 

Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1991.   

[60]...  Главни пројекат осигурања леве обале реке Дрине на локацији Бадовинци - узводно, Институт 

за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1991.  

[61]...  Генерално решење и главни пројекат осигурања десне обале реке Дрине на локацији 

Савковача, Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1991. 

[62]...  Главни пројекат моста Павловића ћуприја  преко Дрине на мосту Бадовинци-Попови и Главни 

пројекат пута П-209а/459, деоница Бадовинци-граница БиХ, од km 0+000 до km 3+039,56, 

приступ Павловића ћуприји  на Дрини, Институт за путеве, Београд, 1991.  

[63]...  “Главни пројекат појачања и повишења насипа на сектору ушћа Дрине у Саву”, ВП 

“Хидроинжењеринг”, Београд, 1991.  

[64]...  Техничка документација - Елаборат за хитне интервенције на санацији оштећења десне обале 

реке Дрине у зони Павловића ћуприје, ВП “Подриње”, Шабац, 1993.   

[65]...  Главни пројекат осигурања леве обале р. Дрине од km 0-082 до km 1+574, Институт за 
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водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1993.  

[66]...  Техничка документација за одбрану од поплава и леда на Сави, Књига IV - Сектор IV: Десна 

обала Саве од ушћа р. Вукодраж до ушћа Дрине (од р. km 63+000 до р.km 177+000) и десна 

обала Дрине до села Бадовинци, Свеска 1: Редовна и ванредна одбрана од поплава, Институт 

за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1994. 

[67]...  Главни пројекат осигурања десне обале Дрине на потезу Васин Шиб, Институт за 

водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1994.  

[68]...  Главни пројекат уређења десне обале Дрине на потезу Васин Шиб, II фаза: Узводна деоница, 

Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1995.  

[69]...  Новелација Идејног уређења Дрине од ушћа до km 22+000, Институт за водопривреду “Ј. 

Черни”, Београд, 1995.  

[70]...  Осигурање десне обале реке Дрине на подручју Бадовинци у зони Павловића ћуприје - 

Елаборат санације осигурања обале од проф. 0+475 од проф. 1+195 у дужини 720 m, ВП 

“Подриње”, Шабац, 1995.   

[71]...  Концепцијско решење уређења Дрине у широј зони Павловића Ћуприје, Институт за 

водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1996. 

[72]...  Пројекат хитних интервенција на санацији оштећења десне обале реке Дрине на локалитету 

Пуревине, Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1996.  

[73]...  “Пројекат хитних интервенција на санацији оштећења десне обале реке Дрине на локалитету 

Савковача-узводна деоница”, Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1996.  

[74]...  Главни пројекат деснообалног дринског насипа од Бадовинаца до Новог Села, ДП 

“Хидропројект”, Београд, 1996.  

[75]...  Измена главног пројекта уређења десне обале Дрине на потезу Васин Шиб, II фаза: Узводна 

деоница, Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1996. 

[76]...  “Пројекат хитних интервенција на санацији оштећења десне обале реке Дрине на локалитету 

Савковача-низводна деоница”, Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1997. 

[77]...  Генерално решење регионалног хидросистема снабдевања водом Мачве, Институт за 

водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1997.  

[78]...  Главни пројекат уређења леве обале Дрине у зони Павловића ћуприје, Институт за 

водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1997.  

[79]...  Главни пројекат хитних радова на осигурању десне обале реке Дрине на локалитету Васин 

Шиб - низводна деоница од km 5+300 до km 5+900, Институт за водопривреду “Ј. Черни”, 

Београд, 1997. 

[80]...  Техничка документација за одбрану од поплава и леда на Сави, Књига VI - Сектор VI: Свеска 

1: Редовна и ванредна одбрана од поплава, Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 

1998. 

[81]...  “Главни пројекат насипа на десној обали Дрине од Црнобарског Салаша до Бадовинаца”, 

Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1997. 

[82]...  Измене и допуне главног пројекта деснообалног насипа од Бадовинаца до Липничког Шора, 

Деоница од Бадовинаца (km 8+062 до km 13+530), Институт за водопривреду “Ј. Черни”, 

Београд, 1998. 

[83]...  Студија могућих решења енергетског коришћења водног потенцијала Доње Дрине, 

“Енергопројект”, Београд, 1998. 

[84]...  Водопривредна основа дела водног подручја Доње Дрине, “Енергопројект”, Београд, 1998. 

[85]...  Пројекат хитних интервенција на санацији оштећења десне обале реке Дрине на локалитету 
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Адица, Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1998.  

[86]...  Главни пројекат санације десне обале Дрине у зони Павловића ћуприје, Институт за 

водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1998.  

[87]...  Главни пројекат заштите десне обале Дрине на локалитету Куртовића ада, Институт за 

водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1998.  

[88]...  Генерални пројекат заштите од плављења и уређења речног корита у доњем току реке Дрине, 

“Енергопројект”, МДД “Хидроинжењеринг”, Београд, 1998.  

[89]...  Елаборат за експлоатацију шљунка из инундације десне обале реке Дрине на локацији 

Дреница код Бадовинаца, Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1999.  

[90]...  Студија о могућности експлоатације материјала из речног корита Дрине од ушћа до Амајлија 

(km 0 - km 25), Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 2002.  

[91]...  “Елаборат санације камене обалоутврде на локалитету Тиквара, од km 13+512 до km 13+624”, 

2003. 

[92]...  Елаборат за експлоатацију шљунка из корита реке Дрине у зони Павловића моста, од 

km 15+850 до km 17+000, Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 2004. 

[93]...  Елаборат за депоније шљунка на левој и десној обали Дрине у зони Павловића моста, 

Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 2004. 

[94]...  Праћење стања морфолошких деформација у кориту реке Саве и Дрине, Институт за 

водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 1999 и 2004. 

[95]...  Студија одрживог управљања прекограничним водним ресурсима на сливовима Дрине и Саве 

од значаја за припрему предлога основе за преговоре и израду нацрта билатералног споразума 

са Босном и Херцеговином, Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 2004. 

[96]...  Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину експлоатације материјала из 

корита Дрине, Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 2005. 

[97]...  Елаборат за експлоатацију шљунка из корита реке Дрине у зони Павловића моста (од km 

15+850 до km 17+000), Допуна елабората (Локација: km 16+775 - km17+000), Институт за 

водопривреду “ј. Черни”, Београд, 2005. 

[98]...  Пројекат осигурања угрожене десне обале реке Дрине на локалитету “Ардамовача”, 2005. 

[99]...  “Елаборат за експлоатацију песка и шљунка из корита Дрине код Лознице (од km 53+900 до 

km 54+550), Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 2006. 

[100]...  Идејни пројекат реконструкције насипа дуж десне обале Саве и Дрине на подручју Мачве, 

ИТСЦ ЛТД YУ и Грађевински факултет, Београд, 2006. 

[101]...  Студија ефеката противерозионих радова у сливу Дрине на сектору Љубовија-Бајина Башта, 

Шумарски факултет Универзитета у Београду, Београд, 2006. 

[102]...  Пројекат хитних радова - Преграда на Дрини узводно од Куртовића аде, ЈВП “Србијаводе”, 

Београд, 2006. 

[103]...  Елаборат за експлоатацију песка и шљунка из корита и инундације леве обале Дрине на 

позајмишту узводно од Павловића моста (km 16+342), Институт за водопривреду “ј. Черни”, 

Београд, 2008. 

[104]...  Елаборат контролног снимања позајмишта за експлоатацију песка и шљунка из корита и 

инундације леве обале Дрине узводно од Павловића моста у 2009. години, (km 16+342 речне 

стационаже), Институт за водопривреду “ј. Черни”, Београд, 2009. 

[105]...  Водопривредна основа Републике Србије - Хидрометеоролошке подлоге, Институт за 

водопривреду “J. Черни” и РХМЗ Србије, Београд, 2009.  
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[106]...  Главни пројекат обалоутврде на десној обали Дрине у Малом Зворнику, “Тесеко”, Београд, 

2009. 

[107]...  Елаборат осигурања десне обале реке Дрине на локалитету “Куртовића ада” (од km 22+600 до 

km 23+009,80), ЈВП “Србијаводе”, Београд, 2009. 

[108]...  Елаборат изведеног стања за осигурање десне обале и корита реке Дрине на локалитету 

“Куртовића ада” од ст. km 22+597,26 до ст. km 23+007,06, ВД “Подриње” доо, Шабац, 2010.   

[109]...  Пројекат осигурања угрожене десне обале реке Дрине на локалитету “Алановића навоз”, 2010. 

[110]...  Елаборати за експлоатацију песка и шљунка и контролног снимања позајмишта Осредак - 

Савковача код Бадовинаца, Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 2007, 2009, 2010 и 

2011. 

[111]...  Елаборати за експлоатацију песка и шљунка и контролног снимања на позајмишту Дреница 

код Бадовинаца, од km 17+330 - km 17+760, Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 

2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011. 

[112]...  Елаборати за експлоатацију песка и шљунка и контролног снимања из корита Дрине на 

позајмишту Ковачевац код Бадовинаца, Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 2006, 

2008, 2009, 2010 и 2011. 

[113]...  Прелиминарна анализа могућности багеровања на Дрини, Јужној, Западној и Великој Морави 

за потребе издавања водних аката, Свеска 1: Река Дрина, Институт за водопривреду “Ј. 

Черни”, Београд, 2012.  

[114]...  Пројекат за експлоатацију речног наноса из реке Дрине на локацији Дреница код Бадовинаца, 

од km 17+330 до km 17+760, Институт за водопривреду “Ј. Черни”, Београд, 2012. 

2.2 ТОПОГРАФСКЕ И ГЕОДЕТСКЕ ПОДЛОГЕ 

Праћење стања речног корита Дрине нема континуитет. У случају Дрине, иако је било 

препорука да се формирају стални речни профили које би требало периодично снимати, 

снимања су вршена са великим временским дисконтинуитетом и често на различитим 

профилима, због изузетне променљивости речне трасе. Снимања су вршена најчешће деонично, 

за потребе различитих пројеката и студија. 

Комплетна снимања попречних профила на сектору од ушћа до ХЕ Зворник, у дужини од 80 km 

су урађена само 2 пута: 

- 1985. године у оквиру припреме Идејног решења уређења корита реке Дрине на сектору од 

ушћа до Зворника. Дефинисани су и снимљени попречни профили главног корита на сваких 

500 m, мерено по осовини главног корита и попречни профили инундације на сваком 

километру, мерено по осовини тока по инундацији. Сви профили су дефинисани као 

евиденциони и на терену фиксирани стабилним белегама.  

- 1997. године у оквиру израде Генералног пројекта заштите од плављења и уређења речног 

корита у доњем току Дрине. Укупно је снимљено 77 попречних профила, а тежило се да се 

они по положају поклапају са снимљеним попречним профилима из 1985. године. 

Треба поменути и парцијално снимање из 1991. године, које је извршено на потезу од ушћа до 

12. Снимљена су 32 попречна профила који су обухватили главно корито и инундацију управно 

на правац течења.  

За израду ове анализе су коришћене трасе водотока за више временских пресека:  
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- 1975. и 1986. година – преузете из Идејног решења уређења реке Дрине на сектору од ушћа 

до Зворника, Институт за водопривреду Ј. Черни, 1987. На основу снимљених попречних 

профила, постојећих карата 1:25000 и аерофотоснимака долине реке Дрине, реконструисано 

је стање основног тока, споредних токова и рукаваца. Такође су утврђени и положаји 

важнијих старача или отока; 

- 1998. година – преузета из Генералног пројекта заштите од плављења и уређења речног 

корита у доњем току реке Дрине, Енергопројект, МДД Хидроинжењеринг, 1998. На основу 

снимања попречних профила и сателитских снимака реке Дрине из 1998. године 

реконструисано је стање основног тока и рукаваца; 

- 2006/2007. година - СПОТ сателитски снимак резолуције 2.5 m;  

- 2008. година – траса реконструисана на основу орто-фото снимака (www.geoSrbija.rs). 

Преузето из Прелиминарне анализе могућности багеровања на Дрини, Јужној, Западној и 

Великој Морави за потребе издавања водних аката, Свеска 1: Река Дрина, Институт за 

водопривреду Ј. Черни, 2012.; 

- 2012. година - сателитски снимци (www.earth.google.com). 

Трасе водотока су геореференциране и систематизоване у ГИС бази података.  

На прилозима 1, 2 и 3 дато је стање водотока из 2006, са стационажом из 1997. године. 

2.3 ХИДРОЛОШКЕ ПОДЛОГЕ 

Хидролошки режим доњег тока Дрине анализиран је у више студија, на бази мерења у периоду 

1946 - 2006. година на хидролошким станицама Зворник (1926-1974), Козлук (1975-1979) 

односно Радаљ (после 1979. године). Најновија анализа режима вода на доњем току Дрине је 

урађена у Водопривредној основи Републике Србије – хидрометеоролошке подлоге, 2009. 

У Табели 1 приказани су средњемесечни и средњи вишегодишњи протоци за период 1946-

2006. година. 

Табела 1 Просечни средњемесечни и годишњи протоци за период 1946-2006. година (m
3
/s)  

Река Станица Јан. Феб. Мар. Апр. Мај Јун Јул Авг. Сеп. Окт. Нов. Дец. Год. 
Дрина Козлук/Радаљ 381 395 469 620 567 350 199 137 145 241 390 472 364 

Река Дрина има углавном снежно - кишни режим са обилним водама у пролеће, услед топљења 

снегова и пролећних киша, са израженим летњим минимумом и јако неуједначеним, по времену 

појаве и величини, јесењим максимумом. Дрина је најводнија током периода април - мај, а 

најсушнија у периоду август - септембар. 

http://www.geosrbija.rs/
http://www.earth.google.com/
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Слика 1 Крива трајања протока  

Режим протока на Дрини није равномеран. У једној години могу се јавити протоци реда 

величине неколико десетина и неколико хиљада m
3
/s, што се догодило 2010. године. Те године 

реализовани су екстремни средњедневни протоци за цео период осматрања: минимални 3. 

октобра (49,8 m
3
/s), а максимални 3. децембра (3810 m

3
/s). 2. децембра 2010. године реализован 

је тренутни максимални проток Qmax=4450 m
3
/s, који представља трећи по величини историјски 

максимум у периоду рада хидролошких станица Зворник/Козлук/Радаљ (1968. године је 

регистровано 5370 m
3
/s и 1927. године 4584 m

3
/s). 
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Слика 2 Хидрограм Дрине на профилу Радаљ 2010. године 

Резултати прорачуна вероватноћа појаве максималних годишњих протока из различитих 

студија и пројеката уређења доњег тока Дрине дати су у табели 2. Уочава се да су вредности 

екстремно великих вода које су објављене у Водопривредној основи Републике Србије – 

хидрометеоролошке подлоге из 2009. године знатно веће од ранијих, јер је респектована и 

процењена вредност пика поплавног таласа из 1896. године.  

Табела 2 Рачунске вредности великих вода карактеристичних вероватноћа појаве  

Документација 
Период 

обраде 

 Qапс.маx (m
3/s) за одговарајуће  вероватноће p(%)   Коментар 

0,1 1 2 5 10 20    50 
 

Идејно решење уређења реке Дрине 

на сектору од ушћа до Зворника, 
1987. 

1926-1982 

 5280 4705    2000 Зворник 

 4238 3888    2000 
Павловића м.; узето у обзир 
расплињавање таласа дуж 

тока 

 4075 3685    2000 

Ушће у Саву; узето у обзир 

расплињавање таласа дуж 
тока 

Генерално решење регионалног 

хидросистема снабдевања водом 

Мачве, 1997. 

1931-1991 

7576 5327 4716 3943 3377 2811 2008 LP III расподела 

9740 6467 5618 4578 3831 3117 2180 
LP III, горња граница 95% 

интервала поверења 

Генерални пројекат заштите од 
плављења и уређења речног корита у 

доњем току реке Дрине, 1998.  

1926-1996   5013   3356  2052 

Без утицаја постојећих 

акумулација; Лог-нормална 
расподела 

1926-1996   4657   3118  1906 

Са утицајем постојећих 

акумулација; Лог-нормална 

расподела 

Водопривредна основа Републике 

Србије – хидрометеоролошке 

подлоге, 2001. 

сви екстреми 

до 1991 
8999 5831 5035 4070 3395 2753 1895 LP III расподела 

Водопривредна основа Републике 
Србије – хидрометеоролошке 

подлоге, 2009. 

сви екстреми 

до 2006, 1896 
13511 7040 5728 4312 3435 2688 1837 LP III расподела 

Истраживања и анализе, 2013.  1926-2010  

7365 5325 4705 3928 3362 2801 2013 LP III расподела 

9479 6291 5471 4467 3758 3080 2184 
LP III, горња граница 95% 

интервала поверења 
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2.4 ГЕОЛОШКЕ И ГЕОМЕХАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ 

Алувијалну терасу Дрине изграђују квартарни седименти плеистоцена и холоцена. 

 

Седименти плеистоцена су шљункови и пескови језерско-речног порекла и они изграђују 

алувијалну раван. Шљункови заузимају углавном ниже хоризонте, а пескови више. Пескови су 

мале дебљине, па су шљункови често откривени на површини терена.  

 

Седименти холоцена су представљени савременим наносом реке Дрине и седиментима речних 

тераса. Савремени нанос реке Дрине се формира у фацијама ада, плажа и мртваја у ближем 

приобаљу. Овај нанос није много распрострањен, а одликује се честим померањем, наношењем 

плавинског наноса, обурвавањем засечених обала, а честе су и појаве спрудова у речном 

кориту. У наносу су заступљени пескови и шљункови, ређе боље сортирани финозрни 

песковити материјал.  

За идентификацију геолошке грађе алувијалних слојева реке Дрине коришћени су: 

 Резултати сондажних бушења и лабораторијских испитивања извршених за потребе 

израде елабората "Идејно решење уређења реке Дрине на сектору од ушћа до Зворника", 

Књига И - Теренски истражни радови, Свеска 2: Инжењерско геолошка истраживања, 

Институт за водопривреду "Јарослав Черни", 1987. године; 

 Резултати сондажних бушења извршених у оквиру израде "Главног пројекта моста 

„Павловића ћуприја“ преко Дрине на путу Бадовинци-Попови", Институт за путеве, 

1991. године. 

 

У оквиру Идејног решења уређења реке Дрине на сектору од ушћа до Зворника су извршена 

истраживања гранулометријског састава наноса из дна речног корита, са спрудова и дуж обала 

водотока. На основу гранулометријских кривих наноса из дна корита Дрине, констатовано је да 

у саставу дна речног корита преовлађује шљунковит материјал, мало песковит, уз учешће 

фракције дробине - облутака.  

 

 



Истраживања и анализе за развој и унапређење заштите насеља у приобаљу Дрине и Лима и отклањање последица поплавног таласа у 

децембру 2010. године - ЗАШТИТА УГРОЖЕНОГ ПОДРУЧЈА ДУЖ ДОЊЕГ ТОКА ДРИНЕ 

 

 
Институт за водопривреду Јарослав Черни,Завод за уређење водних токова, 2013.              14 

 

3 ПРИКАЗ И АНАЛИЗА САДАШЊЕГ СТАЊА ВОДОТОКА И 

ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА 

3.1 СТАЊЕ КОРИТА  ВОДОТОКА 

Доњи ток Дрине, на потезу од Зворника до ушћа у Саву, има типичне одлике равничарске реке 

усечене у наслаге властитог наноса. Корито је нестабилно и разуђено, са бројним меандрима, 

напуштеним рукавцима (старачама), адама и спрудовима. Сектор Дрине од ушћа Јадра до ушћа 

у Саву има веома разгранат ток, са пространим адама, са два или више рукаваца, који се 

изузетно спајају у јединствено корито. 

Развој корита је веома неправилан и динамичан. Посебно интензивне промене у кориту се 

јављају при великим водама Дрине. Наиме, релативно плитко, разгранато и вијугаво корито, 

нема довољну пропусну моћ, тако да се вода из корита излива већ при протицајима од 1500 до 

1800 m
3
/s. У поплавним таласима долази до просецања нових рукаваца, премештања спрудова 

дуж тока, рушења обала, одношења и деградације пољопривредних површина, па и до 

угрожавања стамбених објеката и комуникација. Због наведених појава, насеља у приобаљу 

Дрине су смештена на великом растојању од реке, ван појаса меандрирања, који је широк 2-

3 km. 

Према анализама извршеним у расположивој документацији, изузетна нестабилност и 

нерегуларност развоја корита доње Дрине је последица:  

- неравномерности хидролошко - хидрауличких карактеристика тока,  

- геолошког састава и геомеханичких карактеристика терена,  

- режима наноса,  

- стихијске експлоатације песка и шљунка из корита,  

- разних објеката у речном току којима се ствара неповољна струјна слика. 

Хидролошко-хидраулички режим доње Дрине се формира под утицајем узводних 

акумулација, а пре свега ХЕ „Зворник“. Дневни режим рада ХЕ „Зворник“ у маловодном 

периоду има осцилације од биолошког минимума од (око 50 m
3
/s) до максималног 

инсталисаног протицаја (600 m
3
/s). У природном режиму Дрине у току године јављало се свега 

10 до 20 таласа ове величине, док су у данашњим условима они присутни свакодневно, што се 

неповољно одражава на режим низводног сектора Дрине. У периодима великих вода ХЕ 

„Зворник“ има карактер проточног постројења. У зони ушћа у Саву хидролошки режим реке 

Дрине је посебно сложен, јер се формира под утицајем хидроелектрана на Дрини и услова у 

Сави. Водостај на ушћу Дрине варира у дијапазону од око 10 m. 

Геолошки састав терена кроз који река Дрина протиче (алувијалне наслаге дебљине преко 

12 m) у великој мери доприноси општој нестабилности корита, која се, под утицајем 

неравномерног хидролошко - хидрауличког режима, манифестује рушењем обала и просецањем 

нових корита. 

Режим наноса је следећи параметар од изузетног значаја за морфолошки развој корита Доње 

Дрине. До изградње узводних акумулација на Дрини, у доњем току перманентно се депоновао 

нанос који је доспевао са горњег и средњег тока. Узводне акумулације данас заустављају нанос, 

тако да је на низводном сектору поремећена равнотежа између транспортне способности тока и 
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његовог оптерећења наносом. Растерећени ток захвата материјал из дна и обала, те на тај начин 

долази до интензивног процеса флувијалне ерозије. 

На сектору Доње Дрине врши се стална експлоатација песка и шљунка. Овај вид привредне 

делатности у приобаљу Дрине је увек био изузетно значајан, али је имао великог утицаја на 

режим реке и стабилност њеног корита. Доскора је експлоатација песка и шљунка била 

претежно стихијска, са произвољно изабраним локацијама и недефинисаним условима 

експлоатације. Били су чести случајеви вађења материјала из напуштених рукаваца, што је 

стварало услове за њихово реактивирање. У новије време чине се напори да се ова врста 

активности обавља у складу са принципима, условима и на локацијама које су предложене у 

Прелиминарној анализи могућности багеровања на Дрини, Јужној, Западној и Великој Морави 

за потребе издавања водних аката, Свеска 1: Река Дрина, 2012. 

Из свега наведеног се види да је проблематика уређења доњег тока Дрине веома сложена, пре 

свега због изражене динамичности морфолошких процеса.  

Посебно треба истаћи велики утицај „отока“ на динамику морфолошких процеса, при чему је 

од посебног значаја промена расподеле протицаја Дрине на главни ток и рукавце. Повећање 

протицаја кроз рукавце изазива њихову „разраду“ и повећање пропусне моћи, чиме се још више 

повећава улаз воде у њих. Овај процес се углавном одиграва при већим водама Дрине. 

Активирање појединих рукаваца може довести до потпуне промене тока Дрине, када рукавци 

преузимају улогу главног тока. Овај процес се може илустровати са неколико примера. 

Први пример се односи на локалитет „Васин шиб“ (слика 3). У периоду до 1987. године на 

потезу Подине-Васин шиб постојала су два узастопна меандра.  У низводном меандру је била 

угрожена десна конкавна обала. Услед убрзаног одношења десне обале на локалитету Васин 

шиб 1990. године, постојала је опасност реактивирања стараче код насеља Црна Бара. 

Измењена струјна слика изазвала је интензивну флувијалну ерозију десне обале, уз проширење 

корита у зони леве обале Дрине узводно од Васиног Шиба. Матица је усмерена ка десној обали, 

тако да је при наиласку таласа велике воде априла 1994. године ерозија десне обале у зони 

Васиног шиба била изузетно велика. Тада је у року од четири дана померена обала и однето 

земљиште по дубини преко 50 m, на потезу дужине око 300 m. У каснијем периоду је струјна 

слика потпуно промењена, јер је главно корито померено у лево.  

Други пример је локалитет „Пуревине“, где је дошло до велике промене струјне слике тока 

(слика 4). Тамо је 1996. године матица тока била уз десну обалу, што је проузроковало  

интензивно  рушење обале. Угрожени локалитет је тада заштићен обалоутврдом. У каснијем 

периоду, матица је померена ка левој обали и десна обала није више угрожена. 

Трећи пример је посебно интересантан и односи се на локалитет „Куртовића ада“ (слика 5). 

Тамо се ток Дрине рачва у два рукавца, око једне аде. У претходном периоду се дешавало  

неколико промена расподеле протицаја Дрине, између десног и левог рукавца. 1998. године, 

матица тока је била у десном рукавцу, услед чега је нападнута десна обала. Због тога су у 

неколико фаза  изграђене обалоутврде. У каснијем периоду, планирана је преграда у десном 

рукавцу, јер је процењено да је леви рукавац преузео улогу главног тока. Међутим, са 

изградњом преграде и постепеним затварањем рукавца, дошло је до велике ерозије десне обале 

рукавца и одношења великог комплекса земљишта са аде. Тада се опет променила струјна 

слика тока и десни рукавац повећао пропусну моћ. Приликом теренског рекогносцирања 2013. 

године, није био могућ обилазак левог рукавца, тако да се није могла проценити његова улога у 

расподели протицаја Дрине.  



 

 

 

Слика 3 Промене речне трасе на сектору „Васин Шиб“, 1975-2012. године 

 



 

 

 

Слика 4 Промене речне трасе на сектору „Пуревине“, 1975-2012. године 



 

 

 

Слика 5 Промене речне трасе на сектору „Куртовића ада“, 1975-2012. године 
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Приликом обилaска терена 2013. године, уочена је једна карактеристична морфолошка 

слика тока Дрине, која се понавља на више локалитета (слике 6 до 9). Интензивна 

флувијална ерозија и рушење обале на десној обали се увек дешава у оштрој конкавној 

кривини. Истовремено, као спрегнути морфолошки феномен, јавља се формирање великог 

спруда према средини тока, или на левој обали. Овај спруд задржава матицу у зони десне 

обале, која се наставља у низводном смеру и угрожава обалу. Посебно је интересантно 

истаћи да се, у свим оваквим случајевима, у конкавној кривини налази и излаз неке отоке. 

 

Слика 6 Спруд уз леву обалу Дрине на локалитету „Васин шиб” (26.6.2013.) 

 

Слика 7 Спрудови на локалитету „Подине - узводно” (26.6.2013.) 
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Слика 8 Спруд уз леву обалу на локалитету „Тиквара” (26.6.2013.) 

 

Слика 9 Спрудови локалитету „Алановића навоз“ (26.6.2013.) 

3.2 ЗАШТИТА РУШЕВНИХ ОБАЛА 

3.2.1 Постојеће стање 

У наставку је дат приказ изграђених водних објеката на десној обали реке Дрине од ушћа 

реке Дрине у реку Саву (km 0+000) до Малог Зворника (km 79+600), према расположивој 

техничкој документацији и подацима прикупљеним обиласком терена 2013. године. Сви 

локалитети описани у наставку су означени бројевима на ситуацијама у прилозима 1, 2 и 

3. 
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1. Локалитет „Ушће Дрине“ (km 0+010 - km 0+110)   

Дуж десне обале Саве и Дрине на ушћу постоји обалоутврда која је у релативно добром 

стању. На узводном крају овог потеза, у кориту Дрине изграђена су два напера 1997. 

године са циљем да спрече продор речног тока иза обалоутврде [17]. Обиласком терена 

јула 2002. године констатовано је да се међунаперско поље потпуно засуло, а да је 

непосредно узводно од ових регулационих грађевина дошло до значајне ерозије десне 

обале Дрине на дужини око 200 m. Истовремено, на потезу десне обале Дрине у зони ушћа 

формирао се велики спруд при чему је супротна лева обала била је угрожена на дужини 

250 m узводно од ушћа. У периоду од 2002. до 2006. године ерозија десне обале 

проширила се узводно од наперског поља до дужине од око 700 m. 

 

Крајем 2006. године, хитном интервенцијом, према решењу из главног пројекта хитних 

радова на заштити десне обале реке Дрине у зони ушћа, урађена је усмеравајућа грађевина 

(напер) на најугроженијем делу обале. Радови на поменутом локалитету, настављени су и 

у 2007. години па је извршена санација постојећа два напера, што је спречило даље 

рушење обале, чиме се стање на том локалитету знатно поправило. 

 

Регулациони радови на санацији напера 1 и 2 настављени су и завршени 2010. године. 

Урађена су крила напера, којима су ове грађевине спојене, а продужетком крила напера 2 

остварена је веза са изграђеном обалоутврдом на десној обали Дрине. Овај систем 

регулационих грађевина показао је ефикасност у процесу таложења материјала на десној 

обали и усмеравању тока Дрине ка средини  корита. 

Обиласком терена 26. јуна 2013. године констатовано је задовољавајуће стање изграђеног 

објекта на ушћу Дрине, која сада функционално представља паралелну грађевину са 

траверзама.    

 

Слика 10 Паралелна грађевина са траверзама на десној обали Дрине код ушћа  
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2. Локалитет „Касмада – Адица“ (km 2+450 - km 2+569)   

На овом сектору нису предузимане никакве активности на заштити обале, па је и у 

десетогодишњем периоду од 1985. до 1995. године дошло до значајног одношења и 

померања обале, нарочито на узводном делу локалитета. Максимално померање обале 

износило је чак 700 m (Дрина је проширила старачу дуж десне обале), тако да је речни ток 

на овом потезу водотока 1995. године био краћи за око 1 km у односу на стање из 1985. 

године.   

 

С обзиром да је речни ток угрожавао десну обалу више година, на узводном крају 

локалитета пројектована је 1998. године обалоутврда дужине 230 m са усмеравајућом 

грађевином дужине 256 m [85]. Исте године изграђено је свега 119 m обалоутврде 

(km 2+500 до km 2+620). Међутим, низводно од ове обалоутврде која је неколико пута 

поправљана у протеклом периоду (последњи пут 2005. године), наставило се интензивно 

одношење десне обале Дрине. Обала је “померена” у залеђе оријентационо око 170 m у 

периоду после 1998. године (однет је шумски прилазни пут из правца Црне Баре). Током 

2012/13. године поново је поправљана обалоутврда и изграђена усмеравајућа грађевина 

дужине око 100 m. 

 

Обиласком терена 26. јуна 2013. године констатовано је да је изведено ојачање постојеће 

обалоутврде са изграђеном усмеравајућом грађевином дужине око 100 m. Грађевина је у 

добром стању. Међутим, како се низводно од овог локалитета простире угрожена обала на 

дужини око 1 km, сматрамо да је изградња једне усмеравајуће грађевине недовољна за 

заустављање процеса одношења десне обале Дрине на овом потезу водотока.   

 

 

Слика 11 Обалоутврда са усмеравајућом грађевином и угрожена низводна десна обала 
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3. Локалитет „Васин шиб” (km 4+800 - km 5+900)     

Узводно од Васиног шиба дошло је до самопросецања великог меандра код Подина 1989. 

године, чиме је ток Дрине скраћен за два километра. Ово је изазвало убрзано одношење 

десне обале на низводном локалитету Васин шиб 1990. године, тако да је постојала 

опасност реактивирања стараче код насеља Црна Бара. Да би се ово спречило, на улазу у 

старачу изграђена је грађевина од шљунка обложена нетлон мрежом. И поред оштећења 

које претрпела, грађевина је испунила своју функцију. 

Измењена струјна слика усмерила је матицу ка десној обали, тако да је при наиласку 

таласа велике воде априла 1994. године ерозија обале у зони Васиног шиба била изузетно 

велика. Тада је у року од четири дана померена обала и однето земљиште по дубини преко 

50 m на потезу дужине око 300 m. Интервентним радовима, изградњом обалоутврде 

дужине око 500 m (од km 5+400 до km 5+900) на најугроженијем локалитету, заустављено 

је даље одношење земљишта током 1994/95. године [67]. Међутим, како се речни ток 

низводно од просека код Подина и даље формирао, дошло је до померања правца главног 

удара низводно од Васиног шиба. Због тога је 1997. године настављено са интервенцијама 

на овом потезу десне обале [79], када је изграђено још 614 m обалоутврде низводно (од 

km 5+400 до km 4+800). На овај начин спречена је даља ерозија десне обале, при чему је 

матица одбијена ка левој обали и интензивирано њено одношење, уз формирање спруда 

дуж десне - конвексне обале низводно од Васиног Шиба.  

 

Обиласком локалитета марта/априла 2012. године, примећена су оштећења у ножици 

обалоутврде, која су израженија на делу узводно од km 5+400, где у дужини од око 300 m 

скоро да и не постоји ножица обалоутврде, па је потребно извршити додатну уградњу 

камена бар на том потезу обалоутврде (процењена количина камена за санацију износи 

око 2000 m
3
). 

Обиласком терена 26. јуна 2013. године, констатовано је задовољавајуће стање 

обалоутврде у зони Васиног Шиба, нарочито низводно од km 5+400. Уочена је изграђена 

обалоутврда дуж леве обале Дрине на овом локалитету. 

 

Слика 12 Обалоутврда на левој обали Дрине у зони „Васиног шиба“ 
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Слика 13 Обалоутврда на левој обали Дрине у зони „Васиног шиба“ 
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4. Локалитет „Подине” - низводно (km 5+900 - km 6+300)  

Како би се спречило интензивно рушење обале на овом локалитету, током 1995. и 1996. 

године, као I фаза радова израђена је обалоутврда од камена у дужини од 542 m са 

ширином ножице 1,8 m [68]. 

 

Обиласком терена 26. јуна 2013. године констатовано је задовољавајуће стање ове 

грађевине, која је данас практично у зони где при нижим водостајима Дрине скоро да и 

нема течења.  

 

 

Слика 14 Обалоутврда у зони „Подине” - низводно 
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5. Локалитет „Подине” - узводно (km 7+500 - km 8+000)  

Како би се спречило интезивно рушење обале на овом локалитету током 1995. године, као 

II фаза радова израђена је обалоутврда од камена у дужини од 532 m према истој 

документацији по којој је регулисан низводни локалитет [68]. 

 

Приликом обиласка локалитета марта/априла 2012. године примећена су оштећења 

ножице на целокупној дужини обалоутврде, као и оштећење облоге обалоутврде по 

косини у дужини од око 50 m (уочена појава мање каверне). Констатовано је да треба 

хитно интервенисати на постојећој обалоутврди уградњом око 4500 m
3
 камена. Такође, 

уочено је одношење десне обале Дрине низводно од изведене обалоутврде у дужини од 

око 200 m.  

 

Обалоутврда је стабилна, обрасла густом вегетацијом, а само на једном кратком потезу 

дужине око 10 m преко обалоутврде насут је шљунак (26. јуни 2013. године). 

 

Слика 15 Обалоутврда у зони „Подина” – узводно 
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6. Локалитет  „Савковача” - низводно (km 11+700 - km 12+000) 

На локалитет „Савковача” - узводно надовезује се локалитет „Савковача” - низводно. 

Дужина обалоутврде износи 302 m (од km 11+700 - km 12+000), а изграђена је 1997. 

године према документацији [76].  

 

Током обиласка терена током марта/априла 2012. године уочена оштећења у ножици ове 

обалоутврде, за чију санацију је према процени потребно уградити око 1500 m
3
 камена.                                                                                                           

Обиласком терена 26. јуна 2013. године констатовано је задовољавајуће стање грађевине. 

Приближно на средини локалитета, изграђено је бетонско степениште преко камене 

обалоутврде, са викенд кућом у приобаљу.  

Дуж леве обале пружа се ада, која знатно сужава главно корито водотока и повећава 

брзине воде у овој зони.   

 

Слика 16 Обалоутврда у зони „Савковаче” – низводно 
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7. Локалитет  „Савковача” - узводно (km 12+000 - km 12+300) 

С обзиром да је на овом локалитету регистрована значајна ерозија десне обале (са 

тенденцијом да се активира стари рукавац), 1996. године изграђена је обалоутврда дужине 

свега 105 m (пројектована дужина обалоутврде у документацији [73] износила је 283 m).  

 

Скромним обимом изведених регулационих радова није заустављен процес ерозије десне 

обале. При обиласку терена јула 2002. године регистрована је ерозија десне обале узводно 

од санираног локалитета и улаза у рукавац на дужини од око 150 m, док је дуж леве обале 

водотока регистрован велики спруд дужине око 300 m. 

 

Обиласком терена 26. јуна 2013. године констатовано је релативно добро стање ове 

обалоутврде. Међутим, грађевина је на узводном крају оштећена, а десна обала Дрине 

угрожена.  

 

Слика 17 Оштећени узводни крај обалоутврде у зони „Савковаче” – узводно 

 

 

 

 

 

 

 

 



Истраживања и анализе за развој и унапређење заштите насеља у приобаљу Дрине и Лима и отклањање последица поплавног 

таласа у децембру 2010. године - ЗАШТИТА УГРОЖЕНОГ ПОДРУЧЈА ДУЖ ДОЊЕГ ТОКА ДРИНЕ 

    

 
Институт за водопривреду Јарослав Черни,Завод за уређење водних токова, 2013.               29 

 

8. Локалитет „Тиквара” (km 13+200 - km 14+500) 

У зони Тикваре, узводно од локалитета „Савковача”, у периоду од 1992. до 2002. године, 

вршена је заштита десне обале на местима непосредно угроженим речним током на 

дужини око 1700 m. На овом потезу постојао је изузетно јак удар воде на десну обалу, уз 

продубљење речног корита непосредно уз обалу до дубине од 8 m. На посматраном потезу 

Дрине није постојала обалоутврда изграђена у континуитету, али је знатан део обале био 

заштићен ломљеним каменом.  

 

Коначно, 2003. године извршена је санација оштећене десне обале израдом обалоутврде у 

континуитету у дужини од 112 m од km 13+512 до km 13+624 [91]. 

 

Априла 2007. године, према постојећем Елаборату, извршена је поправка камене ножице 

ове обалоутврде на делу од km 13+512 до km 13+624 и она је током пролећног обиласка 

терена 2012. године била у добром стању. Међутим, низводно од постојеће обалоутврде 

констатовано је интензивно рушење десне обале, које би требало санирати. 

 

Обиласком терена 26. јуна 2013. године евидентирана је велика шљункара дуж десне 

обале на дужини око 300 m (km 12+700 - km 13+000). Узводно, на дужини од око 1200 m 

пружа се обалоутврда (km 13+300 - km 14+500). На узводном крају, обалоутврда је 

оштећена, а десна обала Дрине угрожена код излаза из отоке (km 14+500). На локалитету 

„Тиквара” уз десну обалу водотока налазила се и водомерна станица Бадовинци која је 

уништена ( km 13+500).  

 

Слика 18 Обалоутврда на локалитету „Тиквара” 
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Слика 19 Оштећена обалоутврда на узводном крају локалитета „Тиквара” 

 

Слика 20 Шљункара низводно од локалитета „Тиквара” 
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9. Локалитет „Павловића мост” (km 16+235 - km 17+639) 

Десна обала 

 

Дуж десне обале код насеља Бадовинци током 1983. и 1984. године изграђена је 

обалоутврда од ломљеног камена дужине 1300 m. Ова обалоутврда је успешно 

стабилизовала обалу на овом потезу, што је био и један од фактора при избору локације 

моста преко Дрине на путу Бадовинци - Попови, популарно названог “Павловића мост” 

(km 16+342). Након отварања моста за саобраћај 1992. године, изграђена је и усмеравајућа 

грађевина низводно од постојеће обалоутврде. Ова грађевина од ломљеног камена, висине 

1-1,5 m грађена је већим делом на спруду, са преградном грађевином преко рукавца који 

води ка Тиквари. Услед таложења наноса засута је пролока код Тикваре уз формирање 

великог спруда дуж десне - конвексне обале низводно од моста (km 15+400 - km 16+000) и 

одношење леве - конкавне обале Дрине. 

 

Током изградње моста било је сужено корито Дрине, тако да је при наиласку таласа 

велике воде 1991. године дошло до оштећења обалоутврде на десној обали водотока. 

Такође, сужење речног тока изазвало је продубљење корита у зони моста уз слабљење 

ножице обалоутврде дуж десне обале. Сва оштећења су санирана након изградње моста у 

периоду од 1993. до 1998. године на дужини од 681 m. Споразумом са финансијерима 

изградње моста, Drina River Bridge Corp, Влада Републике Србије преузела је обавезу да 

обавља неопходне радове на стабилизацији обала реке Дрине у широј зони моста, тако да 

је у периоду од 2004. до 2008. године поново вршена поправка оштећене обалоутврде на 

десној обали у дужини од 262 m (km 17+309 - km 17+571). Последња техничка 

документација према којој је санирана ова обалоутврда била је [86]. 

 

Приликом обиласка локалитета марта/априла 2012. године примећена су већа оштећења 

ножице обалоутврде у дужини од око 250 m на делу узводно од моста, која треба 

санирати. Према процени потребно је уградити око 1700 m
3
 камена. 

 

Обиласком терена 18. априла 2013. године нису могла бити уочена оштећења ове 

обалоутврде због високог водостаја Дрине (18.4.2013. H = 258 cm на х.ст. Радаљ).    

 

 

 

 

Слика 21 Обалоутврда на десној обали Дрине у зони 

„Павловића моста” (18.4.2013.) 
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Лева обала 

 

Након изградње „Павловића моста” дошло је до значајног одношења леве обале и развоја 

постојећег меандра узводно од моста. С обзиром да је постојала опасност да се развојем 

меандра главни ток Дрине врати у старо корито на левој инундацији, а изграђени главни 

отвор моста остане на сувом, на левој обали Дрине узводно од моста изграђена је 

обалоутврда од ломљеног камена дужине око 1,7 km (локалитет „Попови”).  

 

Коначно уређење леве инундације у зони „Павловића моста” изведено је 1997. године, 

када је обликована лева инундација на дужини око 1300 m у зони моста, уз скидање 

материјала до коте 87,00 mnm [78]. Истовремено, према пројекту из 1997. године, 

изграђена је усмеравајућа грађевина од крупног камена дужине 183,50 m са циљем да се 

осигура хидраулички повољније увођење великих вода под мост и спречи ерозија 

левообалне навозне рампе. Да би се у потпуности онемогућило активирање стараче у 

приобаљу, узводни крај усмеравајуће грађевине је спојен каменом депонијом са 

низводним крајем постојеће обалоутврде. Међутим, пројектом је дефинисано да се трајно 

обезбеђење повољне струјне слике у зони моста и прерасподела протицаја између минор и 

мајор корита може постићи само перманентним контролисаним багеровањем материјала 

који доспева реком и таложи се на овом локалитету.  

 

Обиласком терена 25. априла 2013. године констатовано је да од 183,5 m изграђене 

усмеравајуће грађевине на терену постоји само око 125 m на потезу леве обале Дрине 

узводно од мостовске конструкције. Простор на левој обали дужине око 250 m узводно од 

моста заузима депонија шљунка који се интензивно вади из корита Дрине узводно од 

„Павловића моста”.  

 

Осим тога, дуж леве обале водотока узводно од депоније шљунка и низводно од 

„Павловића моста” налази се викенд насеље. 

 

 

Слика 22 Усмеравајућа грађевина на левој обали Дрине узводно од „Павловића моста” (25.4.2013.) 
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Слика 23 Депонија шљунка на левој обали Дрине узводно од „Павловића моста” (25.4.2013.) 
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10. Локалитет „Попови” (km 16+860 - km 18+560) 

На овом локалитету који се налази на левој обали Дрине, узводно од „Павловића моста”, 

постоји изграђена обалоутврда у дужини од око 1700 m. Радови су изведени у периоду од 

1991. до 1995. и 1998. године према документацији [60]. 

 

Обиласком терена 25. априла 2013. године (водостај Дрине H = 255 cm на х.ст. Радаљ)   

констатовано је да је изграђена обалоутврда у добром стању и да је максимално 

искоришћена као темељна конструкција разноврсних објеката изграђених у склопу викенд 

насеља. 

 

 
 

 

Слика 24 Обалоутврда на левој обали Дрине на локалитету „Попови” (25.4.2013.) 
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11. Локалитет „Дубовић” (km 21+000 - km 22+200) 

У време трајања великих вода током 1996. године, на десној обали Дрине у зони  

локалитета „Дубовић” дошло је до значајних рушења и одношења приобалног терена. 

Посебно велика оштећења евидентирана су на низводном потезу „Дубовић” дужине око 

1000 m од km 20+800 до km 21+800, при чему се корито Дрине померило за 180 m ка 

десној обали на km 21+500. 

 

Слика 25 Угрожени локалитет „Дубовић” низводно од „Куртовића аде” (14.8.1998.) 

Током обиласка терена марта/априла 2012. године констатовано је да се овај угрожени 

локалитет на десној обали Дрине непосредно низводно од Куртовића аде проширио на 

дужину од око 1,7 km, од речног km 21+000 до km 22+200. Одношењем конкавне десне 

обале на локалитету „Дубовић” на дужини око 1700 m јавила се опасност од продора 

Дрине у старо корито, чиме би био онемогућен приступ великим површинама обрадивог 

замљишта на десној обали водотока. Током проспекције терена 6. јуна 2013. године 

потврђена је угроженост локалитета „Дубовић” (непосредно низводно од „Куртовића 

аде”) на дужини око 1700 m.  

 

Слика 26 Угрожени локалитет „Дубовић” низводно од „Куртовића аде” (6.6.2013.) 
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12. Локалитет „Куртовића ада” (km 22+200 - km 23+000)  

Према документацији [48] 1988. године је извршена заштита десне обале Дрине на 

локалитету „Куртовића ада” у дужини од 761 m, приближно од речног km 21+600 до 

km 22+200. Обалоутврда је била изграђена од ломљеног камена средње крупноће 35 cm.  

 

У време трајања великих вода 1996. године, на десној обали Дрине у зони овог локалитета 

дошло је до значајних рушења и одношења приобалног терена. Као што је поменуто, 

посебно велика оштећења евидентирана су на низводном потезу „Дубовић” дужине око 

1000 m (од km 20+800 до km 21+800), при чему се корито Дрине померило за 180 m ка 

десној обали на km 21+500. Током 1997. године процес одношења десне обале се 

наставио, тако да је однето још око 400 m обале у појасу ширине 10-20 m узводно од 

оштећене обалоутврде из 1988. године до ушћа отоке на km 22+600 (од km 22+200 до 

km 22+600).  

 

Током 1998. године извршени су радови на санацији ове угрожене обале изградњом 

обалоутврде према [87] дужине свега 330 m (пројектована дужина обалоутврде у [87] 

износила је 1654 m) од узводног краја оштећене обалоутврде из 1998. до до ушћа отоке на 

km 22+600 (преостала дужина обалоутврде из 1998. године износила је свега 287 m), чиме 

је процес одношења десне обале делимично заустављен на низводном делу локалитета 

„Куртовића ада” под називом „Куртовића ада - низводно” (од km 22+200 до km 22+600). 

 

  

Слика 27 „Куртовића ада - низводно” пре 

изградње обалоутврде (14.8.1998.) 

Слика 28 Обалоутврда „Куртовића ада - 

низводно” у изградњи (14.8.1998.) 

 

Међутим, локалитет „Куртовића ада” је и даље био угрожен, тако да је у време таласа 

великих вода марта и априла 2005. године, дошло до знатног рушења десне обале на 

узводном потезу локалитета „Куртовића ада” дужине око 500 m под називом „Куртовића 

ада” - узводно (узводно од краја изграђене обалоутврде из 1998. године на km 22+600). С 

обзиром да је тенденција рушења настављена, крајем 2006. године морало се хитно 

интервенисати. Према документацији [102], на km 22+600 (узводни крај обалоутврде из 

1998. године) урађена је 2006. године преграда од ломљеног камена.  
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Слика 29 Незавршена преграда на km 22+600 (2010. године) 

Преграда није у потпуности завршена због високог водостаја реке Дрине у време грађења, 

што је изазвало значајна оштећења ове грађевине. Узводно од оштећене преграде на 

km 22+600, на локалитету „Куртовића ада - узводно” током 2009. и 2010. године извршено 

је осигурање десне обале корита Дрине обалоутврдом од ломљеног камена према 

документацији [107]. Дужина деонице на којој су изведени радови износила је 410 m, од 

km 22+600 до km 23+000.  

У „Елаборату изведеног стања за осигурање десне обале и корита реке Дрине на 

локалитету „Куртовића ада - узводно” [108] приказано је стање изграђене обалоутврде 

дужине 410 m и делимично порушене преграде у кориту на њеном низводном крају. 

 

Слика 30 Обалоутврда „Куртовића ада - узводно” у изградњи 2010. године 

Обиласком терена марта/априла 2012. године констатована су значајна оштећења преграде 

у кориту Дрине на km 22+600. Такође, уочено је да је изграђена обалоутврда из 2010. 

године у добром стању (узводно од оштећене преграде на km 22+600), а да је обалоутврда 
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изграђена 1998. године (низводно од оштећене преграде на km 22+600) делимично 

затрпана наносом и да на преосталом делу има оштећења у ножици.  

  

Обиласком терена 6. јуна 2013. године (водостај Дрине H = 225 cm на х.ст. Радаљ)   

констатовано је, такође, да је изграђена обалоутврда узводно од оштећене преграде у 

добром стању, а да је низводна обалоутврда затрпана наносом и зарасла у шибље.  

 

 

Слика 31 Обалоутврда под наносом на локалитету „Куртовића ада” - низводно (6.6.2013.) 

 

Слика 32 Обалоутврда на локалитету „Куртовића ада - узводно” (6.6.2013.) 
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Слика 33 Делимично порушена преграда на km 22+600 (6.6.2013.) 
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13. Локалитет „Ардамовача” (km 25+700 - km 25+800) 

Овај локалитет надовезује се на низводни крај изграђене обалоутврде на узводном 

локалитету „Пуревине”. Током 2005. и 2006. године извршено је осигурање дела десне 

обале ломљеним каменом на дужини од 138 m и започета израда усмеравајуће грађевине 

[98], која се показала као веома добро решење, па је препоручено да се током 2007. године 

продужи и ојача делимично изграђена усмеравајућа грађевина, међутим радови нису 

изведени.  

 

Обиласком локалитета у марту и априлу 2007. године, примећено је да се дуж леве обале 

формирао велики спруд, који је усмерио матицу ка десној обали, и интензивирао њено 

рушење у дужини од око 200 m низводно од израђене обалоутврде. Извршено је потребно 

геодетско снимање и израда “Елабората осигурања угрожене обале”, али радови до 

последњег обиласка терена марта/априла 2012. године нису реализовани. Тада је 

констатовано да је постојећа обалоутврда у добром стању, али да је низводно од 

обалоутврде дошло до великог рушења обале, са могућношћу скретања тока у старо 

корито, па су неопходни радови на хитној интервенцији. 

 

Обиласком терена 26. јуна 2013. године, констатовано је задовољавајуће стање 

обалоутврде на овом локалитету. 

 

 

Слика 34 Остаци усмеравајуће грађевине на локалитету „Ардамовача” (26. 6. 2013.) 
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14. Локалитет „Пуревине” (km 25+700 - km 26+016) 

На локалитету „Пуревине” 1996. године јавило се значајно оштећење десне обале на 

дужини око 300 m. Да би се овај негативни тренд одношења пољопривредног земљишта 

зауставио, хитним радовима према [72] исте године у оквиру прве фазе изграђено је 267 m 

обалоутврде (друга фаза пројектованих радова на изградњи обалоутврде дужине 287 m 

није изведена). Овим регулационим радовима заустављено је одношење обале.  

 

Постојећа обалоутврда у дужини од 267 m није била угрожена у време обиласка терена 

марта/априла 2012. године, али су била приметна оштећења у ножици грађевине, која 

треба санирати.  

 

Обиласком терена 26. јуна 2013. године, констатовано је задовољавајуће стање 

обалоутврде на локалитету „Пуревине” (матица је померена уз леву обалу).  

 

Слика 35 Обалоутврда на локалитету „Пуревине”(26. 6. 2013.) 
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15. Локалитет „Алановића навоз” (km 26+500 - km 26+900) 

На овом локалитету је дошло до интензивног урушавања десне обaле што је осим 

одношења пољопривредног земљишта за последицу имало и угрожавање изворишта 

водовода „Прњавор”, као и локацију будућег Етно села на обали Дрине. 

 

Извршено је детаљно снимање попречних профила 2009. и 2010. године и констатовано да 

је за неколико месеци однето око 80 m десне обале на најнизводнијем делу. Одмах се 

приступило уговарању и извођењу радова на заштити обале ломљеним каменом 2010. 

године према документацији [109]. 

 

Обиласком терена 26. јуна 2013. године констатовано је задовољавајуће стање изграђене 

обалоутврде. Међутим, на низводном крају обалоутврде уочено је одношење десне обале 

Дрине на улазу у отоку. 

 

Слика 36 Обалоутврда на локалитету „Алановића навоз” (26.6.2013.) 

 

Слика 37 Обалоутврда на локалитету „Алановића навоз”(26.6.2013.) 



Истраживања и анализе за развој и унапређење заштите насеља у приобаљу Дрине и Лима и отклањање последица поплавног 

таласа у децембру 2010. године - ЗАШТИТА УГРОЖЕНОГ ПОДРУЧЈА ДУЖ ДОЊЕГ ТОКА ДРИНЕ 

    

 
Институт за водопривреду Јарослав Черни,Завод за уређење водних токова, 2013.               43 

 

16. Угрожена обала „Ново Село” - старо ушће Јадра (km 28+300 - km 30+000) 

Обиласком терена марта/априла 2012. године констатована су велика оштећења десне 

обале Дрине на овом локалитету. Како је однет приступни пут и знатна површина 

пољопривредног земљишта, потребно је извршити неопходан обим геодетских радова 

како би се евидентирале размере однете обале и предузеле конккретне мере заштите. 

 

Обиласком терена 6. јуна 2013. године нису могла бити у потпуности уочена оштећења 

десне обале на локалитету „Ново Село” у зони старог ушћа Јадра, због високог водостаја 

Дрине (6.6.2013. у 11
15 

водостај је био 225 cm на х.ст. Радаљ), али је констатовано да је 

десна обала угрожена на дужини око 2 km, од речног km 28+300 до речног km 30+000 

(старо ушће Јадра налази се приближно на km 29+400). 

 

 

Слика 38 Угрожена обала на локалитету „Ново село” (6.6.2013.) 
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17. Обалоутврда на локалитету „Јелав - викенд насеље”(km 40+500 - km 40+800) 

На овом локалитету код Јелава, приближно од km 40+500 до km 40+800 речне стационаже 

у зони Шљукића аде, изведени су радови 1988. године на обезбеђењу десне обале реке 

Дрине [49]. Пројектована је обалоутврда од ломљеног камена дужине 539 m. Због нових 

оштећења, обалоутврда на локалитету “Јелав – викенд насеље” санирана је 2010. године 

на дужини око 50 m.  

 

Међутим, обиласком терена 18. априла 2013. године констатовано је да је локалитет 

„Јелав” угрожен по трећи пут на дужини око 100 m и да је потребно предузети мере за 

санирање новог оштећења у зони постојећег викенд насеља.  

 

 

Слика 39 Импровизована заштита десне обале на локалитету „Јелав - викенд насеље” 

(18.4.2013.) 

 

Слика 40 Оштећена обалоутврда на локалитету „Јелав - викенд насеље” (18.4.2013.) 
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18. Заштита обале у зони сепарације „Липнички шор” (km 43+000 - km 43+200)  

На низводном крају локалитета „Локањ” су 1985. године, приближно од km 43+000 до 

km 43+200 речне стационаже изведени радови на обезбеђењу десне обале реке Дрине 

уградњом ломљеног камена на дужини око 200 m у зони сепарације „Липнички Шор [44].  

 

Обиласком терена 18. априла 2013. године констатовано је одлично стање изграђене 

обалоутврде, која се данас налази низводно од зоне викенд насеља.  

 

 

Слика 41 Заштита обале непосредно узводно од сепарације „Липнички шор” (18.4.2013.) 
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19. Обалоутврда на локалитету „Локањ”(km 43+200 - km 44+600)  

На овом локалитету код Липничког шора (Кривића ада) 1985. године, приближно од 

km 43+200 до km 44+600 речне стационаже, изведени су радови на обезбеђењу десне 

обале реке Дрине. Изграђена је обалоутврда дужине око 1973 m уградњом ломљеног 

камена [39].  

 

Обиласком терена 18. априла 2013. године констатовано је одлично стање изграђене 

обалоутврде, која се налази у зони викенд насеља. Углавном је засута шљунком у зони 

плаже, а изграђени су и разни садржаји преко ње, тако да се постојање обалоутврде не 

уочава на први поглед. 

 

 

Слика 42 Обалоутврда на локалитету „Локањ” (18.4.2013.) 
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20. Обалоутврда у зони моста Лозница – Шепак (km 50+000 - km 53+800) 

У зони моста Лозница-Шепак и даље низводно на дужини око 3,5 km (од km 50+000 до 

km 53+500 речне стационаже), десна обала Дрине заштићена је каменим набачајем из 

времена изградње моста. Обиласком терена 18. априла 2013. године констатовано је 

одлично стање ове обалоутврде. Објекат је стабилан, зарастао у врбу. 

 

 

Слика 43 Заштита десне обале Дрине низводно од моста Лозница - Шепак (18.4.2013.) 

 

На постојећу обалоутврду код моста Лозница-Шепак, на дужини око 300 m надовезује се 

узводно заштићена десна обала у зони приватне плаже мотела „Плава рибица”, 

власништно Милана Нешића (до km 53+800).   

 

 

Слика 44 Заштита десне обале Дрине у зони плаже ресторана „Плава рибица” (18.4.2013.) 
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21. Заштита обале на потезу Б. Ковиљача - Г. Ковиљача (km 59+000 - km 64+000)    

У периоду од 1967. до 1977. и од 1985. до 1987. године на потезу Дрине дужине око 5 km 

(од речног km 59+000 до km 64+000) изграђена је обалоутврда у виду каменог набачаја 

или зидане грађевине дуж десне обале Дрине од Бање Ковиљаче до Горње Ковиљаче. С 

обзиром да је грађена у етапама, обалоутврда је и више пута поправљана након изградње. 

Обилазак терена на посматраном потрзу Дрине извршен је 18. априла 2013. године.  

 

 

Слика 45 Заштита обале у зони Горње Ковиљаче (18.4.2013.) 

Код речног km 62+500 данас се налази излетиште „Сунчана река” са заштићеном обалом. 

 

 

Слика 46 Излетиште „Сунчана река” (18.4.2013.) 
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На потезу Дрине од речног km 60+500 до km 61+000 су током 2011. године изведени 

радови на санацији обалоутврде у зони новог водоизворишта Бање Ковиљаче (десне обала 

Дрине у Горњој Ковиљачи). Укупна дужина третиране деонице је 100,0 m. Изведени су 

радови уградњом ломљеног камена у ножицу обалоутврде средње крупноће 60-100 cm, 

као и уградња ломљеног камена у облогу обалоутврде средње крупноће 30-50 cm. Ножица 

обалоутврде ширине у круни је 1,5 m, нагиб косине (према води) 1:1, облога обалоутврде 

са нагибом 1:1 и дебљином 50 cm. 

 

Узводно од ове деонице у зони бившег ауто кампа, обала је заштићена каменим набачајем 

на дужини око 1,5 km (km 62+500 - km 64+000 речне стационаже). На делу поменуте 

деонице према [39] изграђена је 1985. године зидана обалоутврда дужине 413 m у 

непосредној зони бившег аутокампа који више не постоји.  

 

Слика 47 Зидана обалоутврда у зони бившег аутокампа (18.4.2013.) 
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3.2.2 Анализа обима изведених регулационих радова у односу на пројектовани обим  

Први и до данас најобимнији радови на регулацији доњег тока Дрине извршени су између 

1887. и 1896. године, када је извршена стабилизација обала на потезу од ушћа до 

Зворника. Коришћени су различити типови грађевина, као што су Волфове лесе, тоњаче и 

др. Међутим, велике воде у катастрофалној поплави 1896. године уништиле су највечи 

број изведених објеката, тако да данас нема њихових трагова.  

Све касније радове на уређењу доњег тока Дрине карактерисао је принцип парцијалног 

решавања акутних проблема (углавном осигурања рушевних обала и искључења 

рукаваца). При томе се није увек водило рачуна о целовитом решењу уређења ширег 

потеза водотока, за које пак није било могуће обезбедити потребна финансијска средства.  

Најзначајнији покушај интегралног сагледавања  проблематике уређења ширег потеза 

водотока учињен је израдом Идејног решења уређења реке Дрине на сектору од ушћа до 

Зворника, 1987. У овој документацији предвиђени су веома обимни радови у циљу 

заштите нападнутих обала, преграђивање секундарних токова и просецања веома 

развијених меандара. Планирана је изградња великог броја грађевина различитих типова: 

обалоутврда, напера - преграда, укопаних депонија, усмеравајућих грађевина. На основу 

Идејног решења урађено је више Главних пројеката за регулацију појединих потеза Дрине, 

који су само неки реализовани, као на пример осигурање десне обале на потезу Савковача 

и Васин Шиб и леве обале код Павловића ћуприје.  

С обзиром да у периоду након израде Идејног решења није остварен планирани обим 

регулационих радова, динамика морфолошких процеса је условила значајне промене 

стања речног корита Дрине. Стога се приступило новелацији идејног решења регулације 

корита Дрине, у којој је третиран потез дужине 22 km, од ушћа Дрине у Саву до нешто 

узводно од Бадовинаца.  

Постојећи регулациони објекти на Доњој Дрини су наведени у табели 3. Констатује се да 

је стање до сада изграђених регулационих објеката на доњем току Дрине различито. 

Углавном су објекти новијег датума задовољавајућих димензија и у солидном стању, док 

су на старијим констатована мања или већа оштећења. Да би се задржала функција ових 

објеката, потребно је вршити њихово редовно осматрање и одржавање. Притом треба 

имати у виду да су трошкови изградње нових објеката, уместо санације постојећих, 

вишеструко већи.  

Табела 3 Изведени објекти за заштиту од поплава 

Лок. 
Назив 

локалитета 

Стационажа 
Пројек. 

Извед. 
Док. 

бр. 
Коментар 

(km - km) (m) 

1 „Ушће  Дрине”  0+010-0+110  [17] 2010. године урађена крила напера, којима су ове 

грађевине спојене међусобно, као и са обалоутврдом 

на десној обали, те сада функционишу као паралелна 

грађевина. Стање изграђеног објекта је 

задовољавајуће. 

2 „Касмада - 

Адица”  

2+450-2+569 230 са 

усмерав. 

грађев. 

119 

 [85] После 1998. године десна обала Дрине померена у 

залеђе око 170 m. Током 2012/13. године поправљана 

обалоутврда и изграђена усмеравајућа грађевина 

дужине око 100 m. Стање овог објекта је 

задовољавајуће.   

3 „Васин шиб” 

низводно 

4+800-5+400 

 

614 

 

 [79] Стање изграђеног објекта је задовољавајуће. 
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„Васин шиб” 

узводно 

5+400-5+900 503  [67] Стање изграђеног објекта је задовољавајуће. 

4 „Подине”- 

низводно 

5+900-6+300 542 [68] Стање изграђеног објекта је задовољавајуће. 

5 „Подине”- 

узводно 

7+500-8+000 532 Стање изграђеног објекта је задовољавајуће. 

6 „Савковача”- 

низводно  

11+700-

12+000 

302 

 

 [76]  Стање изграђеног објекта је задовољавајуће. 

7 „Савковача”- 

узводно  

12+000-

12+300 

283 

105 

[73] Узводни крај обалоутврде је угрожен. 

8 „Тиквара”  13+200-

14+500 

112 [91] Узводни крај обалоутврде је угрожен. 

9 „Павловића 

мост” -  

лева обала 

16+235-

17+639 

  [78]  Oд 183,5 m изграђене усмеравајуће грађевине на 

терену постоји само око 125 m.  

„Павловића 

мост” - десна 

обала 

15+908-

17+312 

 [86]    Оштећена ножица обалоутврде на дужини од око 250 

m. 

 

10 „Попови” 

лева обала  

16+860-

18+560 

  [60] Обалоутврда у добром стању 

11 Угрожена об. 

„Дубовић”   

21+000-

22+200 

1700 - Угрожено око 1,7 km десне обале 

12 „Куртовића ада” 

- низводно 

22+200-

22+600 

1654 

330 

[87] Обалоутврда засута наносом и зарасла у жбуње 

 

„Куртовића ада” 

- узводно 

22+600-

23+000 

410 

410 

 [107] Обалоутврда у добром стању 

13 „Ардамовача”  25+700-

25+800 

138  [98] Обиласком терена 2007. године констатовано 

одношење још око 200 m десне обале низводно. 

14 „Пуревине”  25+750-

26+305 

25+750-

26+016 

554 

267 

 [72] 1996. године је урађена само прва фаза радова 

дужине 267 m (низводна деоница).  

15 „Алановића 

навоз”  

26+500-

26+900 

400 [109] Угрожено извориште водовода “Прњавор”. 

16 Угрожена об. 

„Ново Село” 

Старо ушће 

Јадра   

28+300-

30+000 

- - Угрожено око 2 km десне обале 

Старо ушће Јадра ~ km 29+400.  

17 

 

„Јелав-викенд 

насеље” 

40+500-

40+800 

539 

 

 [49] Обалоутврда изграђена 1988. године, санирана на 

дужини око 50 m 2010. године. Обиласком терена 

2013. године констатована су оштећења обалоутврде 

која треба санирати.   

18 

 

Сепарација 

„Липнички шор” 

43+000-

43+200 

166  [44] Осигурањем узводног дела ове обале према Главном 

пројекту из 1985. обала је стабилизована на дужини 

1973 m, док је низводни део ове угрожене обале који 

је саниран 1987. на дужини од 166 m у добром стању 

2013. године. 

19 

 

„Локањ” – 

Викенд насеље 

43+200-

44+600 

1973 [39] Обала стабилизована каменом обалоутврдом према 

Главном пројекту из 1985. године на дужини 1973 m 

је у добром стању 2013. године. 

20 

 

Мост Лозница-

Шепак 

50+000-

53+800 

3800  Каменим набачајем заштићена десна обала Дрине у 

време изградње моста Лозница Шепак од km 50 до 

km 53,5. Камени набачај у добром стању, зарастао у 

врбу. Од km 53,5 - km 53,8 локална заштита обале у 

зони ресторана “Плава рибица”  

21 

 

Горња 

Ковиљача-Бања 

Ковиљача  

59+000-

64+000 

5000  [5], 

[12], 

[18], 

[21] 

 [39], 

[43], 

[44] 

На читавој дужини десне обале од око 5 km постојећа 

камена заштита обале је у добром стању.  

 



Истраживања и анализе за развој и унапређење заштите насеља у приобаљу Дрине и Лима и отклањање последица поплавног 

таласа у децембру 2010. године - ЗАШТИТА УГРОЖЕНОГ ПОДРУЧЈА ДУЖ ДОЊЕГ ТОКА ДРИНЕ 

    

 
Институт за водопривреду Јарослав Черни,Завод за уређење водних токова, 2013.               52 

 

3.3 ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА 

3.3.1 Постојеће стање 

А. Деснообални насип реке Дрине око Црне Баре (km 0+000 - km 7+138) 

Насип се протеже од km 0+000 до приближно km 7+000 стационаже реке Дрине [63]. 

Насип око Црне Баре није реконструисан и не задовољава у погледу заштите од великих 

вода Дрине, ни висином ни у погледу габарита. На овој траси постоје два типа попречног 

пресека насипа, први је око Црне Баре ширином круне 4-5 m, висине 1-2,5 m гледајући са 

брањене стране, са котом брањеног подручја знатно вишом од коте инундације, висина на 

небрањеној страни је 2-5 m са нагибом 1:2,5 (1:3). Наставак од Црне Баре преме 

Црнобарском Салашу је други тип попречног пресека, низак насип са ширином круне око 

5 m и 1-1,5 m висине, са нагибима 1:2,5 (1:3). Има доста процедних вода. Шумско-

заштитни појас не постоји. 

 

Обиласком терена 25. априла 2013. године констатовано је да се постојећи насип на 

деоници око Црне Баре налази у добром стању. Насип је затрављен са пошљунчаном 

круном по којој се одвија саобраћај. На потезу дужине око 450 m, између km 4+750 и 

km 5+100, круна насипа је асфалтирана. 

 

Изузетак је спорна деоница дужине око 600 m, између km 3+600 и km 4+200, где због 

нерешених имовинско-правних односа није могућ прилаз насипу.  

 

 

Слика 48  Почетак насипа око Црне Баре ( km 0+000) 
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Слика 49 Оштра кривина насипа око Црне Баре на km 2+000  

 

Слика 50 Насип око Црне Баре на km 2+500  

 

Слика 51 Почетак спорне деонице насипа на km 3+600  
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Слика 52 Крај спорне деонице насипа на km 4+200  

 

Слика 53 Почетак асфалтиране круне насипа на km 4+750  

 

Слика 54 Крај асфалтиране деонице код гробља на km 5+100  
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У току је израда главног пројекта “Реконструкција насипа дуж десне обале Саве и Дрине 

на подручју Мачве”, који се заснива на Идејном пројекту реконструкције насипа дуж 

десне обале Саве и Дрине на подручју Мачве, из 2006.  

Траса реконструисаног насипа треба да прати трасу постојећег при чему је предвиђено да 

реконструисани насипи буду висине од 2 до 5 m, ширина круне варира од 5 до 8 m, нагиб 

небрањене косине је 1:3, нагиб брањене косине је сложен и креће се од 1:3 до 1:6.  

У Идејном пројекту није рађен хидраулички прорачун нивоа меродавне велике воде, који 

је по Пројектном задатку требало извршити са најновијим морфолошким стањем 

водотока. У наставку је дат извод из текста Идејног пројекта у коме се објашњава које су 

биле меродавне воде за дефинисање коте насипа. 

„У договору са Инвеститором, од хидрауличких прорачуна се одустало и као меродавни 

ниво за димензионисање савског насипа усвојена је линија нивоа срачуната за велику воду 

повратног периода 1 % (1 у 100 година) у оквиру документације Студија и идејно решење 

регулације реке Саве од км 50 до km 207 из 1984. године, урађеној у Институту за 

водопривреду Јарослав Черни. Наведена линија нивоа срачуната је за случај 100-годишњег 

протицаја реке Саве на локацији Сремске Митровице од 6750 m
3
/s и нивоа реке Саве на 

ушћу од 76.00 mnm.  

 

Као меродавна линија нивоа за насип у Западној зони усвојена је линија нивоа за велику 

воду реке Дрине повратног периода 1 у 100 година од 4075 m
3
/s преузета из „ГП појачања 

и надвишења деснообалног насипа на сектору ушћа Дрине у реку Саву“ из 1991 (изворни 

документ је „Идејно решење уређења реке Дрине на сектору од ушћа до Зворника“ – 

Институт за водопривреду Јарослав Черни).“  
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В. Деснообални насип реке Дрине Црна Бара - Бадовинци (km 7+138 - km 15+106) 

Насип је изграђен у периоду 1978-1980. године према документацији [81], од почетка 

насеља Црнобарски Салаш до Павловића моста на km 16+342 речне стационаже (~ km 

7+000 до km 16+342 реке Дрине). Ширина круне је 6,0 m, нагиб косина 1:3. Насип 

задовољава услове одбране од поплава по параметрима стабилности и процуривања. 

Међутим корито реке Дрине се на појединим местима приближава насипу па је потребно 

стално праћење и парцијалне интервенције у циљу санације и ојачања обале реке. 

Генерално, одбрамбена линија задовољава. Шумско заштитни појас не постоји. Слаба 

тачка је устава на km 3+742. 

 

Обиласком терена 25. априла 2013. године констатовано је да се насип на деоници од 

Црне Баре до Павловића моста у Бадовинцима налази у добром стању. Круна и косине 

насипа су затрављене. 

 

 

Слика 55 Насип Црна Бара - Бадовинци код прелаза на km 8+940  

На местима укрштања насипа са асфалтним путем којим се транспортује шљунак са 

Дрине, круна насипа је нижа за око 0,8-1,0 m због лакшег прелаза камиона преко насипа. 

Свакако да су ово слаба места у одбрамбеној линији и да их треба затворити у случају 

наиласка велике воде Дрине. 
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Слика 56 Прелаз преко насипа Црна Бара - Бадовинци на km 11+700  

 

Слика 57 Насип Црна Бара - Бадовинци на km 13+450  

 

Слика 58 Узводни крај насипа Црна Бара - Бадовинци на km 15+106  
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C. Недовршени насип узводно од Бадовинаца (km 15+106 - km 17+206) 

Подручје на десној обали Дрине од Бадовинаца до Липничког Шора није брањено од 

изливања великих вода (узводно од Павловића моста на km 16+342 речне стационаже). 

Услед тога су знатне пољопривредне површине изложене плављењу, што доводи до 

њихове деградације. Према неким подацима  практично стално су угрожене површине од 

око 6000 ha, а при великим водама мале вероватноће појаве може бити угрожено око 

20.000 ha. Поред значајних пољопривредних површина, велике воде на подручју доње 

Дрине угрожавају неколико мањих места, поједина већа индустријска постројења и више 

саобраћајница. 

 

Деснообални насип Бадовинци - Липнички Шор пројектован је у циљу повезивања 

постојећег насипа Црна Бара - Бадовинци и насипа - обилазног пута код Лознице у 

јединствену одбрамбену линију, која од великих вода Дрине штити целу Мачву и 

Подриње. Укупна дужина пројектованог насипа била је 28.490 m. 

 

У оквиру елабората Претходно решење - Деснообални дрински насип Бадовинци - Ново 

Село, урађеног у Хидроинжењерингу, 1979. године, дефинисана је траса насипа на 

територији К.О. Бадовинци и Прњавор. Већ 1980. године урађена је комасација, при којој 

је остављен екпропријациони појас ширине 25-30 m за изградњу насипа. Стога је Главни 

пројекат деснообалног насипа, на најнизводнијих 5,5 km насипа (од краја изграђеног 

насипа Црна Бара - Бадовинци до границе К.О. Ново Село), у потпуности поштовао 

претходно дефинисану трасу. Усвојена траса насипа на овом делу прати високу греду и 

тангира стара корита и рукавце (чиме се избегавају потенцијално слаба места на насипу).  

 

Главни пројекат деснообалног дринског насипа Бадовинци - Липнички Шор (km 7+968,90 - 

km 36+458,50), Хидроинжењеринг, 1984. година је урађен на бази хидролошко-

хидрауличких и геотехничких подлога припремљених у оквиру елабората Главни 

пројекат деснообалног дринског насипа од Бадовинаца до Липничког Шора и Идејно 

решење осигурања рушевних деоница десне обале на потезу ушће-Бања Ковиљача, Део 1: 

Хидролошко-хидрауличке и геотехничке подлоге, Институт „Јарослав Черни“, 1984. год. 

Нивелета круне насипа одређена је хидрауличким прорачуном линија нивоа стогодишње 

велике воде Дрине, у условима изграђених насипа на обе обале реке (на профилу моста у 

природним условима Q1% = 4210 m
3
/s,  а у условима изграђених насипа 4620 m

3
/s). 

 

У Главном пројекту  дефинисан је типски профил насипа,  са следећим карактеристикама: 

-  ширина у круни 5 m, 

- нагиби обе косине 1:2,5 (за висине насипа веће од 4,0 m, нагиб брањене косине је 1:3), 

- насип има глинени екран на небрањеној страни, са нагибом 1:1 и ширином у круни 1 

m, док је труп насипа од шљунка, 

- висина насипа је 1,0 m изнад меродавне, стогодишње велике воде Дрине.  

 

По елаборату Измене и допуне главног пројекта деснообалног насипа од Бадовинаца до 

Липничког Шора, Деоница од Бадовинаца (km 8+062 до km 13+530), Институт за 

водопривреду Ј. Черни, 1998. [82] изведени су главни радови на овој деоници насипа на 

дужини од свега око 2,1 km узводно од Павловића моста.  
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Урађено је само тело насипа од шљунковитог материјала 1998. године, а круна ширине 

4,0 m и косине нагиба 1:2,5 су хумузиране и затрављене. Није уграђен глинени екран са 

небрањене стране насипа.  

 

Обиласком терена 25. априла 2013. године констатовано је задовољавајуће стање изведенe 

деонице насипа. Са брањене стране насипа пружа се пошљунчан локални пут. 

  

 

Слика 59 Низводни крај насипа ( km 0+000)  

 

Слика 60 Насип узводно од Бадовинаца на km 0+800  
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Слика 61 Насип узводно од Бадовинаца на km 1+600  

 

Слика 62 Узводни крај насипа узводно од Бадовинаца на km 2+100  
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D. Насип - обилазни пут око Лознице (km 5+000 - km 12+500) 

Насип - обилазни пут око Лознице [26] је пројектован од km 0+000 до ~ km 13+630,09, а 

изведен од ~km 5+000 до km ~12+500 (укупна дужина 7,5 km), од km 51+500 до km 59+500 

речне стационаже. Део насипа од km 0+000 до km 5+000, који није изграђен, представља у 

ствари део планираног насипа Бадовинци - Липнички Шор.  

 

Карактеристике попречног профила насипа су: 

-  нивелета круне 0,8 m изнад меродавне велике воде Дрине вероватноће појаве 1% 

-  ширина круне 3,0 m 

-  нагиб косине према реци 1:2 

-  нагиб брањене косине 1:1.5 

-  обилазни пут је изграђен на банкини насипа. 

 

 

Слика 63 Низводни крај насипа на ~ km 5+000 (~ km 51+500 речне стационаже Дрине)  

 

Слика 64 Узводни крај насипа на ~ km 12+500 (~ km 59+500 речне стационаже Дрине)  
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Обилазак насипа извршен је 25. априла 2013. године. На насипу се налазе следећи објекти: 

- Мост преко Штире (km 6+383 насипа, ~ km 52+700 речне стационаже Дрине). На 

реци Штири (десна притока реке Дрине, протиче кроз Лозницу) су изграђени 

обострани насипи од km 0+245,9 (мост/пропуст на обилазном путу) до пропуста на 

прузи Лозница-Зворник (km 2+000). Насипи (слика 65) су димензионисани на 1% 

велику воду р. Дрине, уз надвишење од 0,4 m, ширине у круни 3 m, са нагибом 

небрањене косине 1:1,5 и нагибом брањене косине 1:1,5. Од km 0+245,9 до km 0+4+736 

изведена је градска регулација кроз Лозницу. 

- Мост преко Трбушнице (km 7+499 насипа, ~ km 54+000 стационаже Дрине). На реци 

Трбушници (десна притока реке Дрине, протиче кроз Лозницу) су изграђени обострани 

насипи од km 0+000 до km 1+110 (слике 66 и 67).  

- Мост преко канала “Вискозе” (km 8+159 насипа, ~ km 54+600 речне стационаже 

Дрине) – слика 68 

- Пропуст на Симића потоку (km 9+200 насипа) – слика 69. Симића поток је десна 

притока реке Дрине, која протиче кроз Бању Ковиљачу. На њему су изграђени 

обострани насипи од насипа/обилазног пута до железничке пруге Лозница – Зворник, 

односно од km 0+000 до km 0+562 (слика 70).  

- Пропуст на Циганском потоку (km 10+500 насипа, ~ km 56+700 речне стационаже 

Дрине). Поток протиче кроз Бању Ковиљачу и улива се као десна притока у Дрину. На 

овом потоку изграђени су успорни насипи недовољне висине (слика 71) са уставом и 

стабилном црпном станицом (слика 72). Корито је регулисано, обложено каменом у 

цементном малтеру. 

 

 

Слика 65 Успорни насипи узводно од моста преко Штире  
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Слика 66 Успорни насипи узводно од моста преко Трбушнице  

 

Слика 67 Регулисано корито Трбушнице низводно од моста (~ km 54+000 стационаже Дрине) 

 

Слика 68 Мост преко канала „Вискозе”  
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Слика 69 Пропуст на Симића потоку  Слика 70 Успорни насипи на Симића потоку  

 

  

Слика 71 Успорни насипи на Циганском потоку  

 

Слика 72 Црпна станица са уставом на 

Циганском потоку  
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E. Заштитни насип/обалоутврда дуж леве обале Дрине низводно од бране ХЕ „Зворник” 

Дуж обала Дрине низводно од бране ХЕ „Зворник” (km 79+600), на дужини око 5 km до 

Новог моста у Каракају (km 74+550), 1971. године пројектовано је решење заштите леве и 

десне обале - деоница E” [11]. Пројектована је заштита леве обале на дужини од 5080 m, 

док је заштита десне обале била нешто краћа (4845 m). Након тога радови су извођени 

етапно, при чему је лева обала урађена у целини према пројектној документацији, а на 

десној је рађено парцијално до 1990. године, када су радови прекинути. 

На левој обали изведено је пет типова нових заштитних насипа - обалоутврда:  

- Тип 1 - Деоница дужине 600 m од бране низводно до Куле; 

- Тип 2 - Деоница дужине 250 m на потезу Куле; 

- Тип 3 - Деоница дужине 2350 m од Куле низводно до Видакове њиве; 

- Тип 4 - Деоница дужине 550 m од Видакове њиве до Економије; 

- Тип 5 - Деоница дужине 1330 m од Економије низводно до Новог моста у Каракају.      

* * * 

У наставку је детаљније приказано постојеће стање заштитних насипа - обалоутврда дуж 

десне обале Дрине на потезу водотока дужине око 5 km, од Новог моста код Каракаја 

(између Малог Зворника и Зворника, на km 74+550 речне стационаже) до бране ХЕ 

„Зворник” (km 79+600 речне стационаже), деонице – „F”, „G” и „H”. Обилазак заштитног 

насипа - обалоутврде извршен је 25. априла 2013. године. 
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H. Заштитни насип/обалоутврда низводно од ХЕ „Зворник” (km 0+000 - km 1+395) 

Заштитни насип/обалоутврда је изведен на дужини од 1395 m. Објекат почиње код 

машинске зграде хидроелектране (~ km 79+600 стационаже Дрине), а завршава се 

приближно код km 77+900. Регулациона линија је добијена насипањем ка реци, у 

просечној ширини од 30 m. На насутом платоу изведени су радови на шеталишту и 

спортском центру. Поред тога, објекат штити велики број стамбених и других објеката.  

Карактеристике објекта су следеће: 

- Кота круне камене ножице обалоутврде је 0,25 m виша од нивоа за Q=800 m
3
/s. 

Ширина круне ножице је 1,5 m. 

- Укупна висина објекта од коте круне ножице до коте круне обалоутврде је константна 

на целој дужини и износи 5,5 m 

- Берма је на коти 0,5 m изнад нивоа при Q=2800 m
3
/s. Ширина берме је 1,0 m. 

- Круна обалоутврде је у нивоу 100 рачунске годишње велике воде (Q=5400 m
3
/s). 

- Нагиб косине обалоутврде је 1:1,5  

- Косина обалоутврде је комплетно обложена каменом до берме. Од берме до круне 

обалоутврде, косина је само делимично обложена (у дужини од 10 m косина је 

затрављена, затим облога ширине 2 m, па поново затрављена површина итд.). Камена 

облога је од тесаног камена мин. димензије 40 cm, на слоју шљунка или камених 

отпадака. 

Обиласком терена 25. априла 2013. године констатовано је добро стање објекта. 

 

Слика 73 Заштитни насип/ обалоутврда низводно од ХЕ “Зворник”  
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F. Заштитни насип/обалоутврда Стари - Нови мост (km 0+000 - km  3+491)  

У главном пројекту, Енергопројект, 1971. године [11] пројектована је заштита обале од 

низводног краја заштитног насипа/обалоутврде код бране ХЕ „Зворник” (km 77+900 речне 

стационаже) до око 100m низводно од Новог моста код Каракаја (између Малог Зворника 

и Зворника). 

Изведени објекат краћи је за око 200 m од пројектованог и завршава се око 100 m узводно 

од Новог моста, односно код ушћа потока Моштаница (на km 74+650 речне стационаже).  

Објекат је изведен у циљу заштите великог броја изграђених објеката у Малом Зворнику, 

при чему је регулациона линија максимално повучена према водотоку, како би се 

обезбедио простор за ширење насеља. Разликују се три типа попречног профила: 

 

Тип 1: На деоници од узводног краја објекта до старог гвозденог моста (мост Краља 

Александра) (km 0+000 - km 0+580) профил је формиран насипањем и исти је као код 

узводног објекта на деоници „H” (заштитни насип - обалоутврда низводно од ХЕ 

„Зворник”). Објекат обезбеђује заштиту од 100-годишње велике воде Дрине, а на делу 

поред насеља је изведен заштитни зид висине 60 cm (заштита од вода већих од 5400 m
3
/s). 

Основне карактеристике објекта су: 

- Кота круне камене ножице обалоутврде је 0,25 m виша од нивоа за Q=800 m
3
/s. 

Ширина круне ножице је 1,5 m. 

- Укупна висина објекта је променљива. На профилима са мањом висином изведена је 

берма ширине 1,0 m, а на профилима са већом висином две берме (ширине 1,5 m и 1,0 

m). Горња берма (ширине 1,0 m) је на коти 0,5 m изнад нивоа при Q=2800 m
3
/s, а доња 

(ширине 1,5 m) 0,25 m изнад нивоа за Q=1000 m
3
/s. 

- Круна обалоутврде је у нивоу 100 рачунске годишње велике воде (Q=5400 m
3
/s). На 

круни је шетна стаза ширине 3,0 m + 2 x 1,0 m са стране, затрављена. 

- Нагиб косине обалоутврде је 1:1,5. Косина обалоутврде је комплетно обложена 

каменом до берме. Од берме до круне обалоутврде, косина је само делимично 

обложена (у дужини од 10 m косина је затрављена, затим облога ширине 2 m, па 

поново затрављена површина итд.). Камена облога је од тесаног камена мин. димензије 

40 cm, на слоју шљунка или камених отпадака. 

 

Тип 2: На деоници од гвозденог моста до железничке станице (km 0+580 - km 2+955) тело 

објекта је формирано у облику насипа, при чему су карактеристике косине ка води као код 

типа 1, а нагиб брањене косине 1:1,5. Иза насипа је предвиђена испуна до коте која 

одговара коти берме. На овој деоници је ширина горње берме 3,0 m, а доње 1,5 m (постоји 

само на профилима веће висине). На круни насипа (ширине око 6,0 m) изведена је шетна 

стаза ширине 3,0 m, са обостраним затрављеним појасевима ширине по 1,0 m и заштитни 

зид висине 60 cm, ширине 40 cm.  
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Слика 74 Заштитни насип/ обалоутврда - тип 2  

Тип 3: На деоници од железничке станице до низводног краја објекта код ушћа потока 

Моштаница, односно око 100 m узводно од Новог моста (km 2+955 - km 3+471) објекат је 

изведен у облику насипа, са свим карактеристикама као код претходног, осим круне 

објекта која је ширине 4,0 m и затрављена. На профилима веће висине су две берме (доња 

ширине 1,5 m и горња ширине 1,0 m). Обиласком терена 25. априла 2013. године 

констатовано је да су насип/обалоутврда у добром стању. 

 

 

Слика 75 Низводни крај заштитног насипа код ушћа потока Моштаница - тип 3  
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G. Нова обалоутврда у зони моста „Краља Александра” у Малом Зворнику  

Ради заштите десне обале Дрине на којој је постојала стара и оштећена обалоутврда (коју 

је пројектовао “Енергопројект”), током 2011. године урађен је Главни пројекат 

обалоутврде у зони моста “Краља Александра” (Стари мост) у Малом Зворнику [106].  

Радови на изградњи обалоутврде укупне дужине 1005 m, која почиње око 500 m низводно 

од моста (~ km 76+900 реке) и завршава се приближно 500 m узводно од моста (~ km 

77+900 речне стационаже) су уговорени 2011. године, а подељени су у три деонице: 

узводна деоница дужине 59,0 m, средња деоница дужине 276,5 m и низводна деоница 

дужине 669,5 m. Обалоутврде на овим деоницама се раде од камена сложеног и обрађеног 

са фуговањем, на припремљеној подлози од материјала из ископа са којег је уклоњен 

хумус.  

 

Обиласком терена марта/априла 2012. године констатовано је да су радови изведени само 

на дужини од 147 m (од km 0+858 до km 1+005), на низводном крају пројектоване деонице 

(од km 77+050 km 76+900 - речне стационаже) и да је обалоутврда у добром стању.  

 

 

Слика 76 Нова обалоутврда у зони моста „Краља Александра” у Малом Зворнику  
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3.3.2 Искуства из одбране од поплава 2010. године 

Крајем новембра и почетком децембра обилне вишедневне кишне падавине на подручју 

Црне Горе, Херцеговине, Босне и Хрватске изазвале су истовремене велике порасте 

водостаја на целом сливу реке Дрине и на Сави. Екстремне падавине забележене су у 

Црној Гори и источној Херцеговини, где је за три дана крајем новембра пало од 100 до 200 

mm кише. 

На притокама Дрине (Пиви, Тари, Ћехотини, Лиму и Јадру), као и на Дрини поплавни 

талас је трајао од краја новембра до краја прве декаде децембра. Поплавни талас је био 

великих размера, делимично и због чињенице да акумулације на дринском сливу нису 

могле да прихвате огромну количину воде, па су вршиле пражњења у време врха таласа, а 

не пре тога. Условни (упозоравајући) нивои превазиђени су на свим рекама овог слива. 

Порасти водостаја на Дрини довели су до изливања и великих штета на територијама 

Црне Горе, БиХ и Републике Српске.   

На територији Србије поплавни талас је угрозио Љубовију, Мали Зворник и приобаље на 

подручју града Лозница и Шапца (Мачвански Прњавор). Изливања и плављења су 

забележена у приобаљу реке Лим у зони насеља Пријепоље и Прибој  где су такође биле 

на снази мере одбране и затим проглашена ванредна ситуација одбране од поплава.  

Према мишљењу РХМЗ-а (бр. 92-I-257/2012 од 9.01.2013.), на хидролошкој станици Радаљ 

(између Зворника и Лознице) водостај који је регистрован 2.12.2010. између 19 и 20 h 

представља нови историјски максимум (Hmax =660cm), a њему одговара проток 4450 m
3
/s. 

Одбрана је трајала од 1. до 10. децембра 2010. године. На сектору Дрине низводно од 

бране ХЕ „Зворник“ предузете су мере редовне и ванредне одбране од поплава, а у 

општини Лозница је уведено и ванредно стање одбране од поплава.  

У Малом Зворнику у вечерњим часовима 2.12. и јутарњим часовима 3.12., забележен 

максимални ниво воде (према подацима ХЕ „Зворник“ проток је био Q=4075 m
3
/s). Ниво 

воде је био у нивоу круне деснообалног насипа, иако је он пројектован на Q=5400 m
3
/s. До 

плављења залеђа је дошло због тога што нису изграђени успорни насипи на потоку 

Моштаница, на низводном делу обалоутврде. Такође, била је изражена појава подземних 

вода, које су такође поплавиле доста кућа.  

На подручју Лознице и Бање Ковиљаче прве мере одбране од поплава су предузете 1. 

децембра. Спуштена је устава на Циганском потоку у Бањи Ковиљачи (у 1900
, при 

протицају Q=2500 m
3
/s) и пуштена је у рад пумпа Q= 1000 l/min, за препумпавање воде из 

Циганског потока у реку Дрину. Како се ова пумпа показала недовољном, пуштена је у 

рад још једна од 1800 l/min. 

У општини Лозница је 2.12.2010. године уведено ванредно стање одбране од поплава. 

Ангажоване су ватрогасне јединице и друге локалне фирме на припреми џакова и 

постављању „зечијих“ насипа.  

Надвишење насипа врећама са песком урађено је на Трбушници, Циганском потоку и 

насипу поред Дрине и додатно су ангажоване пумпе на препумпавању вода у зони 

Циганског потока.  
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„Зечији насип“ је изведен на деснообалном насипу дуж Дрине, у дужини од 1,5 km, на 

најузводнијем потезу објекта јер је ниво воде био у висини круне. Такође, вреће су 

постављене и низводно од краја деснообалног насипа, чиме је формиран привремени 

насип на путу М.19 Шабац – Лозница у дужини од око 500 m, како би се спречило 

продирање воде у насеље Лозничко Поље, са око 10000 становника.  

 

Слика 77 Вреће постављене на десном дринском насипу код Бање Ковиљаче 

 

Слика 78 Заштита од преливања дуж пута Шабац-Лозница 

На делу поред Бање Ковиљаче јавиле су се велике подземне воде, које су испуниле касету 

и плавиле куће, па су ангажоване пумпе за пражњење ове касете, које је трајало до 

10.12.2010. године.  

Како Цигански поток нема адекватне успорне насипе ангажовано је још једна пумпа 

АГРО-5 на препумпавању вода у зони Циганског потока од стране ВП “Регулације” на 

узводном делу деснообалног насипа. У дужини од око 1km вода достиже круну насипа, и 

ту се постављају џакови да не дође до преливања.  



Истраживања и анализе за развој и унапређење заштите насеља у приобаљу Дрине и Лима и отклањање последица поплавног 

таласа у децембру 2010. године - ЗАШТИТА УГРОЖЕНОГ ПОДРУЧЈА ДУЖ ДОЊЕГ ТОКА ДРИНЕ 

    

 
Институт за водопривреду Јарослав Черни,Завод за уређење водних токова, 2013.               72 

 

Градоначелник Лознице је на предлог Градског штаба за ванредне ситуације прогласио 

ванредну ситуацију. Домаћинства у појасу између реке Дрине и магистралног пута М-19 

Мали Зворник-Лозница-Шабац су евакуисана.  

Према подацима Градског штаба за кризне ситуације Лознице, поплављено је или 

угрожено плављењем 760 домаћинстава и око 150 викендица из приобалних делова Горње 

Ковиљаче, Бање Ковиљаче, Трбушнице, Лозничког Поља, Липничког Шора, Јелава, 

Лешнице и Новог Села. Поплављено је 5-6000 хектара ораница на територији ове 

општине. 

На територији општине Шабац је изливање воде из корита Дрине угрозило насеље 

Мачвански Прњавор. Према информацијама Градског штаба за ванредне ситуације у 

Шапцу, у Мачванском Прњавору поплављено је око 5000 хектара земљишта, а вода је 

прелила пут Прњавор-Бадовинци. Око 400 људи измештено је из својих кућа и обезбеђене 

су цистерне са водом за пиће. Даљи продор воде у насеље спречен је тако што је радом 

тешке механизације формиран привремени насип висине око 60 cm, у дужини од око 1 km.  

У општини Богатић је под водом било око 8000 хектара ораница у небрањеном делу, у 

селима Бадовинци, Салаш Црнобарски и Црна Бара. Дрина је код Павловића моста у 

Бадовинцима стигла до одбрамбеног насипа и поплавила викенд насеље. Штаб за 

ванредне ситуације општине Богатић прогласио је ванредну одбрану од поплава у ова три 

села. 

Одбрана је трајала од 01. до 10. децембра, а након тога започети су и обимни радови на 

отклањању последица поплавног таласа, уз примену мера евакуације вода из поплављених 

делова насеља.  

Трошкови спроведених дуготрајних мера одбране од поплава, извршених и најављених 

интервенција износили су 38.000.000 динара. 

  

3.3.3 Анализа обима изведених објеката за заштиту од поплава у односу на 

пројектовани обим  

Систем заштите од великих вода Дрине, на десној обали сектора Дрине низводно од ХЕ 

„Зворник“, састоји из три деонице, које нису међусобно повезане. То су следеће деонице: 

- Насип од ушћа у Дрину до Бадовинаца, дужине око 17 km. Насипска линија се 

завршава око 2 km узводно од Павловића моста и није повезана са високим тереном; 

- Насип–обилазни пут око Лознице, дужине око 7,5 km;  

- Насипи/обалоутврде низводно од бране ХЕ “Зворник”, дужине око 6 km. 

У табели 4 дати су коментари садашњег стања ових објеката, са ознакама које су дате на 

ситуацијама у прилозима 1, 2 и 3. 
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Табела 4 Изведени објекти за заштиту од поплава на десној обали реке Дрине 

Лок. Назив  

Стационажа  
Дрине 

(насипа) 

Пројект. 

Изведено 
Док. 

бр. 
Коментар 

(km - km) (m) 

А Деснообални насип око Црне 
Баре  

0+000-7+000 
(0+000-7+138) 

7.138 
7.138 

 [63]  Насип не задовољава. У току је израда техничке 
документације за реконструкцију насипа.   

B Деснообални насип  

Црна Бара-Бадовинци  

7+000-16+342 

(7+138-15+106) 

7.968 

7.968 

 [81] Насип је у добром стању изузев места укрштања 

насипа са асфалтним путем где је круна насипа 
нижа за 0,8-1,0 m 

C Деснообални насип узводно 

од Бадовинаца  

16+342-18+442 

(15+106-

17+206) 

5.468 

2.100 

 [74],  

 [82] 

Кратка деоница насипа која је изведена је у добром 

стању. Насип није завршен и није у Оперативном 

плану.   

D Насип-обилазни пут око 

Лознице 

51+500-59+500 

(5+000-12+500)  

13.630 

7.500 

 [26] По круни насипа, који је у добром стању, води 

обилазни пут око Лознице. Насип се укршта са 

десним притокама Дрине. Проблеми 2010. године 

E Заштита леве обале од Новог 
моста у Каракају до бране ХЕ 

„Зворник”  

74+550-59+600 
(0+000-5+080) 

  [11]  Заштита леве обале урађена у целини према 
пројектној документацији 

H Заштитни насип низводно од 
ХЕ „Зворник”  

77+900-79+600 
(0+000-1+395) 

1395  [11] Заштитни насип-обалоутврда је у добром стању. 

F Заштитни насип/обалоутврда  

Нови мост у Каракају- 
Стари мост (мост Краља 

Александра) 

74+650-77+900 

(0+000-3+491)  

3491 

3290 

 [11] Заштитни насип/обалоутврда је у добром стању. 

G Обалоутврда у зони моста 

Краља Александра  у Малом 
Зворнику 

76+900-77+900 

(0+000-1+005) 

1005 

147 

 106] Изведено је 147 m новог заштитног 

насипа/обалоутврде. Треба наставити изградњу по 
Главном пројекту из 2011.  
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4 ПРЕПОРУКЕ ЗА ДАЉЕ АКТИВНОСТИ 

4.1 ЗАШТИТА РУШЕВНИХ ОБАЛА 

Морфолошки развој корита Дрине на посматраном сектору, под утицајем је неколико 

фактора: 

- Хидрографска ситуација водотока је врло сложена, са великим бројем рачвања тока и 

бројним рукавцима („отокама”). Водоток одговара теоријској категорији „разуђеног 

корита”. 

- Геолошка структура речних обала, у алувијалним слојевима, условљава нестабилност 

и склоност ка лаком рушењу. Отуда је изражен интензитет флувијалне ерозије. 

- Антропогени утицај на морфолошке процесе се односи, пре свега, на изразити 

нестационарни хидролошки режим, који диктира рад узводне ХЕ „Зворник”. Нагле 

промене протицаја водотока погодују динамици морфолошких процеса. 

- Засипање акумулације ХЕ „Зворник” речним наносом проузрокује поремећај 

природног режима наноса на низводном сектору. Услед вишка транспортне 

способности, капацитет флувијалне ерозије је велики. С друге стране, рушење обала 

условљава велики локални улаз наноса на појединим потезима, који превазилази 

транспортну способност тока и проузрокује формирање спрудова у речном кориту. 

На основу детаљног теренског рекогносцирања посматраног сектора Дрине, утврђено је 

актуелно стање обала и заштитних грађевина. Ово стање се разликује на дефинисаних 20 

локалитета, тако да се они могу сврстати у три следеће категорије: 

А. Локалитети на којима нису уочени проблеми рушења обала или оштећења грађевина: 

1. Локалитет „Ушће Дрине” (km 0+010 - km 0+110)   

4. Локалитет „Подине” - низводно (km 5+900 - km 6+000)  

10. Локалитет „Попови” (km 16+860 - km 18+560) 

12. Локалитет „Куртовића ада”  (km 22+200 - km 23+000)                        

14. Локалитет „Пуревине” (km 25+700 - km 26+016) 

18. Локалитет „Липнички шор” (km 43+000 - km 43+200) 

19. Локалитет „Локањ” (km 43+200 - km 44+600) 

20. Зона моста Лозница-Шепак (km 50 +000 - km 53+800) 

21. Заштита обала на потезу Бања Ковиљача - Горња Ковиљача (km 59+000 

km 64+000 

На свим наведеним локалитетима су изведене заштитне грађевине, углавном класичне 

обалоутврде. Од других типова грађевина, треба истаћи паралелну грађевину са 

траверзама, на локалитету „Ушће Дрине” (km 0+010 - km 0+110), која је у добром стању и 

има значајну заштитну функцију. С друге стране, на непосредном узводном локалитету 

„Касмада – Адица” недавно је изграђена дуга усмеравајућа грађевина (коси напер), чији 
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ефекат је, за сада, неизвестан. Дуга грађевина, која затвара око једне половине речног 

корита, биће изложена значајним оптерећењима при наиласку великих вода, тако да нису 

искључена оштећења. У вези с тим, треба поменути покушај изградње преграде у рукавцу, 

на локалитету „Куртовића ада” (km 22+200 - km 23+000), која је била срушена при 

великим водама Дрине. 

Б. Локалитети на којима су регистрована оштећења заштитних грађевина 

3. Локалитет „Васин шиб” (km 4+800 - km 5+900)     

5. Локалитет „Подине” - узводно (km 7+500 - km 8+000) – узводно 

6. Локалитет  „Савковача” - низводно (km 11+700 - km 12+000) 

7. Локалитет  „Савковача” - узводно (km 12+000 - km 12+300) 

9. Локалитет „Павловића мост” (km 16+235 - km 17+639) 

8. Локалитет „Тиквара” (km 13+200 - km 14+500) 

13. Локалитет “Ардамовача” (km 25+700 - km 25+800) 

17. Локалитет „Јелав - викенд насеље”  (km 40+500 - km 40+800) 

У току теренског рекогносцирања је констатовано да се оштећења обалоутврда скоро увек 

јављају на узводном или низводном крају објекта.  

В. Локалитети на којима су констатована рушења обала: 

2. Локалитет „Касмада” - “Адица” (km 2+450 - km 2+569)  

8. Локалитет „Тиквара” (km 13+200 - km 14+500) 

11. Локалитет „Дубовић” (km 21 +000 - km 22+000) 

15. Локалитет „Алановића навоз” (km 26+500 - km 26+900) 

16. Локалитет „Ново Село” (km 28 +300 - km 30+000) 

Може закључити да је највише локалитета у категорији А (9), а затим у категорији Б (8), а 

најмање у категорији В (5). При томе треба напоменути да се један локалитет налази у две 

категорије – на локалитету „Тиквара” су запажена и оштећења обалоутврде и рушења 

обале. Сама чињеница да је најмање локалитета са рушевним обалама индицира закључак 

да је десна обала Дрине на посматраном сектору у релативно добром стању и да су 

заштитне грађевине (пре свега обалоутврде) одиграле значајну заштитну улогу. Укупна 

дужина рушевних обала од ушћа до Горње Ковиљаче износи 4,6 km, што представља око 

7% укупне дужине десне обале на посматраном сектору дужине 64 km. Најдужа рушевна 

обала је на потезу код Новог Села од km 28+300 – km 30+000, док су остали потези 

рушевних обала краћи. 

На основу претходног сагледавања стања, дају се следеће генералне препоруке: 

- На локалитетима на којима нису уочени проблеми рушења обала или оштећења 

грађевина је потребно да се стање наведених објеката стално прати, како би се уочила 

евентуална оштећења и предузеле санационе мере. 
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- На локалитетима на којима су регистрована оштећења заштитних грађевина потребно 

је извести укорењење крајева наведених објеката у околни терен и предузети све друге 

мере за њихово довођење у функционално стање.  

- За заштиту локалитета на којима су констатована рушења обала треба извести нове 

објекте, у складу са финансијским могућностима. Процењује се да је би за израду 

техничке документације и извођење радова на заштити обале у дужини од 4,6 km би 

било укупно потребно око 5.000.000 €. Процена се заснива на искуству да су се на 

Дрини најбоље одржале обалоутврде од каменог набачаја, за које је потребно око 

16 m
3
/m камена (слика 79). 

 

Слика 79 Типски попречни профил обалоутврде од камена 

4.2 ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА 

Систем заштите од великих вода Дрине, на десној обали сектора Дрине низводно од ХЕ 

„Зворник“, састоји из три деонице, које нису међусобно повезане: од ушћа у Дрину до 

Бадовинаца, код Лознице и низводно од бране ХЕ „Зворник. Између насипа се налазе 

небрањена подручја, са различитим геоморфолошким условима терена: 

- од Бадовинаца до Лознице (Липничког шора) је равничарско пољопривредно подручје 

у коме се налазе делови насеља, саобраћајнице и индустријска постројења, која могу 

бити угрожена при великим водама Дрине; 

- од Горње Ковиљаче до моста код Каракаја је уско подручје до високог брдског терена, 

које на највећем делу није угрожено од великих вода Дрине.  

У вези побољшања стања система заштите дају се следеће препоруке: 

- У оквиру припреме Плана управљања ризиком од поплава урадити карте 

угрожености и ризика од поплава за подручја дуж реке Дрине, како би се сагледала 

површина плавног подручја и рецептори ризика за услове 100-годишње и 1000-

годишње велике воде.  
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- На основу података о угрожености приобаља, утврдити да ли је потребна изградња 

нових објеката за заштиту десног приобаља Дрине од поплава. Вероватно је да ће се 

показати да у планирању развоја система заштите од приоритет треба да добије 

деоница између Бадовинаца и Лознице (Липничког шора), на којој су и током великих 

вода 2010. године забележена плављења (Мачвански Прњавор). Иако постоји главни 

пројекат насипа на овој деоници, њега треба иновирати, водећи рачуна о најновијим 

хидролошким прорачунима, начину коришћења земљишта, променама корита Дрине и 

утицају изградње насипа на левој обали Дрине (у БиХ. 

- У главном пројекту реконструкције насипа око Црне Баре, који је у припреми, 

изменити меродавну велику воду на коју се димензионише објекат (у Идејном 

пројекту је усвојено Q=4075 m
3
/s). Нове хидролошке анализе показују да би то значило 

да овај објекат обезбеђује заштиту приближно од 20-годишње велике воде, тако да би 

био слаба тачка у систему заштите Мачве од великих вода Саве и Дрине.  

- Испитати степен заштите који обезбеђују насипи код Лознице и низводно од ХЕ 

„Зворник“, с обзиром да су нивои у поплавном таласу 2010. године достигли круне 

насипа. 

Основ за све набројане активности је нов хидраулички прорачун великих вода Дрине, 

који би узео у обзир: 

- иновиране хидролошке прорачуне великих вода Дрине.  

- ефекте искључења постојећих инундација услед планиране изградње насипа на 

левој обали Дрине (у Босни и Херцеговини) и евентуалног новог насипа на десној 

обали, од Бадовинаца до Липничког шора. Подсећамо да је утицај постојећих 

инундација на расплињавање поплавног таласа врло значајан1. Наиме, у постојећем 

стању изграђености насипа (насипи на десној обали до Бадовинаца и код Лознице, а на 

левој обали око Балатуна), протицај стогодишње велике воде Дрине се од Зворника до 

ушћа у Саву смањује за око 1000 m
3
/s.   

Такође, потребно је решити и следеће проблеме на постојећим одбрамбеним насипама: 

- слаба места на укрштању насипа са приступним путевима до шљункара на обали 

Дрине, која су уочена на насипу Црна Бара – Бадовинци. Ове проблеме треба да реши 

надлежни орган водопривреде, уз помоћ инспекције;  

- проблем заштите од поплава спољним и унутрашњим водама подручја на потезу 

Лозница - Бања Ковиљача, где су констатовани велики проблеми 2010. године на 

укрштањима дринског насипа и притока (Штира, Трбушница, Симића поток,  

Цигански поток, канал „Вискоза“). Сматрамо да би овом питању требало посветити 

посебну студију, у којој би се испитали сви аспекти проблематике спољних и 

унутрашњих вода на овом подручју и дао предлог решења. 

4.3 САРАДЊА СА БОСНОМ И ХЕРЦЕГОВИНОМ 

После распада СФРЈ, није донет међудржавни споразум којим би се регулисала питања 

управљања прекограничним водама Србије и БиХ. Стране су размениле предлоге 

споразума, али преговори нису започети. 

 

                                                 
1 Према анализама рађеним у Идејном решењу из 1987. године 
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Ипак, постоји одређена сарадња у области вода, која се одвија на основу међурепубличких 

договора и других аката из времена СФРЈ. Ова акта су регулисала питања као што су 

водни доприноси и накнаде за употребу воде из акумулација на Дрини ради производње 

електричне енергије, коришћење хидроенергетског и водопривредног потенцијала сливова 

река Дрине и Мораче, доприноси и накнаде за извађени песак и шљунак и сл. Један од 

видова сарадње остварује се непосредно између електропривредних предузећа Србије и 

Републике Српске у вези са управљањем акумулацијама ХЕ Вишеград (у БиХ) и ХЕ 

Бајина Башта (у Србији). 

Одређена комуникација двеју страна постоји у оквиру Међународне комисије за заштиту 

реке Дунав и Међународне комисије за слив реке Саве.   

Други проблем је што на Доњој Дрини није успостављена ни државна граница између 

Републике Србије и Босне и Херцеговине, иако се река користи као фактичка линија 

разграничења. По катастру, велике површине у левом приобаљу Саве припадају Србији. 

2010. године је покренута иницијатива за израду заједничког Генералног пројекта уређења 

доње Дрине, у коме би се размотрила сва водопривредна питања и дао предлог решења. 

Припремљен је обиман пројектни задатак за истраживања и анализе, које би трајале 3 

године. Међутим, израда Генералног пројекта је одложена до потписивања билатералног 

споразума.  

У недостатку Генералног пројекта, проблеми рушења обала и одношења земљишта на 

десној обали морају се и надаље решавати парцијално. Међутим, потребно је обезбедити 

перманентно праћење стања водотока, континуитет теренских истражних радова, израду 

главних пројеката и њихово благовремено извођење. Било би пожељно да се ураде бар 

идејна решења за потезе водотока који су дужи од локалитета на којима се планирају 

интервенције, пре главних пројеката. Главне пројекте, с обзиром на изражену динамику 

морфолошких промена, треба радити непосредно пред почетак радова, на деоници за коју 

су обезбеђена финансијска средства. Досадашња искуства на уређењу доњег тока Дрине 

су, наиме, показала да главни пројекти који се одмах не реализују, не могу касније 

представљати основу за регулационе радове.  

С друге стране, планирана изградња насипа на доњем току Дрине у Републици Српској, за 

коју су обезбеђена средства из кредита Светске банке, захтева активирање механизама из 

Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту 
(ЕСПО конвенција, 1991), коју су потписале и ратификовале и Република Србија и Босна 

и Херцеговина. Конвенција прописује обавезе страна уговорница да процењују утицај на 

животну средину појединих активности и то у раној фази планирања. Предвиђена је и 

општа обавеза страна уговорница да се међусобно обавештавају и консултују у вези са 

свим великим пројектима за које се сматра да могу имати значајне негативне 

прекограничне утицаје на животну средину, а у случају спора предвиђен је поступак 

решавања. Оне преузимају обавезу да спроводе политику, законске и административне 

мере у циљу контролисања негативних прекограничних утицаја, који могу настати из 

наведених активности. Конвенцијом се, такође, предвиђа и организовање научног 

истраживања у циљу побољшања метода процене утицаја на животну средину и 

промовисања одрживих економских активности. 



Истраживања и анализе за развој и унапређење заштите насеља у приобаљу Дрине и Лима и отклањање последица поплавног 

таласа у децембру 2010. године - ЗАШТИТА УГРОЖЕНОГ ПОДРУЧЈА ДУЖ ДОЊЕГ ТОКА ДРИНЕ 
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Према томе, босанска страна мора обавестити српску о планираним радовима на изградњи 

насипа и утицајима које ће то проузроковати у виду Стратешке процене утицаја. 

Претпоставља се да ће се утицаји (промена протока и нивоа великих вода) доказивати 

помоћу хидролошко-хидрауличког модела, тако да у том разматрању треба да узму 

учешћа и компетентни стручњаци из Србије. Уколико се то не оствари, надлежно 

министарство треба благовремено да покрене питање пред одговарајућим структурама. 

 

 


