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”Воде Војводине” у бројкама

- Скоро 1.000 km пловних канала и исто

толико насипа

- Преко 22.000 km канала за одводњавање

- 6 великих пумпних станица за

снабдевање водом

- 159 црпних станица

- 16 преводница

- 26 устава

- 86 мостова

- Главне активности: заштита од поплава, 

одводњавање, наводњавање, снабдевање

водом, водени саобраћај, рибарство, 

рекреација и туризам.  

www.vodevojvodine.rs 



Број пројеката:
Вредност пројеката:

- 11 међународних пројеката
- 10 пројеката у припреми
- 18 домаћих научно-
истраживачких и студијских
пројеката (од тога 2 пројекта у
сарадњи са Министарством за
науку и технологију)
- Укупна вредност пројеката
преко 15 милиона евра.



• BalkanGEONet – 15 партнера из 16 европских држава, буџет 1 
милион евра; ”Воде Војводине” представљене у саветодавном
одбору

• ENORASIS – Еколошка оптимизација управљања
наводњавањем са комбинованом употребом и интеграцијом
сателитских података високе тачности, напредног моделирања, 
процесне контроле и иновирања бизнис модела – управо
одобрен и потписан; 13 партнера из 10 европских држава; 
укупан буџет око 2,1 милиона евра; ”Воде Војводине” су један
од партнера

Програм: ФП7 (EU Framework Programme 7)



• Пројекат Развој унутрашњих пловних путева се финансира из
програма INTEREG IVC (ЕУ)

• Укупна вредност пројекта: 2.800.000 евра
• Учесници: 17 партнерских организација из 11 земаља ЕУ, као и
Норвешке и Србије

• Време трајања пројекта: 2010-2013.

Програм: INTEREG IVC



• Пројекти: Процена ризика од поплава на Дунаву, DMCSEE –
Центар за контролу суша за Југоисточну Европу, TICAD – Развој
подручја слива реке Тисе

• Финансирање средствима из програма за југоисточну Европу
• Укупна вредност пројеката: 11,3 милиона евра

Програм: SOUTHEAST EUROPE



• Два реализована пројекта: Израда модела за Тису на
деоницама од заједничког интереса за Мађарску и Србију и
Развој мерне опреме и израда пројектне документацијe за
реконструкцију канала Баја-Бездан

• Прекогранични партнери - водопривредна предузећа из
Сегедина и Баје.

• Трећи партнер - Факултет техничких наука из Новог Сада
• Укупна вредност пројеката преко 1.500.000 евра.

Програм: Прекогранична сарадња Мађарска - Србија



• Government to government – Пројекат финансира Холандска
Влада

• Вредност пројекта: 130.000 евра
• Учесници из Холандије: RIVM (Национални институт за јавно

здравље и животну средину) - водећи партнер,...
• Учесници из Србије: Републичка Дирекција за воде - водећи

партнер, ЈВП "Воде Војводине" – други партнер и корисник,...
• Време трајања пројекта: 2 године

Пројекат: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ОКВИРНЕ
ДИРЕКТИВЕ О ВОДАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У

СРБИЈИ



• Учесници приликом израде акционог плана Дунавске стратегије
и преговора са Европском Комисијом

• Очекивани буџет за пројекте из стратегије је преко 100 
милијарди евра, а период реализација 2014.-2020.

• ЈВП Воде Војводине припремило преко 20 пројекатних идеја у
складу са Дунавском стратегијом, укупне вредности око 200 
милиона евра.  

УЧЕШЋЕ ПРИ ИЗРАДИ ДУНАВСКЕ
СТРАТЕГИЈЕ ЕУ
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


