Европска унија > Србија

ФОНД СОЛИДАРНОСТИ

СОЛИДАРНОСТ НА ДЕЛУ
Eвропска унија > Србија

Фонд солидарности

ЕУ > Србија

Солидарност на делу

САДРЖАЈ

Штампање ове публикације финансирала је Европска унија кроз Програм помоћи ЕУ поплављеним
подручјима у Србији. За садржај публикације искључиво је одговорна Канцеларија за управљање
јавним улагањимаВладе Републике Србије и он не представља нужно ставове Европске уније.
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УВОД
Катастрофалне поплаве које су у мају 2014. године
погодиле Србију нанеле су штету процењену на
више од 1,7 милијарди евра. Током поплава живот
је изгубило 57 особа, а око 32.000 људи је
евакуисано из својих домова (од тога 25.000 у
Обреновцу). Поплавама и клизиштима која су се
појавила после поплава погођено је 119 општина,
односно две трећине земље, што ове поплаве
чини највећом природном катастрофом у
историји Србије.
Реагујући на катастрофалне поплаве, Влада
Републике Србије је 15. маја прогласила ванредно
стање на читавој територији земље. Истовремено,
да би реаговање на катастрофу имало
максималан ефекат, упућен је позив за помоћ
међународној заједници, пре свега владама
држава Европске уније, државама кандидатима
за чланство у Европској унији из региона,
Европској комисији, Уједињеним нацијама и
Руској Федерацији. Захтев који је упућен
Европској комисији прослеђенје касније свим
чланицама Европског механизма за цивилну
заштиту.

Непосредно након поплава Влада Србије је
формирала Канцеларију за помоћ и обнову
поплављених подручја (данас Канцеларија за
управљање јавним улагањима), која је одиграла
најважнију улогу у координацији донаторских
средстава и обнови после поплава.
Током претходне две године скоро 500 породица
погођених овим поплавама добило је нови кров
над главом. Више од 21.000 породица добило је
помоћ у новцу, у укупном износу од 42 милиона
евра. Помоћ у новцу и/или у роби добило је и
преко 2.000 малих и средњих предузећа и
предузетника, као и преко 26.000
пољопривредника. Изведени су радови на обнови
и јачању инфраструктуре за заштиту од поплава, у
вредности већој од 27 милиона евра, на преко 300
локација широм Србије. Енергетски систем је
обновљен тако да, упркос штети у овом сектору
која је процењена на преко пола милијарде евра,
Србија ни један једини дан није била без струје.

Обнова је Србију коштала више од 400 милиона евра, од чега су преко половине чиниле донације, а пре
свега донација Европске уније у износу од 162,2 милиона евра.
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СРЕДСТВА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЕУ
Из средстава Фонда солидарности финансирани су и:

ИЗ СРЕДСТАВА ФОНДА
СОЛИДАРНОСТИ ЕУ УКУПНО
ЈЕ ИСПЛАЋЕНО 60.224.605 ЕВРА.

Европска унија доделила је 13. марта
2015. године Србији 60,2 милиона евра
из Фонда солидарности као најтеже
погођеној земљи у овом региону.

Ÿ изградња 73 потпуно нова моста на територији 28

локалних самоуправа;
Ÿ реализација пројеката обнове и јачања локалне
инфраструктуре, и то:
ü 13 пројеката обнове и јачања канализационих

Средства су намењена покривању и/или
надокнади ванредних трошкова за јавне радове,
пре свега за обнову кључне инфраструктуре, за
отклањање непосредне штете и хитне потребе
након поплава, као и трошкова операција
спасавања и чишћења погођених подручја.
Средства су се могла користити и ретроактивно,
односно за већ започете пројекте санације и
реконструкције, као и за надокнаду већ учињених
трошкова.
Пројекти из Фонда солидарности реализовани су
на територији 72 локалне самоуправе.

система и система за водоснабдевање на
територији 12 локалних самоуправа,
ü санација 29 клизишта на територији 14
локалних самоуправа,
ü 14 пројеката уређења локалних водотокова на
територији 10 локалних самоуправа,
ü 8 пројеката обнове локалне путне
инфраструктуре;
Ÿ реализација 59 пројеката обнове јавних објеката у

сектору здравства и просвете на територији23
локалне самоуправе;
Ÿ изградња и јачање превентивне инфраструктуре

(изградња и реконструкција 202 објекта у
надлежности ЈВП „,Србијаводе“ и „,Београдводе“).
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Из средстава Фонда солидарности ЕУ укупно је исплаћено 60.224.605 евра.
Више детаља је представљено у табели.
11 19 %

ОБНОВА ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА
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4% 2

Из средстава
Фонда солидарности ЕУ
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трошкови
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1. добављачима Србијавода и Београдвода који је рефундиран из средстава ФС

€3.224.696

2. плаћање трошкова према Београд водама

€2.608.307

3. плаћање трошкова према добављачима Србијавода

€15.235.818

4. плаћање трошкова према Електропривреди Србије

€3.425.987

5. плаћање трошкова према ЈП „,Путеви Србије“

€4.055.257

6. плаћање трошкова према МУП-у

€343.860

7. плаћање трошкова према општинама

€8.032.170

8. плаћање трошкова према Републичкој дирекцији за воде

€4.668.967

9. плаћање трошкова према Железницама

€1.070.148

10. плаћање трошкова за изградњу мостова

€6.439.314

11. плаћање трошкова за изградњу објеката јавне намене

€11.120.081

УКУПНО
8

€5,7 милиона

0.5 % 6

Из средстава Фонда солидарности ЕУ обновљено је укупно 59 јавних објеката на територији 23 локалне
самоуправе. У питању су радовина потпуној реконструкцији или изградњи нових објеката (школе, вртићи,
домови здравља и амбуланте), вредни више од 5,7 милиона евра.
Програмом је обухваћена обнова 34 школе, 2 вртића, 12 домова здравља и 11 амбуланти.
Објекти су обновљени у локалним самоуправама: Уб, Ваљево, Свилајнац, Крагујевац, Параћин, Смедеревска
Паланка, Коцељева, Младеновац, Гроцка, Мионица, Краљево, Петровац на Млави, Љубовија, Косјерић,
Крупањ, Лазаревац, Лозница, Љиг, Кучево, Владимирци, Смедерево, Лучани и Трстеник.

€60.224.605
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Амбуланта ,„Бегаљица“
Општина Гроцка
Амбуланта у Бегаљици један је од најтеже оштећених
објеката и након поплава била је ван употребе. Током
поплава вода је продрла у објекат до висине од 50
центиметара и задржала се неколико дана, док је
котларница била потпуно поплављена. Услед
задржавања воде зидови су повукли влагу, која се
капиларно пела уз зидове. Након уласка у објекат и
скидања пода констатовано је да су потпуно уништене
водоводна и канализациона инсталација.
Пројектом вредним око 86.000 евра обухваћена је
санација зидова и столарије, подова, фасаде,
водоводних и канализационих инсталација и
санитарних чворова.

објекат пре реконструкције
12
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Обданиште ,„Плави зец“
Општина Параћин
Обданиште ,„Плави зец“ у Параћину је након поплава у мају 2014. године радило смањеним капацитетима јер су
поплаве оставиле значајне последице. У овом објекту су током поплава попуцале плоче у дечијим боравцима, а вода
која је продрла испод објекта довела је, услед слегања терена, до пуцања зидова и урушавања кровне конструкције.
Кухиња у којој је припремана храна за све вртиће у Параћину била је потпуно поплављена и ван употребе.
Пројектом обнове вртића вредним око 130.000 евра обухваћена је потпуна реконструкција објекта. Захваљујући
донацији Европске уније, на овом објекту потпуно су санирани подови, зидови, машинске и електричне инсталације,
фасада, столарија, кров, санитарни чворови, кухиња и трпезарија. Вртић „,Плави зец“ коначно ради пуним
капацитетом, а у њему данас борави 202 најмлађих Параћинаца.

објекат пре реконструкције
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Основна школа
,„Милан Ракић“ у Дучићу
Општина Мионица
У основној школи „,Милан Ракић“ у Дучићу вода је
поплавила све просторије у висини до 30 центиметара.
Због задржавања воде, зидови су повукли влагу која
се капиларно пела уз зидове, а снажни удари ветра
довели су до оштећења црепа и урушавања кровне
конструкције.
Пројектом обнове вредним око 35.000 евра
обухваћена је потпуна реконструкција овог објекта –
зидова, подова, фасаде, столарије и кровне
конструкције.

објекат пре реконструкције
16
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Eкoнoмскo-тргoвинскa
и мaшинскa школa у Кучeву
Општина Кучево
Подизање нивоа подземне воде довело је до
плављења подрумских просторија. Висина воде
износила је 33 центиметара и задржала се три дана, а
оштећени су котао за грејање и електроинсталација.
Због снажних удара ветра и велике количине
падавина, дошло је до подливања олука и оштећења
фасаде и олука. Вода је продирала кроз прозоре, па су
били оштећени и зидови.
Пројекат обнове обухватио је санацију фасаде, замену
фасадне столарије и молерско-фарбарске радове.
Укупна вредност изведених радова износи око 106.000
евра.

објекат пре реконструкције
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УБ

20

ВАЉЕВО

УБ

изградња амбуланте у Дивцима

обнова ОШ „,Милан Mуњaс“

вредност радова €76.000

вредност радова €174.000

КОЦЕЉЕВА

изградња ОШ „,Рajкo Mихajлoвић“
у селу Калиновац

обнова Амбуланте „,Драгиње“

вредност радова €70.000

вредност радова €42.000
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КОЦЕЉЕВА

24

КОСЈЕРИЋ

обнова средње школе
,„Вељко Влаховић“

обнова ОШ ,„Mитo Игумaнoвић“

вредност радова €186.000

вредност радова €221.000

КОЦЕЉЕВА

КРУПАЊ

обнова Дома здравља
,„Дoњe Црниљeвo“

обнова амбуланте
у Белој Цркви

вредност радова €46.000

вредност радова €36.000
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ЉИГ

КУЧЕВО

ЛАПОВО

28

обнова ОШ ,„Угрин Бранковић“

обнова средње школе
,„1300 каплара“

вредност радова €16.000

вредност радова €185.000

ЉУБОВИЈА

обнова водоизворишта
Гаревине

обнова средње школе

вредност радова €69.000

вредност радова €114.000
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ЛОЗНИЦА

СВИЛАЈНАЦ

обнова амбуланте
у Текеришу

обнова амбуланте
у Кушиљеву

вредност радова €31.000

вредност радова €59.000

МИОНИЦА

СВИЛАЈНАЦ

обнова ОШ ,„Живојин Мишић“
у Рајковићу

обнова стационара
Дома здравља

вредност радова €225.000

вредност радова €153.000
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ТРСТЕНИК

ВЛАДИМИРЦИ

обнова ОШ ,„Живадин Апостоловић“
издвојено одељење Бoгдaњe

обнова здравствене станице
у месту Прово

вредност радова €50.000

вредност радова €10.000

ЛАЗАРЕВАЦ

34

обнова Дома здравља
,„Др Ђорђе Ковачевић“
у Великим Црљeнима

реконструкција амбуланте

вредност радова €30.000

вредност радова €153,000

СВИЛАЈНАЦ

35

Солидарност на делу

ЕУ > Србија

ИНФРАСТРУКТУРА

Инфраструктурни пројекти
су укључили:

202
Инфраструктурни пројекти обухватили су:

У обнову инфраструктуре која је
оштећена у поплавама 2014. године из
Фонда солидарности ЕУ инвестирано
је 29,7 милиона евра.

Ÿ изградњу

и јачање превентивне
инфраструктуре (изградња и реконструкција
202 објекта у надлежности ЈВП ,„Србијаводе“ и
,„Београдводе“),

Ÿ 13 пројеката обнове и јачања канализационих

Од овог износа, у обнову путне и локалне
инфраструктуре уложено је 8,6 милиона евра, а у
реконструкцију оштећене превентивне
инфраструктуре 19,2 милиона евра, укључујући и
ретроактивно финансирање већ извршених
радова. Значајан износ од 1,9 милиона евра одвојен
је и за санацију јаловишта код рудника ,„Столице“ у
Крупњу, које је у извештају Светске банке,
Европске уније и Уједињених нација истакнуто као
место потенцијалне еколошке катастрофе.

система и система за водоснабдевање на
територији 12 локалних самоуправа,
Ÿ санацију 29 клизишта на територији 14 локалних

самоуправа,
Ÿ 14 пројеката уређења локалних водотока на

територији 10 локалних самоуправа,

објекта
превентивне
инфраструктуре

13

канализационих
система и система
за водоснабдевање

29

санација клизишта

14

пројеката уређења
локалних водотока

8

пројеката обнове
локалне путне
инфраструктуре

нових
73 изградњи
мостова

Ÿ 8 пројеката обнове локалне путне

инфраструктуре,
Ÿ изградњу 73 нова моста на територији 28

локалних самоуправа.
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санација клизишта „,Вињиште“
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КРУПАЊ
санација клизишта ,„Троска“
на путу Крупањ-Кржава

вредност радова €214.000
вредност радова €314.000
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ИЗГРАДЊА
МОСТОВА
Средствима из Фонда солидарности Европске
уније у Србији изграђена су 73 нова моста на
територији 28 локалних самоуправа, а за ове
радове издвојено је преко 7,1 милион евра. Међу
пројектима изградње нових мостова нашли су се
велики и скупи мостови, али и они мали мостови
који су повезали мештане појединих села са
њиховим пољопривредним газдинствима.
Сви мостови грађени су у складу са унапред
припремљеним пројектима за изградњу, који су
морали да испуне стандарде везане за отпорност,
прецизније инжењерско-геолошке, геодетске,
геотехничке, хидролошке, саобраћајне и све
друге неопходне услове.
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Financial aid received from
the EUSF has been used to
finance building

73 new brigdes in
28 municipalities
€7.1 million
have been allocated for
these construction
projects
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Мост преко реке Ресаве у селу Суботици,Општина Свилајнац

Мост преко реке Лепенице на путу Мионица-Санковић, Општина Мионица

У току мајских поплава 2014. године мост је претрпео структурна оштећења и није постојала могућност санације. Пројектован је
нови мост од армираног бетона, као рамовска конструкција у три поља распона. Укупна дужина моста са крилима је 44,6 метара.
Укупна ширина моста је 8,5 метара, а ширина коловоза 6 метара. Обостране пешачке стазе су ширине по 1,25 метра. Мост се
налази на локалном путу за насељено место Суботица у Општини Свилајнац. Укупна вредност радова је око 320.000 евра.

У току мајских поплава 2014. године мост је претрпео структурна оштећења и није постојала могућност санације. Пројектован
је нови мост, саједним распоном од 8,5 метара. Укупна дужина моста са крилима је 12,5 метара. Укупна ширина моста је 6
метара, а коловоза 4 метра. Пешачке стазе су ширине 1 метар. Мост се налази на путу за село Санковић. Укупна вредност
радова је око 103.000 евра.
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Мост на реци Јадар на путу Комирић - Бела Црква, Општина Осечина

Мост преко реке Липнице на путу Радобић–Санковић, Општина Мионица

У току мајских поплава 2014. године мост је претрпео структурна оштећења и није постојала могућност санације, јер је дошло до
испирања тла испод темеља и до великих оштећења конструкције. Пројектован је нови мост, са три распона. Укупна дужина
моста са крилима је 47,2 метара. Укупна ширина моста је 7,8 метара, а коловоза 5,5 метара. Пешачке стазе су ширине 1,15 метра.
Мост се налази на путу Комирић – Белотич – Бела Црква. Укупна вредност радова је око 237.000 евра.

У току мајских поплава 2014. године мост је претрпео структурна оштећења и није постојала санација. Пројектован је нови мост,
са једним распоном од 10,5 метара. Укупна дужина моста са крилима је 14,5 метара. Укупна ширина моста је 6 метара, а коловоза 4
метра. Пешачке стазе су ширине 1 метар. Укупна вредност радова је око 92.000 евра.
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ТОПОЛА

ЉИГ

мост преко реке Јасенице,
пут Шаторња–Страгари

мост у МЗ Козељ, на реци Качер
(заселак Башкаловићи)

вредност радова око €323.000

вредност радова око €90.000

СВИЛАЈНАЦ

ЉИГ

мост код аутобуске станице
(пешачки)

мост за Марјановиће
преко реке Качер у МЗ Ивановци

вредност радова око €110.000

вредност радова око €106.000
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МАЛИ ЗВОРНИК

МИОНИЦА

мост преко реке Радаљ
у Радаљској бањи

мост на реци Лепеници,
пут Кључ–Рајковић

вредност радова око €68.000

вредност радова око €87.000

МИОНИЦА

МИОНИЦА

мост преко Дубоког потока
у селу Горњем Лајковцу

мост на реци Липници,
пут у селу Ђурђевцу

вредност радова око €70.000

вредност радова око €83.000
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ПРЕВЕНТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА

КРУПАЊ
санација регулисаног корита
реке Чађавице кроз Крупањ

Вредност санације и реконструкције превентивне инфраструктуре у надлежности ,„Србијавода“ и
„,Београдвода“ износила је преко 16 милиона евра.

вредност радова око €86.000

Овим средствима обновљена је оштећена превентивна инфраструктура на 202 локације широм Србије.
ОСЕЧИНА
санација водотока
регулисаног корита Јадра
у Осечини
вредност радова око €45.000

НОВИ ПАЗАР
регулисана корита река Рашке
и Јошанице у Новом Пазару
вредност радова око €133.000

СВРЉИГ
десни насип
Сврљишког Тимока
вредност радова око €13.000
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Смедеревска Паланка, регулација и чишћење корита потока Ивака, вредност радова око €162.000
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Обреновац, санација корита Баричке реке, вредност радова око €262.000
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САНАЦИЈА ЈАЛОВИШТА
КОД РУДНИКА ,„СТОЛИЦЕ“
Објекат „,Столице“ је старо флотацијско јаловиште на
коме је депоновано више стотина хиљада кубних метара
опасног рударског отпада (јаловине) са високом
концентрацијом арсена, антимона и олова.
Изливање јаловине са флотацијских депонија рудника
антимона представља проблем већ неколико деценија, а
кулминирало је у мају 2014. године, када су стабилност
овог простора угрозиле обилне падавине. Јаловиште од
тада посебно загађује реке Костајник, Корениту и Јадар.
Опасне материје, укључујући и метале, пронађене су у
овим речним коритима и око њих.
У извештају Светске банке, Европске уније и Уједињених
нација, који је рађен након поплава 2014. године, проблем
изливања јаловине посебно је истакнут као потенцијална
еколошка катастрофа.
Накнадно спроведеним еколошким истраживањима
утврђено је да су речна корита Костајничке реке и реке
Корените, у дужини од око 27 километара, као и значајне
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површине у приобаљу, загађене изнад
граница дозвољене вредности те да је
неопходно извршити чишћење терена и
уклањање исталоженог муља са јаловишта.
Такође, било је потребно извршити
ремедијацију великих површина
поплављеног пољопривредног земљишта
(око 360 хектара) загађеног тешким
металима.
Влада Србије усвојила је 15. априла 2016.
године Државни програм санације загађења
Костајничке реке, Корените и Јадра, који
предвиђа санацију загађења у две фазе. Овим
пројектом од изузетног значаја за заштиту
животне средине и здравље грађана
предвиђена је изградња простора за
одлагање 220.000 м3 штетних материја, које су
сада депоноване на површини од 3,5 хектара.
Инвестициона вредност радова који
обухватају заштиту од површинских вода,
санацију и стабилизацију јаловишта те
чишћење и регулацију најугроженије деонице
Костајничке реке низводно од депоније, у
зони насеља, износи око 1,9 милиона евра.
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Избор пројекта:

ПРОЦЕДУРА ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА КОРИСНИЦИМА
На све јавне набавке у обнови примењују се
посебна правила за набавку након елементарне
непогоде, која су у Закон о јавним набавкама
уврштена током 2015. године. Ова правила
предвиђају примену потпуно транспарентног,
отвореног модела јавне набавке, с краћим
роковима за достављање понуда (најмање 10
дана).
Потпуна транспарентност јавних набавки
допринела је да у њима учествује знатно већи
број понуђача (и до 11). Већи број понуђача је
допринео да уговорене цене радова буду 20–40%
ниже од пројектантских цена. Захваљујући овим
уштедама, стекли су се услови да се са истим
финансијским средствима уради више посла.
Све процедуре и критеријуми за одабир
пројеката прошли су у два наврата преглед
организације ,„Транспарентност Србије“ и
добили најповољније оцене.

Ово су били главни критеријуми на основу којих су
бирани објекти зареконструкцијуили изградњу:
1. да су оштећења настала услед дејства поплаве
или активирањем клизишта која су се десила у
мају 2014. године (записници надлежног органа
о пријави, односно процени штете, на основу
којих се доказује да је штета на објектима
настала у мају 2014. године),
2. да је објекат у надлежности локалне
самоуправе,
3. да је пројекат уврштен у програме обнове
објеката јавне намене или обнове мостова, у
складу са Законом о отклањању последица
поплава у Републици Србији (,„Службени гласник
РС“, бр. 75/14),
4. да за реконструкцију или изградњу нису
обезбеђена средства из буџета локалне
самоуправе, донација или других извора
финансирања,
5. да је услед оштећења објекта дошло до прекида
или потешкоћа у пружању услуга (за водоводне,
здравствене и образовне објекте),
да је услед оштећења дошло до забране
6. коришћења или је отежано коришћење пута или
моста.

ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

Канцеларија врши
проверу потреба

подноси захтев
Канцеларији

Припрема пројектне документације:

Локална самоуправа
припрема детаљну
пројектну документацију

Канцеларија врши техничку
контролу и даје одобрење
за пројекат

Процес јавне набавке:

Локална самоуправа припрема конкурсну документацију
Канцеларија контролише исправност и даје сагласност
за расписивање јавне набавке
Локална самоуправа расписује јавну набавку
и спроводи процес јавне набавке
Локална самоуправа бира најбољег понуђача
Канцеларија контролише спроведени поступак
и даје сагласност за најбољег понуђача
По пријему фактуре, Канцеларија је вршила контролу и верификацију изведених
радова, контролисала вредност изведених радова и обављалаплаћања директно
извођачу радова.

62

63

Солидарност на делу

64

ЕУ > Србија

65

Солидарност на делу

ЕУ > Србија

Р.б.

СПИСАК СВИХ ПРОЈЕКАТА
ЛОКАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
РЕАЛИЗОВАНИХ ИЗ СРЕДСТАВА
ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Општина

Назив објекта

1.

Ариље

Изградња моста на реци Моравици, МЗ Вирово

€255.078

2.

Бајина Башта

Санација клизишта на локалном путу
Овчињска река – Луке – Гвоздачка школа

€146.334

3.

Изградња моста на реци Добајевци, МЗ Заглаве

€13.489

4.

Изградња моста на реци Рачи

€19.352

5.

Београд - Гроцка

Обнова Амбуланте ,„Бегаљица“ (I и II фаза)

€86.539

6.

Београд - Лазаревац

Изградња моста на реци Лукавици, МЗ Шопић,
локација код будућег постројења за пречишћавање отпадних вода

€75.934

7.

Изградња моста на реци Лукавици, МЗ Лукавица,
локација код постојећег фудбалског игралишта

€12.000

8.

Реконструкција бунара Ула-8 у Непричави, I фаза

€297.789

9.

Обнова Дома здравља ,„Др Ђорђе Ковачевић“, Велики Црљени

€29.738

Санација водоводне мреже у Космајској улици

€73.445

10.

Београд - Младеновац

11.
12.

Београд - Обреновац

13.
14.

Ваљево

Обнова ОШ „Свети Сава“ (I и II фаза)

€186.678

Санација корита Баричке реке

€261.649

Реконструкција водоводне и канализационе мреже у Немањиној улици

€89.206

Изградња амбуланте у насељу Дивци, Дом здравља Ваљево

€76.806

15.

Санација клизишта на државном путу 1-б реда бр. 21 Ваљево–Косјерић

16.

Две санације клизишта на државном путу 2-б реда бр. 342,
Ваљево (Иверак) – Караула – Уб

17.

Две санације клизишта на државном путу 1-б реда бр. 21 Ваљево–Косјерић

18.

Санација клизишта на државном путу 2-б реда бр. 121
Косјерић–Пожега, Каленић (Златна долина)

19.

Изградња моста за насеље Веселиновићи
преко реке Обнице у Ваљеву

€186.305

20.

Обнова средње медицинске школе

€169.857

Санација клизишта на локалном путу у месту Обреж

€30.830

Санација клизишта на локалном путу у месту Суваја

€11.868

21.
22.
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Вредност радова (EUR)

Варварин

€369.493

€75.292
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Општина

Назив објекта

23.

Владимирци

Санација пута Банића раскршће – Велика Бара, МЗ Јаловик
(измештање деонице пута)

Вредност радова (EUR)

Р.б.

Општина

Назив објекта

€300.517

47.

Коцељева

Обнова ОШ „,Доње Црниљево“, Коцељева

€81.829

48.

Обнова здравствене амбуланте у Доњем Црниљеву

€46.306

€64.787

49.

Обнова Амбуланте ,„Драгиње“

€42.433

€9.696

50.

Обнова ОШ „Мића Станојловић“ у Доситејевој 3 – матична школа

€119.071

51.

Обнова ОШ „Мића Станојловић“ у Свилеуви – подручно одељење

€41.943

24.

Санација Ученичког дома у Владимирцима

25.

Санација здравствене станице у Прову

26.

Санација Дома здравља Владимирци – дечији диспанзер

€13.698

27.

Изградња моста на реци Вишњици, МЗ Вукошић

€15.005

28.

Горњи Милановац

Регулација и чишћење корита потока Бацковца и Јакљева

€228.890

29.

Изградња моста у Брђанима

€173.431

30.

Изградња моста у Јабланици

€28.265

31.

Деспотовац

Санација дела пута у селу Буковацу

€40.427

32.

Кнић

Санација моста на реци Коњушари у Коњуши

€25.947

33.

Косјерић

Сеоски водовод у Цикотама

€46.926

34.

Изградња моста на Полошничкој реци, пут за заселак Дуњиће

€19.507

35.

Обнова ОШ ,„Мито Игумановић“, Косјерић

€221.307

36.

Обнова Дома здравља

€64.068

37.
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Коцељева

Санација клизишта и одрона у Подгорској улици

€17.942

52.

Крагујевац

Санација и чишћење корита реке Сребрнице

Вредност радова (EUR)

€375.368

53.

Санација и чишћење корита реке Ждраљице и Шабовског потока

€86.334

54.

Санација клизишта „,Вињиште“

€214.596

55.

Изградња моста на Бресничкој реци

56.

Изградња моста на реци Грошници у близини МЗ Грошница

€142.529

57.

Обнова Политехничке школе (I и II фаза)

€398.659

58.

Обнова ТУШ „,Тоза Драговић“

€154.990

59.

Обнова ОШ „Вук Караџић“

€161.933

60.

Обнова ОШ „,Трећи крагујевачки батаљон“

€250.519

61.

Обнова ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ – централна зграда

€200.389

€92.140

38.

Санација пута и обале реке Раснице

€120.375

62.

Обнова ОШ „,Милутин и Драгиња Тодоровић“„ издвојено одељење

€89.596

39.

Изградња бунара БУСВ-7 за водоснабдевање, са пратећом опремом

€137.020

63.

Друга крагујевачка гимназија

€126.310

40.

Изградња моста на реци Тамнави, на путу Зукве–Баталаге

€71.459

64.

41.

Изградња моста преко Лукића потока

€90.216

42.

Изградња моста преко реке Раснице, МЗ Коцељева

€25.445

43.

Изградња моста преко реке Тамнаве, пут Шабац – Пожега

€535.275

44.

Изградња моста преко реке Тамнаве, веза државног пута 2-а реда бр. 141
и насеља Мала Јелићи

€148.873

45.

Изградња моста преко реке Уб, општински пут Дружетић – Гола Глава

€136.067

46.

Обнова средње школе ,„Вељко Влаховић“, Коцељева

€185.836

Краљево

Водоводна мрежа за насеља Адрани и Шеовац 2

€295.968

65.

Санација клизишта на државном путу 1-б реда Краљево-Ушће,
место Пивница код Богутовачке Бање

€243.815

66.

Санација клизишта на државном путу 2-а реда бр. 181
на путу Дракчићи–Пекчаница

67.

Изградња моста на Гледићкој реци на путу Чукојевац–Годачица,
скретање за Кокотовиће

68.

Изградња моста на Гледићкој реци, заселак Доња река – Пешићи

€331.884
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Р.б.
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69.

Краљево

Изградња моста на Гледићкој реци, заселак Доња река, код старе воденице

95.

Кучево

Обнова Дома здравља у Кучеву

€155.872

70.

Изградња моста на Гледићкој реци, „,Жабин поток“ – Јермићи

96.

Обнова Економско-трговинске и машинске школе

€106.650

71.

Изградња моста на Гледићкој реци у центру села Годачица
Изградња моста на Гледићкој реци у засеоку Котуровићи

Изградња моста преко реке Колубаре на путу Словац-Ратковац
у селу Ратковац

€113.458

72.
73.

Изградња моста на Гледићкој реци у засеоку Радоњићи

74.

Изградња моста на Гледићкој реци, скретање за Јовиће

75.

Изградња потпорног зида у насељу Котуровићи

€118.304

99.

76.

Обнова ОШ „,Драган Маринковић“

€69.405

100.

Санација кишне канализације у Улици народног ослобођења

€99.336

101.

Изградња моста у Коренити, на путу Л-50 Коренита–Радинковача

€18.694

78.

Санација клизишта „,Троска“ на путу Крупањ-Кржава

€314.051

102.

Обнова Амбуланте „,Текериш“

€31.364

79.

Санација водовода „,Голубовац“ – I фаза

€63.301

103.

Обнова Амбуланте „,Драгинац“

€36.192

80.

Изградња моста на реци Кржави

€76.369

104.

Обнова Дома здравља – Поликлиника

€74.599

81.

Изградња моста на реци Ликодри,
скретање за Добри Поток и Липеновић

€122.800

105.

Обнова Дома здравља у Бањи Ковиљачи

€20.099

Обнова Дома здравља у Лучанима

€92.210

Санација клизишта Рзав и Гавриловићи

€23.817

77.

Крупањ

Вредност радова (EUR)

€460.603

106.

Изградња моста на Богоштици на локацији Томањ

83.

Mост на Ликодри, на локацији Крупањ, Улица 26. септембра

84.

Изградња моста на Ликодри, заселак Радишићи

€140.853

85.

Изградња моста преко реке Богоштице на локалном путу Л6

€108.009

86.

Санација јаловишта код рудника антимона „,Столице“

€1.912.126

87.

Обнова амбуланте у Белој Цркви

88.

Крупањ - Љубовија

Санација државног пута Крупањ–Љубовија, деоница Ракићи–Рамићи

89.

Крушевац

Санација клизишта на путу за Ново гробље

91.

Санација клизишта на државном путу 2-а реда бр. 216,
Каоник-Рибаре-Вукања

Кучево

Санација ОШ „,Угрин Бранковић“ – фискултурна сала

97.

Лајковац

98.

82.

90.
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€31.981

Изградња моста преко реке Колубаре на путу Лајковац - С. Пепељевац
у Пепељевцу

€33.515

Лапово

Санација водоизворишта ,„Гаревине“

€69.302

Лозница

Изградња водоводне мреже Пасковац–Зајача

€199.184

Лучани

107.
108.

Вредност радова (EUR)

Љиг

Изградња моста за Марјановиће преко реке Качер, МЗ Ивановци

€106.679

109.

Изградња моста у МЗ Козељ, на реци Качер (заселак Башкаловићи)

€89.499

110.

Изградња моста у МЗ Козељ, на реци Козељици (заселак Ранђићи)

€90.227

€35.933

111.

Обнова Средње школа „,1300 каплара“

€185.618

€1.875.483

112.

Санација корита реке Грабовице

€171.964

€51.243

113.

Санација потпорних зидова поред пута у насељу Савковић

€37.306

€503.468

114.

Регулација и чишћење Радишиног потока

€60.508

Љубовија

115.

Регулација и чишћење Дукића потока

€47.880

€16.114

116.

Изградња друмског моста на путу за Скрајник

€43.586

117.

Изградња моста на реци Трешњици
на локалном путу Г. Трешњица – Грчић

€259.129

92.

Изградња моста на локацији „,Дајша“ преко потока у Турији

€14.620

93.

Изградња моста на реци Гложана у Нерасници – „,Јеремић“

€15.155

94.

Изградња моста на Буковској реци – „,Пауновић“

€12.259
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118.

Љубовија

Обнова ОШ „,Петар Враголић“, Врхпоље

Вредност радова (EUR)

Р.б.

Општина

Назив објекта

€5.430

140.

Мионица

Обнова ОШ „,Живојин Мишић“ – издвојено одељење Буковац

€9.702

Обнова ОШ „,Живојин Мишић“ – издвојено одељење Брежђе

€20.909

119.

Обнова средње школе

€114.675

141.

120.

Обнова Дома здравља

€64.889

142.

Изградња моста на Доњоборинској реци, код Софронића

€18.560

122.

Изградња моста преко реке Радаљ у Радаљској бањи

€68.017

123.

Изградња моста преко Велике реке у Подгају,
на путу Велика река - Саставци

€200.797

124.

Изградња моста преко реке Борине у Доњој Борини,
на путу за заселак Дедиње

€87.562

125.

Изградња моста преко реке Радаљ у месту Радаљ,
на локалном путу Л-13 за заселак Тришићи

€62.585

Санација дела локалног пута Крављи До – Шљивова

€10.977

121.

126.

Мали Зворник

Мало Црниће

127.
128.
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Изградња моста на реци Витовници према манастиру Брдача, у селу Кула

Мионица

Санација клизишта на општинском путу Мионица – манастир Рибница

€248.079
€55.635
€104.559

Осечина

Вредност радова (EUR)

Санација корита реке Пецке и Остружањке (Лопатањке)

€160.289

143.

Изградња моста на реци Јадар, Комирић – Бела Црква

€236.966

144.

Изградња моста Бастав – Братачић, Пецка

€191.536

145.

Изградња моста на Лопатањској реци уз Бадњеве

€175.560

Санација корита реке Суваре, Горња Мутница

€332.194

146.

Параћин

€21.521

147.

Санација предшколске установе „,Бамби“, вртићи „,Бамби“
и „,Плави зец“ (I фаза)

148.

Обнова обданишта „,Плави Зец“ (II фаза)

149.

Чишћење система за пречишћавање отпадних вода у месту Змич

€30.323

150.

Обнова Машинско-електротехничке школе

€53.518

Изградња моста на реци Витовници у Манастирици,
пут за Старчево, потес Мали Бубањ, код Перића

€79.924

152.

Изградња моста на реци Витовници у Манастирици,
потес Велики Бубањ, код Димитријевића

€80.562

153.

Изградња моста на реци Млави у Каменову, на путу за Дробеж

151.

Петровац на Млави

€130.494

129.

Санација 5 клизишта на општинском путу Миловановића брдо – Козомор

130.

Реконструкција главног доводног цевовода КАП Орловац резервоар „,Светлак“

€176.121

131.

Изградња моста – пешачки висећи мост

€18.837

154.

Обнова ОШ „,Бранко Радичевић“

€17.829

132.

Изградња моста на реци Манастирици код школе у Козомору

€84.422

155.

Обнова амбуланте у Рановцу

€16.099

133.

Изградња моста преко Дубоког потока у селу Горњем Лајковцу

€70.205

156.

Обнова Дома здравља у Петровцу на Млави

€14.057

134.

Изградња моста на реци Лепеници, на путу Кључ-Рајковић

€87.965

157.

Санација клизишта у насељу Каленићи, заселак Филиповићи

€25.885

135.

Изградња моста на реци Липници, пут у селу Ђурђевац

€83.451

158.

Санација клизишта у насељу Пријановићи

€55.827

136.

Изградња моста преко реке Лепенице, на путу Мионица-Санковић

€103.685

159.

137.

Изградња моста преко реке Липнице, на путу Радобић-Санковић

€92.481

160.

Санација пута и корита реке у насељу Смиловац

€45.920

138.

Обнова ОШ „,Живојин Мишић“ у Рајковићу

€225.826

161.

€14.280

139.

Обнова ОШ „,Милан Ракић“ у Дучићу

Реконструкција моста преко Велике реке
на општинском путу Л-4 Подгорац–Пардик

€35.718

Пожега
Ражањ

Санација дела општинског пута Л-17 Ражањ–Пардик

€364.898

€7.693
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162.

Општина
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Свилајнац

Изградња друге фазе система за водоснабдевање
у насељеном месту Седларе

Вредност радова (EUR)

Р.б.

Општина

Назив објекта

€158,703

186.

Трстеник

Обнова ОШ ,„Живадин Апостоловић“ – подручно одељење у Богдању

€50.382

€26,475

187.

Обнова ОШ ,„Књегиња Милица“ у Доњем Рибнику

€95.574

188.

Изградња основне школе у селу Калиновцу –
издвојено одељење ОШ „Рајко Михајловић“ у Бањанима

€69.968

Обнова ОШ ,„Милан Муњас“

€174.056

163.

Санација Каменичке улице

164.

Санација Машинске школе у Свилајнцу

€271,304

165.

Санација клизишта на државном путу 2-а реда бр. 162,
деоница Петровац-Свилајнац

€97,489

166.

Изградња моста преко реке Ресаве у селу Суботица

€320,471

167.

Изградња моста преко потока у селу Купиновац

€37,997

168.

Изградња моста код аутобуске (пешачки мост)

€110,035

169.

Санација Дома здравља - Седларе

170.

Обнова амбуланте у Кушиљеву

€59,266

171.

Обнова стационара Дома здравља

€153,458

172.

Смедерево

Санација амбуланте Дома здравља у Коларима

€38,112

€23,319

174.

Изградња моста Дрвени мост на реци Коњској, на потезу Гај,
код Белета Пантића колибе

€21,897

Регулација и чишћење корита потока Ивака

€162,570

176.

Обнова ОШ „,Херој Радмила Шишковић“ (I и II фаза)

€126,279

177.

Обнова Дома здравља

178.

Топола

€17,933

179.

Санација и чишћење корита реке Јасенице

€26,866

180.

Изградња моста на општинском путу Загорица–Маскар

€28,298

181.

Изградња моста на Никољској реци на некатегорисаном путу,
потес Кусајица, МЗ Доња Шатроња

€25,821

182.

Изградња моста преко реке Јасенице, пут Шаторња–Страгари

€332,233

Трстеник

190.

Чачак

Санација клизишта на државном путу 2-б реда бр. 355,
деоница Чачак–Шиљковица

€40.477

191.

Шабац

Санација оштећења код моста на Добричкој реци
на општинском путу Л-35 Цуљковић–Грушић

€32.054

€6,427

Санација и чишћење корита реке Каменице

183.

Вредност радова (EUR)

€6,168

Изградња моста преко реке Раље, веза атара села Врбовац и Раља

Смедеревска Паланка

Уб

189.

173.

175.
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Санација клизишта у селу Јасиковица, на општинском путу бр. 6

€53,116

184.

Санација клизишта у селу Јасиковица, на општинском путу бр. 16/1

€74,895

185.

Обнова ОШ „,Живадин Апостоловић“ – централна зграда

€49,802

75

