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ИЗВЕШТАЈ О ПОПЛАВАМА У ОПШТИНИ 

ЉУБОВИЈА 

 

УВОД 

 

Извештај о поплавама у Општини Љубовија има за циљ да прикаже хронолошки 

превентивне и оперативне мере и активности пре и после увођења ванредне ситуације у 

општини Љубовија.  

Поплаве које су задесиле већи број општина у Србији нанеле су огромне штете на 

нашем подручју и то на стамбеним објектима, пословним објектима, инфраструктури, 

пољопривредном и шумском земљишту и регулисаним и нерегулисаним водотоцима. 

Извештај у основним цртама представља не само превентивне мере на заштиту 

људи и материјалних средстава, већ настале последице и активности на отклањању 

последица, хуманитарну активност, пресек стања оштећених објеката које треба изградити 

у реконстуисању са предлогом наставка приоритетних активности на санацији подручја 

оштећених од поплава. 

Овај Извештај имаће своју коначну верзију након спроведених свих планираних 

мера и активности на отклањању последица од поплаве, чији ће саставни део бити и 

укупни финансијски трошкови уложени у санацију последица на подручју општине 

Љубовија. 

 

 

ПРЕВЕНТИВНЕ И ОПЕРАТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Услед обилних и дуготрајних падавина у месецу априлу, а затим неколико дана 

интезивних падавина у мају имале су за последицу нагли пораст бујичастих река и потока 

које су изазвала катастрофалне поплаве. У периоду од 14. – 17. маја 2014. године одвијале 

су се превентивне и оперативне мере одбране од поплава. Због претњих за људе, 

материјална добра и животну средину надлежни државни органи су реаговали а пре свега 

ЈВП „Србија воде“ кроз проглашење редовне а одмах затим и ванредне одбране од поплава 

за воде I реда (Дрина и Љубовиђа).  

Општина је сазвала седницу штаба за ванредне ситуације и то 14. 05. 2014. године 

са почетком у 15. часова а затим другу са почетком у 19.30 часова и на предлог 

председника општине штаб за ванредне ситуације прогласио је ванредну ситуацију у 19:40 

часова. 

Због сличних ситуација које је општина имала и раније, поучени искуством још пре 

заседања штаба за ванредне ситуације, обишли смо сва критична места, евидентирали 

проблеме и планирали задатке. Одмах после обиласка терена и река, на седници штаба 

изнети су детаљи око угрожености, дата је кратка оцена и издате су наредбе о ангажовању 
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свих снага и средстава за превентивно и оперативно деловање, ради спречавања последица 

и штете.  

Поучени ранијим искуством, брзом реакцијом локалне самоуправе, јавних 

предузећа, приватни предузећа и радњи уз ангажовање Сектора за ванредне ситуације и 

припадника  Жандармерије кроз утврђивање обалоутврда, дизањем насипа и поред 

енормне количине воде успели смо да ублажимо последице катастрофалне поплаве. 

 

На утврђивању обалоутрврде, дизањем насипа кроз пуњење, довлачење и 

постављање џакова посебно треба истаћи ангажовање људи у Јавним предузећима, 

Сектору за Ванредне ситуације, Жандармерије и волонтера уз оцену потпуне инертности 

грађана који нису показали ниво солидарноисти које поплава захтева као елементарна 

непогода. 

 

ПОСЛЕДИЦЕ 

 

Највеће штете су учиниле река Љубовиђа, Трешњица, Цапарићка река, Грабовичка 

река, Узовничка река и Крупинска, реке бујичастог карактера којима треба придодати и 

бујичасте потоке. 

 

Поплава је нанела штету на : 

- Стамбеним објектима 

- Пословним објектима,  

-Инфраструктурним објектима (мостови, путеви, водовод, канализација, електро мрежа) 

-Пољопривредно и шумско земљиште (однете оранице, шуме, малина, купина, шљива, 

поврће..) 

-Регулисани и нерегулисани водотокови вода I и II реда. 

 

ПРЕЛИМИНАРНА ПРОЦЕНА ШТЕТЕ 

 

             Општина је све своје ресурсе ставила у функцију а стручне кадрове упослила пре 

свега на санирању путне инфраструктуре, речних корита, водовода и остале 

инфраструктуре. Сви угрожени становници су расељени и збринути а образована је и 

Комисија за процену штете која још увек обилази и ажурира оштећене и угрожене објекте 

којих скоро равномерно има на територији целе општине. До сада је поднето преко 1400 

пријава за процену штете а Комисија се налази у завршној фази за припрему коначне 

верзије насталих штета. У раду смо били суочени са доста проблема а потребно је 

нагласити следеће : 

- Непроходност путева – често је до оштећених објеката потребно пешачити више од сат 

времена. 
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- Недостатак теренских возила – по путевима који су проходни у брдским крајевима 

могуће је доћи искључиво теренским возилима. 

- Мали капацитет стручних лица у саставу општинских служби а посебно недостатак 

кадрова за процену клизишта. 

- Преувеличавање штете – пријављују се и објекти стари преко 100 година које је углавном 

оштетио зуб времена а власници изјављују да им је ту пребивалиште и једини кров над 

главом, што је заиста тешко оповргнути, као и низ других проблема за које општинске 

структуре у поређењу са размером штете заиста немају капацитете. 

 

             Карактеристичан оштећен и угрожен објекат на територији општине Љубовија 

старости  је преко 50 година, изграђен од традиционалних материјала (темељи и зидови 

подрума од тесаног камена, зидови приземља од цигле или черпића а међуспратна 

конструкција је каратаван) и нема армирано бетонских елемената, нема грађевинску 

дозволу и нема решене имовинско правне односе а тржишна вредност објекта је јако мала. 

Могућност санације на таквим објектима скоро је никаква или превазилази њену тржишну 

вредност па се као једина могућност намеће изградња нових. Власници таквих објеката 

углавном имају поред истог или на другом месту новији објекат од тврдог материјала који 

користе или је у току изградње. Обзиром да је Влада Републике Србије најавила да нико 

неће остати без крова над главом јасно Вам је да се са могућношћу добијања новог објекта 

појавио велики број пријава штете управо на поменутим старим кућама те нам је потребна 

добро дефинисана методологија процене штете и стратегија приоритета за обнову.  

          Ових дана Општинска Комисија у складу са критеријумима које је утврдила Влада 

Републике Србије припрема коначну верзију оштећених, након чега ће уследити издавање 

и уручивање Решења о правима оштећених. 

 

На стамбеним објектима имали смо штету од поплаве и клизишта и то: 

-Поплављено је 110 кућа, штета је око 30.000.000,00 динара 

-Срушено кућа  6 , штета је око 18.000.000,00 динара 

-Трајно онеспособљених кућа за становање је 33, штета је око 70.000.000,00 динара. 

 

У збиру укупно 39 неупотребљивих објеката од чега је за 20 домаћинстава једини кров 

над главом. 

-Делимично онеспособљених кућа за становање 10, штета је око 6.000.000,00 динара. 

-Економски објекти, штета око 10.000.000,00 динара. 

Укупно стамбени објекти око 134.000.000,00 динара 

 

Пословни објекти су претрпели штете и то: 

- Рудник „Велики Мајдан“ штета 102.000.000,00динара, 

-„Дрина Тимбер“ штета 15.000.000,00 динара, 

-Рибњаци (4 рибњака) штета16.000.000,00 динара, 
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- остали пословни објекти и радње, штета 5.000.000,00 динара. 

Укупно пословни објекти 138.000.000,00 динара. 

 

 

           Инфраструктура у општини Љубовија је претрпела штету и то: 

-Мостови, срушена 4 моста, штета око 80.000.000,00 динара,  

-оштећено 6 мостова, штета  20.000.000,00динара. 

-Локални путеви у дужини од 126 км , штета 155.000.000,00 динара 

-Некатегорисани путеви 400 км, 50.000.000,00 динара. 

-Водовод и водоводна мрежа, штета 400.000,00 динара. 

- Канализациона мрежа, штета 1.000.000,00 динара. 

Процењена штете на путној инфраструктури не односи се на државне путеве. 

Укупно инфраструктура  306.400.000,00 динара. 

 

Пољопривредно земљиште 

Када је у питању штета у пољопривреду и шумарству последице су следеће: 

-Уништено је ратарских култура 183 ха, 

-Уништено је воћа 56 ха, 

-Уништено је вртова 35 ха, 

-Уништено је крмног биља 166 ха. 

Укупно пољопривредно и шумско земљиште 90.000.000,00 динара. 

 

Регулисани и нерегулисани водотокови I и II реда 

 

- Штета на водотоцима I реда на основу предмера и предрачуна радова износи 

32.000.000,00 динара (река Љубовиђа, регулисани део) 

- Штета на водотоцима II реда (река Љубовиђа нерегулисани део, Трешњица, 

Узовничка река, Цапарићка река, Крупинска река и друге) износи 30.000.000,00 динара. 

На основу изнетог привремено процењена прелиминарна штета износи  

62.000.000,00 динара. 

 

  Штета на поплављеним и оштећеним спортским објектима износи 1.800.000,00 

динара. 

Укупна прелиминарна штета на територији општине Љубовија износи око 

732.200.000,00 динара 

Општинска Комисија за процену штете је након сагледавања свих поднетих пријава 

и утврђених критеријума Владе Републике Србије, Канцеларије за помоћ и обнову 

поплављених подручја доставила предлог: 

- Кућа за изградњу 15, 

- Оштећених кућа по категоријама око 250  
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АКТИВНОСТИ НА ОТКЛАЊАЊУ ПОСЛЕДИЦА 

 

 

Штаб за ванредне ситуације је  на основу проглашене ванредне ситуације, која још 

увек траје, је на основу првих планова санације последица од поплава донео Наредбе и 

Закључке за санацију проблема у свим сферама живота и рада уз поштовање критеријума 

хитности и потребе. 

Штаб је сваки дан у 20 часова, и то чини и сада, вршио анализу рада и резултата за 

текући дан и доносио Наредбе за следећи радни дан. 

На основу приоритета и хитности, а на основу ангажовања Грађевинских машина која 

је пристигла као помоћ приликом посете Председника Републике Томислава Николића са  

супругом Општини Љубовија, наших јавних предузећа и приватних предузећа и радњи 

приступило се:  

 

1. Регулисању и враћању река и потока у своја корита у укупној дужини од 20 км; 

2. Санацији кроз насип крупног камена на оштећеним деловима регулисаног корита 

реке Љубовиђе; 

3. Стабилизацији однетих делова Општинских путева са крупним каменом а затим 

насипање оштећених делова ради стварања основних услова за пролазак грађана; 

4. Склањању клизиошта и одрона са локалних и некатегорисаних путева; 

5. Чишћењу и уклањању блата са јавних пворшина у градском насељу; 

6. Демонтажи челичног моста на реци Љубовиђи за Скрајник; 

7. Монтажи челичног моста Бејли на реци Трешњици – ради преласка возила 

(привремено решење); 

8. Делимичној заштити десне обале реке Дрине у дужини од 350 метара ( радови ће 

бити настављени). 

Саставни део наведених активности је и списак радова за време ванредне ситуације кји 

обухвата само радове до наведеног финансијског износа, а за остало радове до укупно 

потребних средстава биће приказани у коначном извештају. 

 

Штаб за ванредне ситуаицје који је још увек у заседању, кроз доношење наредби ће 

наставити са планираним радовима до потпуне санације подручја оптшине захваћеним 

поплавом.  

Општина Љубовија у активностима за отклањање последица до сада је утрошено 

30.000.000,00 динара. С обзиром да припада 4 групи по развијености општина, прилив у 

буџет је слабији, то може утицати на укупно функционисање директних и индиректних 

корисника финансијских средстава. 

Због тешке ситуације у буџету очекујемо помоћ  Владе Републике Србије – 

Министарства Финансија у трансферу средстава најмање 50% од утрошених средстава 
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како би избегли потребу да све настале трошкове покривамо кроз ребаланс а на уштрб 

планираних инфраструктурних пројеката у 2014. године. 

Општина је 21.07.2014. године упутила Канцеларији за помоћ и обнову поплављених 

подручја и Министартву Финансија Захтев за трансфер финансијских средстава из 

буџетске резерве као донаторских средстава који садржи Спецификацију трошкова  са 

приложеним рачунима насталих у току ванредне ситуације и предмери вредности радова 

који још трају или ће се радити на санацији десне обале реке Дрине локација „Шљункара“ 

регулацију Дукића потока, Узовничке и Крупинске реке, израду стопа за челични мост 

„Бејли“ дужине 21 метар на реци Љубовиђи према Скрајнику, изради плочастог пропуста 

на путу Љубовија-Грабовица локација Јевремовића поток, изради стопа за пешачки мост 

дужине 21 метар на реци Љубовиђи у градском насељу Љубовија и изради 6 стопа за 

постављање шасија на реци Трешњици, Цапарићка река и река Љубовиђа. 

На основу до сада створених трошкова и планираним активностима до краја Августа 

месеца 2014. године неопходно је у буџету обезбедити износ од 42.000.000,00 динара на 

позицији ванредне ситуације односно елементарне непогоде. 

До ребаланса буџета општине Љубовија који се планира у Августу  месецу 2014. 

године, општина је за настале трошкове санације од поплава исплатила 12.900.000,00 

динара, док остале стечене обавезе и планиране активности морамо обезбедити кроз помоћ 

Владе Републике Србије и сопствених средстава. 

 

 

ПРИСТИГЛА ПОМОЋ ОПШТИНИ ЉУБОВИЈА У ХРАНИ И МАТЕРИЈАЛУ 

 

Општина Димитровград: Роба широке потрошње ( млеко, вода, конзервирана храна, 

храна за бебе, пелене, уље, гардероба) 

„Актон“ Д.О.О Београд : Роба широке потрошње ( млеко, вода, конзервирана храна, 

храна за бебе, пелене, уље, гардероба) 

Општина Стари Град: Роба широке потрошње ( млеко, вода, конзервирана храна, храна 

за бебе, пелене, уље, гардероба) 

Зоран Петровић Београд: Роба широке потрошње ( млеко, вода, конзервирана храна, 

храна за бебе, пелене, уље, гардероба) 

Луча промет Доо Београд: Роба широке потрошње ( млеко, вода, конзервирана храна, 

храна за бебе, пелене, уље, гардероба) 

Владимир Косановић: Роба широке потрошње ( млеко, вода, конзервирана храна, храна 

за бебе, пелене, уље, гардероба) 

Милош Јањић Београд: Роба широке потрошње ( млеко, вода, конзервирана храна, храна 

за бебе, пелене, уље, гардероба) 

Милка Малешевић Београд: Роба широке потрошње ( млеко, вода, конзервирана храна, 

храна за бебе, пелене, уље, гардероба) 
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 МЗ Клење: Роба широке потрошње( млеко, вода, конзервирана храна, храна за бебе, 

пелене, уље, гардероба, брашно), новчана средства која су одмах уплаћена за Еуро дизел  

2.171. литар 

ГО СПС Вршац: Роба широке потрошње ( млеко, вода, конзервирана храна, храна за 

бебе, пелене, уље, гардероба) 

Покрајинска Влада Нови Сад: Роба широке потрошње ( млеко, вода, конзервирана 

храна, храна за бебе, пелене, уље, гардероба, брашно, шећер) 

Grawe osiguranje: Лопате 150, пумпе за воду 10, рукаваице 50 пари. 

Ресторан „Мала Колубара“ Београд, : Новчана уплата 

Медицински Факултет Нови Сад: Роба широке потрошње ( млеко, вода, конзервирана 

храна, храна за бебе, пелене, уље, гардероба) 

Direct Group Београд: превоз робе од Новог Сада до Љубовије 

„ИТ 011“ Београд, : Роба широке потрошње ( млеко, вода, конзервирана храна, храна за 

бебе, пелене, уље, гардероба) 

Обрен Рајић: Превоз робе из Београда до Љубовије (лопате, пумпе и рукавице) 

Удружење жена „Вила“ Љубовија : Градероба, обућа 

Црквена општина Азбуковица: Роба широке потрошње ( млеко, вода, конзервирана 

храна, храна за бебе, пелене, уље, гардероба) 

Цуле Ауто Нови Сад: Млеко и вода 

„Frikom“ – Замрзнуто поврће  

„Хлеб  Живота“- Пакети хране и Детерџент, помоћ у санацији једне куће 

„Градски одбор СПС Зрењанин“ – Опека (блокови) 

„Uniprogres“-Водоводни материјал 

„Metalfer“- Арматура 

„Општина Нови Бечеј“-Цреп, плочице 

 

НОВЧАНА ПОМОЋ 

   

       р.б ДАТУМ УПЛАТИЛАЦ 

1 19.05.2014. Дејан Николић  Карађорђева 10 

2 19.5.2014 Зоран Јањић Бакарска 5  Београд 

3 20.5.2014 Минас маркет Љубовија 
 4 21.5.2014 Фитнес спа грин  -Стеван Вито 

5 21.5.2014 Дамир Тадић  Ивана Цанкара 27 Београд 

6 21.5.2014 Трајковић Никола Војводе  Мишића 

7 21.5.2014 Павловић Златан 
  8 21.5.2014 Алтина д.о.о Врхпоље 

 9 21.5.2014 Скроз д.о.о. Велика Река 
 10 22.5.2014 Владимир Тешић    Рајићева 27-29 
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11 22.5.2014 Станојевић Србољуб 
 12 22.5.2014 Ђуричић Миленко Рујевац 

13 22.5.2014 Ђуричић Живко Рујевац 
 14 22.5.2014 Радовановић Јованка  Карађорђева 

15 22.5.2014 Ђурић Андрија  Г.Љубовиђа 
 16 22.5.2014 Радоје Николић Моше Пијаде 

17 23.5.2014 ТР Жељко Бељић Љубовија 
 18 23.5.2014 Слободан Срећковић Д.Љубовиђа 

19 23.5.2014 Живорад Степановић  Исмета Мује 

20 23.5.2014 Бизић Вишња  , С.Синђелића 2 

21 23.5.2014 АННД Васић д.о.о Зидарска 
 22 23.5.2014 Владимир Савић , Плањска 
 23 23.5.2014 Петковић Небојиша 
 24 23.5.2014 Регионална привредна комора Ваљево 

25 26.5.2014 ФК Мачва Богатић 
  26 26.5.2014 Милена Јеросимовић 

 27 26.5.2014 Рајна Љубивоје Миловановић  Изворис, 

28 26.5.2014 Звонко Соја     Јокића пут 9 
 29 27.5.2014 Злата Живковић Педијатријска ординац. 

30 27.5.2014 Ресторана "Мала Колубара" Београд 

31 29.5.2014 Гордана Ђокић Мали Зворник 

32 2.6.2014 Миомир Пешић 
  33 3.6.2014 ОШ Станко Марић Угриновци - за мост 

34 4.6.2014 Бак Бранка Карађорђева Земун- за мост 

35 5.6.2014 Алтина д.о.о Врхпоље 
 36 6.6.2014 OШ Гаврило Принцип  Земун 
 37 9.6.2014 Ристановић Милован   Стевана Дукића 2 

38 9.6.2014 Милисав Малетић   О. Планина 

39 10.6.2014 ОШ "Михајло Пупин" Земун 
 40 11.6.2014 Здрав. Установа "Апотека Лозница" 

41 12.6.2014 Tања Мусић  Вртларска 61 
 42 13.6.2014 OШ " Кнегиња Милица" н. Београд 

43 17.6.2014 ОШ "Гаврило Принцип" Земун 

44 17.6.2014 Милорад Пекија М.Митровица 

45 18.6.2014 Марковић Миланка Батајница 

46 24.6.2014 ОШ "Надежда Петровић" Н.Београд 

47 24.6.2014 Јасмина Филиповић Алска 17 Земун 

48 24.6.2014 ОШ " Марко Орешковић" Н.Београд 

49 26.6.2014 Милорад Степановић за ОШ 
 50 27.6.2014 ОШ Гаврил Принцип Земун 
 51 30.6.2014 ОШ Петар Кочић Земун 
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52 1.7.2014 ССО    Војводе Мишића Љубовија 

52 2.7.2014 Светлана Радишић Бул. З. Ђинђића 

53 3.7.2014 ОШ БРанко Радичевић Земун 
 54 3.7.2014 ОШ Лаза Костић Н.Београд 
 55 4.7.2014 Јасмина Филиповић Алска 17 Земун 

56 4.7.2014 Мировић Илија Добановачка 72 Земун 

57 4.7.2014 ОШ Борислав Пекић Н.Београд 

58 4.7.2014 ОШ Младост Н. Београд 
 59 4.7.2014 ОШ Свети Сава Гроцка 
 60 7.7.2014 ОШ Сутјеска Земун 

  61 7.7.2014 ОШ Гаврило Принцип Земун 
 62 7.7.2014 ОШ Горња варош Земун 
 63 7.7.2014 Горан Мијациц  Омл. Бригада 
 64 9.7.2014 OШ Иван Гунделић Н.Београд 

65 9.7.2014 ОШ Горња варош Земун 
 66 11.7.2014 Илија Бирчанин - Мост од срца 

67 11.7.2014 ОШ Краљ Александар Н. Београд 

68 18.7.2014 Комисија за планове 
 69 21.7.2014 ОШ Горња варош Земун 
 70 21.7.2014 Камелот клуб Зренјанин 
 71 21.7.2014 Окановић Милош 

 

 

 

ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКИМ МАШИНАМА 

И ГОРИВУ 

 

 Приликом посете Председника Републике Србије општини Љубовија, на дан 

23.05.2014. године пристигао је конвој од 26 машина који су радили на санацији штете 

настале од поплава и клизишта. За рад машина општински штаб за ванредне ситуације у 

Љубовији преко МУП-а Сектора за ванредне ситуације, окружног и републичког штаба за 

ванредне ситуације је обезбедио нафту.  

 До припреме овог Извештаја општина Љубовија је добила 36.658 литара нафте и 

изту количину оправдала кроз достављен преглед утрошка горива који садржи назив 

привредног друштва коме је гориво дато, врсту ангажоване машине, број радних сати и 

пређених километара, време ангажовања машине, локација рада и утрошак горива, 

локација рада и утрошак горива у литрима, МУП-у Сектору за ванредне ситуације- 

Републичком штабу за ванредне ситуације. 

 Активност на обезбеђивању горива је настављена и она ће трајати док траје 

санација штете настале у поплавама. 
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РАД ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И 

С А Р А Д Њ А 

 

Општински штаб за ванредне ситуације  у периоду од проглашења ванредне 

ситуације 14.05.2014. године па до њеног укидања 04.07.2014. године одржао је 53 

седнице. 

Штаб је на основу процене ситуације, анализе стања и потребних мера 

правовремено доносио наредбе, одлуке и закључке. 

Анализа рада штаба за ванредне ситуације у Љубовији  је у електронском облику 

достављена Републичком Штабу за ванредне ситуације и иста садржи Записнике са 

одржаних седница и све донете наредбе, одлуке и закључке. 

 

 Општински штаб за ванредне ситуације од почетка поплаве па до дан – данас имао 

је добру сарадњу са Владиним институцијама задуженим за деловање у новчаним а и 

ванредним ситуацијама. 

 Сарадња је била добра са:  

- ЈВП „Србијаводе“, 

- МУП – Сектор за ванредне ситуације ( Жандармерија), 

- Јединицама  Војске Србије, 

- Министарствима; 

- Црвеним крстом. 

 

Веома висок степен сарадње имали су субјекти ангажовани са подручја Оптшине 

Љубовија. 

Посебна сарадња је била са Сектором за ванредне ситуације МУП Републике Србије и 

Републичким штабом за ванредне ситуације.  

 

 

 

                                            З А К Љ У Ч Ц И  

 

 Општински штаб за ванредне ситуације полазећи од анализе до сада санираних 

последица наставиће са даљом реализацијом задатака на санирању последица насталих 

услед поплава. 

 

 Наставићемо активности: 
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- Са проценом штете кога би у складу са методологијом исказали коначну штету на 

подручју Општине; 

- Активности око изградње кућа за оштећене а све на основу критеријума утврђених 

од стране инстутуција Владе РС; 

- Активности на потпуном уклањању наноса и оштећених ствари са јавних 

површина; 

- Санацији, поправци и изградњи локалних и некатегорисаних путева; 

- Изградња срушених мостова; 

- Враћању у корита на регулисању водотокова I и II реда на подручју Општине; 

- Уз помоћ стручних људи и институција Влада Репбулике Србије обићи клизишта и 

дати коначну оцену односнос тав да ли се куће које су у тој зони могу користити за 

становање. 

 

Општина на основу тренутне ситуације у буџету досадашњих радова на отклањању 

последица од поплава и наредних активности очекује финансијску и стручну помоћ од 

стране Владе Републике Србије. Општина очекује финансијску подршку за следеће 

пројекте и активности: 

 

- Изградња и санација оштећених и поплављених кућа,  

- изградња II бетонска моста:  

1. Мост на реци Трешњици дужине 28 метара, 

       2. Мост на реци Љубовиђи дужине 20 – 25 метара; 

- Рехабилитацију деонице пут аод државног пута број 28 до Рудника Велики Мајдан; 

- Рехабилитацији деоница пута од државног пута број 28 до Цапарића, 

- Рехабилитацији деонице пута од државног пута број 28 до Жичаре; 

- Насипању оштећених локалних путева у дужини од око 150 км; 

- Насипању оштећених некатегорисаних путева у дужини од око 350 км; 

- Санацији регулисаних водотокова I реда, што подразумева хитно санирање 

одређених делова уз реку Љубовиђу, уз подизање висине насипа до 70 цм  у дужини 

од 500 м 

-  Санација нерегулисаних водотокова II реда . 

 

 

 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

- У прилогу списак радова за време ванредне ситуације (делимичан) 

- Критеријуми за утврђивање коначног списка оштећених стамбених објеката 

 


