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1 УВОД 

Јужна Морава, са површином слива од око 15.000 km2, најзначајнији је водоток 
југоисточне Србије. Настаје од Биначке Мораве и Прешевске Моравице, које се спајају 
код Бујановца на 392 m надморске висине. Са Западном Моравом се спаја низводно од 
места Сталаћ где настаје Велика Морава. Дужина тока Јужне Мораве од споја Моравице 
и Биначке Мораве до споја са Западном Моравом је око 225 km. 

Предмет Генералног пројекта је деоница Јужне Мораве од х.ст. Мојсиње (km 16+372)до 
ушћа Рујишке реке (km 28+400), слика 1.1. Х.ст. Мојсиње (km 16+372) се налази на 
узводном крају Сталаћке клисуре. Узводно од х.ст. Мојсиње речна долина се постепено 
шири. 

На потезу Јужне Мораве, од km 16 до km 29, постоји више притока од којих су 
најзначајнија на левој Рибарска река (на km 23,8) а на десној обали Послонска (на 
km 28,1) и Рујишка река (на km 28,4). 

 
Слика 1.1. Јужна Морава од Мојсиња до ушћа Рујишке реке 

На узводној деоници, дуж десне обале, у циљу заштите од поплава, изграђен је 
одбрамбени насип од ушћа Рујишке реке до Алексиначке петље [13], односно од km 32 
до km 49 речне стационаже (слика 1.1). Овај насип има две деонице:  

 Деоница М.8.1.6 од ушћа Рујишке реке (km 28 р.ст) до ушћа Мозговачке реке 
дужине (km 38 р.ст) дужине 8,68 km 

 Деоница М.8.1.7 од ушћа Мозговачке реке (km 38 р.ст) до Алексиначке петље 
(km 48,5 р.ст) дужине 10,71 km 

Дуж Рујишке реке постоје заштитни насипи и то: 
 Деоница М.8.1.5 леви насип уз Рујишку реку од ушћа у Јужну Мораву до ушћа 

Дреновачког потока дужине 1,48 km  
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 Деоница М.8.1.4 леви насип уз Рујишку реку од ушћа Дреновачког потока 
узводно 0,6 km са обостраним насипима (2x 1,82 km) уз Дреновачки поток од 
ушћа у Рујишку реку, укупно 4,24 km. 

 Деоница М.8.1.3 десни насип уз Рујишку реку од ушћа у Јужну Мораву, дужине 
2,08 km 

На левој обали Јужне Мораве (km 30- km 32 р.ст), на деоници М.8.1.2, у зони села 
Витковац изграђен је заштитни насип, дужини 2,89 km [13].  

Током 2016/2017. години вршени су радови на изградњи левообалног насипа Јужне 
Мораве од Витковца до Трњана, дужине око 16 km, на потезу од km 30 до km 45 Јужне 
Мораве.  

На десној обали Јужне Мораве, на дужини од око 1 km низводно од краја насипа М.8.1.6 
до ушћа Рујишке реке, не постоји континуална линија одбране. Насип на овом потезу, 
због нерешених имовинско-правних односа није изграђен (по Главном пројекту насипа - 
десна обала Јужне Мораве деоница: Суви поток - Рујишка река), тако да је касета 
“Рутевац” остала отворена. Израдом Плана Детаљне регулације за изградњу заштитног 
водног објекта - насипа на десној обали реке Јужне Мораве, на простору К.О. Прасковча, 
на подручју насеља Прасковча у Општини Ражањ, (који је урађен 2017. године у 
предузећу “Инфоплан“д.о.о из Аранђеловца [7].), створила се могућност за изградњу 
овог насипа. Овим насипом, од плављења претежно би се заштитиле пољопривредне 
површине. 

Железничка пруга Сталаћ - Ђунис пролази кроз клисуру левом обалом и прелази на 
десну обалу преко моста код села Церово. Новим Просторним планом подручја посебне 
намене инфраструктурног коридора железничке пруге Сталаћ - Ђунис („Сл.Гласник  РС” 
3/14) [5] предвиђено је измештање пруге и изградња два нова моста, једног на Јужној 
Морави узводно од села Стеванац (km 8,5) и другог на ушћу Рибарске реке (km 23,7). 
Пруга излази из тунела, дужине 5 km, код села Трубарево. Узводно, од Трубарева до 
железничке станице Ђунис, предвиђена је изградња нове пруге кроз леву инундацију 
Јужне Мораве, односно транслаторно померање постојеће трасе пруге ка водотоку. 

Изградњом поменутих насипа (од Витковца до Трњана на левој обали и насипа у зони 
Рујишке реке на десној обали Јужне Мораве) као и измештањем пруге у зони Рибарске 
реке, изменили би се услови течења при великим водама Јужне Мораве.  

У Генералном пројекту размотриће се водопривредна проблематика Јужне Мораве и 
притока са предлогом варијантних решења заштите водотока, инфраструктуре и насеља 
на потезу од х.ст Мојсиње до ушћа Рујишке реке. 

2 ХИДРОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ 

За димензионисање нових објекат, као меродавни протоци на притокама Јужне Мораве 
предлажу се рачунски протоци добијени прорачуном за натпросечне услове претходне 
влажности терена, при чему се за Рибарску реку предлаже варијанта прорачуна у којој 
се као главни ток посматра Рибарске од ушћа у Јужну Мораву до ушћа Срндаљске, а 
надаље се Срндаљска река посматра гао главни ток. Предложене вредности приказане 
су у табели 2.1. 
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Табела 2.1. Предлог меродавних вредности протока Јужне Мораве и притока за натпросечне 
услове претходне влажности терена 

Река 
Qmax, p (m3/s) 

0,1% 1% 2% 5% 
Јужна Морава 3122 2131 1855 1503 
Рибарска река 243 159 135 104 
Рујишка река – профил ушће  163 98 81 60 
Рујишка  река узводно од ушћа Дреновачког потока 110 66 55 41 
Дреновачки поток 80 48 40 30 
Послонска река 92 54 45 33 

Коначна верификација меродавних протока биће извршена са добијањем водних аката 
у поступку обједињене процедуре. 

2.1 Резултати хидрауличких прорачуна Јужне Mораве и притока у 
постојећим условима (природно стање) 

2.1.1 Нивои воде 

2.1.1.1 Јужна Морава 

Рачунске линије нивоа воде, за дефинисане протицаје, приказане су на уздужном 
профилу посматраног сектора Јужне Мораве (прилог 2).  

Из приказа линија нивоа водотока, на уздужном профилу (прилог 2.1) могу се 
констатовати локална повишења нивоа рачунске воде, услед успора од постојећих 
мостова, оштрих кривина и сужења тока.  

У табели 2.2 су приказани положаји мостова (према речној стационажи), као и њихове 
висинске карактеристике (коте горње и доње ивице конструкције). Поред тога, 
приказани су и нивои велике воде Q1%, величина локалног успора од моста, као и зазор 
између нивоа Q1% и доње ивице конструкције моста. Може се закључити да постојећи 
мостови имају довољну пропусну моћ за велике воде. Зазор између нивоа Q1% и доње 
ивице конструкције моста већи су од 0,5 m (али су мањи од 1 m). 

Табела 2.2.Нивои воде на мостовима при меродавним протицајима Јужне Мораве 

 Стационажа ГИК ДИК ZQ1%, uzv ZQ1%,nizv 
ZQ1%, uzv- 
ZQ1%,nizv 

ДИК-
ZQ1%,uzv 

 km mnm mnm mnm mnm m m 
железничка пруга Сталаћ – Ниш 17+636 147,47 146,27 145,.66 145, 65 0,01 0,61 
државног пута Крушевац-Ђунис-
Делиград 

26+649 151,18 149,98 149,22 149,04 0,18 0,76 

На потезу Јужне Мораве од ПР 1027 (km 25+470) до ПР 1030 (km 27+077) нивелета 
постојеће пруге Сталаћ-Ђунис угрожена је од великих вода Јужне Мораве вероватноће 
појаве Q1% (прилог 3). 

Хидрауличким прорачунима линија нивоа воде на посматраном сектору Јужне Мораве 
детерминисане су коте нивоа воде, морфометријски параметри (ширина, средња дубина 
и површина протицајног профила) и основни хидраулички параметри водотока - средње 
брзине (V) и вучне силе тока (), за карактеристичне протицаје водотока у постојећим 
условима. 

2.1.1.2 Притоке (Руjишка са Дреновачким потоком, Послонска и Рибарска река) 

На основу описаних хидрауличких модела притока, детерминисане су рачунске линије 
нивоа притока. Рачунске линије нивоа за протицаје Qpk, Q5%, Q2%, Q1% приказане су 
графички на подужним профилима притока Јужне Мораве и то: Рујишке реке са 
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Дреновачким потоком (прилог 2.2), Послонске реке (прилог 2.3) и Рибарске реке (прилог 
2.4). 

По документацији [12] насипи уз Дреновачки поток су пројектовани на меродавну воду 
вероватноће појаве Q5%=26,5 m3/s односно на контролну воду Q2%=32,5 m3/s.  

Пропусна моћ притока варира дуж водотока и није уједначена, самим тим варира и 
степен заштите од великих вода на потезима водотока који имају заштитне насипе. У 
наставку се приказују резултати хидрауличких прорачуна са граничним условима на 
ушћима притока који одговарају средњем протицају Јужне Мораве.  

Рујишка река са Дреновачким потоком као левом притоком 

Дуж корита Рујишке реке од ушћа у Јужну Мораву до ушћа Дреновачког потока 
(km 1+500) постоје заштитни насипи на левој и десној обали неуједначене висине. Исто 
важи и за насипе дуж Дреновачког потока узводно од ушћа у Рујишку реку. По 
документацији [12] насипи Рујишке реке су димензионисани на меродавну воду 
вероватноће појаве Q5%=26,5 m3/s а контролна вода је износила Q2%=32,5 m3/s. 

Генерално гледано, при меродавним протицајима Рујишке реке и Дреновачког потока 
који важе за просечне услове претходне влажности тла, након извршених хидрауличких 
прорачуна, може се констатовати следеће: 

 на потезу Рујишке реке од ушћа у Јужну Мораву (km 0+000) до ушће Дреновачког 
потока (km 1+500), корито (са обостраним насипима) прихвата велику воду у 
дијапзону од Q5% (24 m3/s) до Q1%.(48,7 m3/s), у зависности од потеза водотока. 
Прoтицај при пуном кориту Рујишке реке, низводно од Дреновачког потока, 
приближно износи 28 m3/s (прилог 2.2). На потезу водотока од km 0+300 до 
km 0+550 левообални успорни насип Рујишке реке је за 20-ак cm нижи од 
деснообалног и на том потезу, у условима коинциденције 100-годишњих великих 
вода Јужне Мораве и Рујишке реке, долази до незнатног преливања левообалног 
насипа.  

 На потезима Рујишке реке и Дреновачког потока од km 1+150 до km 1+650 и од 
km 1+950 до km 2+850 долази до преливања левообалних насипа у условима 
појаве протока Q2%. 

 На потезима Рујишке реке и Дреновачког потока од km 1+150 до km 1+650, од 
km 1+900 до km 2+050 и од km 2+600 до km 2+850 долази до преливања 
деснообалних насипа при појави протицаја Q2%.Самим тим насеље Јасење није 
заштићено од великих вода Дреновачког потока вероватноће појаве једном у 50 
година. 

 на потезу Дреновачког потока узводно од ушћа у Рујишку реку (km 1+500) до 
Делиграда (km 3+300), у корито Дреновачког потока (са обостраним насипима) 
стаје око 11 m3/s, што приближно одговара протицају Q5% (прилог 2.2).  

 Може се констатовати да корита Рујишке реке и Дреновачког потока (са 
обостраним насипима дуж оба водотока) могу да приме велике воде вероватноће 
појаве једном у 20 година (Q5%) без преливања насипа. 

 При протоцима Рујишке реке и Дреновачког потока који су мање вероватноће 
појаве од Q5%, на појединим деоницама може доћи до преливања насипа што се 
може видети на прилогу 2.2. 

 Утицај успора Јужне Мораве (за услове појаве Q1% Јужне Мораве на ушћу Рујишке 
реке) губи се након приближно 1500 m. 

Послонска река 

Дуж Послонске реке постоје заштитни насипи који нису у Оперативном плану. Насипи на 
левој и десној обали дуж тока су неуједначене висине и степена заштите. Хидрауличким 
прорачуном је добијено да корито Послонске реке (са обостраним насипима) може да 
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прими нешто мање од 10 m3/s (што приближно одговара протицају Q5%), с тим да на 
већем делу разматраног потеза тај капацитет иде и преко 20 m3/s.  

Подужни профил Послонске реке са приказом рачунских нивоа воде при меродавним 
протицајима, за разматране услове на ушћу, приказан је на прилогу 2.3. Са прилога 2.3 
може се констатовати да је првих 550 m Послонске реке под утицајем успора Јужне 
Мораве (при протицају Q1%) а да се узводно од 0+550 m тај утицај губи. 

Рибарска река 

Дуж Рибарске реке не постоје заштитни насипи. Минор корито Рибарске реке може да 
прими приближно 50 m3/s, уз напомену да неке деонице имају и већи капацитет. 
Надвожњак железничке пруге тј. мост преко Рибрске реке (km 0+300) угрожен је 
великим водама Јужне Мораве (ниво воде Јужне Мораве при Q1% је 15 cm изнад доње 
ивице конструкције моста). 

Подужни профил Рибарске реке са приказом рачунских нивоа воде при меродавним 
протицајима, за разматране услове на ушћу, приказан је на прилогу 2.4. 

2.1.2 Плавна зона 

Плавна зона, у условима појаве стогодишње велике воде Јужне Мораве, одређена је у 
документацији [2]. Генерално гледано, а то је и оцена надлежних из ЈВП “Србијаводе“, 
рачунска плавна зона је добро одређена уз извесна одступања у зонама села Прасковче 
и железничке станице Ђунис, где је нешто шира. Имајући у виду те чињенице, као и 
чињеницу да је насип на левој обали узводно од Витковца изграђен, тако коригована 
плавна зона (при протицају Q1%) приказана је на прилогу 3. 

3 МОРФОЛОШКА И ПСАМОЛОШКА АНАЛИЗА  

У Генералном пројекту уређења Јужне Мораве од Грделице до састава са Западном 
Моравом [2], на основу расположивих морфолошких подлога из периода 1924–2005. 
године констатовано је да траса Јужне Мораве на деоници од Мојсиња до ушћа Рујишке 
реке генерално стабилна док је узводни потез од km 32 и km 42 веома нестабилан. 

Закривљеност речне трасе од Мојсиња и Ђуниса је врло променљива. Најоштрија окука 
на разматраном сектору је код села Церово, непосредно низводно од моста са радијусом 
од 250-300 m. Најблажа је кривина код села Мојсиње са R ~1000 m.  

Комплетна морфолошка анализа (подужног и попречних профила) приказана је у 
Генералном пројекту. 

4 ВАРИЈАНТНА РЕШЕЊА ЗАШТИТЕ 

4.1 Концепција 

Генералним пројектом потребно је дефинисати утицај нових и планираних објеката на 
режим отицаја при великим водама Јужне Мораве, на потезу од Мојсиња до ушћа Рујишке 
реке, и дати предлог решења заштите корита и објеката дуж Јужне Мораве. 

У зависности од варијантног решења, предлаже се заштита леве обале Јужне Мораве у 
зони утицаја новопројектоване трасе пруге Сталаћ – Ђунис или просецање кривине 
(неразвијеног меандара km 22+900 – km 25+400 по траси природног корита), чиме би 
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се побољшао хидраулички режим а ток реке Јужне Мораве удаљио од планиране трасе 
железничке пруге. 

У Генералном пројекту размортиће се две варијанте уређења водотока.  

4.2 Варијанта 1 

Варијанта 1 (ситуација на прилогу 5.1), поред постојећег стања изграђености објеката 
дуж корита Јужне Мораве, подразумева и следеће претпоставке: 

 Изграђен је деснообални насип узводно од Рујишке реке до споја са деснообалним 
насипом М.8.1.6, у дужини од око 950 m, на основу Плана детаљне регулације 
насипа [7]. 

 Изграђена је двоколосечна пруга Сталаћ - Ђунис по траси која је дата у 
документацији [8,9]. 

У Варијанти 1, затвара се касета “Рутевац” а касета “Прасковче” остаје отворена. 

У наставку се ће дати предлог потребних мера и радова на заштити од утицаја великих 
вода Јужне Мораве и притока у условима изграђености претходно наведених објеката. 

4.2.1 Насип на десној обали Јужној Морави дужине 950 m, на деоници 
низводно од краја деснообалног насипа М.8.1.6 до споја са 
левообалним насипом Рујишке реке 

Спајањем насипа на деоници дужине око 950 m од ушћа Рујишке реке до насипа М.8.1.6. 
затворила би се касета “Рутевац“ (уз реконструкцију левообалних насипа Рујишке реке 
и Дреновачког потока. 

Насип се димензионише на велику воду Јужне Мораве вероватноће појаве једном у 100 
година (Q1%) са одговарајућом заштитном висином. Кота круне насипа на месту уклапања 
са узводним насипом М.8.1.6 износи око 151,10 mnm. Насип се укорењује у левообални 
насип Рујишке реке на стационажи km 0+300 узводно од ушћа Рујишке реке у Јужну 
Мораву. Висина насипа је променљива и зависи од кота терена, и креће се у просеку од 
3 m. Ширина круне насипа износи 3 m са нагибом косина 1:2 (слика 4.1). 

 
Слика 4.1. Типски профил насипа на Јужној Морави дужине 950 m на деоници низводно од краја 

деснообалног насипа М.8.1.6 до споја са левообалним насипом Рујишке реке  

Насип би се градио од песковите глине по стандардној технологији уградње слојева 
дебљине 30 cm. Материјал за градњу би се обезбедио из позајмишта - материјалних 
ровова. На брањеној страни насипа предвиђен је сервисни пут за одржавање насипа, 
ширине 3 m. Појас обуваћен експропријацијом износи око 35 m. На погодном месту 
(депресије или стараче са нижим котама) потребно је предвидети пропуст са жабљим 
поклопцем. 

У Генералном пројекту дат је оквирни предмер и предрачун а овде се даје укупна 
процењена вредност радова која износи 33.456.400,00 РСД. 
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4.2.2 Реконструкција обостраних насипа дуж Рујишке реке и 
Дреновачког потока 

Да би се касета “Рутевац” у потпуности затворила мора се остварити континуални степен 
заштите дуж насипа Рујишке реке и Дреновачког потока.  

Хидрауличким прорачунима стекао се увид у остварени степен заштите дуж Рујишке реке 
и њене леве притоке Дреновачког потока. Констатовано је да је степен заштите 
променљив дуж тока и да на појединим деоницама не одговара пројектим критеријумима 
из документације [12]: 

 На потезу водотока од km 0+300 до km 0+600 левообални успорни насип Рујишке 
реке је за 20-ак cm нижи од деснообалног и на том потезу, у условима 
коинциденције 100-годишњих поплавних таласа Јужне Мораве и Рујишке реке, 
долази до незнатног преливања левообалног насипа. 

 На потезима Рујишке реке и Дреновачког потока, од km 1+150 до km 1+650 и од 
km 1+950 до km 2+850 долази до преливања левообалних насипа у условима 
појаве протока Q1% и Q2% у висини од 0,2 до 0,6 m (прилог 2.2). 

 На потезима Рујишке реке и Дреновачког потока, од km 1+150 до km 2+850 
долази до преливања деснообалних насипа у условима појаве протока Q1% и Q2% 
у висини од 0,2 до 0,6 m, на више локација дуж тока (прилог 2.2). 

Усвајају се следећи критеријуми заштите од великих вода Јужне Мораве и притока: 
 Критеријум 1 - У зони успора Јужне Мораве, дуж обостраних насипа Рујишке реке 

– заштите од великих вода Јужне Мораве и Рујишке реке у условима 
коинциденције Q1%, 

 Критеријум 2 - На узводним деоницама (ван зоне успора Јужне Мораве) - заштите 
од великих вода притока (дуж обостраних насипа Рујишке реке и Дреновачког 
потока) вероватноће пoјаве Q2% (при Q1% на ушћу Јужне Мораве). 

Kако би се остварио континуални степен заштите дуж леве обале и самим тим и 
затварање касете “Рутевац” као и заштита насеља Јасење (на десној обали) од великих 
вода Дреновачког потока, предлажу се следећи радови: 

 На потезу Рујишке реке, од km 0+300 до km 0+600 (зона успора), предлаже се 
надвишење круне левообалног насипа Рујишке реке у просеку за 20 cm (до кота 
успора по Критеријуму 1). 

 Реконструкција левообалних насипа Рујишке реке и Дреновачког потока од 
km 1+150 до km 1+650 (до кота успора по Критеријуму 1) и од km 1+950 до 
km 2+850 (по Критеријуму 2 до кота које одговарају протицају Q2%),  

 Реконструкција деснообалних насипа Рујишке реке и Дреновачког потока на 
потезу од km 1+150 до km 1+650 (до кота успора по Критеријуму 1). 

 Реконструкција деснообалног насипа Дреновачког потока на потезу од km 1+900 
до km 2+000 и од km 2+600 до km 2+850, (до кота успора по Критеријуму 2). 

Потези на којима је потребна реконструкција насипе приказани су на ситуацији 
(прилог 5.3) као и на подужном профилу (прилог 5.4).  

Надвишење круне насипа Рујишке реке у зони успора (од km 0+300 до km 0+600) се 
изводи без повећања габарита насипа. Реконструкција насипа, на узводним потезима 
изводе се тако што се постојећи насипи шире ка брањеној страни до потребних кота (као 
на слици 4.2). Реконструисани насипи имају круну ширине 2 m, нагиб косина 1:2. 
Сервисни пут дуж брањене ножице насипа износи 3 m. 
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Слика 4.2. Реконструкција левообалног насипа Дреновачког потока – Типски профил 

Постојећи левоообални насип Рујишке реке на потезу од ушћа у Јужну Мораву до 
пројектованог споја са деснообалним насипом Јужне Мораве km 0+300 се уклања а тај 
материјал се користити за надвишење и реконструкцију насипа на узводним потезима. 

Све колске прелазе преко корита дуж Рујишке реке и Дреновачког потока потребно је 
затворити и пројектовати нове.  

У Генералном пројекту дат је оквирни предмер и предрачун а овде се даје укупна 
процењена вредност радова која износи 15.359.560,00 РСД. 

4.2.3 Заштита насеља Прасковче од великих вода Јужне Мораве 

Великим водама Јужне Мораве угрожено је 15-ак објеката на десној обали Послонске 
реке, у зони испод пута Прасковче - Јасење. На левој обали Послонске реке, у зони пута, 
такође постоје објекти али они нису угрожени великим водама Јужне Мораве.  

Након увида у границе рачунске плавне зоне Јужне Мораве (при Q1%) приказане на 
прилогу 3, на захтев Инвеститора, предлаже се локална заштита насеља Прасковче. Неке 
од могућих варијанти трасе насипа приказане су на слици 4.3.  

 
Слика 4.3. Локална заштита насеља Прасковче од великих вода Јужне Мораве  

Предлаже се насип нагиба косина 1:3 (или блаже) и ширине круне 2 m. Дужина насипа 
износила би 400-500 m, у зависности од трасе насипа а висина не би прелазила 1 m (око 
0,7 m). Геометрија и траса насипа треба да обезбеде минималну екпропријацију и 
дељење парцела. Обзиром на малу висину насипа и чињеницу да течење у овом делу 
инундације Јужне Мораве није активно и не захтева хидрауличко обликовање трасе 
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насипа, надвишење локалних путева који ограничавају парцеле треба искористити као 
најповољнију могућност. Дуж насипа на најнижој тачки терена предвидети пропуст са 
жабљим поклопцем. 

У Генералном пројекту дат је оквирни предмер и предрачун а овде се даје укупна 
процењена вредност радова која износи 2.486.040,00 РСД. 

4.2.4 Заштита леве обале Јужне Мораве од утицаја пројектоване трасе 
железничке пруге Сталаћ - Ђунис на две деонице: од km 23,1 до 
km 23,6 и од km 24,2 до km 24,8 на укупној дужини обале од 
1300 m 

Померањем трасе постојеће железничке пруге Сталаћ - Ђунис ка кориту Јужне Мораве 
мењају се услови течења и отицаја при великим водама [8,9]. Промена постојеће трасе 
пруге предвиђена је на деоници од km 17 до km 24 Јужне Мораве. На посматраној 
деоници Јужне Мораве постоји неколико локација са рушевним обалама. Изградњом 
железничке пруге по дефинисаној траси, као и приступне саобраћајнице у зони Рибарске 
реке, смањила би се проточност леве инундације Јужне Мораве. Треба напоменути да 
решење са приступном саобраћајницом у зони ушћа Рибарске реке је веома 
дискутабилно и тешко одрживо. Овде се понавља чињеница да у Идејном решењу 
железничке пруге Сталаћ - Ђунис [9], у делу који разматра хидротехничке радове, није 
предложена било каква заштита корита Јужне Мораве од ерозије у непосредној зони 
ушћа Рибарске реке.  

У сваком случају, у овој варијанти уређења Генералног пројекта, се предлаже заштита 
конкавне обале Јужне Мораве на два потеза (прилог 6.1): 

 Потез Јужне Мораве од km 23,1 до km 23,6 у дужини обале 650 m. 
 Потез Јужне Мораве од km 24,2 до km 24,8 у дужини обале 650 m.  

Овом заштитом су обухваћене и локације на којима је дошло до ерозије конкавних 
кривина у постојећем стању.  

Заштита леве обале Јужне Мораве се изводи обалоутврдом са ножицом од ломљеног 
камена ~6,0 m3/m (слика 4.4). Ножица би се изводила до нивоа воде Јужне Мораве који 
одговара нивоу који се креће измећу мале и средње воде (просечна висина око 2,0 m). 
Дебљина облоге од ломљеног камена износи 1 m и изводи се све до нивоа обале (дужине 
косине око 8 m). Облога се поставља на претходно формирану косину по којој је 
пооложен геотекстил и тампон слој шљунка дебљине 10cm. Просечна висина конкавне 
обале на овом потезу износи 6 m. Дубина воде при протицају Qsr, на овом потезу, износи 
око 2,5 m. 

 
Слика 4.4. Типски профил обалоутврде на потезу од km 23,1 до km 23,6 и од km 24,2 до km 24,8 

Јужне Мораве 
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У Генералном пројекту дат је оквирни предмер и предрачун а овде се даје укупна 
процењена вредност радова која износи 86.210.000,00 РСД. 

4.2.5 Надвишење нивелете државног пута IIA реда бр.215 Крушевац-
Ђунис-Делиград 

Како је претходних година државни пут IIA реда Крушевац-Ђунис-Делиград, на деоници 
од Прасковче до Ђуниса, био плављен у више наврата предлаже се надвишење пута до 
кота заштите Z(Q1%). Пут је потребно надвисити на дужини од око 2,7 km у просеку за 
1,5 - 2 m, што се може видети на слици 4.5. Надвишење пута сигурно би проузроковало 
повећање нивоа воде на узводној деоници, јер би се протицај кроз инундације смањио. 
Дуж пута je потребно, поред постојећих, предвидети додатне пропусте већег капацитета 
и то на више локалитета, како би ефекат повећања нивоа на узводној деоници био што 
мањи.  

 
Слика 4.5. Подужни профил нивелете државног пута IIА реда бр.215 Крушевац-Ђунис-Делиград 

на деоници између Ђуниса (моста на Рибарској реци) и Прасковче (моста на Послонској 
реци) са приказом нивоа воде при меродавним протицајима 

Kако надвишење нивелете државног пута није у надлежности водопривреде већ у 
надлежности делатности која се бави путном инфраструктуром, овде се само даје 
предлог без процене количина и цена коштања ових радова. 

4.2.6 Рекапитулација оквирне цене радова за Варијанту 1 

У табели 4.1 дат је оквирни предрачун цене коштања радова који су обухваћени 
Варијантом 1. У наведеној табели цена радова који се односе на навишење нивелете 
пута Крушевац-Ђунис-Делиград, на деоници од Прасковче до Ђуниса нису укалкулисане. 

Табела 4.1. Оквирни предмет и предрачун - Варијанта 1 
Основни радови  Вредност 

радова (РСД) 

   

7.3.1 Насип на десној обали Јужној Морави дужине 950 m на деоници низводно од краја 
деснообалног насипа М.8.1.6 до споја са левообалним насипом Рујишке реке 

33.456.400 

7.3.2 Реконструкција левообалног насипа дуж Рујишке реке и Дреновачког потока  15.359.560 

7.3.3 Заштита насеља Прасковче од великих вода Јужне Мораве  2.486.040 

7.3.3 4аштита леве обале Јужне Мораве од утицаја пројектоване трасе железничке пруге Сталаћ ‐ 
Ђунис  на потезу од km 23,2 до km 24,8 у дужини од 1300 m 

86.210.000 
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7.4.5 Надвишење нивелете државног пута IIA реда бр.215 Крушевац‐Ђунис‐Делиград  / 

УКУПНО ‐ ВАРИЈАНТА 1:  137.512.000 

4.3 Варијанта 2 

Варијанта 2 (ситуација на прилогу 6.1), као и у Варијанти 1 поред постојећег стања 
изграђености објеката дуж корита Јужне Мораве, подразумева и следеће претпоставке: 

 Изграђен је деснообални насип узводно од Рујишке реке до споја са деснообалним 
насипом М.8.1.6, у дужини од око 950 m, на основу Плана детаљне регулације 
насипа [7]. 

 Изграђена је двоколосечна пруга Сталаћ - Ђунис по траси која је дата у 
документацији [8,9] 

И у Варијанти 2, затвара се касета “Рутевац” а касета “Прасковче” остаје отворена. 

Варијанта 2 представља Варијанту 1 са додатном корекцијом трасе тј. израдом просека 
код Малетине на деоници од km 22,9 до km 25,4 Јужне Мораве са затрпавањем старог 
корита Јужне Мораве на потезу од улаза у просек до ушћа Рибарске реке као и узводног 
рукавца (ситуација на прилогу 6.1). Овом интервенцијом би се дужина природног корита 
смањила за 1100 m. Самим тим, у овој варијанти нема потребе за заштитом леве обале 
Јужне Мораве као што је то случај у Варијанти 1. 

4.3.1 Насип на десној обали Јужној Морави дужине 950 m на деоници 
низводно од краја деснообалног насипа М.8.1.6 до споја са 
левообалним насипом Рујишке реке 

Радови који се односе на израду овог насипа идентични су радовима описаним у 
Поглављу 4.2.1. 

4.3.2 Реконструкција обостраних насипа дуж Рујишке реке и 
Дреновачког потока 

Радови који се односе на реконструкцију обостраних насипа дуж Рујишке реке и 
Дреновачког потока идентични су радовима описаним у Варијанти 1 (Поглавље 4.2.2). 

4.3.3 Заштита насеља Прасковче од великих вода Јужне Мораве 

О предлогу радова за заштиту насења Прасковче од великих вода Јужне Мораве било је 
речи у Поглављу4.2.3. 

4.3.4 Израда просека на Јужној Морави код Малетине у дужини од 
1300 m 

Извођењем просека код Малетине у извесној мери смањио би се утицај железничке пруге 
која је пројектована по траси која је дата у документацији [8,9], а истовремено би се 
утицај главног тока Јужне Мораве удаљио од пројектоване трасе пруге. У том случају 
Рибарска река би се превела у “старо“ корито Јужне Мораве. Улаз у просек на узводној 
деоници Јужне Мораве би био приближно на профилу ПР 1027 (km 25+470) док би излаз 
из просека био приближно на профилу ПР 1023 (km 22+881).  

Просек се изводи у дужини од око 1300 m са радијусом кривине који износи око 
R=1400 m. Просек би имао следеће карактеристике: ширина у дну око 30 m, нагиб 
косина 1:3 док је просечна дубина корита око 5,5 m (слика 4.6). Пад дна просека би 
износио око 1‰. Овом интервенцијом дужина природног корита Јужне Мораве смањује 
за око 1100 m. 
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Слика 4.6.Типски профил пројектованог просека 

Ова врста интервенције у кориту би могла довести до продубљења речног корита, услед 
ерозије у самом просеку и регресионе ерозије узводно од њега. Да би се спречила 
регресивна ерозија узводно од просека, предвиђено је да се на узводном крају просека 
изведе стабилизациони праг (укопана камена депонија) са котом круне у нивоу 
пројектованог дна, која има функцију прага у кориту (консолидациони појас). Праг се 
укопава у претходно ископани трапезни ров дубине око 2 m, нагиба косина 1:1 (или 
1;1,5, у зависности од врсте материјала у дну просека) и ширине рова у дну 3 m. 
Материјал који се користи за израду стабилизационог прага је ломљени камен. 
Стабилизациони праг се изводи целом ширином профила просека (по дну и по косинама). 
Предлаже се ископ просека у пуном профилу. 

Осигурање конкавне обалне косине просека дефинисало би се на основу геолошког 
састава дна дуж пројектованог просека. У зависности од геолошког састава просека 
дефинисанала би се два типа осигурања конкавне обалне просека (слике 4.7 и 4.8). У 
случају да се геолошким истражним радовима констатује да се кохерентан материјал дуж 
ископа просека налази испод нивоа рачунске средње воде Јужне Мораве, пројектовало 
би се осигурање типа ''А'' (слика 4.7), а у случају да је ниво кохерентног материјала 
изнад нивоа рачунске средње воде Јужне Мораве, пројектовало би се осигурање типа 
''Б'' (слика 4.8). Заштита обалне косине типа ''Б'' се разликује од типа ''А'' по томе што 
је заштита обале у виду камене облоге продужена до нивоа где се успоставља 
кохерентан материјал. Облога косине изнад ножице се облаже каменом потребне 
крупноће у дебљини од 1 m. 

 
Слика 4.7 Типски профил обалоутврде типа ''А'' у просеку 

 
Слика 4.8. Типски профил обалоутврде типа ''Б'' у  
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На конкавној (левој) обали просека, целом дужином просека, потребна је заштита у виду 
обалоутврде. Дно конкавне косине заштићено је каменом ножицом висине око 2,3 m (6,0 
m3/m камена), а по обалним косини дужине око 11 m, након хумузирања и 
затрављивања сади се жбуње врбе Salix purpurea (густина садње 450 садница по 
хектару).  

Након извођења просека у старом кориту реке потребно је изградити преграду на 
узводном крају просека. Материјал из ископа се може искористити за израду преграде 
(уколико по својим карактеристикама и гранулометријском саставу одговара). 

Предлаже се да кохерентан материјал из ископа просека послужи за израду преграде у 
“старом“ кориту Јужне Мораве (слика 4.9), а да се преостали кохерентан и некохерентан 
материјал у потпуности користи за затрпавање дела “старог“ корита Јужне Мораве као и 
рукавца узводно од преграде. Старо корито Јужне Мораве затрпава се само делимично и 
то само до садашњег ушћа Рибарске реке. Рибарска река се упушта у “старог“ корито 
Јужне Мораве. 

Косина преграде би биле у нагибу 1:3, са круном ширине 4 m. На 3 m висине, на 
низводној страни преграде, потребно је извести берму ширине 3 m како би се смањила 
денивелација преграде од 6 m. Такође, по круни преграде у кориту Јужне Мораве сади 
се жбуње врбе исте врсте са истом густином садње. Неопходно је праћење ефеката 
изведених радова и интервенисање по потреби. 

 
Слика 4.9.Типски профил пројектоване преграде 

У Генералном пројекту дат је оквирни предмер и предрачун а овде се даје укупна 
процењена вредност радова која износи 251.234.750,00 РСД. 

4.3.5 Надвишење нивелете државног пута IIA реда бр.215 Крушевац-
Ђунис-Делиград 

О овим радовима било је речи у Поглављу 4.2.5. 

4.3.6 Рекапитулација оквирне цене радова за Варијанту 2 

У табели 4.2 дат је оквирни предрачун цене коштања радова који су обухваћени 
Варијантом 2. У наведеној табели цена радова који се односе на навишење нивелете 
пута Крушевац-Ђунис-Делиград, на деоници од Прасковче до Ђуниса нису укалкулисане. 

Табела 4.2. Оквирни предмет и предрачун - Варијанта 2 
Основни радови Вредност 

радова (РСД) 
7.3.1 Насип на десној обали Јужној Морави дужине 950 m на деоници низводно од краја 
деснообалног насипа М.8.1.6 до споја са левообалним насипом Рујишке реке 

33.456.400 

7.3.2 Реконструкција левообалног насипа дуж Рујишке реке и Дреновачког потока  15.359.560 

7.3.3 Заштита насеља Прасковче од великих вода Јужне Мораве  2.486.040 

7.4.4 Израда просека на Јужној Морави код Малетине у дужини од 1300 m  251.234.750 
7.4.5 Надвишење нивелете државног пута IIA реда бр.215 Крушевац‐Ђунис‐Делиград  / 

УКУПНО - ВАРИЈАНТА 2: 302.536.7500 
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4.4 Резултати хидрауличких прорачуна за варијантна решења 

Хидраулички прорачуни су извршени за будућа стања корита Јужне Мораве, у зависности 
од варијантног решења, након извођења насипа, просецањем кривине код Малетине и 
осталих регулационих грађевина. Прорачуни су извршени са истим коефицијентима 
рапавости као за постојеће стање речног корита. 

Резултати хидрауличког прорачуна показују да у регулисаном кориту долази до мањих 
промена нивоа великих вода услед сужења протицајног профила (изградњом насипа) и 
скраћења трасе (просецање новог корита - просека) у односу на постојеће стање 
водотока. У табели 4.3 приказани су нивои воде на карактеристичним профилима 
природног односно регулисаног корита за разматрана варијантна решења, за меродавну 
воду Q1%. Евидентно је да сужење мајор корита водотока изазвано изградњом насипа 
подиже нивое великих вода али незнатно, као и то израдом просека долази до снижења 
нивоа меродавне воде у односу на постојеће стање. 

Промене речне геометрије би на потезима просека и измењени нивои великих вода 
довели до промена хидрауличких параметара речног тока. На потезима интервенција се 
може очекивати повећање брзина и тангенцијалних напона у новом кориту - просеку. 

Табела 4.3. Нивои Јужне Мораве при меродавном протицају Q1% на карактеристичним профилима 
за варијантне прорачуне 

Профил 
Стац. 

реке (km) 

Стац. реке 
варијанта 
2 (km) 

Кота нивоа при Q1% (mnm) 

Кота 
нивелете 
нове пруге 

[9] 

Разлика нивоа 
између 

варијанте 1 и 
варијанте 2 

(постојеће)  (варијанта 1)  (варијанта 2)  (mnm)  (m) 

ПР 1046  34+855  33+740  153,06  153,06  153,06    0 

ПР 1045  34+053  32+938  152,69  152,7  152,69    0,01 

ПР 1044  33+528  32+413  152,42  152,43  152,42    0,01 

ПР 1043  32+887  31+772  152,13  152,13  152,13    0 

ПР 1042  32+602  31+487  152,02  152,03  152,02    0,01 

ПР 1041  32+136  31+021  151,91  151,92  151,91    0,01 

ПР 1040  31+772  30+657  151,79  151,80  151,79    0,01 

ПР 1039  31+321  30+206  151,38  151,39  151,38    0,01 

ПР 1038  30+813  29+698  150,99  151,01  150,99    0,02 

ПР 1037  30+192  29+077  150,65  150,67  150,65    0,02 

ПР 1036  29+829  28+714  150,51  150,51  150,49    0,02 

ПР 1035  29+509  28+394  150,29  150,29  150,25    0,04 

ПР 1034  29+065  27+950  150,05  150,07  150,02    0,05 

ПР 1033 ‐ ушће Рујишке реке  28+417  27+302  149,71  149,74  149,66  150.52  0,08 

ПР 1032 ~ ушће Послонске 
реке 

27+884  26+769  149,53  149,57  149,48 
150.87 

0,09 

ПР 1031  27+448  26+333  149,46  149,49  149,40  150.62  0,09 

ПР 1030  27+077  25+962  149,32  149,37  149,25  148.78*  0,12 

ПР 1029 мост на д.путу 
Крушевац Делиград 

26+654  25+539  148,97  149,03  148,87 
148.78* 

0,16 

ПР 1028  25+983  24+868  148,91  148,97  148,80  148.78*  0,17 

ПР 1027  25+470  24+355  148,72  148,80  148,57  148.78*  0,23 

ПР 1026  24+780  23+951  148,52  148,63  148,42  148.78  0,21 

ПР 1025 ушће Рибарске реке  23+967  23+461  148,36  148,42  148,32  149.76  0,10 

ПР 1024  23+486  23+151  148,28  148,34  148,28  150.22  0,06 

ПР 1023  22+881  22+881  148,20  148,23  148,23  149,75  0 

ПР 1022  22+379  22+379  148,09  148,09  148,09  149,62  0 

ПР 1021  21+942  21+942  147,93  147,93  147,93  150,09  0 

ПР 1020  21+482  21+482  147,68  147,68  147,68    0 

  низводно од ПР 1020 (km 21+482) нема разлика у нивоима у односу на постојеће стање и разматране 
варијанте  

У зависности од варијантног прорачуна, на потезу Јужне Мораве од ПР 1027 (km 25+470) 
до ПР 1030 (km 27+077) нивелета новопројектоване пруге Сталаћ-Ђунис [9] угрожена је 
од великих вода Јужне Мораве вероватноће појаве Q1% (прилози 5.2 и 6.2). Констатовано 
је да може доћи до преливања пруге на овом потезу од 2-60 cm (табела 4.3). Коте 



Генерални пројекат система за заштиту од поплава насеља Ђунис, Малетина и Прасковче од реке Јужне 
Мораве, Рибарске реке и Послонске реке односно до улива Рујишке реке  - Извод 

 

Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ АД 15 Сектор за уређење површинских вода 
 

нивелете новопројектоване пруге преузете су из документације [9] и не обухватају коту 
горње ивице шине пруге. 

5 ИЗБОР ОПТИМАЛНЕ ВАРИЈАНТЕ И ПРЕДЛОГ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПО ФАЗАМА 

5.1 Избор оптималне варијанте 

Уобичајена пракса приликом анализe варијантних решења заштитe водотока заснoвана 
је на упоређењу очекиваних штета у приобаљу и трошкова изградње објеката по свакој 
од разматраних варијанти. Пројектним задатком није била предвиђена израда Претходне 
студије оптавданости тако да подаци о штетама нису познати. 

Реализацијом разматраних варијантних решења, штитила би се приближно иста 
површина плавног подручја (разлике у нивоима воде су незнатне да би се одразиле на 
значајна увећања површина плавних зона). Према томе, извођењем регулационих 
радова по било којој од анализираних варијанти, очекиване штете у приобаљу на 
посматраном подручју биле би скоро исте. Самим тим аспект који се односи на трошкове 
изградње је једини меродаван у избору оптималне варијанте уређења водотока. 

Када се анализирају трошкови изградње за разматране варијанте, трошкови Варијанте 1 
су неупоредиво нижи од трошкова изградње за Варијанту 2, која захтева изузетно велике 
инвестиције.  

Имајућу у виду све предходно наведено, у Генералном пројекту се предлаже усвајање 
Варијанте 1 као оптималне варијанте уређења водотока. 

5.2 Могућности фазне реализације 

Радови на уређењу Јужне Мораве и притока, на разматраној деоници од Мојсиња до ушћа 
Рујишке реке, условљени су могућностима и дужином временског периода у којима ће се 
реализовати, и у надлежностима су сектора који се баве друмским и железничким 
саобраћајем, а не сектора водопривреде. 

Под претпоставком да се радови на реализацији железничке пруге Сталаћ - Ђунис као и 
радови на надвишењу нивелете државног пута државног пута IIA реда бр.215 
(Крушевац-Ђунис-Делиград) неће реализовати у ближој будућности, радови на уређењу 
Јужне Мораве и притока на разматраном сектору, могу се поделити у 3 фазе. 

У наставку је дат табеларни приказ предлога фазне реализације заштите (табела 5.1). 

Табела 5.1. Преглед реализације уређења Јужне Мораве по фазама 
Фаза Активност 

Фаза 1 

Фаза 1a 

Надвишење круне левообалног насипа Рујишке реке на потезу од km 0+300 до km 0+550 
(зона успора до кота Q1%) и Реконструкција обостраних насипа Рујишке реке и Дреновачког 
потока на више локација, од km 1+150 до km 2+850, до кота које одговарају протицају Q1% 

иоQ2% 

Фаза 1б 
Насип на десној обали Јужној Морави дужине 950 m, на деоници низводно од краја 
деснообалног насипа М.8.1.6 до споја са левообалним насипом Рујишке реке 

Фаза 1ц  Локална заштита насеља Прасковче  

Фаза 2  Надвишење нивелете државног пута IIA реда бр.215 (Крушевац‐Ђунис‐Делиград) 

Фаза 3 
Заштита леве обале Јужне Мораве од утицаја пројектоване трасе железничке пруге Сталаћ 
‐ Ђунис на две деонице: од km 23,1 до km 23,65 и од km 24,2 до km 24,8 у дужини обале од 
1300 m 
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