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1. УВОД 

Анализа зимског периода 2016/17. године, са аспекта режима леда, може се ограничити само 
на јануар и прву декаду фебруара 2017. године, када је дошао до изражаја карактер оштре зиме. 
Пре и после овог временског интервала, није било ледених појава на српском сектору Дунава и 
притокама.  

Последње оштре зиме, са озбиљнијим проблемима са ледом на рекама у Србији, забележене 
су 1984/85. и 2011/12. године. Поредећи наведене зимске периоде са зимом 2016/17. може се 
уочити одређени степен аналогије, са аспекта дужине периода ледених појава и мера одбране 
од леда. Отуда је од посебног интереса компаративна анализа режима леда и искустава у 
одбрани од леда у ова три периода, јер се на основу ње могу дефинисати одређене смернице 
за будуће активности у организацији и технологији одбране од леда на Дунаву.  

Ова анализа представља компатибилан додатак Студији варијанти одбране од леда на Дунаву 
кроз Србију. 
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2. ОСМАТРАЊА ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА У ТОКУ ЗИМЕ 2017.ГОДИНЕ 

Oсматрања ледених појава дуж Дунава и притока обављали су више институција, у складу са 
Оперативним планом за одбрану од поплава за текућу годину. У току зиме 2017. године билтене 
о стању леда су припремале следеће институције: 

 Републички хидрометеоролошки завод Србије, Београд 

 ЈВП „Србијаводе“, Београд 

 ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад 

 ЈВП „Београдводе“, Београд 

 Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Београд (који врши осматрања) 

На тај начин је постигнут релативно висок степен репрезентативности података о просторно-
временском развоју ледених појава дуж Дунава и притока. При томе су регистрована стања 
леда (ледоход - ледостај) на појединим локалитетима, као и проценат покривености водене 
површине леденим формацијама.  
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3. АНАЛИЗА ПОДАТАКА О ПАРАМЕТРИМА ЗИМСКОГ РЕЖИМА 

Хладни талас 2016/17. карактерише дуго трајање - температуре су се спустиле испод 0C 
почетком децембра и са кратким прекидима (до 5 дана) трајале до почетка фебруара. 

Минимална средњедневна температура Tmin
sr.dn.

= -14,0°C регистрована је 7. јануара на мет. ст. 

Нови Сад. Апсолутно минимална температура Tmin
aps.

= -22,9°C регистрована је на мет. ст. 

Смедеревска Паланка 10. јануара 2017. године. На мет. ст. Сомбор, која репрезентује 
метеоролошке услове у приобаљу Горњег Дунава, током јануарског хладног таласа 

средњедневне температуре ваздуха кретале су се од -13,1C до 1,1C, максималне 

температуре од -8,3C до 3,5C, док су минималне биле у дијапазону од -22,8C до -0,2C (слика 
1). 

 

Слика 1: Река Дунав, хид. станица Бездан - Хронолошки дијаграм средњих дневних температура воде и ваздуха у 
току зиме 2016/17, са приказом осмотрених ледених појава 

 

У најузводнијој зони акумулације ХЕ „Ђердап 1“, од Новог Сада до Сланкамена, подаци са мет. 
ст. Нови Сад показују да су током јануарског хладног таласа средње дневне температуре биле 

од -14,0C до 2,6C, док су се минималне температуре кретале у интервалу од -19,4C до -0,5C, 

а максималне температуре у интервалу од -10,4C до 6,0C (слика 22). 
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Слика 2: Река Дунав, хид. станица Нови Сад - Хронолошки дијаграм средњих дневних температура воде и ваздуха 

у току зиме 2016/17, са приказом осмотрених ледених појава 

 

У зони за коју су карактеристични подаци са мет. ст. Београд, јануарски хладни талас 

карактеришу средње дневне температуре од -11,3C до 4,0C, док су се минималне 

температуре кретале у интервалу од -14,6C до -0,1C, а максималне температуре у интервалу 

од -8,9C до 7,1C (слика 3). 

 

 
Слика 3: Река Дунав, хид. станица Земун - Хронолошки дијаграм средњих дневних температура воде и ваздуха у 

току зиме 2016/17, са приказом осмотрених ледених појава  

 

На сектору Дунава од Смедерева до ХЕ „Ђердап 1“, за који је меродавна мет. ст. Велико 

Градиште, забележене су средње дневне температуре од -12,4C до 1,7C, док су се минималне 

температуре кретале у интервалу од -20,0C до 1,4C, а максималне температуре у интервалу 

од -9,7C до 5,2C (слика 4). 
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Слика 4: Река Дунав, хид. станица Смедерево - Хронолошки дијаграм средњих дневних температура воде и 

ваздуха у току зиме 2016/17, са приказом осмотрених ледених појава  

 

У приобаљу ХЕ „Ђердап 2“, односно на мет. ст. Неготин, јануарски хладни талас карактеришу 

средње дневне температуре од -10,9C до 1,9C, док су се минималне температуре кретале у 

интервалу од -18,9C до -2,6C, а максималне температуре у интервалу од -8,5C до 6,4C 
(слика 5).  

 
Слика 5: Река Дунав, хид. станица ХЕ Ђердап 1 - Хронолошки дијаграм средњих дневних температура воде и 

ваздуха у току зиме 2016/17.  

Температурни режим дуж главних притока Дунава на подручју Србије - Тисе, Саве и Велике 
Мораве био је, генерално посматрајући, врло сличан као дуж тока Дунава.  

На мет. ст. Палић су мерене температуре ваздуха меродавне за сектор Тисе узводно од бране 
Нови Бечеј.  Средње дневне температуре ваздуха током јануарског хладног таласа биле су у 

дијапазону од -11,6C до 0,7C, минималне од -17C до -0,6C, а максималне од -7,3C до 4,1C 
(слика 6).  
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Слика 6: Река Тиса, хид. станица Нови Кнежевац - Хронолошки дијаграм средњих дневних температура воде и 

ваздуха у току зиме 2016/17, са приказом осмотрених ледених појава  

 

У приобаљу Тисе низводно од бране Нови Бечеј (мет. ст. Зрењанин) средње дневне 

температуре кретале су се у дијапазону од -13,0C до 1,8C, минималне од  

-18,8C до 0C, а максималне од -8,0C до 5,0C (слика 7)

 
Слика 7: Река Тиса, хид. станица Нови Бечеј - Хронолошки дијаграм средњих дневних температура воде и ваздуха 

у току зиме 2016/17, са приказом осмотрених ледених појава 

Дуж Саве (мет. ст. Сремска Митровица и Београд) средње дневне температуре кретале су се 

од -12,9C до 1,1C, са минималним вредностима од -19,0C до -0,8C и максималним дневним 
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температурама у распону од -8,6C до 6,6C (слика 8).

 
Слика 8: Река Сава, хид. станица Сремска Митровица - Хронолошки дијаграм средњих дневних температура воде 

и ваздуха у току зиме 2016/17, са приказом осмотрених ледених појава 

 

Средње дневне температуре у приобаљу Велике Мораве кретале су се у интервалу од -13,2C 

до 3,2C. Подаци са мет. ст. Смедеревска Паланка показују да се минимална температура 

налазила у интервалу од -22,9C до 0,1C, док су максималне дневне температуре ваздуха биле 

су у границама од -9,0C до 7,7C (слика 9). 

Слика 9: Река Велика Морава, хид. станица Љубичевски мост - Хронолошки дијаграм средњих дневних 
температура воде и ваздуха у току зиме 2016/17, са приказом осмотрених ледених појав 

 Анализа стања леда и развоја ледених појава 

У зимском периоду 2016/17. године лед се од 6. до 9. јануара формирао практично целом 
дужином тока Дунава од мађарске границе до Доњег Милановца и задржао се до 6. фебруара. 
На хронолошком приказу ледених појава на Дунаву (слика 10) приказани су подаци од 9. јануара 
до 7. фебруара, при чему су жутом бојом обележене деонице које су имале покривеност водног 
огледала ледом од 40-60%, наранџастом бојом деонице где је покривеност водног огледала 
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ледом била 60-100%, а црвеном бојом су истакнуте деонице где је био 100% ледостај односно 
где су се формирале ледене баријере. 

На сектору водотока од мађарске границе до Новог Сада најкритичнија ситуација је била код 
Даљске кривине, где се до 14. јануара формирао 100% ледостај. Дебљина нагомиланог леда је 
достизала и преко 3 m.  

Уз помоћ ледоломаца из Мађарске је 22. јануара успостављен коридор кроз ледену баријеру 
(слика 11), а лед се задржао до 31. јануара. Узводно од Даљске кривине лед се задржао до 23-
24. јануара, али није било потпуног ледостаја. Низводно од Даљске кривине до Новог Сада лед 
се задржао до 27-28. јануара (слика 12), са изузетком локалитета код Камењара и Новог Сада, 
где су ледене појаве трајале до 31. јануара. Ни на овом делу водотока није било потпуног 
ледостаја, а дебљина леда се кретала од 5-30 cm. 

 

 

Слика 10: Хронолошки приказ појава леда дуж Дунава    

Назив Стационажа ΔL

станице  (km)  (km) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Товарник 1430+000

2 Бездан 1425+000 5

3 Старо Село 1415+000 10

4 Апатин 1401+900 13.1

5 Стаклара 1375+000 26.9

6 Богојево 1367+250 7.75

7 Даљска кривина 1355+000 12.25

8 Плавна 1325+000 30

9 Бачка Паланка - мост 1297+000 28

10 Гложанска скела 1285+000 12

11 Черевић 1275+000 10

12 Камењар 1264+000 11

13 Нови Сад 1254+980 9.02

14 Сремски Карловци 1246+000 8.98

15 Чортановци 1236+000 10

16 Бешка - мост 1232+000 4

17 Сланкамен 1215+000 17

18 Сурдук 1207+000 8

19 Белегиш 1200+000 7

20 Стари Бановци 1192+000 8

21 Нови Бановци 1189+000 3

22 Земун (Галеника) 1179+000 10

23 Пупинов мост 1176+100 2.9

24 Земун 1173+310 2.79

25 Узводни крај Ратног острва 1172+500 0.81

26 Панчевачки мост 1166+600 5.9

27 Панчево 1154+540 12.06

28 Винча 1145+000 9.54

29 Ритопек 1141+000 4

30 Гроцка 1133+000 8

31 Орешац 1124+000 9

32 Југово 1120+000 4

33 Смедерево 1116+230 3.77

34 Мост Ковин- Смедерево 1112+100 4.13

35 Дубравица (ушће В. Мораве) 1102+000 10.1

36 Канал ТЕКО А 1095+000 7

37 Рам 1077+000 18

38 В.Градиште 1059+800 17.2

39 Голубац 1043+000 16.8

40 Сиколовац 1039+000 4

41 Брњица 1033+000 6

42 Доњи Милановац 990+000 43

покривеност водног огледала ледом 0-40%

покривеност водног огледала ледом 40-60% (ледоход, ледостај)

покривеност водног огледала ледом 60-100% (ледоход, ледостај)

покривеност водног огледала ледом 100% (ледостај, ледене баријере)

нема података

р.б.
ЈАНУАР

нема података нема података

ФЕБРУАР
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Слика 11: Даљска кривина, 22.01.2017.                                       Слика 12: Нови Сад, 09.01.2017. 

 

На сектору Нови Сад-Београд, 14. јануара се 100% ледостај формирао код Земуна  
(слика 13) и новоизграђеног моста Земун-Борча (Пупинов мост). Зона ледостаја се временом 
ширила у узводном правцу: код Нових Бановаца ледостај се појавио 16. јануара (слика 14), код 
Старих Бановаца 19. јануара, а од Белегиша до Сланкамена 24. јануара. 

  

За разбијање ледених баријера били су ангажовани мађарски ледоломци, који су од 24. јануара 
до 5. фебруара радили на формирању коридора у леду.  

  
Слика 13: Земунски кеј, 15.01.2017. Слика 14: Нови Бановци, 28.01.2017. 

На целом сектору од Београда до узводног краја Ђердапске клисуре лед је формиран 9. јануара 
и задржао се до почетка фебруара. У том периоду се 100% ледостај јављао на појединим 
локалитетима (код моста Ковин-Смедерево, ушће Велике Мораве, Брњица), али није дошло до 
нагомилавања леда и формирања ледених баријера (слике 15 и 16). Дебљина леда је била: 
узводно од Смедерева 10-15 cm, у зони ушћа Велике Мораве 10-20 cm, код Великог Градишта 
око 10 cm, код Голубца 10-30 cm, а на узводном крају Ђердапске клисуре око 20 cm. На овом 
сектору је на разбијању леда био ангажован ледоломац „Гребен“. 

  
Слика 15: Мост Ковин-Смедерево, 25.01.2017. Слика 16: Ушће Велике Мораве, 27.01.2017. 
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3.1.1 Река Сава 

Режим леда на Сави се током зиме 2016/17, као и у прошлости, одликовао се знатно слабијим 
интензитетом ледених појава у односу на Дунав и Тису. Хронолошки приказ ледених појава на 
Сави дат је на слици 17. 

Ледене појаве су биле значајније у првој половини јануара, када је на сектору Саве узводно од 
Шапца осмотрен потпуни ледостај (код Хртковаца, ушћа Босута и Јамене), који се задржао 3-5 
дана. После неколико дана ледохода, наступио је краћи период без леда. Нове ледене појаве 
крајем месеца (од 22. јануара) биле су знатно слабије. Лед се појавио узводно од Хртковаца и 
трајао је од 2-7 дана (најдуже код Хртковаца - до 28 јануара). 

На низводном сектору Саве су појаве леда биле краће: од Купинова до Бољеваца лед је трајао 
од 11-13. јануара, а код Београда је осмотрен само 11. јануара. 

 

 

Слика 17: Хронолошки приказ појава леда на Сави 

 

3.1.2 Река Тиса 

Ледене појаве на Тиси су имале уобичајено дуго трајање, од почетка јануара до почетка 
фебруара (само су код Титела биле нешто краће). Такође је карактеристично дуго трајање 
ледостаја и кратко трајање ледохода, што се може видети на слици 18. 

 

 Слика 18: Хронолошки приказ појава леда на Тиси  

 

3.1.3 Река Велика Морава 

На Великој Морави су ледене појаве биле присутне у периоду од 9. јануара до почетка 
фебруара (слика 19). Лед се најдуже задржао код код Љубичевског моста, где је потпуни 
ледостај био присутан до 31. јануара (слике 20 и 21). На узводним секторима Велике Мораве 
лед се задржао до 23. односно 30. јануара. 

 

Назив Стационажа DL

станице  (km)  (km) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Јамена 205+000

2 Сремска Рача 179+000 26

3 Ушће Босута 169+000 10

4 Ср. Митровица 136+000 33

5 Хртковци 120+000 16

6 Шабац 104+000 16

7 Купиново 56+000 48

8 Прогар 40+000 16

9 Бољевци 30+000 10

10 Београд 0+080 29.92

покривеност водног огледала ледом 0-40%

покривеност водног огледала ледом 40-60% (ледоход, ледостај)

покривеност водног огледала ледом 60-100% (ледоход, ледостај)

покривеност водног огледала ледом 100% (ледостај)

ЈАНУАР
р.б.

ФЕБРУАР

Назив Стационажа DL

станице  (km)  (km) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Нови Кнежевац 135+000

2 Сента – мост 124+000 11

3 Падеј 105+000 19

4 Нови Бечеј 66+000 39

7 Бабатово 43+300 22.7

8 Жабаљски Мост 38+300 5

9 Тител 8+700 29.6

покривеност водног огледала ледом 0-40%

покривеност водног огледала ледом 40-60% (ледоход, ледостај)

покривеност водног огледала ледом 60-100% (ледоход, ледостај)

покривеност водног огледала ледом 100% (ледостај)

р.б.
ЈАНУАР ФЕБРУАР
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Слика 19: Хронолошки приказ појава леда на Великој Морави  

 

  
Слика 20: Велика Морава код Љ. моста, 08.01.2017. Слика 21: Велика Морава код Љ. моста, 08.01.2017. 

 Степен критичности леда са аспекта одбране од поплава 

Зимски период 2016/17. године спадаја у категорију изузетно хладних зима, према критеријуму 
суме негативних температура ваздуха. Међутим, у оцени степена критичности стања леда и 
потенцијалне опасности од ледених поплава, мора се истаћи у овој зими није било озбиљнијих 
проблема са ледом на Дунаву, пре свега зато што је период ниских температура трајао 
релативно кратко (мање од месец дана). Такође, хидролошки услови у периоду леда су били 
врло повољни, јер није било таласа већих вода на Дунаву и притокама (протоци су били 
исподпросечни за то доба године). Иако је због формирања ледених баријера (код Даљске 
кривине и узводно од Пупиновог моста), дошло да повећања нивоа на узводним сектрорима и 
преко 2 метра, максимални нивои Дунава у периоду леда били су далеко испод нивелете круне 
одбрамбених насипа, тако да није било никакве опасности од ледених поплава. 

 

 Оцена дугорочне и краткорочних прогноза леда 

У току зиме 2016/17. године РХМЗ Србије је редовно достављао учесницима у одбрани од леда 
дневне и седмодневне прогнозе развоја метеоролошке и хидролошке ситуације у сливу Дунава, 
као и прогнозе ледених појава. У оквиру седмодневних прогноза леда за период од 27.12.2016. 
до 03.02.2017. године стоји: 

 

За период од 30. децембра 2016. године до 06. јануара 2017. године прогноза је гласила: 
На Моравици код Ватина забележена је појава ледостаја на 80% ширине речног 
корита са тенденцијом повећања ледостаја.  
Наредних дана на осталим банатским водотоцима, на Тиси, као и на притокама 
Јужне и Западне Мораве се очекује појава приобалног леда. На осталим рекама у 
Србији наредних дана се не очекује појава леда. 

 

За период од 07. јануара 2017. године до 13. јануара 2017. године прогноза је гласила: 
На Тиси, Тамишу и Моравици забележена је појава делимичног и потпуног ледостаја 
дебљине од 2.5 до 6.0 cm, док је на Нери забележена појава приобалног леда. Од 07. 
јануара се очекује повећање густине леда.  

Назив Стационажа DL

станице  (km)  (km) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Јовановачка река (ушће) 174+000

2 Ушће Црнице 157+200 16.8

3 Глоговачки мост 130+170 27.03

4 ушће Лепенице 101+950 28.22

5 ушће Јасенице 66+000 35.95

6 Љубичево 21+800 44.2

покривеност водног огледала ледом 0-40%

покривеност водног огледала ледом 40-60% (ледоход, ледостај)

покривеност водног огледала ледом 60-100% (ледоход, ледостај)

покривеност водног огледала ледом 100% (ледостај)

ЈАНУАР ФЕБРУАР
р.б.
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На Колубари, Великој, Јужној и Западној Морави са притокама, као и на Млави, Пеку 
и Тимоку са притокама од 07. јануара очекује се појава прво приобалног леда, а 
затим делимичног до потпуног ледостаја. На Дунаву се очекује појава 
приобалног леда од 09. јануара. 

У билтену који је изашао 10. јануара 2017. године, дата је прогноза за период од  
11. јануара 2017. године до 17. јануара 2017. године: 

На Тиси, банатским водотоцима, доњим токовима Дунава, Велике и Јужне Мораве, 
као и на Јабланици и Топлици забележена је појава делимичног до потпуног 
ледостаја са тенденцијом повећања дебљине леда и процента покривености 
водене површине ледом. На горњим токовима Дунава, Саве, Велике, Јужне и Западне 
Мораве, као и на Млави, Пеку и Тимоку осмотрен је приобални лед са ледоходом од 
20 до 70% ширине речног корита. Наредних дана на овим рекама се очекује 
повећање дебљине леда и процента покривености водене површине ледом. 

 

За период од 17. јануара 2017. године до 24. јануара 2017. године прогноза је гласила: 
На Тиси, банатским водотоцима, доњим токовима Дунава, Велике и Јужне Мораве, 
Јабланици, Топлици, као и на Млави, Пеку и Тимоку забележена је појава делимичног 
до потпуног ледостаја. На горњим токовима Дунава, Саве, Велике, Јужне и Западне 
Мораве осмотрен је приобални лед са ледоходом од 5 до 30% ширине речног корита.  
Наредних дана на овим рекама се очекује задржавање формираног леда, а од 18. 
до 23. јануара се очекује повећање дебљине леда и процента покривености 
речног тока. 

 

У билтену који је изашао 20. јануара 2017. године, дата је прогноза за период од  
20. јануара 2017. године до 27. јануара 2017. године: 

На Тиси, банатским водотоцима, доњим токовима Дунава, Велике и Јужне Мораве, 
Јабланици, Топлици, као и на Млави, Пеку и Тимоку забележена је појава делимичног 
до потпуног ледостаја. На горњим токовима Дунава, Саве, Велике, Јужне и Западне 
Мораве осмотрен је приобални лед са ледоходом од 10 до 90% ширине речног 
корита.  
Наредних дана на овим рекама се очекује задржавање формираног леда, а од 21. 
до 26. јануара се очекује повећање дебљине леда и процента покривености 
речног тока. 

 

За период од 27. јануара 2017. године до 03. фебруара 2017. године прогноза је гласила: 
На Дунаву је забележена појава ледохода од 10 до 20% ширине речног корита, осим 
на деоници од Новог Сада до Сланкамена и низводно од Панчева, где је регистрован 
делимични и потпуни ледостај. На Тиси, банатским водотоцима, доњем току 

Велике Мораве, на Јужној и Западној Морави са притокама, на Колубари са 
притокама, Јабланици, као и на Млави, Пеку и Тимоку забележена је појава 
делимичног до потпуног ледостаја. На Сави и на горњем току Велике Мораве 
осмотрен је приобални лед и ретки ледостај са ледоходом од 10 до 40% ширине 
речног корита.  
До 30. јануара се очекује задржавање формираног леда, а затим постепено 
нарушавање ледене структуре. 

 

У билтену који је изашао 31. јануара 2017. године, дата је прогноза за период од  
31. јануара 2017. године до 07. фебруара 2017. године: 

На Дунаву је регистрован ледоход од 10 до 90% ширине речног тока, осим код 
Сланкамена где је забележен потпуни ледостај. 
На Тиси је забележена појава потпуног ледостаја дебљине од 20 до 25 cm. 
На банатским водотоцима забележена је појава потпуног ледостаја дебљине од 3 
до 20 cm. 
На Великој Морави до Багрдана забележена је појава приобалног леда и ледохода на 
50% ширине речног тока, а низводно потпуни ледостај. 
На Западној и Јужној Морави са притокама забележена је појава приобалног леда 
ретког ледостаја и ледохода до 20% ширине речног корита. 
Наредних дана очекује се постепено нарушавање ледене структуре. 
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За период од 27. јануара 2017. године до 03. фебруара 2017. године прогноза је гласила: 
На Дунаву код Земуна је регистрован приобални лед и ледоход око 5% ширине речног 
тока. На осталим деоницама Дунава нема регистрованог леда. 
На Тиси је забележена појава делимичног и потпуног ледостаја дебљине до 11 cm 
Наредних дана очекује се постепено нарушавање ледене структуре. 

 

Генерално се може оценити да су прогнозе леда биле углавном исправне за период после 10. 
јануара, када се формирао лед на већини водотокова. Међутим, прогнозе до 10. јануара 2017. 
године не предвиђају појаву леда или је потцењују, као у случају Дунава, за који је 9. јануара 
прогнозиран само приобални лед, док је у истом периоду дошло до формирања леда на целом 
току Дунава, нарочито низводно од Београда. Наиме, у прогнози формирања леда није узето у 
обзир да су дотоци веома ниски, а ниво успора у акумулацији максималан, што је погодовало 
брзом формирању леда. 
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4. ПРЕДУЗЕТЕ АКТИВНОСТИ НА ОДБРАНИ ОД ЛЕДА У 2017. ГОДИНИ 

У току периода ледених појава спроведене су стандардне мере контроле режима леда:  

 Перманентно осматрање и праћење свих параметара режима леда на Дунаву и 
притокама,  

 Примена мера одбране од леда, у складу са расположивим средствима и  

 Координација свих активности дуж српског сектора Дунава. 

  Организација одбране од леда на Дунаву и притокама  

Одбрана од леда на територији Србије у току зиме 2016/17. године вршена је на основу одредби 
Општег плана за одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. године (Сл. гласник Р. Србије 
бр. 30/10 из децембра 2011), Оперативног плана за одбрану од поплава за 2016. годину (Сл. 
гласник Р. Србије бр. 9/2016 од 5.2.2016) односно  Оперативног плана за одбрану од поплава 
за 2017. годину (Сл. гласник Р. Србије бр. 5/2017 од 25.1.2017). 

У Оперативном плану су дефинисани следећи критеријуми за проглашење фаза одбране од 
поплава: 

 Редовна одбрана од загушења ледом на водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава 
настаје при покривености водног огледала ледом од 40% са тенденцијом повећања 
површине под ледом; 

 На водотоцима Тиса, Тамиш, Стари и Пловни Бегеј, Колубара, Брзава, Моравица, 
Тимок, Дрина и Западна Морава редовна одбрана настаје при покривености водног 
огледала од 40% и дебљином леда већом од 5 cm. На осталим водотоцима редовна 
одбрана настаје при покривености водног огледала 100% и дебљином леда већом од 
5 cm у периоду када се очекује покретање леда; 

 Ванредна одбрана од загушења ледом на водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава 
настаје при покривености водног огледала већој од 60%; 

 На осталим водотоцима ванредна одбрана настаје када након ледостаја почиње 
покретање и нагомилавање леда. 

У току јануара и прве половине фебруара 2017. године, на свим значајнијим водотоцима у 
Србији је била проглашена одбрана од леда. На сликама 22 и 23  приказани су интервали 
редовне и ванредне одбране на појединим рекама, на подручјима у надлежности ЈВП „Воде 
Војводине“, ЈВП „Београдводе“ и ЈВП „Србијаводе“ су приказане само деонице где је била 
проглашена редовна или ванредна одбрана од леда, док на осталим деоницама, које се налазе 
на територији ЈВП „Србијаводе“, није било одбране од леда. 

 

Слика 22: Трајање редовне и ванредне одбране од леда на територији ЈВП „Воде Војводине 
 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Легенда:

Редовна одбрана од леда

Ванредна одбрана од леда

Јануар 2017

Стари Бегеј, од ушћа до државне границе

Нера

Брзава, од ркм 0+000 до ркм 20+070

Моравица, од ркм 0+000 до ркм 16+000

Тамиш, од ушћа у Дунав до државне границе

Канал Бегеј, од ушћа у Тису до ркм 25+000

Пловни Бегеј, од ушћа до државне границе

ркм 51+500 - ушће у Дунав

Државна граница - ркм 51+500

Хртковци (ркм 120+000) - Прогари (ркм 40+000)

Државна граница (ркм 210+000) - Хртковци (ркм 120+000)

Нови Сад (ркм 1254+300) - Сланкамен (ркм 1215+000)

Футог-скела (ркм 1269+000) - Нови Сад (ркм 1254+300)

Черевић (ркм 1275+000) - Футог-скела (ркм 1269+000)

Плавна (ркм 1325+000) - Черевић (ркм 1275+000)

Даљска кривина (ркм 1360+000) - Плавна (ркм 1325+000)

Богојево-мост (ркм 1367+000) - Даљска кривина (ркм 1360+000)

Старо Село (ркм1415+000) - Богојево-мост (ркм 1367+000)

Сектор одбране
Фебруар 2017

Граница са Мађарском (ркм1433+000) - Старо Село (ркм1415+000)
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Слика 23: Трајање редовне и ванредне одбране од леда на територији ЈВП „Београдводе“  

Из претходних приказа се може констатовати да су интервали редовне и ванредне одбране од 
леда, у току зиме 2016/17. године били доста неуједначени.   

 

Највеће искуство у одбрани од леда постоји у ЈВП „Воде Војводине“ и њихов приступ се 
разликује од других надлежних институција. Наиме, одбрана од леда у Војводини је 
проглашавана по водотоцима, а не по секторима, деоницама или чак објектима, као на 
територијама ЈВП „Србијаводе“ и ЈВП „Београдводе“. Принцип да се одбрана од леда 
организује по водотоцима или дужим секторима водотока је, с обзиром на динамику ледених 
процеса, потпуно оправдан и треба га примењивати у будућности.  

 Активности ледоломаца у јануару и фебруару 2016/17. године 

Оперативна одбрана од леда на сектору од заједничког интереса са Мађарском се састојала у 
примени ледоломаца, у складу са билатералним споразумом.  

Пар мађарских ледоломаца, „Ледоломац VI“ (590 kW, без уређаја за клаћење - слика 24) и 
„Ледоломац XI“ (1470 kW, са уређајем за клаћење - слика 25) ушao je на заједнички сектор 16. 
јануара, на основу договора локалних органа 15. јануара 2017. са трилатералног састанка 
одржаног у Сомбору. Улазак ледоломаца је био потребан како би разбила ледена баријера која 
се формирала у зони Даљске кривине.  

Ледоломци су 17. јануара стигли до ледене баријере и отпочели са активностима. Приликом 
разбијања ледене баријере, на делу око km 1357, ледоломци су наишли на изузетне, и до 3 m 
дебеле наслаге леда. „Ледоломац VI“, који не поседује уређај за клаћење, остао је заробљен у 
леденој баријери.  

„Ледоломац XI“ успева да после два и по дана прође кроз целу ледену баријеру. Након мањих 
оправки и допуне горива у Вуковару, 20. јануара је кренуо у разбијање леденог чепа у Даљској 
кривини са низводне стране. Приликом разбијања леда, долазило је до откидања већих ледених 
плоча, које су покретањем затварале претходно пробијени коридор или се кретале низводно 

према Новом Саду. Да не би дошло до поновног нагомилавања леда и стварања нове баријере, 
ледоломац XI се у неколико наврата враћао и уситњавао ледене санте, што је успорило рад на 
успостављању коридора у Даљској кривини. Наиме, уситњавање леда је требало да буде 
задатак ледоломца VI, али је он остао заробљен у Даљској кривини.  

„Ледоломац XI“ je 21. јануара успео да се пробије до узводне стране баријере и ослободи 
„Ледоломац VI“. Услед пробијања коридора, дошло је до наглог пада водостаја узводно од 
Даља. Након повратка у луку Вуковар, констатовано је да је дошло до оштећења на погонском 
делу „Ледоломца VI“, тако да он није био активан до краја ангажовања на разбијању леда.  

„Ледоломац XI“ je од 22 до 30. јануара наставио активности на одржавању коридора, ширине 
око 100 m, у Даљској кривини. 30. јануара је у Вуковару одржан састанак представника 
Мађарске, Хрватске и Србије, на коме је констатовано да су се стекли услови за опозив 
мађарских ледоломаца. То су надлежни органи потврдили писмима 31. јануара, а затим је 
уследио повратак ледоломаца у Мађарску.  

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Дунав Д.4. БЕОГРАД

Дунав Д.5. ВИНЧА И ГРОЦКА

Дунав Д.6. КРЊАЧА

Дунав и Сава С.1 ЗЕМУН – НОВИ БЕОГРАД – КЛЕНАК

Сава, Колубара и притоке С.3 БЕОГРАД – ОБРЕНОВАЦ – ЛАЗАРЕВАЦ

Велики Луг М.4.3. МЛАДЕНОВАЦ

Легенда:

редовна одбрана на целом сектору

ванредна одбрана на целом сектору

Водоток Сектор одбране
Јануар 2017 Фебруар 2017
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Слика 24: Мађарски „Ледоломац VI“ Слика 25: Мађарски „Ледоломац XI“ у Даљској кривини 

Просторно-временски приказ активности мађарских ледоломаца је дат у табели 1. 

Табела 1: Хронолошки приказ кретања, стационирања и активности мађарског „Ледоломца XI“  на разбијању леда 
у току зиме 2016/17. године 

Датум 

„Ледоломац XI“ 

Улаз/ 
излаз 

Пловидба Стационирање Статус 

16.01. Улаз 
Мађарска граница-

Апатин 
Апатин 

Активности на разбијању леда: 
интервенције на локалитету km 1390, 

између два моста у Богојеву разбијена су 
два мања чепа 

17.01.  
Разбијање ледене 

баријере код Даљске 
кривине  

 

Активности на разбијању леда: пробијање 
коридора кроз формирану ледену 

баријеру од km 1347 до km 1362 (застој на 
km 1357, где је због велике дебљине 
леденог чепа „Ледоломац VI“ остао 

заробљен) 

18.01.  
Разбијање ледене 

баријере код Даљске 
кривине  

 
Активности на разбијању леда: пробијање 

коридора кроз ледену баријеру  

19.01.  Борово-Вуковар Вуковар 
Активности на разбијању леда: 

ледоломац је направио узан пролаз кроз 
ледену баријеру 

20.01.  Вуковар-Даљ Вуковар 
Активности на разбијању леда: 

формирање коридора у зони Даљске 
кривине 

21.01.  Вуковар-Даљ Вуковар 
Активности на разбијању леда: 

формирање коридора у зони Даљске 
кривине (ослобођен „Ледоломац VI“) 

22.01.  Вуковар-Даљ Вуковар Одржавање и проширење коридора 

23.01.  Вуковар-Даљ Вуковар Одржавање и проширење коридора 

24.01.  
Вуковар-Богојево-

Вуковар 
Вуковар Одржавање и проширење коридора  

25.01.  
Вуковар-Богојево-

Вуковар 
Вуковар Одржавање и проширење коридора  

26.01.  
Вуковар-Богојево-

Вуковар 
Вуковар Одржавање и проширење коридора  

27.01.   Вуковар Приправност 

28.01.  
Вуковар-Богојево-

Вуковар 
Вуковар 

Одржавање и проширење коридора  

29.01.  
Вуковар-Богојево-

Вуковар 
Вуковар 

Одржавање и проширење коридора  

30.01.   Вуковар Приправност 

31.01. Излаз 
Вуковар-Мађарска 

граница 
  

Укупан износ ангажовања мађарских ледоломаца у сектору од заједничког интереса, износи 
243.323,22 €. Од овог износа а на основу договорене методологије обрачуна, обавеза српске 
стране је 60.831,00 €.  
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 Активности ледоломаца на сектору Дунава од Новог Сада до Београда 

Од самог почетка појаве леда, почели су да се стварају проблеми са заустављањем леда и у 
профилу новоизграђеног моста „Михајло Пупин“ код Земуна. Како се тренд ниских температура 
настављао, ледостај код Пупиновог моста проузроковао је појаве ледостаја на узводним 
деоницама Дунава: код Сланкамена (ушће Тисе), код Сурдука, Белегиша и нарочито код Нових 
Бановаца. Ова појава захтевала је ангажовање додатних ледоломаца, како би се успоставио 
ледоход на сектору од Новог Сада до Београда.  

На иницијативу Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке 
дирекције за воде и Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре, 18. јануара је 
одржан састанак са Мађарима, а већ 19. јануара је кренуо из Мађарске још један пар 
ледоломаца. Ангажован је пар мађарских ледоломаца, „Ледоломац VII“ (590 kW, са уређајем за 
клаћење) и „Сечењи“ (1470 kW, са уређајем за клаћење).  

До пробијања ледене баријере код Даља, овај пар ледоломаца је био стациониран у Апатину, 
да би након пробијања баријере (22. јануара) кренули за Београд. На путу до Београда 
ледоломци су учествовали на проширењу коридора код Даљске кривине и разбијању леда од 
Сланкамена до Пупиновог моста. У периоду пробијања ледоломаца на низводну тачку леденог 
чепа, који се протезао од Београда до km 1252+500, док је пораст водостаја код Новог Сада био 
преко 1,5 m. Ледоломци у Београд стужу 26. јануара. 

Све до краја ангажовања, ледоломци су учествовали на разбијању леда узводно од Пупиновог 
моста и успостављању коридора ширине 80-100 m (слике 26 и 27). Значајно смањење леда на 
Дунаву је констатовано 6. фебруара, након чега је престала потреба за ангажовањем 
ледоломаца, који су се 8. фебруара вратили у базну луку у Мађарској. 

  
Слика 26: Мађарски ледоломац „Сечењи“ у зони Сланкамена 

02.02.2017.  
Слика 27: Мађарски „Ледоломац VII“ у зони Сурдука 

04.02.2017. 

 

 Просторно-временски приказ активности ових ледоломаца је дат у табели 2.  

Табела 2: Хронолошки приказ кретања, стационирања и активности мађарских ледоломаца „Сечењи“ и 
„Ледоломац VII“ на разбијању леда у току зиме 2016/17. године 

Датум 

„Сечењи“  и „Ледоломац VII“ 

Улаз/ 
излаз 

Пловидба Стационирање Статус 

19.1 Улаз 
Мађарска граница-

Апатин 
Апатин Пловидба 

20.1   Апатин Приправност 

21.1   Апатин Приправност 

22.1  Апатин-Вуковар Вуковар Пловидба 

23.1  Вуковар-Нови Сад Нови Сад Пловидба 

24.1  
Нови Сад-Нови Бановци 

(km 1189) 
 

Активности на разбијању леда: 
разбијање ледa na на деоници од 
Сланкамена до Нових Бановаца 

25.1  
Нови Бановци (km 1189-

km 1185)   
 

Активности на разбијању леда: 
разбијање ледене баријере у зони 

Нових Бановаца 

26.1  
Нови Бановци (km 

1185)-Београд 
Београд Активности на разбијању леда 
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Датум 

„Сечењи“  и „Ледоломац VII“ 

Улаз/ 
излаз 

Пловидба Стационирање Статус 

27.1  
Београд-Нови Бановци  

(km 1188,8)-Београд 
Београд 

Активности на разбијању леда: 
пробијање коридора ширине око 100 

m за евакуацију леда 

28.1  
Београд-Нови Бановци 

(km 1188,8)-Београд 
Београд 

Активности на разбијању леда: 
пробијање коридора ширине око 100 

m за евакуацију леда и разбијање 
ледене баријере дужине око 500 m 

која сe формирала у зони Нових 
Бановаца (km 1188,5-1189) 

29.1  
Београд-Белегиш (km 

1203)-Београд 
Београд 

Активности на разбијању леда: 
пробијање коридора ширине око 80 m 

за евакуацију леда и разбијање 
ледене баријере дужине око 700-800 
m која сe формирала у зони Нових 

Бановаца (km 1188,2-1189) 

30.1  
Београд-Белегиш (km 

1200)-Београд 
Београд 

Активности на разбијању леда: 
разбијање ледених баријера које су се 

формирале у току претходне ноћи 

31.1  
Београд-Сурдук (km 

1206)-Београд 
Београд 

Активности на разбијању леда: 
проширење коридора и разбијање 

ледене баријере на km 1203 

1.2  
Београд-Сланкамен (km 

1213,5)-Београд 
Београд 

Активности на разбијању леда: 
проширење коридора и разбијање 
ледених баријера на km 1207 и km 

1213,4 

2.2  
Београд-Сланкамен (km 

1213)-Београд 
Београд 

Активности на разбијању леда: 
разбијање ледених баријера које су се 

формирале у току претходне ноћи, 
услед леда који је пристигао са 

узводне стране (km 1190, km 1206,2-
1207,2 и km 1213,4) 

3.2  
Београд-Сланкамен (km 

1215)-Београд 
Београд 

Активности на разбијању леда: 
ширење коридора  

(km 1212-1213,5) и разбијање ледене 
баријере  

(km 1213,5-1215,2) 

4.2  
Београд-Сланкамен (km 

1215)-Београд 
Београд 

Активности на разбијању леда: 
Приликом разбијања баријере на km 
1215,2, дошло је до одвајања ледене 

баријере целом ширином корита 
дужине 4-5 km, коју су ледоломци 

зауставили на km 1210 и уситнили у 
току дана 

5.2  

Ледоломац „Сечењи“ -  
Београд-Нови Сад;  

„Ледоломац XI“ Београд-
Сланкамен-Београд 

Ледоломац 
„Сечењи“ - Нови 

сад;  
„Ледоломац XI“ - 

Београд 

Разбијање ледених баријера на km 
1189 (дужине око 2 km), на km 1200,5 

(дужине око 1,5 km), и на km 1210 
(дужине око 1,5 km)  које су се 

формирале у току претходне ноћи, 
услед леда који је пристигао са 

узводне стране 

6.2  
 „Ледоломац XI“ 

Београд-Нови Сад 
Нови Сад Пловидба 

7.2  Нови Сад-Апатин Апатин Пловидба 

8.2 Излаз 
Апатин-Мађарска 

граница 
  

 
Трошкови рада овог пара мађарских ледоломаца су били 311.269 €.  

 Друга пловила  

Од 12. јануара је на разбијању леда који је почео да се гомила на деоници од Жежељевог моста 
у Новом Саду (km 1254+300) до km 1257+300 (300 m низводно од моста Слободе) био ангажован 
потискивач „Слога“ (снаге 1412 kW, тежине 400 t, дужине 35 m са газом од 1,5 m). Потискивач је 
у периоду до почетка рада мађарских ледоломаца био ангажован по потреби. Већ приликом 
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првог застоја протока леда код Жежељевог моста констатовано је да је један од главних узрок 
застоја велик број објеката који су на том профилу реке због текуће изградње моста. 

 

Након доласка мађарских ледоломаца у Даљску кривину и пробијања ледене баријере која се 
формирала, потискивач је био стално ангажован, због константног дотока ледених санти (слике 
28 и 29). Искуство из зиме 2011/12. године, када су такође ледоломци интервенисали у Даљској 
кривини, показало је да би без ангажовања додатног пловила у зони Новог Сада, велике санте 
леда покренуте са узводног сектора могле изазвати загушење на критичним локалитетима и 
успор Дунава. 

 

Приликом ангажовања потискивача, договорено је да цене рада буду исте као цене рада 
мађарских ледоломаца у сектору од заједничког интереса.  

 

 

  
Слика 28: Потискивач „Слога “ код Новог Сада Слика 29: Потискивач „Слога “ између Варадинског и 

Жежељевог моста 

 

У првој фази ледених појава у зони ушћа Саве у Дунав и на Сави код Сремске Митровице 
ангажована су пловила да разбијају лед. С обзиром да нису била опремљена за рад у леду 
значајније дебљине, пловила су убрзо склоњена из пловног пута. 

 Осврт на ефикасност примењених мера  

У току периода леда 2016/17. године спровођен је перманентно мониторинг свих параметара 
зимског режима водотока, тако да је примарни услов контроле режима леда на Дунаву у 
потпуности испуњен.  

 

Најпознатија оперативна мера одбране од леда је примена ледоломаца, чији је основни задатак 
да током ледохода обезбеђују континуитет проноса леда дуж водотока. Притом ледоломци 
треба да редовно патролирају на својој деоници у циљу елиминисања почетних застоја леда и 
отклањању предуслова за формирање ледених баријера, уз настојање да се формирање 
ледостаја колико год је могуће дуже одгоди.  

 

Активности ледоломаца током одбране од леда 2016/17. године нису могле да обезбеде 
континуитет кретања леда, јер ледоломци нису активирани од самог почетка ледених појава, 
чији је развој био изузетно брз због ниских температура и малих водостаја.  

Кратки пораст температуре ваздуха 13. и 14. јануара проузроковао је покретање леда и његово 
нагомилавање на критичним локацијама. Покретање леда 14. јануара довело је до оштећења 
луке у Апатину, као и марине „4 јул“ у Београду, када је оштећено и неколико сплавова. 

 

Ангажовање мађарских ледоломаца је почело тек пошто је у Даљској кривини дошло до 
стварања ледене баријере дугачке неколико километара и стварања успора узводно. До 
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доласка ледоломаца формирана је ледена баријера дебљине и до 3 m, кроз коју слабији 
„Ледоломац VI“ није могао да прође већ је остао заробљен 4 дана. Рад на пробијању баријере 
је тиме успорен, јер је „Ледоломац XI“ сам разбијао лед, а затим и уситњавао велике одломљене 
санте, што је био задатак „Ледоломца VI“. 

 

Тек након пробијања ледене баријере код Даља, створили су се услови за долазак другог пара 
мађарских ледоломаца („Ледоломац VII“ и „Сечењи“), чији је задатак био да обезбеде транспорт 
леда на деоници Дунава од Сланкамена до Београда, где се формирао 100% ледостај. 
Ангажовање овог пара ледоломаца било је успешно, јер су оба била адекватно опремљена за 
рад у леду велике дебљине. 

 

Евидентирани трошкови на ангажовању 4 мађарска ледоломца износе око 370.000,00 €. 
Евидентно је најмањи трошак ледоломаца који су радили на сектору од заједничког интереса, 
те и у будућности треба тежити очувању билатералног договора. 

 

Треба истаћи да су највећи проблеми били код новоизграђеног моста код Земуна (Пупинов 
мост), који има велики број стубова у кориту Дунава, као и на локацији изградње новог 
Жежељевог моста у Новом Саду. У зони Пупиновог моста, због типа конструкције, се овакви 
проблеми могу очекивати сваке оштре зиме, при појави леда на Дунаву. За решавање проблема 
у Новом Саду, након завршетка радова на изградњи новог Жежељевог моста, неопходно је 
извршити уклањање стубова привременог моста „Бошко Парошевић“, као би се омогућила 
несметана проходност леда. Такође, ове локалитете треба обавезно осматрати. 

Проблеми са ледом током зиме 2016/17. године указују на неопходност ангажовања једног пара 
ледоломаца на сектору од Вуковара до Београда.  

 

У акумулацији ХЕ „Ђердап 1“ ангажовани су ледоломац „Гребен“ и брод „Бор“, који је адаптиран 
у ледоломца монтирањем ледоломачког корита. Међутим, ови ледоломци нису радили у пару, 
као што би требало. На сектору од Београда до ушћа Нере био је ангажован само ледоломац 
„Гребен“, и да је дошло до озбиљније ситуације не би могао да спречи нагомилавање леда на 
критичним локалитетима. 
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5. УВОД У ЗИМУ 2011/12. ГОДИНЕ  

Анализа зимског периода 2011/2012. године, са аспекта режима леда, може се ограничити само 
на месец фебруар 2012. године, када је дошао до изражаја карактер оштре зиме. Пре и после 
овог временског интервала, није било ледених појава на српском сектору Дунава и притокама, 
тако да метеоролошки и хидролошки услови у тим периодима нису од посебног значаја за 
режим леда у 2011/12. години.  

Последња оштра зима, са озбиљнијим проблемима са ледом на рекама у Србији, забележена 
је 1984/1985. године. Између зима 1984/1985. и 2011/2012. године постоји одређени степен 
аналогије, са аспекта дужине периода ледених појава и мера одбране од леда. Отуда је од 
посебног интереса компаративна анализа режима леда и искустава у одбрани од леда у ова 
два периода, јер се на основу ње могу дефинисати одређене смернице за будуће активности у 
организацији и технологији одбране од леда на Дунаву. 
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6. АНАЛИЗА ПОДАТАКА О ПАРАМЕТРИМА ЗИМСКОГ РЕЖИМА 

 Анализа метеролошке ситуације 

У календарском зимском периоду децембар 2011. – март 2012. године, регистрован је 
релативно кратак, али изразит хладни талас, који је са малим одступањима, дуж целог тока 
Дунава кроз нашу земљу трајао од последње декаде јануара до последње декаде фебруара. 
 

Хладни талас у приобаљу „Горњег Дунава“ (узводно од Новог Сада – слика 30) почиње 25. 

јануара и траје до 23. фебруара. Средње дневне температуре ваздуха се крећу од -18C до -

1C, максималне температуре су од -11C до 0C, док су минималне у дијапазону од -28C до -

5C. У зони успора ХЕ „Ђердап 1“, од Новог Сада до Београда (слика 31), хладни талас 

карактеришу средње дневне температуре од -12C до 0C, док су се минималне температуре 

кретале у интервалу од -15C до 0C, а максималне температуре у интервалу од -10C до 4C. 
На сектору низводно од Београда, до бране ХЕ „Ђердап 1“ (слике 32 и 33), у хладном таласу су 

забележене средње дневне температуре од -12C до 0C, а на најнизводнијем српском сектору 

Дунава (мет. ст. Неготин) од -18C до 0C. Минималне температуре су биле у дијапазону од -

25C до 0C, а максималне од  

-10C до 3C. 

 
Слика 30: Река Дунав, хид. станица Бездан – Хронолошки дијаграм средњих дневних температура воде и ваздуха у 

периоду леда 
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Слика 31: Река Дунав, хид. станица Нови Сад – Хронолошки дијаграм средњих дневних температура воде и 

ваздуха у периоду леда 

 

 
Слика 32: Река Дунав, хид. станица Смедерево – Хронолошки дијаграм средњих дневних температура воде и 

ваздуха у периоду леда 
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Слика 33: Река Дунав, хид. станица Велико Градиште – Хронолошки дијаграм средњих дневних температура воде 

и ваздуха у периоду леда 

 
 

Температурни режим дуж главних притока Дунава на подручју Србије – Тисе, Саве и Велике 
Мораве био је, генерално посматрајући, врло сличан као дуж тока Дунава. Разлике у 
температурама ваздуха између појединих приобалних подручја су биле мале. Период у којем 
се јавио хладни талас на Тиси је скоро идентичан са периодом на Дунаву (слика 34). 

 

 
Слика 34: Река Тиса, хид. станица Нови Бечеј – Хронолошки дијаграм средњих дневних температура воде и 

ваздуха у периоду леда 

 
 

Дуж посматраног сектора Саве, слично као на Дунаву и Тиси, јавио се хладни талас 25. јануара, 
али је трајао нешто краће и завршио се 18. фебруара (слика 35). У посматраном таласу, на 
метеоролошкој станици Сремска Митровица, средње дневне температуре су се кретале од -

18C до 0C, са минималним вредностима од -26C до -4C и максималним дневним 

температурама у распону од -11C до 5C. 
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Слика 35: Река Сава, хид. станица Сремска Митровица – Хронолошки дијаграм средњих дневних температура 

воде и ваздуха у периоду леда 

 

На најнизводнијој деоници Велике Мораве, код Љубичевског моста, хронолошки дијаграм 
температура ваздуха показује да је хладни талас трајао као на Сави, од 25. јануара до 18. 
фебруара (слика 36). Средње дневне температуре се у том периоду крећу се у интервалу од -

18C до 0C. Подаци са метероролошке станице Смедеревска Паланка показују да се 

минимална температура налазила у интервалу од -28C до 0C, док су максималне дневне 

температуре ваздуха биле су у границама од -9C до 3C.  

Из дијаграма температуре воде на Дунаву и притокама, може се констатовати брзо снижавање 

температуре воде до 0C, али релативно кратко трајање, које је условљено порастом 
температура ваздуха. 

 

 
Слика 36: Река Велика Морава, хид. станица Љубичевски мост – Хронолошки дијаграм средњих дневних 

температура воде и ваздуха у периоду леда 

 

На већини станица дуж Дунава су суме негативних средње дневних температура ваздуха биле 

веће од -180C (слика 37 и 38), што сврстава зиму 2011/12. године у категорију изузетно хладних 
зима. 
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Слика 37: Сумарне криве негативних средњих дневних температура ваздуха дуж Дунава 

 

 

 
Слика 38: Сумарне криве негативних средњих дневних температура ваздуха дуж Дунава 
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С обзиром на распоред и трајање хладних таласа, сумарне криве негативних температура 
ваздуха у приобаљу притока Дунава – Тисе, Саве и Велике Мораве за зимски период 2011/12. 
године сличне су дијаграмима за приобаље Дунава (слике 39, 40 и 41), како у квалитативном, 
тако и у квантитативном смислу. 

 

 
Слика 39: Сумарне криве негативних средњих дневних температура ваздуха дуж Тисе 

 
 

 
Слика 40: Сумарне криве негативних средњих дневних температура ваздуха дуж Саве 
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Слика 41: Сумарне криве негативних средњих дневних температура ваздуха дуж Велике Мораве 

 Анализа хидролошке ситуације 

Услови формирања леда, карактер ледених појава, као и потребне мере одбране од леда на 
посматраном сектору водотока функција су не само температурног режима, већ и хидролошких 
услова.  

Са аспекта одбране од леда, од пресудног је значаја да ли период ледених појава коинцидира 
са малим или великим водама водотока. Случај коинциденције појаве леда са великим водама 
представља веома неповољну ситуацију због опасности да, на местима мале пропусне моћи за 
лед, може доћи до загушења и формирања ледених баријера, што за последицу може имати 
плављење приобаља. 

Хидрограми Дунава низводно од Београда (слика 42) указују на појаву значајнијих протока 
(већих од просечне вишегодишње вредности која износи 5550 m3/s) само крајем марта, изван 
периода ледених појава. То значи да на Ђердапском сектору у току зиме 2011/12. године није 
било неповољних хидролошких услова са гледишта одбране од леда. 
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Слика 42: Хидрограми Дунава и притока током зиме 2011/12. Године 

 

Протоци притока Дунава су такође били ниски:  

 проток Саве (х.ст. С. Митровица) је био у дијапазону од 500-1000 m3/s, док је средња 
вишегодишња вредност 1570 m3/s;  

 проток Тисе (х.ст. Сента) је био од 520-1000 m3/s, док је средња вишегодишња 
вредност око 800 m3/s;  

 проток Велике Мораве (х.ст. Љубичевски мост) 150-250 m3/s, док је просечна вредност 
250 m3/s.  

На основу упоређења трајања протока Дунава и притока током зиме 2011/12. године и у 
вишегодишњем периоду (сликe 43-46) може се закључити да су: 

 хидролошки услови на Дунаву (слика 43) у домену већих вода били знатно испод 
просечних, док нема битнијих разлика у домену мањих и средњих вода,  

 на Тиси (слика 44) и Сави (слика 45) били реализовани изузетно маловодни периоди, 
са значајно нижим протоцима од просечних,  

 на Великој Морави (слика 46) протоци воде били нешто нижи од просечних.  

 

На основу свега изложеног може се закључити да у току зиме 2011/12. године није било 
неповољних хидролошких услова са гледишта одбране од леда. 
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Слика 43: Река Дунав, хид. ст. Богојево – Криве трајања протока у зимском периоду 

 
 

 

 
Слика 44: Река Тиса, хид. ст. Сента – Криве трајања протока у зимском периоду 
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Слика 45: Река Сава, хид. ст. Сремска Митровица – Криве трајања протока у зимском периоду 

 
 

 
Слика 46: Река Велика Морава, хид. ст. Љубичевски мост – Криве трајања протока у зимском периоду 

 
 

Нивограми водотока у периоду ледених појава имају посебан значај за одбрану од леда, јер они 
не представљају само обично пресликавање хидрограма (у случају једнозначне везе Q–Z), као 
у периоду без леда. За време ледених појава, корелација протицаја и нивоа воде је поремећена 
хидрауличким ефектом ледених формација, услед смањеног протицајног профила и повећаних 
отпора течењу. 

Нивограми Дунава, у периоду децембар 2011. – март 2012. године, приказани су на (сликама 47 
и 48). Ови нивограми показују сличан хронолошки ток као и хидрограми, са извесним 
одступањима на сектору низводно од Новог Сада (слика 48). На пример, карактеристични су 
нагли порасти нивоа на станицама Нови Сад и Сланкамен, средином фебруара, док проток 
Дунава код Богојева стагнира. Ово се може објаснити хидрауличким ефектом ледених 
формација, услед смањеног протицајног профила и повећаних отпора течењу. 
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Слика 47: Нивограми током зиме 2011/12. године – Река Дунав, сектор Бездан – Бачка Паланка 

 

 

 
Слика 48: Нивограми током зиме 2011/12. године – Река Дунав, сектор Нови Сад – брана ХЕ „Ђердап 1“ 

 

Поремећај хидрауличког режима водотока, услед присуства леда или евентуалног загушења, 
манифестује се променом пада нивоа воде. Ако се посматра хронолошки дијаграм 
денивелације (ΔZ) између две хидролошке станице, поремећај се одражава сигнификантном 
променом ΔZ. Што је већи поремећај режима течења услед ледених формација, утолико је веће 
одступање ΔZ од нормалних вредности. При томе треба напоменути да нагло повећање ΔZ на 
посматраном сектору индицира загушење леда између две хидролошке станице (јер се, услед 
успора од леда, повишава ниво на узводној станици, док на низводној водостај опада или 
стагнира). С друге стране, уколико се на посматраном сектору смањује ΔZ, то значи да је на 
низводном сектору дошло до загушења леда, праћеног успором. Овакве појаве су илустроване 
дијаграмима денивелације нивоа воде између хидролошких станица дуж реке Дунав (слике 49-
52). 
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Денивелација нивоа на секторима Бездан – Богојево, Богојево – Бачка Паланка и Бачка Паланка 
– Нови Сад се нагло смањила средином фебруара, услед успора од леда, изазваног загушењем 
леда низводно од Новог Сада и Сланкамена. С друге стране, евидентан је велики пораст 
денивелације на низводним секторима Нови Сад – Сланкамен и Сланкамен – Земун. При томе 
се може уочити да је на низводнијем сектору већи пораст него на узводном. Очигледно је у 
питању веће загушење леда низводно од Сланкамена, које изазива велики успор на овој 
станици (око 3 m – слика 50). Међутим, успор се јавља и на узводном сектору Нови Сад – 
Сланкамен, тако да код Новог Сада износи око 2 m (иако би требало очекивати смањење 
денивелације). То значи да је до загушења леда дошло и између Новог Сада и Сланкамена. 
Такође је евидентно да се баријера најпре јавила на сектору Нови Сад – Сланкамен (са 
максималном денивелацијом 18. фебруара), а мало касније на сектору Сланкамен – Земун (са 
максималном денивелацијом 19. фебруара). 

На сектору узводно од Новог Сада, успор од баријера низводно од Новог Сада и Сланкамена 
се манифестује смањењем генералног пада нивоа водотока, услед чега се јавља смањење 
денивелације између хидролошких станица Нови Сад – Бачка Паланка, Бачка Паланка – 
Богојево и Богојево – Бездан (слике 49 и 50). 

На сектору низводно од поменуте баријере код Сланкамена, не може се уочити сигнификантни 
ефекат снижења нивоа воде, као што би се могло очекивати. Отуда се ни денивелација нивоа 
на сектору Сланкамен – Земун није битније променила, што се може објаснити присуством 
већих маса леда на овом сектору (низводно од баријере код Сланкамена), које изазивају 
повишење нивоа воде. На сектору Земун – Панчево, нема изразитијих варијација денивелације 
нивоа у периоду леда. 

На сектору низводно од Панчева, дошло је до значајнијих поремећаја хидрауличког режима 
водотока у периоду леда (слика 51). Око 10. фебруара су се нивои Дунава код Панчева и 
Смедерева практично изједначили, односно денивелација између ових станица је била 
занемарљива. С друге стране, у том тренутку је нагло порасла денивелација на низводном 
сектору Смедерево – Велико Градиште. То се може објаснити хипотезом да је низводно од 
Смедерева дошло до загушења леда, што је изазвало успор на узводном сектору, са 
консеквентним ефектом на денивелације Панчево – Смедерево и Смедерево – Велико 
Градиште (Слика 52). Око 22. фебруара, нагло је порасла денивелација Панчево – Смедерево, 
што је проузроковано загушењем леда код Гроцке (које је изазвало пораст нивоа узводно од 
баријере, док су водостаји низводно стагнирали). На сектору од Великог Градишта до бране ХЕ 
„Ђердап 1“, у периоду леда није било значајнијих варијација денивелације нивоа. 

 

Слика 49: Хронолошки дијаграм денивелације нивоа воде у току зиме 2011/12 године, на секторима Дунава Бездан 
– Богојево и Богојево – Бачка Паланка 
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Слика 50: Хронолошки дијаграм денивелације нивоа воде у току зиме 2011/12 године, на секторима Дунава Бачка 

Паланка – Нови Сад и Нови Сад – Сланкамен 

 
 

 
Слика 51: Хронолошки дијаграм денивелације нивоа воде у току зиме 2011/12 године, на секторима Дунава 

Сланкамен – Земун и Земун – Панчево 
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Слика 52: Хронолошки дијаграм денивелације нивоа воде у току зиме 2011/12 године, на секторима Дунава Панчево 

– Смедерево и Смедерево – Велико Градиште 

 

 Анализа стања леда и развоја ледених појава 

6.3.1 Река Дунав 

 

Како се може видети са стандардног хронолошког приказа ледених појава на Дунаву у зимском 
периоду 2011/12. године (слика 53), лед се појавио почетком фебруара.  

Прва појава леда на узводном сектору Дунава кроз Србију регистрована је 4. фебруара 2012. 
године, истовремено на хид. станицама Бездан, Апатин и Богојево, а дан касније на станицама 
Бачка Паланка и Нови Сад. Ледене појаве на овом сектору су се манифестовале само у виду 
ледохода, изузев краткотрајног ледостаја код Новог Сада (17. и 18. фебруара – слика 55). 
Период леда се завршио у интервалу до 20. фебруара. 

 

 
Слика 53: Хронолошки приказ појава леда дуж Дунава 

 
 



 

36 
 

 
Слика 54: Даљска кривина, 12.02.2012.                              Слика 55: Нови Сад, 17 и 18.02.2012. 

 

На сектору Нови Сад – Београд, период леда је трајао мало дуже, са појавом ледостаја. На 
хид. ст. Сланкамен, ледене појаве су трајале од 7. до 21. фебруара, са ледостајем од 14. до 
19. фебруара.  Код  Земуна,  ледене  појаве  су  трајале  од  6.  до  26.  фебруара  (слика  56),  
са ледостајем од 12 од 19. фебруара. 
 

 
Слика 56: Земун, 19.02.2012.                                      Слика 57: Панчевачки мост, 14.02.2012. 

 

Низводно од Београда су током зиме 2011/12. године регистроване знатно интензивније ледене 
појаве него на „Горњем Дунаву“:  

 На хид. ст. Смедерево (слика 58), ледене појаве су трајале од 5. до 27. фебруара, са 
ледостајем од 10. до 25. фебруара;  

 У хид. ст. Велико Градиште, ледене појаве су трајале од 5. до 22. фебруара, са 
ледостајем од 9. до 21. фебруара;  

 На хид. ст. Доњи Милановац, ледене појаве су трајале од 1. до 27. фебруара, при чему 
је сво време био ледостај. Дуготрајни ледостај је нормална последица 
хидродинамичког и термодинамичког режима у „ујезереној“ зони акумулације. 

 

 

 

Слика 58: Смедерево, 9.02.2012. Слика 59: Голубац, 20.02.2012 
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Слика 60: Гроцка, 25.02.2012 Слика 61: Узводно од ХЕ „Ђердап 1“, 25.02.2012. 

6.3.2 Река Сава  

Режим леда на Сави, према осматрањима у прошлости, одликовао се знатно слабијим 
интензитетом ледених појава у односу на Дунав и Тису или потпуним одсуством леда. Међутим, 
ледене појаве у току зиме 2011/12. године су озбиљне, са дугим трајањем и појавом ледостаја 
на свим станицама на територији Србије. Код Сремске Митровице, ледене појаве су трајале од 
4 до 18. фебруара, са ледостајем од 8 до 18. фебруара. Код Шапца, ледене појаве су трајале 
од 3 до 21. фебруара (слика 62), са ледостајем од 7 до 19. фебруара. Код Београда, ледене 
појаве су трајале од 5 до 17. фебруара (слика 63), са ледостајем од 13 до 17. фебруара.  

 

  

Слика 62: Шабац, 13.02.2012.              Слика 63: Београд, 07.02.2012. 

6.3.3 Река Тиса  

Ледене појаве на Тиси су имале уобичајено дуго трајање, од краја јануара до почетка марта 
(само су код Титела биле нешто краће). Такође је карактеристично кратко трајање ледохода и 
дуго трајање ледостаја. 

6.3.4 Река Велика Морава 

На Великој Морави су ледене појаве биле присутне у периоду од краја јануара до 26. фебруара. 
Ледостај код Варварина је трајао од 17 до 24. фебруара, a код Љубичевског моста од 30. јануара 
до 25. фебруара. 

  

Слика 64: Велика Морава Јагодина, 08.02.2012. Слика 65: Велика Морава код Љ. Моста,  24.02.2012. 
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6.3.5         Мањи водотоци 

На скоро свим водотоцима који су поменути у Оперативном плану дошло је до појава леда. 
Врсте ледених појава и њихова озбиљност су углавном зависили од хидрауличких услова, пре 
свега подужног пада корита, као и услова течења у самом речном кориту. На неким водотоцима 
је дошло до формирања ледостаја, уз краткотрајно повишење нивоа воде. 

 Оцена дугорочних и краткотрајних прогноза леда 

У току зиме 2011/12. године РХМЗ Србије је редовно достављао учесницима у одбрани од леда 
прогнозе развоја метеоролошке и хидролошке ситуације у сливу Дунава, као и прогнозе ледених 
појава. 

У дугорочној прогнози (Изгледи времена и прогноза леда за зиму 2011/2012. године), стоји 
следеће: 

За прогнозу ледених појава на рекама у Србији коришћене су месечне прогнозе средње 
дневних, минималних и максималних температура ваздуха за децембар 2011., јануар и 
фебруар 2012. године као и мишљење експертског тима са Форума за југоисточну Европу и 
Кавказ SEECOF-6. Коришћени су историјски подаци о леденим појавама, основним 
карактеристикама режима леда на Дунаву, Тиси и банатским водотоцима.  

На основу хидролошке ситуације на Дунаву и изгледима времена прва појава приобалног леда 
очекује се крајем прве декаде јануара 2012. године, док се лед веће густине очекује средином 
треће декаде јануара и почетком фебруара. 

 

С обзиром да је прогноза дугорочна, у периоду екстремних хидролошких услова, ниских 
водостаја и горе наведених метеоролошких појава, не може се искључити могућност 
значајне појаве леда на Дунаву током зиме 2011/2012. године. 

 

Од посебног је интереса била прогноза леда за период од 1. до 29. фебруара 2012. године: 

На банатским водотоцима формиран је потпуни ледостај дебљине леда од 2 до 5 cm. На 
Тиси код Новог Бечеја и на Дунаву код Банатске Паланке појавио се приобални лед, а на 
Великој Морави са притокама приобални лед и лед у покрету од 10% до 50%. Низводно 400 m 
од Љубичевског Моста осмотрен је ледени чеп који условљава неприродан пораст 
водостаја. 

 

Према изгледима времена сума средњих дневних негативних температура ваздуха кретаће се 
за наредних 10 дана на Дунаву од Бездана до Прахова од -1060С до -1160С, на Тиси -1160С, на 
банатским водотоцима од -990С до -1160С и на Великој Морави -1110С. Овако хладно време 
утицаће на даље хлађење воде на рекама. 

Формирани ледостај на банатским водотоцима задржаће се до краја фебруара уз пораст 
дебљине леда, на Великој Морави са притокама и Тиси формираће се ледостај, а на Дунаву 
прво ће се појавити приобални лед и ледоход низводно од Новог Сада, а затим и на горњем 
делу слива. На Сави се очекује појава леда узводно од Београда. 

 

Прва најава ледених појава дата је 27. јануара, за период до 3. фебруара: 

Суме негативних средње дневних темпратура ваздуха кретаће се крајем периода од -42оC 
до -68.5оC. Овакви временски услови утицаће на формирање ледостаја на свим банатским 
водотоцима током 30. и 31. јануара, а на Тиси и Великој Морави појаву приобалног леда и 
ледохода почетком фебрура.  

На Дунаву сума негативних средње дневних температура ваздуха кретаће се од -46оC до -
51оC. Овакви временски услови утицаће на пад температуре воде, а крајем периода може се 
очекивати појава приобалног леда. 

 

За период од 4. до 10. фебруара 2012. године прогноза је гласила: 
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Према изгледима времена и тренутној хидролошкој ситуацији постојећи ледостај на 
банатским водотоцима имаће тенденцију повећања дебљине леда, на Великој Морави и Тиси 
повећа ће се густина леда са формирањем потпуног ледостаја. На Дунаву појава приобалног 
леда и ретког ледохода очекује се од 5. до 7. фебруара 2012. године. 

 

У Ванредном хидролошком билтену од 8. фебруара 2012. године дата је следећа прогноза леда 
за наредних 30 дана: 
Укупна сума средњих дневних негативних температура ваздуха за период до 17. фебруара 
2012. године на Дунаву од Бездана до Прахова кретаће се од -152 до -160оС, на Тиси до -188оС, 
на банатским водотоцима до -184оС, на Великој Морави до -198оС и на Сави до -195оС.  
 
Према изгледима времена до 17. фебруара задржаће се јаки јутарњи мразеви са средњом 
дневном температуром испод 0оC (ледени дани), који ће утицати на повећање постојећег 
леда на свим рекама.  
 
На Дунаву се очекује појава ледохода од 70% до 90%, са појавом делимичног и потпуног 
ледостаја, а на осталим водотоцима појава потпуног ледостаја.  

Током треће декаде фебруара и почетком марта средње дневне температуре ваздуха биће 
у постепеном порасту, па се очекује постепено нарушавање ледене структуре на рекама у 
Србији. 

 

УПОЗОРЕЊЕ: У наредних десет дана ледене појаве на рекама ће се задржати, уз 
повећање процента покривености воденог огледала ледом и са повећањем дебљине 
леда, тако да ће на већини река бити ледостај. Ова појава може бити опасна за 
хидротехничке објекте, а пловидба рекама ће бити обустављена. Након тога, до краја 
периода доћи ће до постепеног нарушавања структуре леда на рекама. 

 

Генерално се може оценити да су прогнозе леда биле углавном исправне, са неким мањим 
одступањима. На пример, није се лед најпре појавио низводно од Новог Сада, а затим и на 
горњем делу слива, већ обрнуто (5. фебруара узводно, а 6. фебруара низводно). На Сави се 
лед јавио не само узводно, већ и у зони Београда. За Тису и Велику Мораву прогнозе су биле 
тачне. 
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7. ПРЕДУЗЕТЕ АКТИВНОСТИ НА ОДБРАНИ ОД ЛЕДА У 2012. ГОДИНИ   

У току периода ледених појава спроведене су стандардне мере контроле режима леда:  

 перманентно осматрање и праћење свих параметара режима леда на Дунаву и 
притокама,  

 примена мера одбране од леда, у складу са расположивим средствима и  

 координација свих активности дуж српског сектора Дунава.  

 Организација одбране од леда на дунаву и притокама 

Одбрана од леда на територији Србије у току зиме 2011/2012. године вршена је на основу 
одредби Општег плана за одбрану од поплава за период од 2008. до 2013. године (Сл. гласник 
Р. Србије бр. 60/08 од 13.06.2008.) и Оперативног плана за одбрану од поплава за 2012. годину 
(Сл. гласник Р. Србије бр. 7/2012 од 31.1.2012). 

 

У Оперативном плану су дефинисани следећи критеријуми за проглашење фаза одбране од 
поплава: 



 Редовна одбрана од загушења ледом на водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава 
настаје при покривености водног огледала ледом од 40% са тенденцијом повећања 
површине под ледом;  

 На водотоцима Тиса, Тамиш, Стари и Пловни Бегеј, Колубара, Брзава, Моравица, 
Тимок, Дрина и Западна Морава редовна одбрана настаје при покривености водног 
огледала од 40% и дебљином леда већом од 5 cm. На осталим водотоцима редовна 
одбрана настаје при покривености водног огледала 100% и дебљином леда већом од 
5 cm у периоду када се очекује покретање леда;  

 Ванредна одбрана од загушења ледом на водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава 
настаје при покривености водног огледала већој од 60%;  

 На осталим водотоцима ванредна одбрана настаје када након ледостаја почиње 

покретање и нагомилавање леда.  

 

У току фебруара 2012. године, на свим значајнијим водотоцима у Србији је била проглашена 
одбрана од леда. Највећи део активности је био у категорији редовне одбране, а само у краћим 
временским интервалима је уведена ванредна одбрана од леда.  

Из претходних приказа се може констатовати да су интервали редовне и ванредне одбране од 
леда, у току зиме 2011/12. године били доста неуједначени, посматрајући упоредо све водотоке. 
Сигурно је да је то у одређеној мери било оправдано, имајући у виду значајне разлике између 
појединих река у погледу режима леда и услова одбране од леда. Међутим, извесно је да и 
разлози за проглашење редовне или ванредне одбране нису били уједначени. Такође је 
евидентно дуго трајање ванредне одбране од леда на Сави и Великој Морави. У вези с тим, 
поставља се питање оцене степена критичности ситуације са ледом, посебно са аспекта 
потенцијалне опасности од ледених поплава.  

Развој ледених појава и проглашење фаза редовне и ванредне одбране (проглашава наредбом 
руководилац одбране од поплава и загушења ледом за водно подручје) нису били у потпуној 
сагласности током одбране од леда у фебруару 2012. године. 

 

 Активности ледоломаца у фебруару 2012. Године 

Рационална и ефикасна концепција контроле режима леда подразумева и адекватне 
технолошке могућности за њену реализацију. То значи да се концепција одбране од леда мора 
базирати на реално расположивим оперативним и техничким средствима за контролу развоја 
ледених појава дуж водотока. При томе се не сме испустити из вида организациони аспект 
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одбране од леда, јер се без добре организационе припреме не може реализовати оптимална и 
ефикасна примена расположивих техничких средстава за одбрану од леда. 

У наставку су приказане активности ледоломаца, које су реализоване на сектору од заједничког 
интереса са Мађарском (у складу са билатералним споразумом) и са Румунијом (у складу са 
Конвенцијом о експлоатацији и одржавању ХЕ „Ђердап 1“ и „Ђердап 2“ из 1998. године). 
Напомиње се да није било активности ледоломаца између Вуковара до Београда. Такође, дат 
је осврт на ангажовање различитих пловила на Сави и Дунаву, ради разбијања леда. 

7.2.1 Активности ледоломаца на сектору Дунава од заједничког интереса са 
Мађарском 

Оперативна одбрана од леда на сектору од заједничког интереса са Мађарском се састојала у 
примени ледоломаца. Ледоломци су ушли на заједнички сектор 11. фебруара, на основу 
договора локалних органа 8. фебрауар 2012. са трилатералног састанка одржаног у Сомбору, 
а у складу са закључком тачке 2. Записника са трилатералног састанка централних и локалних 
органа за везу Србије, Мађарске и Хрватске за одбрану од леда одржаног 21. и 22. децембра 
2011. године у Осијеку. Улазак ледоломаца је био потребан како би се обезбедило њихово 
благовремено стационирање низводно од критичних потеза на Дунаву. 

На озбиљност ситуације указује и то што је мађарска страна, иако је у децембру обавестила да 
на располагању има два ледоломца за активности на заједничком сектору, упутила 4 
ледоломца. 

Пар ледоломаца Jegtoro VII (590 kW, са уређајем за клаћење) и „Сечењи“ (1470 kW, са уређајем 
за клаћење) је стациониран у Апатину (слика 66). а ледоломци Jegtoro VI (590 kW, без уређаја 
за клаћење) и Jegtoro XI (1470 kW, са уређајем за клаћење) су стационирани у Вуковару (слика 
67).  

  
Слика 66: Мађарски ледоломци „Сечењи“ и „VII“ на везу 

у Апатину 
Слика 67: Мађарски ледоломац „VI“ на путу за Вуковар 

 
Потребно је напоменути да је српска страна уложила напор да се активности ледоломаца 
ускладе са стањем леда на деоници Дунава низводно од Вуковара. Тако српска страна није 
дала сагласност да 13. фебруара ледоломци из Вуковара раде на разбијању леда на сектору 
даљске кривине и о томе је обавестила хрватску и мађарску страну. Од 14. фебруара су 
прекинуте активности ледоломаца, на основу усаглашених ставова централних органа за везу. 
Одлука да ледоломци не делују донета је јер је низводно од Вуковара формиран ледоход 80% 
покривености, а дошло је и до заустављања леда у Новом Саду са значајним порастом нивоа 
воде (дневни пораст водостаја између 14. и 15. фебруара износио је 80 cm). 

7.2.2 Активности ледоломаца у акумулацији ХЕ „Ђердап 1“ 

У Конвенцији о експлоатацији и одржавању ХЕ „Ђердап 1“ и „Ђердап 2“ из 1998. године, оба 
инвеститора су прихватила обавезе у вези спречавања штетних последица које би могле 
настати нагомилавањем леда у акумулационим језерима. Предвиђено је да се то обезбеди: 
варирањем горње воде на бранама оба система и интервенцијама ледоломаца ради 
спречавања стварања ледених чепова. Предвиђено је да српски инвеститор својим 
ледоломцима интервенише на сектору Дунава од ушћа Нере до Београда, а румунски између 
главног објекта ХЕ „Ђердап 2“ и ушћа Нере. Истом конвенцијом је предвиђено да инвеститори 
до краја 2000. године обезбеде по два ледоломца одговарајуће снаге, способна да спрече 
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нагомилавање леда односно да раде у леду дебљине најмање 0,5 m, што до данас није 
урађено. 

У току зиме 2011/12. године, јавили су се одређени проблеми у реализацији одбране од леда у 
акумулацији ХЕ „Ђердап 1“. Ставови српске и румунске стране нису били усаглашени по 
питањима начина ангажовања, места стационирања ледоломаца и доношења заједничких 
одлука о почетку рада ледоломаца. 

После формирања ледостаја на сектору од ХЕ „Ђердап 1“ до Голупца, ледоломац „Гребен“ (који 
је ангажовао ПД ХЕ Ђердап) је упућен у Брњицу, где је био стациониран, како би могао успешно 
да делује на разбијању потенцијалне ледене баријере у зони Сиколовца. Српска страна је 
упутила више писмених захтева румунском инвеститору да се румунски ледоломац „Голијат“ 
(стациониран у низводном пристаништу румунске преводнице на ХЕ „Ђердап 1“) стационира у 
зони Сиколовца, како би у случају потребе дејствовао у пару са „Гребеном“. 

Имајући у виду наведене проблеме, на 85. заседању Српско-румунске мешовите комисије за 
Ђердап је усвојен следећи закључак: „Узевши у обзир да је зима 2011/12. године 
квалификована као „јака“ зима , која је проузроковала појаву леда на току Дунава и у зони 
акумулационих језера, као и искуство стечено том приликом, инвеститори сматрају да је до 
наредног заседања потребно ревидирати Генерални план и начин одбране од леда и ледених 
поплава, како више не би долазило до неспоразума приликом извршавања обавеза 
предвиђених конвенцијом о експлоатацији“.  

Због наведених проблема, у одбрани од леда на ђердапском сектору Дунава је 2012. године 
учествовао само ледоломац „Гребен“, док „Бор“ (који је као и „Гребен“ сада у приватном 
власништву) није било могуће ангажовати. 

 

Активности ледоломца „Гребен“ се своде на дуги период стационирања у Брњици – непосредно 
низводно од критичног локалитета код Сиколовца (од 9. до 22. фебруара) и кратак интервал 
пробијања кроз ледени покривач Дунава (од 23. до 27. фебруара). То је урађено на основу 
писменог захтева Министарства за инфраструктуру и енергетику, којим је тражено да се 
„Гребен“ ангажује код Смедерева, ради ослобађања пловила заробљених у леду. 
 

Генерални закључак би био да је, бар за сада, ледоломац „Гребен“ способан за рад у леду. 
Међутим, сасвим је извесно да се са само једним ледоломцем не може гарантовати сигурност 
у одбрани од леда и у спречавању ледених поплава, у зони утицаја успора ХЕ „Ђердап 1“. 

Хронолошки приказ кретања, стационирања, и активности на разбијању леда ледоломца 
„Гребен“ (слике 68 и 69) у току зиме 2012. године. 
 

  
              Слика 68: Ледоломац „Гребен“  Слика 69: Ледоломац „Гребен“ на путу за Смедерево 

 

 

7.2.3 „Ледоломци“ на Сави 

 
На подручју Београда ангажована су три пловила на разбијању леда на Сави и Дунаву у зони 
ушћа (слике 70 и 71):  
моторна скела ,,Топчидерка“, на потезу од km 12 до km 20;  
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моторни потискивач ,,Александар“, на потезу од km 6 до km 12;  

моторни потискивач ,,Каблар“, на потезу од km 0 до km 6.  

 
Ова пловила се ни по ком параметру не могу сматрати адекватним за интервенције у случају 
озбиљнијих проблема са ледом. Не постоје подаци о њиховом кретању и раду. 
 

  
Слика 70: Моторна скела „Топчидерка“ на Сави Слика 71: Моторни потискивач „Александар“ на Сави 

 Осврт на ефикасност примењених мера 

У току периода леда 2012. године спровођен је перманентно мониторинг свих параметара 
зимског режима водотока, тако да је примарни услов контроле режима леда на Дунаву у 
потпуности испуњен. 

У реализацији најпознатије оперативне мере одбране од леда, која се састоји у примени 
ледоломаца, било је доста проблема. Наиме, основни задатак ледоломаца током спровођења 
одбране од леда је да током ледохода обезбеђују континуитет проноса леда дуж водотока. 
Притом ледоломци треба да редовно патролирају на својој деоници у циљу елиминисања 
почетних застоја леда и отклањању предуслова за формирање ледених баријера, уз настојање 
да се формирање ледостаја колико год је могуће дуже одгоди. 

Као што је истакнуто, у одбрани од леда на заједничком сектору са Мађарском су врло кратко 
били ангажовани мађарски ледоломци. Ледоломци су спречили заустављање леда на 
критичним локалитетима на овом сектору (посебно на потезу Даљске кривине), али су тиме 
допринели да велике масе леда стигну на сектор низводно од Новог Сада. Ове масе леда су се 
нагомилавале и изазвале загушења на критичним локалитетима, јер није било ледоломаца да 
то спрече. Изазвале су успор нивоа Дунава, који је постепено растао (до висине од 2-3 m). У 
финалној фази, овај успор и кореспондентни притисак леда изазвали су спонтано пробијање 
баријера. 

После неконтролисаног пробијања баријера на сектору од Новог Сада до Београда, велике 
масе леда су кренуле на низводни сектор и изазвале више проблема. После спонтаног 
пробијања баријера на потезу Земуна и Београда, велике масе леда су кренуле низводно и 
изазвале загушења леда код Гроцке. Пробијању ове ледене баријере је допринео и ледоломац 
„Гребен“ (мада би се и ова баријера спонтано пробила, можда један дан касније). 

У примени ледоломаца у акумулацији ХЕ „Ђердап 1“ је такође било проблема, јер је спреман 
за рад у леду био само један ледоломац („Гребен“). Међутим, његово ангажовање у току зиме 
2012. године није било у функцији одбране од леда, већ је имао друге задатке, по налогу 
надлежног министарства. Да је дошло до озбиљније ситуације, један ледоломац не би могао да 
спречи нагомилавање леда на критичном локалитету код Сиколовца. 
 

Минирање леда је мера која је 2012. године покушана на реци Ибар. Наиме, на Ибру, у зони 
Краљева, први пут до сада су забележени релативно озбиљни проблеми са ледом. Ванредна 
одбрана од леда је уведена 5. фебруара и трајала је до 26. фебруара. На потезу код Краљева 
је дошло до прекида континуитета ледохода и загушења леда. Зона заустављеног леда се 
постепено продужавала у узводном смеру, тако да је дужина ове зоне 8. фебруара износила 
3,5 km, 9. фебруара 14 km и 10. фебруара 20 километара. 

Ангажована је и Војска Србије, у циљу припрема за минирање ледене баријере. Извршена је 
проспекција терена и детерминисане су потенцијалне локације за ове операције. Међутим, 
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после извршеног пробног минирања 8. фебруара констатован је незадовољавајући ефекат, 
због структуре леда која није била компактна. Због тога се одустало од даљих покушаја 
минирања леда и приступило интервенцијама сувоземне механизације за разбијање 
приобалног леда и покретање ледохода. Ове интервенције су трајале од 10 до 25. фебруара, 
са коначним задовољавајућим ефектом. 26. фебруара је почео интензивни ледоход целом 
ширином корита Ибра, тако да је тог дана укинута одбрана од леда. 

 

  

Слика 72: Ледостај на Ибру Слика 73: Интервенцији  сувоземне мех  анизације 
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8. КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА И ПРЕДУЗЕТИХ 

МЕРА ОДБРАНЕ ОД ЛЕДА НА ДУНАВУ И ПРИТОКАМА 1984/85. И 

2011/12. ГОДИНЕ 

 Упоређење метеролошких услова 

Зимски периоди 1984/85. и 2011/12. године представљају две најхладније зиме у последњих 50 
година. Обе зиме спадају у категорију изузетно хладних зима, према критеријуму суме 
негативних температура ваздуха. Отуда су ове две зиме од посебног интереса за анализу 
режима леда на Дунаву. Компаративна анализа метеоролошких услова у овим зимама обухвата 
упоређење генералних карактеристика зимских периода, као и квантитативно упоређење 
температурног режима. 

Генералне карактеристике зимских периода 1984/85. и 2011/12. године се знатно разликују: 
зима 1984/85. је обухватала два раздвојена хладна таласа (слика 74), док је зима 2011/12. 
године имала само један, концентрисани хладни талас. Суме негативних температура ваздуха 
су 1984/85. биле знатно више него 2011/12. године, што се одразило на трајање и интензитет 
ледених појава (али ипак не у односу Σ(–θ), због раздвајања хладних таласа). 

Што се тиче сума негативних температура ваздуха, у току зиме 1984/85. године, регистроване 

су на свим станицама вредности Σ(–θ), веће од -320C (слика 75). Са друге стране, у току зиме 
2011/12. године, дуж тока Дунава, забележен је дужи хладни период само између краја јануара 
и краја фебруара 2012. Наведени талас имао је суме негативних средње дневних температура 

ваздуха Σ(–θ) од 159C (мет.ст. Београд) до 225C (мет.ст. Неготин). Код Новог Сада је 

забележено Σ(–θ) 194C , а код Великог Градишта Σ(–θ) од 176C. 

Из овог упоређења произлази закључак да је зима 1984/85. била знатно хладнија од 2011/12. 
године. Међутим, ако се узму у обзир два раздвојена хладна таласа 1984/85, онда разлике двеју 
зима нису толико велике. У првом таласу, са већим интензитетом ледених појава и ледостајем 

на Горњем Дунаву, вредности Σ(–θ) су биле од 200-250C. 

 

 
                   Слика 74: Хронолошки дијаграми температуре воде дуж Дунава, 1854/85. године 
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                 Слика 75: Сумарне криве негативних температура ваздуха дуж Дунава, 1984/85. године 

Метеоролошки режим у току зима 1984/85. и 2011/12. године се директно одразио и на 
температуре речне воде. Из дијаграма температура воде се могу констатовати два интервала 

(трајања 15 и 10 дана) са температуром воде на 0C, који кореспондирају раздвојеним хладним 

таласима. У току зиме 2011/12. године, трајање интервала са температуром воде на 0C је било 
врло слично као 1984/85, иако се једне зиме јавио ледостај, а друге није. 

 Упоређење хидролошких услова 

Хидрограми Дунава и притока у 1984/85. године приказани су на слици 52. У периоду леда 
1984/85. године, распон протицаја на х. ст. Богојево био од 800-3800 m3/s, док је укупни доток у 
акумулацију варирао од 2000-6500 m3/s. Протицај Саве (х.ст. С. Митровица) кретао се у 
дијапазону од 750-2700 m3/s, а Тисе (х.ст. Сента) у интервалу од 250-1500 m3/s. Најзад, 
хидрограм Велике Мораве (х.ст. Љубичевски мост) показује распон протицаја од 150-750 m3/s. 

У периоду леда 2011/12. године, распон протицаја Дунава и притока био је знатно ужи (слика 
73).  

На основу упоређења хидролошких услова у току два зимска периода, може се констатовати 
знатно већа варијабилност протицаја Дунава и притока у 1984/85. години. Оваква ситуација је 
била условљена метеоролошким режимом у току ове зиме, са два раздвојена хладна таласа. 
На крају првог таласа и почетку отопљавања, дошло је до наглог повећања протицаја Дунава и 
притока, тако да су у првој декади фебруара протицаји свих река достигли знатне вредности. 
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Слика 76: Хидрограми Дунава и притока 1984/85. године    

 Компаративна анализа ледених појава на дунаву и притокама 

Ледене појаве у току два посматрана зимска периода су у потпуности сагласне са 
метеоролошким режимом. Два раздвојена хладна таласа у току зиме 1984/85. године условиле 
су дуже укупно трајање ледених појава. На „Горњем Дунаву“, ледене појаве су трајале 40-45 
дана, а ледостај 10-20 дана, док су 2011/12. године ледене појаве трајале 12-15 дана, а ледостај 
само 1 дан (код Новог Сада). У зони успора ХЕ „Ђердап 1“, 1984/85. године, ледене појаве су 
трајале 30-40 дана, а ледостај 15-20 дана, док су 2011/12. године ледене појаве трајале 20-26 
дана, а ледостај 15-25 дана.  

Ледене појаве у првом хладном таласу 1984/85. су биле знатно интензивније него у другом, са 
формирањем ледостаја дуж целог тока Дунава. Суме негативних температура ваздуха у овом 
таласу су биле више него 2011/12. године, али ова разлика није била толика да би се тиме могла 
објаснити појава ледостаја 1984/85., односно, одсуство ледостаја 2011/12. године. На ову 
разлику су у великој мери утицали хидролошки фактори – протицаји Дунава и притока у првом 
хладном таласу 1984/85. су били знатно нижи него 2011/12. године (на „Горњем Дунаву“ чак 
испод 1000 m3/s, а у акумулацији ХЕ „Ђердап 1“ испод 2000 m3/s). С друге стране, 2011/12. 
године, распон протицаја на „Горњем Дунаву“ (х. ст. Богојево) био од 1800-3000 m3/s, док је 
укупни доток у акумулацију варирао од 2200-4000 m3/s. Слична ситуација је била и са притокама 
Дунава, јер су протицаји Тисе, Саве и Велике Мораве у првом хладном таласу 1984/85. били 
знатно нижи него 2011/12. године.  

 

У другом хладном таласу 1984/85. године, лед се јавио при знатно већим протицајима Дунава. 
То је био главни разлог због чега није било ледостаја (иако су ту утицали и метеоролошки 
фактори, јер су суме негативних температура ваздуха у овом таласу биле мање него у првом 
таласу). Добро је познато да се ледостај лакше формира при мањим протицајима реке и 
кореспондентним мањим брзинама тока. Тиме се може објаснити и одсуство ледостаја на 
„Горњем Дунаву“ у фебруару 2012. године.  
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  Компаративна анализа мера одбране од леда  

8.4.1 Мере одбране од леда 1985 године, на сектору од мађарске границе до 
Београда    

Као што је истакнуто, зима 1984/85. године карактерише се са два међусобно одвојена хладна 
таласа: први талас је трајао од краја децембра 1984. године до треће декаде јануара 1985. 
године, док је други талас трајао од 8–28. фебруара 1985. године. Први талас је био знатно 

хладнији, са сумом негативних температура ваздуха од око 200C, док је у другом таласу било 

око 120C. Сходно томе, проблеми са ледом су били много озбиљнији у првом таласу, тако да 
су мере одбране од леда биле концентрисане на период јануара 1985. године. И у првом и у 
другом периоду, спроведене су стандардне мере контроле режима леда: перманентно 
осматрање и праћење свих параметара режима леда на Дунаву и притокама, припреме за 
примену адекватних мера одбране од леда и координација свих активности дуж југословенског 
сектора Дунава.   

Оперативна одбрана од леда на овом сектору се састојала у примени ледоломаца, при чему су 
главну улогу имала 4 мађарска ледоломца – Jegtoro I, Jegtoro V, Jegtoro VII и Jegtoro XI. Поред 
ових специјалних пловила, у контроли режима леда су учествовала и два наша ледолoмца – 
„Чакор“ и „Вучево“.   

 

 

8.4.2 Активности ледоломаца на ђердапском сектору, у току зиме 1985. године   

 

За одбрану од леда у току зиме 1984/85. године планирана су 4 ледоломца – два југословенска 
и два румунска. Са наше стране, планирано је учешће ледоломца „Гребен“ и брода са 
ледоломачким коритом „Бор“. Са румунске стране, предвиђене су активности два класична 
реморкера „Текући“ и „Базијаш“, који нису грађени за разбијање леда. Због тога ови бродови 
нису ни учествовали у одбрани од леда 1984/85. године, тако да је целокупна активност на 
контроли леда на ђердапском сектору препуштена ледоломцима „Гребен“ и „Бор“. 

Пре почетка активности на одбрани од леда, ледоломци „Гребен“ и „Бор“ су били стационирани 
у Прахову. Дана 11. 01. 1985. године, „Гребен“ је стигао до бране ХЕ „Ђердап 1“ и одмах 
наставио узводно, док је „Бор“ остао на горњем предпристаништу, због монтаже додатне 
опреме. 14.01.1985. године, „Гребен“ је из Доњег Милановца кренуо узводно и стигао до ледене 
баријере у Сиколовцу (km 1039), али није могао даље и вратио се у Доњи Милановац. 

У периоду од 15 до 27. јануара, „Гребен“ и „Бор“ су били ангажовани на одржавању канала у 
леденом покривачу Дунава, на сектору од Сиколовца до бране ХЕ „Ђердап 1“. Дана 28.01.1985. 
године, ови бродови су разбијали лед на потезу од km 1033 узводно, приближавајући се леденој 
баријери на km 1039. У току дана, потез од km 1033 – km 1039 је био очишћен од леда, а у самој 
баријери је пробијен клин дужине око 300 m. После ових активности, бродови су се вратили у 
Доњи Милановац. 

Следећи дан, 29.01.1985. године, био је критичан за одбрану од леда. Пловећи ка Сиколовцу, 
„Гребен“ и „Бор“ су на km 1030 наишли на велику масу леда у покрету, целом ширином Дунава. 
Због опасности од оштећења, ледоломци су се вратили у Текију. У периоду од 30. јануара до 6. 
фебруара, „Гребен“ и „Бор“ су били стационирани у Текији, у стању приправности. Међутим, 
пошто више није било потребе за њиховим ангажовањем, активности ледоломаца у току зоме 
1985. године су биле завршене. 

8.4.3 Упоређење организације одбране од леда 1984/85. и 2011/12. године 

Организација одбране од леда на Дунаву и притокама у току зиме 1984/85. године се заснивала 
на Закону о водама из тог времена, који је подразумевао посебне планове за одбрану од 
поплава и леда за територију САП Војводине и за Србију ван територија аутономних покрајина. 
На територији САП Војводине, организацијом одбране од леда је руководио Централни штаб за 
одбрану од леда, са седиштем у Новом Саду. У овом штабу су прикупљани сви подаци о 
метеоролошким и хидролошким подацима и стању леда на водотоцима. На основу анализе 
ових података, доносила су се свакодневна упуства за мере одбране од леда. Оперативна 
одбрана од леда је била у надлежности више водопривредних организација, од којих је највећи 
број у саставу ВРО „Хидросистем ДТД“. 
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Одбрана од леда на сектору од мађарске границе до Вуковара (сектору од заједничког 
интереса) вршила се у координацији са Мађарском, на основу међудржавног споразума. 

Према плану за одбрану од леда за територију Србије ван територија аутономних покрајина, за 
одбрану су биле задужене регионалне водопривредне самоуправне интересне заједнице. 
Оперативне мере одбране од леда спроводиле су локалне водопривредне организације, као и 
друге организације којима је поверено одржавање објеката за одбрану од поплава и друге 
задатке у одбрани од леда. 

Одбрана од леда на Дунаву је била у надлежности више институција. Десна обала Дунава је 
била у ингеренцији водопривредних организација са територије Србије ван територија 
аутономних покрајина, као и део леве обале од Београда до Панчева. Оперативну одбрану од 
леда, на деоници од Земуна до Гроцке, спроводиле су водопривредне организације „Галовица“ 
и „Хидрозавод“, као и Пољопривредни комбинат „Београд“. На сектору Дунава од Гроцке до 
Великог Градишта, за одбрану од леда је била надлежна Регионална водопривредна 
самоуправна интересна заједница Подунавског региона, док су оперативну одбрану од леда 
спроводиле водопривредне организације „Смедерево“ и „Дунав – Морава“. 

На сектору Дунава од ушћа Нере (km 1075) до бране ХЕ „Ђердап 1“ (km 943), за одбрану од 
леда је била задужена организација ХЕ „Ђердап“, из Кладова, а на Доњем Дунаву, од бране ХЕ 
„Ђердап 1“ до бугарске границе (km 847) Регионална водопривредна самоуправна интересна 
заједница из Неготина. Осматрања леда на сектору ђердапске акумулације је била у 
надлежности ХЕ „Ђердап“, али је она ту обавезу пренела на Институт за водопривреду 
„Јарослав Черни“. 

8.4.4 Упоређење мера одбране од леда и активности ледоломаца 1984/85. и 
2011/12. године 

Мере одбране од леда и активности ледоломаца 1984/85. и 2011/12. године се знатно разликују, 
у сагласности са разликама свих параметара зимског режима Дунава у ове две зиме. Зима 
1984/85. је била дуготрајнија и са већим интензитетом ледених појава, због чега су и мере 
одбране од леда биле сложеније.  

Међутим, треба истаћи и оно што је заједничко за оба зимска периода – озбиљан и одговоран 
приступ одбрани од леда. Сви субјекти одбране од леда у току зима 1984/85. и 2011/12. године 
били су у стању приправности и стално у току са развојем метеоролошке и хидролошке 
ситуације, као и просторно – временским развојем ледених појава на Дунаву и притокама. 


На сектору „Горњег Дунава“, у току зиме 1984/85. била су ангажована 4 мађарска ледоломца, 
у трајању од 20-25 дана. У току зиме 2012. године, на овом сектору су била ангажована такође 
4 мађарска ледоломца, али у знатно краћем трајању – два дана активности и 6 дана 
приправности, јер се прогнозе леда нису оствариле.  

На сектору од Новог Сада до Београда, у току зиме 1984/85. године, била су ангажована два 
домаћа ледоломца („Чакор“ и „Вучево“) у трајању од 20 дана. Ови ледоломци су радили на 
разбијању ледених баријера код Ковиља, Крчединске аде и Белегиша. У току зиме 2012. године 
није било ледоломаца на овом сектору, што умањује ефекат мађарских ледоломаца јер нису 
били обезбеђени услови за транпорт леда низводно.  

На сектору низводно од Београда, у зони успора ХЕ „Ђердап 1“, у току зиме 1984/85. године, 
била су ангажована два домаћа ледоломца („Гребен“ и „Бор“), у трајању од око 15 дана. С друге 
стране, у току зиме 2012. године, на овом сектору је био ангажован само један ледоломац 
(„Гребен“), у трајању од 5 дана, али са око 15 дана приправности.  

8.4.5 2012.година 

Када се у фебруару 2012. године у сливу Дунава јавио изразито хладан талас, са врло ниским 

температурама ваздуха (нижим од -20C) појавио се, после дужег времена, значајнији лед на 
Дунаву и притокама. У периоду леда, међутим, није било критичних ситуација са аспекта 
одбране од леда и ледених поплава јер је период ниских температура ваздуха трајао релативно 
кратко (мање од месец дана), док су хидролошки услови били врло повољни (није било таласа 
већих вода на Дунаву и притокама). Лед на Дунаву је изазвао значајније поремећаје 
хидрауличког режима водотока и релативно велики успор нивоа, али се све то дешавало при 
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малим протицајима Дунава, што је врло повољна околност са аспекта ризика од ледених 
поплава.  

Активности ледоломаца су биле углавном превентивне, односно они су били благовремено 
постављени на унапред дефинисаним локацијама. Због повољног развоја хидрометеоролошке 
ситуације, активности мађарски ледоломаца су биле врло ограничене и просторно и временски. 
На ђердапском сектору је ледоломац покренут тек у завршној фази ледених појава, али не ради 
заштите од ледених поплава. 
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9. КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА НА ДУНАВУ И 

ПРИТОКАМА 1984/85, 2011/12. И 2016/17. ГОДИНЕ  

Зимски периоди 1984/85, 2011/12. и 2016/17. године представљају најхладније у последњих 50 
година. Све три зиме спадају у категорију изузетно хладних зима, према критеријуму суме 
негативних температура ваздуха. Генералне карактеристике зимских периода 1984/85, 2011/12. 
и 2016/17. године се знатно разликују: зима 1984/85. је обухватала два раздвојена хладна 
таласа, док су зиме 2011/12. и 2016/17. године имале само један, концентрисани хладни талас. 
Суме негативних температура ваздуха су 1984/85. биле знатно више него 2011/12. и 2016/17. 

године, што се одразило на трајање и интензитет ледених појава (али ипак не у односу (-), 
због раздвајања хладних таласа). Што се тиче сума негативних температура ваздуха, у току 
зиме 1984/85. године хладан период је трајао од краја децембра до почетка марта и на 

метеоролошким станицама су регистроване вредности (-) веће од -320C. С друге стране, у 
току зимa 2011/12. и 2016/17. године, дуж тока Дунава забележен је само један хладни период 
у току јануара и фебруара. Зима 2016/17. године је била интензивнија на Горњем Дунаву у 
односу на зиму 2011/12. године, а слабија у зони Неготина (табела 3).  

 

Метеоролошка 
станица 

Сума негативних средњих дневних температура (C)  

1984/85 (1. 
талас) 

1984/85 (2. 
талас) 

2011/12 2016/17 

Сомбор 250 145 193 230 

Нови Сад 195 125 195 216 

Београд 195 140 159 153 

Велико Градиште 180 160 177 180 

Неготин 250 125 225 168 

Табела 3: Суме негативних средњих дневних температура на метеоролошким станицама дуж Дунава, току зима 
2011/12. и 2016/17. године. 

 

Из овог упоређења произлази закључак да је зима 1984/85. била знатно хладнија од зима 
2011/12. и 2016/17. године. Међутим, ако се узму у обзир два раздвојена хладна таласа 1984/85, 
онда разлике анализираних зима нису толико велике. У првом таласу 1984/85, са већим 

интензитетом ледених појава и ледостајем на Горњем Дунаву, вредности (-) су биле од 180-

250C, што одговара интензитету зиме 2016/17. Године. 

 Упоређење ледених појава на Дунаву и притокама 

Ледене појаве у току три разматране зиме су у потпуности сагласне са метеоролошким 
режимом.  

Два раздвојена хладна таласа у току зиме 1984/85. године условиле су дуже укупно трајање 
ледених појава: на Горњем Дунаву ледене појаве су трајале 40-45 дана, а ледостај 10-20 дана. 
2011/12. године су ледене појаве трајале 12-15 дана, а ледостај само 1 дан (код Новог Сада). У 
току зиме 2016/17. ледене појаве су на Горњем Дунаву трајале од 15-20 дана, и најизраженије 
су биле у зони Даљске кривине, где се формирала ледена баријера (око 10 дана), и Новог Сада, 
где је ледостај трајао 2 дана. 

У зони успора ХЕ „Ђердап 1“, ледене појаве су 1984/85. године трајале 30-40 дана, а ледостај 
15-20 дана. 2011/12. године ледене појаве су трајале 20-26 дана, а ледостај  

15-25 дана. 2016/17. године ледене појаве су трајале 20-30 дана, а ледостај је најдуже задржао 
у зони Доњег Милановца, где је трајао 27 дана. 

Ледене појаве у првом хладном таласу 1984/85. су биле знатно интензивније него у другом, са 
формирањем ледостаја дуж целог тока Дунава. Ледостај се формирао на више локалитета дуж 
тока Дунава и током 2016/17. године, док су током зиме 2011/12. године ледене појаве биле 
знатно слабије. 

Важан фактор у формирању леда представљају и хидрлошки услови током анализираних зима: 
протоци Дунава и притока у првом хладном таласу 1984/85. и током зиме 2016/17. године су 
били нижи него 2011/12. године. Слична ситуација је била и са притокама Дунава, јер су протоци 
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Тисе, Саве и Велике Мораве у првом хладном таласу 1984/85. и током зиме 2016/17. године 
били нижи него 2011/12. године.  

У другом хладном таласу 1984/85. године, лед се јавио при знатно већим протоцима Дунава. То 
је био главни разлог због чега није било ледостаја. Већим протоцима се може објаснити и 
одсуство ледостаја на Горњем Дунаву у фебруару 2012. Године 

 Упоређење примењених мера одбране од леда 

Оперативна одбрана од леда 1984/85. се састојала у примени великог броја ледоломаца: 

 На Горњем Дунаву су радила 4 мађарска ледоломца - „Ледоломац I“, „Ледоломац V“, 
„Ледоломац VII“ и „Ледоломац XI“ у трајању од 20-25 дана,  

 У контроли режима леда на сектору Вуковар-Београд су око 20 дана учествовала и 
два домаћа ледолoмца - „Чакор“ и „Вучево“.  

 За одбрану од леда на сектору Дунава низводно од Београда планирана су 4 
ледоломца - два југословенска и два румунска. Међутим, у одбрани су учествовали 
само ледоломац „Гребен“ и брод са ледоломачким коритом „Бор“, док румунски 
класични реморкери нису били укључени. Ледоломци су током јануара радили на 
разбијању леда између бране ХЕ Ђердап 1 и Сиколовца, јер нису могли да прођу 
узводно кроз већ формирану баријеру. Наведени ледоломци су били активни око 15 
дана. 

 
Активности ледоломаца 2011/12. су биле ограничене: 

 Мађарски ледоломци („Ледоломац VII“, „Сечењи“, „Ледоломац VI“ и „Ледоломац XI“) 
су на сектору од заједничког интереса радили само на пробијању ледене баријере у 
кривини код Даља, у току 12. и 13. фебруара. После тога, ледоломци су били у 
приправности до 17. фебруара када је оцењено да више нема потребе за њиховим 
ангажовањем.  

 На сектору од Вуковара до Београда није било ледоломаца, 

 После формирања ледостаја на сектору од ХЕ „Ђердап 1“ до Голупца, ледоломац 
„Гребен“ је упућен у Брњицу, где је био стациониран, како би могао успешно да делује 
на разбијању потенцијалне ледене баријере у зони Сиколовца. Румунска страна није 
ангажовала ледоломац. Активности ледоломца „Гребен“ се своде на дуги период 
стационирања у Брњици - непосредно низводно од критичног локалитета код 
Сиколовца (од 9. до 22. фебруара) и кратак интервал пробијања кроз ледени покривач 
Дунава (од 23. до 27. фебруара).  

 

Активности ледоломаца током зиме 2016/17. су биле значајне по трајању и простору 
деловања: 

 

 На сектору од заједничког интереса интервенисао је само један од два ледоломца 
(други је био у квару), и учествовао је 13 дана у активностима на разбијању леда у 
зони Даљске кривине. 

 На сектору Нови Сад-Београд су била ангажована 2 мађарска ледоломца, који су 
радили на разбијању ледених баријера на деоници од Земуна до Сланкамена  
aктивности на разбијању леда су трајала 13 дана. 

 Низводно од Београда радио је ледоломац „Гребен“ у трајању од око 30 дана  и брод 
„Бор“, који је деловао 7 дана на делу Дунава од ХЕ „Ђердап 1“ до ушћа Нере. 

Мере одбране од леда и активности ледоломаца 1984/85, 2011/12. и 2016/17. године се знатно 
разликују, у сагласности са разликама свих параметара зимског режима Дунава у ове три зиме. 
Зиме 1984/85. и 2016/17. године су биле дуготрајније и са већим интензитетом ледених појава, 
због чега су и мере одбране од леда биле сложеније.  

Зимски периоди 1984/85, 2011/12. и 2016/17. године спадају у категорију изузетно хладних зима, 
према критеријуму суме негативних температура ваздуха. Међутим, у оцени степена 
критичности стања леда и потенцијалне опасности од ледених поплава, мора се истаћи у овим 
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зимама није било озбиљнијих проблема са ледом на Дунаву. На повољан режим леда у овим 
зимама су утицали следећи фактори: 

 Период ниских температура ваздуха је трајао релативно кратко (мање од месец дана 
2011/12. и 2016/17. године) или је био раздвојен у два хладна таласа (1985);  

 Хидролошки услови у периоду леда су били врло повољни (није било таласа већих 
вода на Дунаву и притокама); 

 Због ниских водостаја Дунава и притока, успор од леда који се јављао на појединим 
секторима Дунава, није достизао критичне размере. Максимални нивои Дунава у 
периоду леда били су далеко испод нивелете круне насипа, тако да није било никакве 
опасности од ледених поплава.  

У оцени ефикасности одбране од леда у наведеним зимама треба истаћи оно што је заједничко 
за сва три зимска периода - озбиљан и одговоран приступ одбрани од леда. Сви субјекти 
одбране од леда су били у стању приправности и стално у току са развојем метеоролошке и 
хидролошке ситуације, као и просторно-временским развојем ледених појава на Дунаву и 
притокама.  

Највећа разлика је у примени ледоломаца на сектору од Новог Сада до Београда. У току зиме 
1984/85 године, на овом сектору су дејствовала два наша ледоломца („Чакор“ и „Вучево“), 
2011/12. није било активности ледоломаца тако да су се јављала одређена загушења леда на 
критичним локалитетима, а су у току 2016/17. године на овом сектору била ангажована 2 
мађарска ледоломца („Ледоломац VII“ и „Сечењи“). Њихова улога је била врло значајна, јер су 
радили на пробијању баријера које су се формирале на овом сектору и омогућили постепени 
транзит леда према низводном сектору Дунава.  

 Специфични проблеми са ледом у току зиме 2016/17. године  

Као што је истакнуто, основни циљ контроле режима леда на српском сектору Дунава састоји 
се у одбрани од ледених поплава и само то је у надлежности водопривреде. Међутим, у току 
зиме 2016/17. године, као и 2011/12. појавили су се специфични проблеми са ледом.  

То се, пре свега, односи на оштећења објеката при обалама услед покретања леда. Оваквих 
проблема није било раније јер у прошлости није било тако развијене инфраструктуре у 
приобалним зонама Дунава (и Саве). Велики број речних марина и сплавова су продукт 
савременог доба, што је позитивна чињеница, у склопу општег урбаног развоја. Међутим, 
искуства у току зиме 2011/12. и 2016/17. године показују рањивост приобалне инфраструктуре 
у периоду леда.  

Регистровани су проблеми са одношењем или оштећењем већег броја пловила (углавном 
чамаца) из марина у Земуну и Београду, при наиласку већих маса леда са узводног сектора. 
Такође је страдао известан број приобалних сплавова, са угоститељским објектима. Покретање 
леда 14. јануара 2017. године је довело до оштећења пристаништа у Апатину, као и марине 
„4.јул“ у Београду (слике 77 и 78), када је уништено и неколико сплавова.  

 

  
Слика 77: Оштећено пристаниште у Апатину Слика 78: Оштећена пловила код марине „4.јул“ 

У будућем периоду, у вези са претходно описаним проблемима, једина обавеза водопривреде 
би се састојала у благовремено информисању свих субјеката који газдују инфраструктуром у 
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приобалној зони Дунава о формирању леда и евентуалним опасностима у вези са леденим 
појавама.  

Према члану 59 Закона о водама, власници и корисници објеката на рекама (мостова, прелаза 
преко водотока, водних, пловних и других објеката и постројења) су дужни да предузму мере и 
радове за разбијање леда ради заштите својих објеката од оштећења ледом. 

2017.година 

У јануару 2017. године се у сливу Дунава јавио изразито хладан талас, са врло ниским 
температурама ваздуха. Ниске температуре узроковале су брзу појаву леда на Дунаву и 
притокама. У периоду леда, међутим, није било критичних ситуација са аспекта одбране од леда 
и ледених поплава јер је период ниских температура ваздуха трајао релативно кратко (мање од 
месец дана), док су хидролошки услови били врло повољни (није било таласа већих вода на 
Дунаву и притокама). Лед на Дунаву је изазвао значајније поремећаје хидрауличког режима 
водотока и релативно велики успор нивоа, узводно од локалитета где су се формирале ледене 
баријере (код Даљске кривине и узводно од Пупиновог моста), али се све то дешавало при 
малим протицајима Дунава, што је врло повољна околност са аспекта ризика од ледених 
поплава.  

На активностима разбијања леда од Мађарске границе до Београда, била су ангажована 2 пара 
мађарских ледоломаца, који су деловали на деоницама где су се формирале ледене баријере 
(у зони Даљске кривине и на деоници од Земуна до Сланкамена). На ђердапском сектору 
ангажовани су ледоломац „Гребен“ и брод „Бор“ (деловао на делу Дунава од ХЕ „Ђердап 1“ до 
ушћа Нере). 
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10. ЗАКЉУЧАК 

Податци добијени осматрањем и праћењем леда 2016/17 као и претходних година искоришћени 
су за добијање комплетније слике насталих услова при формирању леда и ледених појава као 
и њиховој употреби у планирању одбране од леда и ледених поплава.  

Добијени податци су такође у реалном времену били прослеђивани ангажованим ледоломцима 
за потребе лоцирања критичних тачака и планирање њиховог деловања.   

Специфичност осматрања 2016/17 је у томе што је повећан број профила(локалитета) на којима 
је вршено осматрање, коришћење нових технологија за мерење процентуалне заступљености 
леда на површини водног огледала и употреба беспилотне летелице(дрон) која је давала 
комплетнију слику из ваздуха од дотадашњег осматрања које се обављало искључиво са обале. 

Сам допринос овог рада  је стварање могућности да се и пре појава великих количина леда 
унапред дефинишу очекивана критична места, превентивно и правовремено дејствује на њима 
зарад спречавања формирања ледених баријера које за последицу имају изливање воде из 
корита, као и угрожавање мостовских конструкција и других објеката на води таложењем и 
кретањем великих количина леда.  
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