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Водни објекти јесу грађевински и други објекти, који заједно са уређајима који            
им припадају чине техничку, односно технолошку целину, а служе за обављање водне            
делатности. Стога, изградња водних објеката врши се у складу са прописима којима се             
уређује планирање и изградња и воде. 

С тим у вези, у првом основном планском документу просторног планирања и            
развоја, Закону о просторном плану Републике Србије, наведено је да су кључни објекти             
за коришћење површинских вода акумулације, које се планирају и користе вишенаменски,           
али се приоритет даје снабдевању становништва у случају несклада између расположивих           
вода и потражње. Такође, тим законом је планирана, у оквиру Западноморавско-рзавског           
регионалног система за снабдевање становништва водом, као акумулација неопходна за          
реализацију тог система, изградња изворишта, акумулације Ариље/Сврачково. 

Такође, Уредбом о утврђивању Водопривредне основе Републике Србије,        
стратешким планским документом у области водопривреде, предвиђена је изградња 27          
акумулација чија ће изградња бити потребна у планском периоду те основе, дакле до 2021.              
године. Тим документом планирана је и изградња акумулације Ариље/Сврачково на          
водотоку Рзав. 

Како се, у складу са Законом о просторном плану Републике Србије, Просторни            
план Републике Србије остварује регионалним просторним плановима и просторним         
плановима подручја посебне намене, за подручја утврђена Просторним планом Републике          
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Србије, донета је Уредба о утврђивању Просторног плана подручја изворишта          
водоснабдевања регионалног подсистема Рзав. Тим просторним планом, који је заснован          
на Просторном плану Републике Србије, али и на Водопривредној основи Републике           
Србије, планирана је акумулација Сврачково на реци Велики Рзав. Такође, тим планом је             
предвиђено да ће подсистем Рзав са планираном акумулацијом Сврачково обезбедити до           
2008. године увећање постојећег просечног годишњег капацитета водоснабдевања са 650          
на 1200 l/s чисте воде. 

Такође, у Закону о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020.            
године, чијим ступањем на снагу је престао да важи Закон о просторном плану Републике              
Србије, наведено је да Република Србија располаже оскудним сопственим водним          
ресурсима, који су неповољно распоређени по простору и времену, због чега су неопходне             
акумулације које морају да обезбеде неопходну просторну и временску расподелу вода.           
Стога, Законом о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године, као један              
од оперативних циљева, прописан је и оперативни циљ - побољшање водних режима            
(повећање малих и смањења великих вода, расподела воде по простору и времену)            
изградњом, коришћењем и заштитом акумулација, а као планирана акумулација првог          
приоритета, чији простор треба сачувати за њену реализацију, тим законом је предвиђена            
акумулација Сврачково на реци Велики Рзав. 

Такође, у Стратегији управљања водама на територији Републике Србије до          
2034. године, стратешком планском документу у области управљања водама, наведено је           
да је потребно довршити изградњу акумулације Сврачково што би омогућило проширење           
обухвата РВС Рзав, подсистема Западноморавско-рзавског регионалног система. 

Иако је изградња акумулације Ариље/Сврачково планирана Законом о        
просторном плану Републике Србије из 1996. године, Уредбом о утврђивању          
Водопривредне основе Републике Србије из 2002. године и Уредбом о утврђивању           
Просторног плана подручја изворишта водоснабдевања регионалног подсистема Рзав из         
2004. године, због недостатка новчаних средстава радови на изградњи предметне          
акумулације су започели 2011. године. Наиме, у периоду пре почетка финансирања           
предметне бране из буџета Републике Србије финасирана је изградња три бране, и то             
бране са акумулацијом Првонек, Врање, Селова, Куршумлија и Стубо Ровни, Ваљево. 

Изградња предметне бране, прибранских објеката и осталих делова система         
који са браном чине функционалну целину се врши на основу главног пројекта који је              
израдио „Енергопројект - Хидроинжењерингˮ, Београд, а ревизију истог извршио         
Грађевински факултет Универзитета у Београду. Да би се избегли еколошки проблеми при            
изградњи и експлоатацији предметне бране са акумулацијом пре почетка изградње          
израђена је Студија о стратешкој процени утицаја изградње акумулације Ариље на           
профилу Сврачково на животну средину. 

Током извођења радова појавили су се и непредвиђени радови, радови који нису            
обухваћени уговором о изградњи предметне бране са акумулацијом, а у питању су радови             
који морају да се изведу ради сигурности тог водног објекта.  

Санација-стабилизација леве обале низводно од излаза опточног тунела изводи         
се да би се, како у периоду изградње, тако и у периоду експлоатације тог водног објекта                
остварила трајна стабилизација, односно обезбедило да не дође до појаве клизишта на том             
локалитету. У изналажењу најсигурнијег решења ангажован је и Грађевински факултет          
Универзитета у Београду ради контроле прорачуна стабилности на основу које се           
дефинишу мере стабилизације. 



За потребе санације изведени су потребни истражни радови, на основу тих           
истражних радова израђени потребни пројекти за извођење и исти достављени          
Грађевинском факултету на техничку контролу. 

Имајући у виду да је основним планским документом просторног планирања и           
развоја, Законом о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године, као и              
планским документом којим се утврђују дугорочни правци управљања водама,         
Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године,          
предвиђена потреба завршетка изградње бране са акумулацијом Ариље профил         
Сврачково, као и да ће се њеним завршетком обезбедити сигурно извориште           
водоснабдевања пет јединица локалне самоуправе западне Србије висококвалитетном        
водом за пиће, ово министарство ће, у складу са билансним могућностима буџета            
Републике Србије, наставити суфинансирање изградње те бране са акумулацијом. 
 


