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ЂЕРДАП 2
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

САНАЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА БРОДСКЕ ПРЕВОДНИЦЕ 
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ “ЂЕРДАП II”

ППФ7/ EuropeAid/137119/IH0СЕSER/RS 

Сектор: Водни саобраћај и безбедност пловидбе

Бродска преводница “Ђердап 2” саставни је део ХЕПС “Ђердап 2”.  ХЕПС “Ђердап ИИ”налази се на реци Дунав у општини 
Неготин. Изграђен је на стационажи 862+800 на профиле Кусјак. Локација се налази на 2 км узводно од почетка румунксог 
острва Острову Маре, 80 км низводно од ХЕ “Ђердап 1” и 2 км узводно од Прахова.

Бродска преводница на ХЕ “Ђердап 2” је једностепена, са дужином коморе од 310 м и ширином од 34 м. Максимална разлика 
нивоа горње и доње воде је 12,5 м. Преводницу чине горња глава, комора и доња глава, узводно и низводно предпристаниште 
и командни торањ. Узводно и низводно од бродске преводнице на Дунаву су посебне зоне чекања. Обе главе преводнице 
су опремљене вратима (смештеним у комори) која служе за регулисање саобраћаја кроз преводницу. Бродска преводница 
је опремљена хидрауличком и електромашинском опремом која омогућава њен несметани рад. Бродска преводница је у 
експлоатацији од фебруара 1994. године и на њој је до сада извршено око 38.000 превођења, преведено је око 160.000 пловила 
и око 105 милиона тона робе.

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 
Специфични циљеви пројекта су: 

 » Смањен број и трајање непредвиђених застоја и прекида пловидбе, и већа безбедност рада бродске преводнице; 

 » Продужење радног века опреме и повећање енергетске ефикасности  у износу од 50%;

 » Побољшање поузданости и ефикасности речног саобраћаја и поновно успостављање неометане пловидбе на Дунаву 
(Паневропски коридор ВИИ), омогућавајући неометану везе између Западне, Средње и Јужне Европе;

 » Израда процене утицаје пројекта на животну средину са циљем идентификовања могућих негативних утицаја пројекта 
на животну средину и дефинисања мера за смањење утицаја, уколико је потребно.
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СВРХА ПРОЈЕКТА 
 » Санација гондоле командног торња;

 » Реконструкција и модернизација технолошких просторија;

 » Реконструкција постојећих интерних саобраћајница бродске преводнице;

 » Санација дела насипа низводног предпристаништа;

 » Санација оштећења бетонских површина преводнице;

 » Замена и реконструкција електричних инсталација;

 » Санација и адаптцаија хидрауличких погонских инсталација и хидромеханичке опреме врата и затварача, заштитне мреже за 
кочење бродова, улазних решетки;  

 » Санација и адаптација дизалица, система за пражњење и дренажу, система за аутоматско подмазивање радних врата, машинске 
опреме стабилног система за гашење пожара;

 » Адаптација система управљања.

РЕЗУЛТАТИ 
Експертски тим ЕУ ППФ7 пројекта је у оквиру ЕУ ППФ програма израдио:

 » Студију о процени утицаја на животну средину –  Јун 2021. године. 


