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ИНТЕРВЈУ ПРОФ. ДР БОРИС ПАШАЛИЋ
МИНИСТАР ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ У
ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Велики резултати сектора
вода у Републици Српској
Обезбијеђено је више од 250 милиона конвертибилних марака финансијских
средстава и уложени максимални напори да се водозаштитни објекти рехабилитују,
дограде и доведу у стање да се обезбиједи висок ниво заштите становништва
и привреде, и значајно смање ризици од поплава у Републици Српској
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади Републике
Српске проф. др Борис Пашалић, истиче
да је протеклих неколико година, дугорочно гледано, био најуспјешнији период за водопривреду Републике Српске.
- У сектору управљања водама у
претходних неколико година реализују
се улагања која су значајнија и већа него
укупна улагања у протеклих 25 година.
Имплементирани су или су у фази реализације пројекти који у најширем смислу
представљају одговор на потребе становништва и привреде, као и развоја
руралних подручја, а то значи развоја
Републике Српске у цјелини. Укупно је
обезбијеђено готово пола милијарде
марака из средстава међународних фи-
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нансијских институција, ИПА средстава,
билатералних донатора као и средстава
буџета и Фонда солидарности РС. Наведена средства су намијењена развоју водопривредне инфраструктуре у свим областима водопривреде и успостављању
савремених система управљања водама.
У којој мјери су грађани Српске
данас заштићени од поплава?
- У складу са хидротехничким стандардима који се примјењују на подручју Републике Српске, ниво заштите

се пројектује и спроводи на начин да
се степен заштите прилагођава стању и
потребама на терену у брањеном подручју. На цијелом току ријеке Саве кроз
Републику Српску и на притокама ријеке
Саве чији су дијелови тока под успором
великих вода ријеке Саве, подручје се
штити од стогодишњих великих вода,
са надвишењем заштитних објеката –
насипа у висини од 1,20 метара.
На осталим водотоцима у урбаним
подручјима ниво заштите је пројектован

РЕАЛИЗУЈУ СЕ ПРОЈЕКТИ ПРЕМА ПОТРЕБАМА
СТАНОВНИШТВА И ПРИВРЕДЕ, КАО И ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ЦЈЕЛИНИ
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на стогодишње велике воде са надвишењем у висини од 0,80 метара, а на
подручјима гдје водотоци пролазе кроз
пољопривредно земљиште, подручја се
штите од двадесетогодишњих великих
вода са надвишењем од 0,60 метара.
Ови стандарди премашују стандарде нивоа заштите који се примјењују у
већини европских земаља.
Министарство је, у сарадњи са ЈУ
„Воде Српске“ у протеклом периоду,
а нарочито након великих поплава из
2014. године, обезбиједило више од
250 милиона конвертибилних марака финансијских средстава и уложило
максималне напоре да водозаштитне
објекте рехабилитује, догради и доведе у стање да се обезбиједи висок ниво
заштите становништва и привреде и
значајно смање ризици од поплава.
Који су приоритетни пројекти
заштите од поплава које је још потребно урадити у Српској?
- Поред поменутих значајних инфраструктурних улагања у објекте заштите од поплава, Министарство, ЈУ „Воде
Српске“ и РХМЗ су програмирали и имплементирали већи број пројеката реализованих у сарадњи са Делегацијом ЕУ
у БиХ, УНДП, Свјетском банком и другим
међународним развојним партнерима,
а који за циљ имају успостављање система управљања ризиком од поплава
који је у складу са најбољим праксама у
ЕУ и другим развијеним земљама. Овај
систем подразумијева унапређење система хидролошког и метеоролошког
мониторинга, коришћење софистицираних алата и савремених технологија и
успостављање прогнозних рачунарских
хидролошких модела управљања ризицима на сливним подручјима.
Извршена је потпуна транспозиција
ЕУ директиве о управљању поплавним
ризицима у Закон о водама, те спроведене активности израде прелиминарне
процјене поплавних ризика, потом прецизног мапирања поплавних ризика за
угрожена подручја коришћењем дронова и ЛИДАР технологије, као и хидролошко моделирање свих водотока и
сливних подручја у Републици Српској
и БиХ те су успостављени системи раног
упозоравања на поплаве који су увезани са јединицама локалне самоуправе и
Цивилном заштитом Републике Српске.

На основу наведеног се приступило
припреми Планова управљања поплавним ризицима који ће прецизирати оптималне краткорочне и дугорочне, инвестиционе али и мјере које не захтијевају
значајна капитална улагања, а које могу
значајно умањити ризике од поплава, на
примјер мјере пошумљавања сливних
подручја у узводним дијеловима слива.
Припремљен је нацрт Плана за слив
Врбаса, а у финалној фази је припрема планова за остала сливна подручја.
Овим плановима се дефинишу приоритетне активности и пројекти који на
најбољи могући начин штите грађане и
привреду од поплавних ризика.
Како се усвајањем ових планова
врши имплементација ЕУ директиве, у
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будућности можемо рачунати и на значајнију подршку фондова ЕУ у имплементацији пројеката.
Који су најважнији задаци сектора вода у блиској будућности?
- Најважнији задаци сектора управљања водама су дефинисани
постојећим стратешким и планским
документима у Републици Српској,
прије свега Стратегијом интегралног
управљања водама. Министарство
спроводи низ активности унапређења
инфраструктуре и јачања капацитета институција које ће обезбиједити
одржив систем управљања водама и
омогућити наставак развоја сектора,
што се односи како на област заштите
од поплава, која је у нарочитом фокусу
након поплава из 2014. године, тако и
даљи развој осталих области у сектору
управљања водама: водоснабдијевање
становништва, одводња и третман отпадних вода, а за нас је од изузетног
значаја и даљи развој иригационих
система у пољопривреди без којих је
усљед климатских промјена незамисли-
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ва дугорочно одржива пољопривредна
производња. Сви наведени задаци се
реализују на начин да се вода као непроцјењив ресурс нашег друштва штити
и рационално распоређује корисницима.
Који су остали кључни циљеви
даљег развоја сектора вода у Републици Српској?
- Поред наведених задатака и циљева, у наредном периоду биће неопходно
фокусирати се на унапређење области
водних услуга - водоснабдијевања становништва, прикупљања и третмана
отпадних вода, у складу са Програмом
унапређења сектора водних услуга у Републици Српској који је Влада усвојила
у текућој 2022. години. Ове услуге, које
представљају комуналне дјелатности
од највећег значаја за становништво и
привреду, до сада су биле у готово искључивој надлежности јединица локалне
самоуправе. Министарство је препознало могућност да се овај сектор значајно унаприједи и реформише, а намјера
Владе је да наше Министарство преузме
координишућу улогу у успостављању регулације водних услуга са циљем стварања претпоставки за ефикасан рад јавних комуналних предузећа и покретање
значајног инвестиционог циклуса у свим
јединицама локалне самоуправе.
Министарство је и до сада било
укључено у активности рехабилитације, надоградње или изградње инфраструктурних објеката, водоводних
система, постројења за третман воде,
мјера за енергетску ефикасност, које се
реализују на подручју читаве Републике
Српске. Пројекти се воде у сарадњи Министарства финансија и Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде са јединицама локалне самоуправе. Створен је финансијски оквир од око
130 милиона евра за изградњу система
водоснабдијевања и канализације и
унапређења рада комуналниух предузећа. До сада су партиципирале 32 локалне заједнице, а покретањем активности на републичком нивоу са циљем
имплементације Програма унапређења
сектора водних услуга очекујемо и значајно повећање нивоа инвестиција у
сектору, што ће за посљедицу имати
значајно повећање нивоа и квалитета
водних услуга за становништво и привреду Републике Српске.
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ИНВЕСТИЦИЈЕ У СЕКТОРУ ВОДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ,
ПО ЛОКАЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА - СРБАЦ

Реконструкција насипа и
пумпне станице „Повелич“,
чишћење каналске мреже
На подручју општине Србац до сада је уложено 6.920.291,03 КМ са ПДВ за
реконструкцију водопривредних објеката
Најзначајнији послови који су реализовани на подручју општине Србац
су реконструкција врбаско-савског
одбрамбеног насипа, реконструкција
пумпне станице „Повелич“ и чишћење
ободних канала ријеке Саве у оквиру

пројекта „Хитна помоћ и заштита од
поплава у Републици Српској“. Поред
овога, извршени су и одређени радови
хитне интервенције на ријеци Повелич
у циљу заштите од поплава.
Финансијска средства за инвес-

ПРЕГЛЕД МЈЕРА У СЕКТОРУ ВОДА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СРБАЦ
1. ПРОЈЕКАТ „ХИТНА ПОМОЋ И ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ“ (ИЗ КРЕДИТА ЕВРОПСКЕ
ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ)
1.1. 941 – Замјена мањих мостова, Горња Иња; Вриједност:
111.304,81 КМ са ПДВ;
1.2. WA 112 – Додатно главно чишћење ободних канала
ријеке Саве; Вриједност: 3.359.762,06 КМ са ПДВ;
1.3. NP7 – Повелич пумпна станица; Вриједност:
1.351.318,15 КМ са ПДВ;
1.4. 938 – Поправка насипа на десној обали ријеке Саве,
поправка мањих оштећења; 938.1 – Поправка насипа на
десној обали ријеке Саве, поправка већих оштећења; 938.2
– Поправка насипа на десној обали ријеке Саве, уклањање
војних бункера; Вриједност: 1.988.246,52 КМ са ПДВ;
2. МЈЕРЕ ФИНАНСИРАНЕ ПУТЕМ КРЕДИТА СВЈЕТСКЕ
БАНКЕ
2.1. Реконструкција руралне инфраструктуре; Вриједност:
108.532,00 КМ са ПДВ;
3. МЈЕРЕ ФИНАНСИРАНЕ ОД СРЕДСТАВА ЈУ „ВОДЕ
СРПСКЕ“
3.1. Рампа на одбрамбеном насипу Србац; Вриједност:
1.127,49 КМ са ПДВ;
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тиционе радове на подручју општине
Србац обезбиједила је Влада Републике Српске путем кредита од Европске
инвестиционе банке, а дио радова финансиран је и од кредитних средства
Свјетске банке и буџетских средстава.

ЗАВРШЕНИ ХИТНИ РАДОВИ НА ПОДРУЧЈУ СЕМБЕРИЈЕ

Повећање дотока воде из
Дрине у каналску мрежу
Јавна установа „Воде Српске“ и Јединица за координацију пољопривредних пројеката у
оквиру ресорног Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, током јула
ове године успјешно су реализовали хитне радове за повећање дотока воде из ријеке
Дрине у каналску мрежу у Семберији
Захваљујући хитним радовима за
повећање дотока воде из ријеке Дрине у каналску мрежу у Семберији, у изразито сушном периоду обезбијеђене
су довољне количине воде за системе
наводњавања у Семберији.
Приликом обиласка завршних радова на овом послу, директор ЈУ „Воде
Српске“ Мирослав Миловановић је истакао да је због високих температура на
глобалном плану, а самим тим и у Републици Српској, дошло до смањења нивоа
воде у системима за наводњавање.
- Захвални смо ресорном министарству и Јединици за координацију за
пројекте у пољопривреди који су експресно реаговали на иницијативу Јавне
установе „Воде Српске“, и у року од 24
сата смо заједнички кренули у радове прочишћавања доводног канала,
односно старог тока ријеке Дрине. На
овај начин смо обезбиједили довољне
количине воде за нашу уставну грађевину у Јањи одакле се вода даље дистрибуира у каналску мрежу, а самим тим
и повећава ниво подземних вода које
индиректно утичу на наводњавање, истакао је директор Миловановић.
Он је подсјетио да прије седам го-

дина није био ниједан хектар пољопривредног земљишта у Семберији под
системима за наводњавање, а данас
је око 3.000 хектара пољопривредних
површина у Семберији под системима
за наводњавање, све у складу са политикама које делегира Влада Републике
Српске преко ресорног министарства.
Директор Миловановић је најавио да
ће се проширење система за наводња-

радова издвојена из резервних средстава која су предвиђена у пројекту
изградње система за наводњавање.
Помоћник министра за ресор водопривреде Милан Гаврић истакао је да
су ови радови рализовани у најбољем
могућем тренутку за пољопривреду.
Мићо Живић, пољопривредник и
предсједник Мјесне заједнице Црњелово захвалио се представницима ре-

ПРИЈЕ СЕДАМ ГОДИНА НИЈЕ БИО НИЈЕДАН ХЕКТАР У СЕМБЕРИЈИ
ПОД СИСТЕМИМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ, А ДАНАС ЈЕ ОКО
3.000 ХЕКТАРА У СЕМБЕРИЈИ ОБУХВАЋЕНО СИСТЕМИМА
ЗА НАВОДЊАВАЊЕ, СВЕ У СКЛАДУ СА ПОЛИТИКАМА КОЈЕ
ДЕЛЕГИРА ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
вање наставити и у наредним годинама.
Директор Јединице за координацију
пољопривредних пројеката Стефан
Митровић истакао је да захваљујући
овим радовима вода из ријеке Дрине у
максималном капацитету може да се
преусмјери у каналски систем у Семберији, што ће у великој мјери помоћи
пољопривредницима у њиховом раду.
Митровић је додао да су финансијска
средства за реализацију ових хитних
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сорних институција на брзој реакцији,
захваљујући чему су системи за наводњавање у Семберији поново доведени у стање рада у пуном капацитету.
- На дијеловима гдје је уведено наводњавање значајно су појачани доприноси. У овој години све је функционисало добро док није установљен слабији
доток воде. Захваљујући брзој реакцији
наших институција, проблем је ријешен у
рекордном року, рекао је Живић.
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ОДРЖАНО БАЛКАНСКО ПРВЕНСТВО У ВЕСЛАЊУ

Вишеград и
Република Српска
добри домаћини
У Вишеграду је од 9. до 11. септембра одржано Балканско првенство
у веслању у којем је учествовало девет држава са око 400 учесника
Организатори Балканског првенства у веслању били су веслачки савези
Републике Српске и Босне и Херцеговине, и Веслачки клуб „Једрина“ из Вишеграда. Генерални покровитељ Балканског првенства у веслању у Вишеграду
је српски члан Предсједништва БиХ
Милорад Додик а организацију овог
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такмичења подржали су Влада Републике Српске, Министарство породице
омладине и спорта у Влади Републике
Српске, Јавна установа „Воде Српске“,
Општина Вишеград, Хидроелектрана
на Дрини и други.
Овај значајан спортски догађај
одржан је на ријеци Дрини са базом у
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објекту Јавне установе „Воде Српске“
гдје је смјештен интернационални веслачки центар. Вишеград и Република
Српска били су добри домаћини и на
прави начин је искориштена добра
прилика за промоцију спортског и туристичког потенцијала ријеке Дрине,
Вишеграда и Републике Српске.
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ВОДНО БОГАТСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ТАРА

И
Л
О
В
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А
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О
К
РИЈЕКА

Ријека Тара је истинско природно богатство и једна од најпопуларнијих
туристичких дестинација у Републици Српској
Ријека Тара настаје од двије мање
ријеке Опасанице и Веруше испод
планине Комови у Црној Гори. Укупна дужина Таре је 146,4 километра
а посљедњих 30-ак километара овог
водотока представља границу између
Црне Горе и Републике Српске, односно БиХ. На крају свог тока, код мјеста
Шћепан Поље ријека Тара заједно са
ријеком Пивом чини ријеку Дрину.
Кањон ријеке Таре са највећом дубином од око 1.300 метра један је од
најдубљих и најљепших у Европи и цијелом свијету. Јединственост кањона Таре
одликује се стрмим обалама и шумама
које се уздижу изнад воде до високих
планинских литица и врхова. Љепоту
природе употпуњују пјенушави слапови
и зелено-плаво-тиркизна боја воде. Због
свега тога, кањон ријеке Таре привлачи
велики број љубитеља природе, туристе и авантуристе из цијелог свијета. Посебна вриједност је квалитет воде која
може да се пије скоро цијелим током
ријеке Таре, због чега Тара има статус
највећег природног резервоара питке
воде у Европи. Због тога ријеку Тару
често називају и „Суза Европе“ и налази
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РИЈЕКА ТАРА ЈЕ
НАЈВЕЋИ ПРИРОДНИ
РЕЗЕРВОАР ПИТКЕ
ВОДЕ У ЕВРОПИ
И НАЛАЗИ СЕ НА
ЛИСТИ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРИРОДНИХ
ПОДРУЧЈА УНЕСКО-А
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се на листи заштићених природних подручја УНЕСКО-а. Ријека Тара је богата
и рибом, посебно поточном пастрмком,
младицом и липљеном, због чега привлачи велики број риболоваца.
Тара је нарочито привлачна за
љубитеље спортова на дивљим водама, посебно у доњем току гдје прави
најатрактивније букове. Љубитељи
рафтинга из цијелог свијета сваке године долазе у Републику Српску, у Фочу,

ТАРА ЈЕ ПОСЕБНО
ПРИВЛАЧНА ЗА
ЉУБИТЕЉЕ СПОРТОВА
НА ДИВЉИМ ВОДАМА,
НАРОЧИТО У ДОЊЕМ
ТОКУ ГДЈЕ ТАРА ПРАВИ
НАЈАТРАКТИВНИЈЕ
БУКОВЕ
гдје са фочанским рафтерима уживају
у чарима спуштања ријеком Таром, од
локалитета Брштановица до Шћепан
Поља. На овој дионици која је дугачка
око 25 километара је 2009. године одржано и Свјетско првенство у рафтингу.
У кањону Таре постоје и бројни
извори који се уливају у Тару. Далеко
најљепша је чувена ријека Шипчаница која је као и ријека Тара, сама по
себи, природни бисер Републике Српске. Шипчаница извире на десној обали
ријеке Таре, на платоу кањона Таре код
Златног бора, и потом тече према Тари
кроз мали оштри кањон са више водопада и базена, уљепшавајући амбијент
нетакнуте природе.
Једноставно је - кањон ријеке Таре
мора да се посјети, види и осјети. Јер,
ко год доживи Тару, заљуби се у ту
ријеку и природу која је окружује. Тара
је ријека која се воли.

Долина ријеке Таре у Републици Српској
проглашена заштићеним подручјем
Ове године, Влада Републике Српске прогласила је долину ријеке Таре
заштићеним подручјем - Парк природе „Тара“, који се простире на подручју
општине Фоча у укупној површини од 14.453,38 хектара, а чије основне
вриједности чине клисурасто-кањонска долина ријеке Таре са бројним брзацима, слаповима и буковима, живописни пејзажи, разноврсни екосистеми
и станишта, те реликтне и ендемичне биљне заједнице.
Према овој одлуци, на цјелокупној површини Парка природе „Тара“ установљавају се режими заштите другог и трећег степена а управљање Парком
повјерава се Јавном предузећу шумарства „Шуме Републике Српске“, Шумском газдинству „Маглић“ у Фочи.
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СТРУЧНИ УГАО

Изградња малих
хидроелектрана на каналском
систему у Семберији
ПИШЕ: Будимир Игњатов, дипломирани правник
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА; СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Основну каналску мрежу на подручју Семберије чине примарни канали:
Главни ободни канал (ГОК), Мајевички
ободни канал (ГОК) и Дашница. Изградњом спојног канала Дрина – Глоговац са водозахватом на ријеци Дрини каналски систем је добио адекватан
вишенамјенски водопривредни значај,
у погледу рјешавања виталних водопривредних и осталих потреба подручја
Семберије. Остали примарни канали су:
Спојни канал Дашница – МОК (СПОК),
канал Глоговац, канал Стара Дашница,
канал Селиште.
Након више деценија, Јавна установа
„Воде Српске“ Бијељина и Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде на подручју Града Бијељина покренули су и реализовали низ пројеката на
реконструкцији, обнови и модернизацији каналске мреже, а који су имали за
циљ да главну каналску мрежу доведу
у потпуно функционално стање како за
заштиту од спољашњих и брдских вода
у периодима поводња, тако и за потребе
транспорта вода захваћених из ријеке
Дрине намјењених за наводњавање у
сушним периодима године.
Улога каналског система Семберије
је сљедећа:
- Прихвата и спроводи воде са сливног подручја канала Глоговац и властитог слива и одводи у ријеку Саву;
- Овим каналом омогућено је одводњавање мелиорационог подручја
Бијељина IV, на површинама од 3.500
хектара;
- Водозахватом на ријеци Дрини,
обезбијеђен је минимални протицај у
каналу од 10,00 метара кубних у секунди (максимални протицај 30,00 м3/с),
за потребе Семберије и то: насеља дуж
тока и град Бијељина добили су сталан
ток, обезбијеђен је неопходан минимум
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протицаја у каналу Дашница за испуштање ефлуента отпадних вода града
и индустрије Града Бијељина.
Сагледавајући наведене техничке
и остале елементе каналске мреже
Семберије, Стратегије интегралног
управљањама водама, Стратегије раз-

тема коришћењем постојећих водних и
земљишних ресурса у Семберији.
По основу наведених констатација
може се закључити да постојећи каналски систем, са водозахватом на
ријеци Дрини у постојећем стању, посједује развојни потенцијал кога у што у
краћем року треба искоритити.
Приоритетна намјена канала је
заштита од великих вода, али она је
од значаја у периодима наиласка поплавних таласа, дакле то је периодично
и практично непредвидиво. Оно што
је веома битно је да ова приоритетна
намјена ни у једном тренутку не може
бити угрожена радом или намјеном
других корисника.
Друга намјена је наводњавање, и
она спада у периодичне, односно наводњавање се врши у вегетативном
периоду почев од априла мјесеца закључно са крајем септембра. Дакле,
овдје постоји реални дисбаланас, а
то је да у периоду када су природни
дотоци најмањи, потреба за наводњавањем је највећа.
Трећа намјена је искоришћење
енергетског потенцијала воде у кана-

СА ОБЈЕКТИМА МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА
МОЖЕ СЕ ЗНАЧАЈНО УНАПРИЈЕДИТИ
РЕГУЛИСАЊЕ ПРОТИЦАЈА ВОДЕ И СПРИЈЕЧИТИ
ПОПЛАВНИ ДОГАЂАЈИ, УНАПРИЈЕДИТИ РАД
СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ИСКОРИСИТИ
ПРОТОК ВОДЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
воја пољопривреде Републике Српске
и остале расположиве пројектне документације, проведених истраживања из
области пољопривреде и водопривреде на подручју Семберије, евидентне су
могућности развоја иригационих сис-
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лима у циљу производње електричне
енергије. Ова намјена је сврсисходна
и могућа и одвијала би се у току цијеле
године.
Због свега тога, Јавна установа
„Воде Српске“ Бијељина је извршила

НА КАНАЛСКОМ СИСТЕМУ У СЕМБЕРИЈИ
ПРЕДВИЂЕНА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЧЕТИРИ
ЕНЕРГЕТСКА ОБЈЕКТА УВЕЗАНА У
СИСТЕМ МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА:
МХЕ „АТЦ“, МХЕ „ВОДОЗАХВАТ“,
МХЕ „ГРАДАЦ“ И МХЕ „БУРУМ“
анализу могућности градње система
малих хидроелектрана на главном каналском систему у Семберији, која је показала да се потпуним и синхронизованим управљањем каналским системом
Дрина - Глоговац – Дашница – Мајевички ободни канал – Главни ободни канал

– Сава, са објектима малих хидроелектрана, може значајно унаприједити регулисање протицаја воде и спријечити
поплавни догађаји, унаприједити рад
система за наводњавање и искорисити
проток воде за производњу електричне
енергије, посебно јер се мале хидрое-

Погодности малих хидроелектрана
Тенденција у свијету је да се фосилни енергенти замјене обновљљивим изворима енергије. При томе се као једно од најједноставнијих и најприступачнијих рјешења намеће веће коришћење
хидропотенцијала гдје је то могуће. Од почетка производње електричне енергије хидроелектране су биле на првом мјесту обновљивих извора који су коришћени за производњу. У данашњој ситуацији
конвенционалне велике хидроелектране захтијевају плављење великих површина земљишта са озбиљним еколошким посљедицама и
великим трошковима. Са друге стране, адекватно дизајниране мале
хидроелектране доносе низ погодности. Поред директне користи
од производње електричне енергије коришћењем хидроенергије,
мале хидроелектране лако се интегришу у окружење и искључују
негативне утицаје на околину, а могу добро да послуже и за регулисање протицаја воде.
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лектране поуздано добро интегришу у
локалне еко-системе.
У складу са горе наведеним, путем
Министарства енергетике и рударства
Републике Српске покренута је процедура за уступање постојећег Уговора о
концесији за изградњу малих хидроелектрана на каналском систему, који је
Влада Републике Српске закључила са
концесионаром „АБН Електране“ д.о.о.
Према важећем уговору о концесији на каналском систему у Семберији
предвиђена је изградња четири енергетска објекта увезана у систем малих
хидроелектрана:
- МХЕ „АТЦ“ снаге 100 киловата и годишње производње 0,556 гигават-сати;
- МХЕ „Водозахват“ снаге 300 киловата и годишње производње 1,33 гигават-сати;
- МХЕ „Градац“ снаге 240 киловата
и годишње производње 1,658 гигават-сати;
- МХЕ „Бурум“ снаге 480 киловата
и годишње производње 3,144 гигават-сати.
За мале хидроелектране „АТЦ“
и „Бурум“ претходни концесионар је
прибавио грађевинске дозволе, а за
мале хидроелектране „Градац“ и „Водозахват“ обезбијеђени су локацијски
услови.
Преузимањем ове концесије Јавна
установа „Воде Српске“ преузела је сва
права и обавезе које проистичу из наведеног уговора о концесији, наставила
активности из уговора о концесији које
су започете, са намјером да у потпуности реализује концесиони пројекат.
Јавна установа „Воде Српске“ планира да изградњом и пуштањем у рад
малих хидроелектрана оствари компензацију са Електропривредом Републике Српске, за електричну енергију
коју утроши превасходно радом црпних станица уз Савски насип, гдје је у
периоду великих поплава 2014. године
остварена потрошња енергије у износу
од преко 800.000 КМ.
Такође, планирани поврат инвестиције је од 8-10 година а након тог
периода Установа би приходовала значајна средства у буџет са којим би се
вршило текуће и инвестиционо улагање
у водопривредне објекте широм Републике Српске.
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Бања Лука: Пошумљавање у
сливовима Врбаса и Врбање
Пошумљавање представља квалитетно и адекватно природно рјешење за
заштиту од бујичних поплава
Искориштење природних рјешења у сврху одбране од поплава
једно је од дугорочних стратешких
опредјељења надлежних институција Републие Српске. Једно од тих
рјешења је пошумљавање појаса
поред водотока јер су шуме изузетно
користан систем који значајно утиче
на стање вода. Шуме одржавају водну равнотежу у простору, учвршћују
земљиште, спречавају ерозију и
сушење земљишта и омогућавају
земљишту да упије велику количину
падавинских вода, чиме се спречава
нагло пуњење водотока. Због свега
тога пошумљавање представља квалитетно и адекватно природно рјешење за заштиту од бујичних поплава.
На ужем и ширем урбаном подручју Града Бања Лука регистровано
је 49 бујичних водотока у сливу ријека
Врбас и Врбања. Да би се у будућности
спријечило штетно дјеловање бујичних
поплава Врбаса и Врбање и њихових притока, ресорно Министарство
пољопривреде, шумараства и водопривреде је поред програма изградње
заштитних објеката покренуло и активности пошумљавања у сливовима
Врбаса и Врбање, као и подизање
засада топола на плавним подручјима ријека Врбас и Сава. Ове мјере ће
побољшати заштиту од штетног дјеловања вода и допринијети љепшем
природном амбијенту ових ријека.

Подизање засада
поред ријеке Саве
Јавна установа „Воде Српске“ 2021.
године започела је и пошумљавање
заштиттног појаса поред ријеке Савског насипа на поплавним подручјима Србачко-ножичке равни, Лијевче
поља и Дубичког поља. На подручју
Градишке извршено је подизање
засада шумског заштитног појаса дужине 300 метара и ширине 45
метара у небрањеном дијелу дуж
Савског насипа. Засађено је 800 стабала евро-америчке тополе у циљу
заштите од поплава и смањења ризика од ерозије земљишта. У наредном периоду планирано је подизање
још оваквих засада поред Савског
насипа.

ЈАВНА УСТАНОВА „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА Милоша Обилића 51, 76300 Бијељина; +387 55 201 784; bijeljina@voders.org
СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА ОБЛАСНИМ РИЈЕЧНИМ СЛИВОМ САВЕ: Милоша Обилића 51, 76300 Бијељина; +387 55 220 360; bijeljina@voders.org
ПОДРУЧНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПОДСЛИВ РИЈЕКЕ ВРБАС - БАЊА ЛУКА: Милана Радмана 10, 78000 Бања Лука; +387 51 215 485; banjaluka@voders.org
ПОДРУЧНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПОДСЛИВ РИЈЕКЕ БОСНЕ - ДОБОЈ: Војводе Мишића 22, 74000 Добој; +387 53 200 570; doboj@voders.org
ПОДРУЧНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПОДСЛИВ РИЈЕКЕ УНЕ - ПРИЈЕДОР: Алеја Козарског одреда 4, 79101 Приједор; +387 52 240 330; prijedor@voders.org
ПОДРУЧНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПОДСЛИВ РИЈЕКЕ ДРИНЕ - ЗВОРНИК: Светог Саве бб, 75400 Зворник; +387 56 215 990; zvornik@voders.org
СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА ОБЛАСНИМ РИЈЕЧНИМ СЛИВОМ ТРЕБИШЊИЦЕ: Српска 2, 89101 Требиње; +387 59 245 510; trebinje@voders.org
СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА ПОПЛАВНИХ ПОДРУЧЈА СЕМБЕРИЈЕ, ПОСАВИНЕ И ИВАЊСКОГ ПОЉА: Рачанска 29, 76300 Бијељина; +387 55 201 903
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОПЛАВНО ПОДРУЧЈЕ СЕМБЕРИЈЕ И ПОСАВИНЕ: Рачанска 29, 76300 Бијељина; +387 55 201 903
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОПЛАВНО ПОДРУЧЈЕ ИВАЊСКО ПОЉЕ - БРОД: Светог Саве бб, 74450 Брод; +387 53 610 471; brod@voders.org
СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА ПОПЛАВНИХ ПОДРУЧЈА СРБАЧКО-НОЖИЧКЕ РАВНИ, ЛИЈЕВЧЕ ПОЉА И ДУБИЧКЕ РАВНИ:
Авде Ћука 11, 78400 Градишка; +387 51 815 050; gradiska@voders.org
СЕКТОР ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ИТ: +387 51 215 485
СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ: +387 55 211 516
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ: +387 55 222 480
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: +387 55 226 033
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