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ИНТЕРВЈУ МИЛАН ТРНИНИЋ
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ВОДЕ СРПСКЕ“
- СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Успјешно финансијско
пословање Установе
у 2021. години
На основу финансијских показатеља можемо да кажемо да је 2021. година била
стабилна и веома успјешна за Јавну установу „Воде Српске“. То се, прије свега, односи
на остварене приходе од обрачуна и прикупљања посебних водних накнада
Милан Трнинић, помоћник директора Јавне установе „Воде Српске“ - Сектор за економско-финансијске послове,
каже у интервјуу за наш билтен да је
Установа у 2021. години имала успјешно финансијско пословање, у складу са
утврђеним финансијским планом.
- Имали смо успјешно извршење
годишњег буџета Јавне установе „Воде
Српске“ за 2021. годину, који је према
одобрењу Владе Републике Српске утврђен на износ од 10.750.000,00 конвертибилних марака. Извршење буџета
у потпуности је реализовано према утврђеном годишњем плану.
Како бисте генерално оцијенили
пословање Јавне установе „Воде
Српске“ у 2021. години?
- На основу финансијских показатеља можемо да кажемо да је ова година била стабилна и веома успјешна
за нашу установу. То се, прије свега,
односи на остварене приходе од обрачуна и прикупљања посебних водних
накнада. Мада се коначни резултати о
годишњем приходу по основу водних
накнада закључују почетком наредне године, ако се настави овај тренд
до краја године очекујемо да ћемо у
2021. години имати рекордну наплату
посебних водних накнада. Овај резултат још више добија на значају ако се
узме у обзир отежано функционисање
цјелокупног друштва због пандемије
корона вируса.
Да ли сте задовољни реализа-
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цијом осталих послова у оквиру
Сектора за економско-финансијске
послове у 2021. години?
- За овај сектор је најважнија
чињеница да је Установа у 2021. години имала успјешно извршење годишњег буџета у складу са годишњим
планом на који је сагласност дала Влада Републике Српске и ресорно министарство. То значи да је Установа уредно реализовала све своје финансијске
обавезе и потраживања и са те стране
смо задовољни. Такође, редовно се
измирују и све обавезе према запос-

водопривреде, Министарством финансија, Пореском управом, АПИФ-ом, ревизијом и осталима. Можемо рећи да
смо током ове године и у том погледу
имали успјешну и коректну сарадњу са
свима.
Каква је била 2021. година по
питању инвестиција?
- И у том погледу смо имали једну
динамичну годину у којој је окончан
један вишегодишњи инвестициони циклус у водопривреди Републике Српске (2014-2021) у којем су имплементирана значајна средства у пројекте

НАЈВАЖНИЈЕ ЗА РАД СЕКТОРА ЗА
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЈЕСТЕ
ДОСЛЕДНА ПРИМЈЕНА И ПРОВОЂЕЊЕ
ФИНАНСИЈСКИХ, РАЧУНОВОДСТВЕНИХ И
ДРУГИХ ПОЗИТИВНИХ ЗАКОНСКИХ
ПРОПИСА И УСКЛАЂЕНОСТ НАШИХ
АКТИВНОСТИ СА РЕЛЕВАНТНИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ленима. Оно што је најважније за рад
Сектора за економско-финансијске
послове јесте доследна примјена и
провођење финансијских и рачуноводствених и других позитивних законских
прописа и усклађеност наших активности са релевантним институцијама
Републике Српске - ресорним Министарством пољопривреде, шумарства и
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заштите од поплава у Републици Српској. У оквиру пројекта „Хитне помоћи
и заштита од поплава у Републици
Српској“ инвестирано је око 100 милиона конвертибилних марака из кредита Европске инвестиционе банке а из
Фонда солидарности Републике Српске издвојено је око 24 милиона марака за пројекте санације оштећених

ЗАХВАЉУЈУЋИ
ДОБРИМ
РЕЗУЛТАТИМА
У 2021. ГОДИНИ
СТВОРЕНИ СУ
ПРЕДУСЛОВИ
ЗА ПОВЕЋАЊЕ
ОСНОВНОГ
БУЏЕТА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ
„ВОДЕ СРПСКЕ“
У СЉЕДЕЋОЈ
ГОДИНИ

водопривредних објеката у поплавама
2010. и 2014. године. Поред ова два
велика инвестициона пројекта за чију
је реализацију била задужена Јавна установа „Воде Српске“, инвестиције у водопривреду из ресорног Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде ишле су и преко других субјеката,
прије свега преко Јединице за координацију пољопривредних пројеката и локалних заједница, из више различитих

извора финансирања. Ове године, упоредо за завршетком једне инвестиционе фазе започео је нови инвестициони
циклус (2021-2024) преко Јавне установе „Воде Српске“ и то са средствима од
око 37 милиона конвертибилних марака која је обезбиједила Влада Републике Српске путем још једног повољног
кредита Европске инвестиционе банке.
Из тих средстава у наредном периоду
ће бити започете и завршене неке ве-

УПОРЕДО ЗА ЗАВРШЕТКОМ ЈЕДНЕ
ИНВЕСТИЦИОНЕ ФАЗЕ ЗАПОЧЕО ЈЕ НОВИ
ИНВЕСТИЦИОНИ ЦИКЛУС (2021-2024)
ПРЕКО ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ВОДЕ СРПСКЕ“ И ТО СА
СРЕДСТВИМА ОД ОКО 37 МИЛИОНА МАРАКА
КОЈА ЈЕ ОБЕЗБИЈЕДИЛА ВЛАДА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
3

ома важне мјере заштите од поплава
у Републици Српској. Реализацију свих
инвестиционих пројеката прати и Сектор за економско-финансијске послове,
и у координацији са директором Установе, са надзорним органом и надлежним министарствима у Влади Републике Српске, усмјеравају се финансијска
средства за те пројекте.
Какви су планови и очекивања
за 2022. годину?
- Ми већ интензивно припремамо
финансијски план Установе за наредну
годину. Захваљујући добрим резултатима у 2021. години створени су предуслови за повећање основног буџета
Јавне установе „Воде Српске“ у сљедећој години. То би требало да омогући
даље јачање установе у сваком смислу
- инфраструктурно, организационо и кадровски, па следствено томе очекујем
да ће 2022. година бити још успјешнија
за Јавну установу „Воде Српске“.
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ИНВЕСТИЦИЈЕ У СЕКТОРУ ВОДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ,
ПО ЛОКАЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА - ТРЕБИЊЕ (2014-2021)

Изградња система за
наводњавање као приоритет
У изградњу система за наводњавање на подручју Града Требиња инвестирано је
9.999.041,00 КМ са ПДВ, од средстава из кредита Свјетске банке
На подручју Града Требиње до сада
је инвестирано укупно 10.435.246,97
конвертибилних марака са ПДВ, од
чега је највише средстава утрошено
за изградњу модерног система за наводњавање што је била и најважнија
потреба на подручју Града Требиње по
питању инвестиција у водопривреду.
Средства за овај пројекат обезбјеђена су из кредита Свјетске банке. Јавна
установа „Воде Српске“ је од својих
буџетских средстава финансирала остале неопходне радове на подручју Града Требиње који се односе на уређење
водотокова и послове заштите од поплава. У наредном периоду планиране
су нове инвестиције на подручју Града
Требиње, како у дијелу даље изградње
система за наводњавање тако и у дијелу заштите од поплава.
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Снимање из ваздуха
доњег тока Дрине

ПРЕГЛЕД МЈЕРА У СЕКТОРУ ВОДА НА
ПОДРУЧЈУ ТРЕБИЊА (2014-2021):

Јавна установа „Воде Српске“, уз помоћ Хеликоптерског сервиса Републике Српске, у новембру је реализовала
снимање из ваздуха доњег тока ријеке Дрине, у сврху планирања радова заштите обала ријеке Дрине.
На захтјев директора Јавне установе „Воде Српске“ Мирослава Миловановића и након одобрења предсједника
Владе Републике Српске Радована Вишковића, Хеликоптерски сервис Републике Српске је 19. новембра 2021. године
организовао лет хеликоптером дуж доњег тока ријеке Дрине, током којег је из ваздуха снимљена планирана дионица
обале ријеке Дрине.
На основу овог снимања и других метода биће установљене критичне тачке у доњем току ријеке Дрине, након
чега ће се приступити изради пројеката и извођењу радова
на тим локацијама.

1. УЛАГАЊА ИЗ КРЕДИТА СВЈЕТСКЕ БАНКЕ
1.1. Изградња система за наводњавање; Вриједност:
9.999.041,00 КМ са ПДВ;

Неистините информације
о експлоатацији шљунка
у Републици Српској

2. УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЈУ „ВОДЕ
СРПСКЕ“
2.1. Регулација дијела водотока ријеке Сушице; Вриједност:
28.101,18 КМ са ПДВ;
2.2. Главни пројекат наводњавања пољопривредних површина у Граду Требиње; Вриједност: 47.970,00 КМ са ПДВ;
2.3. Регулација дијела водотока ријеке Сушице; Вриједност:
34.624,16 КМ са ПДВ;
2.4. Регулација дијела корита ријеке Сушице (дионице 1 и
3); Вриједност: 52.035,21 КМ са ПДВ;
2.5. Хидролошко-морфолошка и хидрауличка анализа у
циљу дефинисања поплавних линија од Добромана до Мареве Љути; Вриједност: 29.950,00 КМ са ПДВ;
2.6. Идејни пројекат рјешења заштите од поплава Петрова;
Вриједност: 28.665,00 КМ са ПДВ;
2.7. Систем за наводњаавње у Требињу - изградња водоводног цјевовода; Вриједност: 41.086,89 КM са ПДВ;
2.8. Мост на бујици Брова у Љубомирском пољу; Вриједност: 34.980,94 КМ са ПДВ;
2.9. Уговор о пружању услуга израде елабората за обласни
ријечни слив Требишњице; Вриједност: 10.881,00 КМ са ПДВ;
2.10. Уговор о извођењу радова на регулацији дијела корита ријеке Заломке; Вриједност: 66.357,95 КМ са ПДВ;
2.11. Уговор о извођењу радова на санацији дијела порушених бетонских зидова ободног канала „Око“, Град Требиње;
Вриједност: 36.983,64 КМ са ПДВ;
2.12. Пројекат регулационих прагова у сливу ријеке Сушице;
Вриједност: 24.570,00 КМ са ПДВ;

Поједини медији 21. октобра 2021. објавили су прилоге
о уличној акцији неформалних група грађана „За легалну и
контролисану експлоатацију шљунка у сливу ријеке Босне“
и „Зауставимо нелегалну експлоатацију шљунка на подручју Зворника“ под називом „Да ли су нам ријеке криве“,
која је одржана у Бијељини. Том приликом активисти поменутих група у јавност су изнијели неистините информације о
експлоатацији шљунка на подручју Републике Српске.
Према медијским наводима, господин Љубинко Ђурић
из Добоја навео је да на подручју Семберије „постоји само
једна легелна локација на којој се налази шљункара, а то
је у Јањи“ и да „све оно што се копа на подручју Града
Бијељина, копа се изван Јање и то је практично нелегална експлоатација шљунка“. Јавна установа „Воде Српске“
одмах је упозорила јавност Републике Српске да се ради о
неистинитим информацијама.
Наиме, према евиденцији ЈУ „Воде Српске“, у 2021. години активно је девет уговора за одржавање ријечног корита,
дислокације и вађења материјала из водотока на територији Републике Српске, за ријеку Дрину, на подручју Града
Бијељина, и то са сљедећим извођачима: Бијељина пут доо,
Бијељина; ЦСП доо, Бијељина; ПГП Градитељ доо, Бијељина; Бук промет доо, Бијељина; ДИС компани доо, Бијељина;
Јовић СД доо, Угљевик; ДМС компани доо, Бијељина.
Поред тога, важно је напоменути да дио земљишта у
доњем току ријеке Дрине спада у недефинисано погранично подручје између Републике Српске и Републике Србије,
и да на том подручју постоји и више легалних шљункара по
дозволама које је издало Јавно предузеће „Србијаводе“.
Такође, јавност треба да зна да су на промотивним материјалима поменутих неформалних група грађана приказане фотографије дивљих шљункара које се не налазе на
водном земљишту Републике Српске.
Јавност Републике Српске треба да зна да нелегална
експлоатација шљунка у мањем обиму свакако постоји, али
да надлежне институције Републике Српске, свака у складу
са својим законским надлежностима, константно раде на
томе да се искоријене све нелегане радње.
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Пошумљавање заштитног
појаса дуж Савског насипа
Стратешко опредјељење ЈУ „Воде Српске“ је да се у систему заштите од поплава, уз
изградњу насипа и обалоутврда што више користе и природни потенцијали попут шума
Јавна установа „Воде Српске“ започела је пошумљавање заштитног
појаса дуж Савског насипа са циљем
искориштења природних ресурса за
одбрану од поплава.
Сектор за одржавање водопривредних објеката поплавних подручја
Србачко-ножичке равни, Лијевче
поља и Дубичког поља, на подручју
Градишке извршио 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. Сви послови око подизања
овог шумског засада, који су укључивали набавку садница, крчење и равнање терена, обиљежавање мјеста
садње, бушење рупа и садњу, извршени су са средствима, механизацијом и
радном снагом Јавне установе „Воде
Српске“. Са тиме је приведена култури
претходно деградирана површина под
шибљем у инундационом појасу.
Вода и шуме су обновљива природна богатства која су међусобно зависна. Посматрано из угла хидрологије,
шуме су изузетно користан систем који
значајно утиче на стање вода. Шуме
одржавају водну равнотежу у простору,
учвршћују земљиште, спречавају ерозију и сушење земљишта и омогућавају
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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
земљишту да упије велику количину падавинске воде, чиме се спречава нагло
пуњење водотока. Значајна функција
шумског заштитног појаса је и што пружа одређени степен заштите насипа од
високог поплавног таласа и вјетра а
има и посебан значај у очувању квалитета и квантитета водних ресурса. Узи-
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мајући у обзир све наведене чињенице,
подизање нових шума са брзорастућим
врстама које подносе плављење као и
одржавање постојећих шума на површинама којима управља Јавна установа „Воде Српске“, намеће се као важан
задатак у пословима одбране од поплава у будућности.

ПРОЈЕКАТ „ИЗРАДА МАПА ЕРОЗИЈЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА
ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ“

Мјере на подручју Фоче,
Модриче, Вукосавља, Требиња,
Ивањског поља и Лијевче поља
Реализација овог пројекта започела је у септембру 2020. године а све пројектне
активности требало би да буду окончане до марта 2023. године
У оквиру пројекта „Израда мапа ерозије и пројектовање инфраструктуре за
заштиту од поплава у Босни
и Херцеговини“ који финансира Европска унија, реализују се и четири пројектна
задатка за подручје Републике Српске који укључују
израду техничке документације за инфраструктуру
за заштиту од поплава за
одабране приоритетне дионице сливова ријеке Саве и ријеке
Требишњице у Републици Српској.
Израда идејног и главног пројекта
регулације ријеке Босне на подручју
општина Модрича и Вукосавље у дужини од шест километара за крајњи циљ
има спречавање плављења које изазивају велике воде узроковане великим
падавинама које су све учесталије на
нашем подручју.
Задатак израде идејног и главног
пројекта одводње Петровог поља на
подручју Града Требиње има за циљ израду пројектно-техничке документације
одводње, водећи рачуна о условима течења у главном одводном каналу према ријеци Требишњици. Елиминисањем

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ
ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ УКЉУЧУЈУ
ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА
ИНФРАСТРУКУРУ ЗА
ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА
проблема појаве поплава у Петровом
пољу створиће се услови за култивисање обрадивих површина и интензивирање пољопривредне производње.
Израдом идејног и главног пројекта санације и реконструкције каналске
мреже у Ивањском и Лијевче пољу до-
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биће се техничко рјешење
санације система одводње и
то 25 километара мреже за
Ивањско поље и 45 километара мреже за Лијевче поље.
Задатак израде идејног и
главног пројекта регулације
ријеке Дрине у дужини од
1,8 километара и регулације
ријеке Ћехотине у дужини од
1,3 километра, све у урбаном
дијелу Фоче, треба да обезбиједи значајно умањење
поплавног ризика али и провођење активности планирања потпуног уређења
простора у Фочи. Уређењем, стабилизацијом обала и доградњом заштитних
објеката, урбано подручје Фоче добиће
захтијевани ниво заштите од штетног
дјеловања вода. Такође, уз ове активности Фоча треба да се „спусти“ на
Дрину што ће омогућити и изградњу
припадајућих архитектонских, рекреативних и осталих пратећих садржаја на
потезу водног тока Дрине и Ћехотине
кроз Фочу.
У оквиру овог пројекта реализује
се и пројектни задатак израде карте
ерозије за територију Федерације БиХ
и Брчко Дистрикта.
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ПРОЈЕКАТ „WACOM“

Укључивање циљних група
у активности око изненадних
загађења и поплава
ПИШЕ: Данијела Ждрале
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Пројекат „Wacom“ који има прекогранични карактер у 2021. години
значајано је допринио да се анализира тренутно стање у области одбране
од поплава, изненадног загађења и
управљања у ванредним ситуацијама
на простору Републике Српске, односно БиХ, и у сусједним државама Србији,
Хрватској и Словенији. Овај пројекат се
највећим дијелом финансира из фондова ЕУ а током 2021. године реализован
је већи број радионица с циљем да се
анимира што већи број учесника од
значаја са локалног, ентитетског, државног и међународног нивоа.
Прва радионица у БиХ одржана је
у мају 2021. године а током ове године
активирано је укупно око 30 различитих институција у БиХ са више од 50
учесника који су дали значајан допринос у раду пројекта „Wacom“. Повратна реакција учесника је у позитивном
контексту отворила велики број тема
које су присутне дужи период на нашим ријечним сливовима (акценат на
сливове ријеке Саве-дистрикт/водно
подручје), и на којима је потребно радити у континуитету и са већим ентузијазмом. Прикупљене информације ће бити
укомпоноване у јединствени документ,
својеврсну анализу у области цивилне
заштите, управљања водама и ријечне
пловидбе везано за ванредне ситуације
у случају изненадног загађења и поплава на подручју БиХ.
Да би се дефинисао заједнички
оквир за комуникацију са циљном јавношћу/групама, након радионица по
државама региона (одржане су укупно
четири у оквиру пројекта), припремљене су у септембру мјесецу прве регионалне радионице (три), укључивши
партнере и циљне групе. Након заједничког међудржавног развоја страте-
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гија које дефинишу практичну примјену
протокола, сродних алата, комуникационих процеса и специфичне улоге
заинтересованих страна у међудржавном управљању ванредним ситуацијама, настављен је процес ка стварању
полазне тачке за припрему „table top

виру Сава-ГИС и Сава-ХИС система, у
чему ћу главну улогу одиграти „Wаcom“
пројекат, кроз сарадњу са циљаним
групама и пројектним партнерима. Након мапирања институција и процедура
у вези са координисаним планирањем
и одговором, у припреми је и Стратегија за имплементацију протокола оквирног споразума о сливу ријеке Саве.
Планиране активности у 2022. годи-

ТОКОМ 2021. ГОДИНЕ АКТИВИРАНО ЈЕ УКУПНО ОКО
30 РАЗЛИЧИТИХ ИНСТИТУЦИЈА У БИХ СА ВИШЕ
ОД 50 УЧЕСНИКА КОЈИ СУ ДАЛИ ЗНАЧАЈАН ДОПРИНОС
У РАДУ ПРОЈЕКТА „WACOM“
exercises“ вjежбе (ТТХ), а које се планирају одржати у мају 2022. године.
Током регионалних радионица, које
су одржане у Брежицама, Славонском
Броду и Жупањи, анализирани су сценарији ТТХ, као и улоге различитих институција у вјежбама. Укључивање циљних
група у пилот акције и ТТХ допринијеће
укупном квалитету пројекта и резултатима. Концепт спровођења отворених
дискусија о улогама и улози различитих
институција у случају поплава и случајног загађења са прекограничним ефектима такође ће омогућити лакшу имплементацију ФАП алата (Force Alignment
Plan) у каснијим фазама пројекта.
Представници Савске комисије
су истакли значај допуне алата у ок-
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ни садрже пилот акције, дефинисање
процеса, сценарија и улога различитих
учесника. Надограђени алати ће бити
представљени на другим регионалним
радионицама, које ће повезати све заинтересоване стране (управљање водама,
цивилна заштита и остали), из земаља
чланица „Wacom“ пројекта. На такав
начин ће се искуства и алати развијени
током процеса прекограничне сарадње
подијелити са цијелом заједницом, а
упоредо ће се извршити проширење
обима пројекта и шира имплементација
кроз коју ће се сaкупити важне информације у погледу одржаних пилот акција, развити и тестирати процедуре и
алати за побољшани одговор у случајевима прекограничних катастрофа.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

Редовна реализација свих
планираних послова
У току 2021. године сви послови у надлежности Одјељења за финансијскорачуноводствене послове завршени су у складу са годишњим планом
У Одјељењу за финансијско-рачуноводствене послове у оквиру Сектора
за економско-финансијске послове тренутно је запослено десет извршилаца
и два приправника на стручном оспособљавању. У овом одјељењу обављају
се послови око рачуноводства и књиговодства, финансијског управљања и
контроле, економске политике и анализе, око имовине и основних средстава Установе, обрачуна плата и других
личних примања запослених, и други
припадајући послови.
Начелник одјељења координише
послове у надлежности овог одјељења
са помоћником директора за Сектор за
економско-финансијске послове и осталим руководиоцима у Установи. У том
погледу посебно су важне активности
спровођења финансијске политике Установе, израда краткорочних, средњорочних и дугорочних планова Установе,
праћење годишњег извршења буџета,
израда извјештаја о финансијском
пословању, контрола периодичних и
коначних финансијских извјештаја, затим праћење реализације уговорених

послова текућег одржавања водних
објеката, контрола реализације инвестиција, процјене вриједности некретнина, постројења и опреме, сарадња
са ревизијом, све у складу са важећим

законима и прописима.
У току 2021. године сви планирани
послови у надлежности овог одјељења
завршени су у складу са годишњим планом рада.

У ОДЈЕЉЕЊУ ЗА ФИНАНСИЈСКОРАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ ТРЕНУТНО ЈЕ
ЗАПОСЛЕНО ДЕСЕТ ИЗВРШИЛАЦА И ДВА
ПРИПРАВНИКА НА СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ
9
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Новембарске
кише изазвале
клизишта и
бујичне поплаве
Почетком новембра обилне кише изазвале су клизишта и изливање појединих
бујичних водотока у Републици Српској,
посебно на подручју сарајевско-романијске регије и горњег Подриња.
Најтежа ситуација била је 5. и 6. новембра када су се ријеке Жељезница и
Касиндолска ријека излиле и изазвале
оштећења на више локација у општини
Источна Илиџа. Ријека Жељезница и њене
притоке излиле су се и изазвале оштећења
и на подручју општине Трново. На подручју
општине Фоча, у мјесту Миљевина излила
је ријека Бистрица, а на подручју општине
Пале забиљежен је значајан раст водостаја Паљанске и Мокрањске Миљацке,
Праче, Репашнице и осталих водотока.
На већим водотоцима у Републици
Српској забиљежен је осјетнији раст водостаја ријеке Босне и ријеке Дрине, али
без достизања коте редовне одбране од
поплава.
Са престанком падавина 8. и 9. новембра дошло је до стабилизације стања
водостаја у Републици Српској. Након
тога, стручне службе Јавне установе „Воде
Српске“ ангажоване су на процјени стања
ријечних корита на водотоцима који су
били највише оптерећени бујичним водама.
Влада Републике Српске, ресорно министарство, ЈУ „Воде Српске“, Цивилна
заштита Републике Српске и руководства
општина гдје су бујични водотоци причинили највише штете, у сталној су комуникацији ради санације оштећења насталих
од бујичних вода.
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Пројектовање и изградња
постројења за пречишћавање
отпадних вода на територији
Републике Српске
Представници кинеских
компанија „JSPDI China
Engineering Group Jiangsu
Power Design Institute CO.
LTD.“, „SUMEC Complete
Equipment And Engineering
CO. LTD.“ и „China State
Construction Engineering
Corporation“, заједно са фирмом „ХД Развој д.о.о.“ као
својим представником за
Републику Српску, одржали
су у Бијељини презентације у
вези са пројектовањем и изградњом постројења за пречишћавање
комуналних отпадних вода на територији Републике Српске.
Презентацији су присуствовали

представници Јавне установе „Воде
Српске“ Бијељина као надлежне институције за управљање водама у Републици Српској и представници више

локалних заједница у Републици Српској.
У оквиру презентације
одржана је дискусија о потребама градова и општина у
Републици Српској по питању
скупљања и пречишћавања
отпадних вода. Закључено
је да многе локалне заједнице у Републици Српској још
увијек немају ријешен проблем отпадних вода, и да је у
наредном периоду неопходно да градови и општине, у
сарадњи са републичким институцијама раде на развоју и имплементацији
пројеката изградње постројења за пречишћавање отпадних вода.

Донација средстава за
дезинфекцију основним и
средњим школама у Бијељини
Јавна установа „Воде Српске“ донирала је 45 пакета дезинфекционих
средстава за руке основним и средњим
школама на подручју Града Бијељина.
Предсједници актива директора
основних и средњих школа бијељинске
регије Предраг Рачановић и Душко Ђурић изразили су захвалност за ову донацију, истакавши да ће им нове залихе

НОВЕ ЗАЛИХЕ
СРЕДСТАВА ЗА
ДЕЗИНФЕКЦИЈУ
ОЛАКШАЋЕ
БОРБУ ПРОТИВ
ПАНДЕМИЈЕ
КОРОНА ВИРУСА
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средстава за дезинфекцију олакшати
борбу против пандемије корона вируса.
Истичу да је потрошња дезинфекционих средстава за руке у школама значајно повећана у времену пандемије,
због чега је добродошла свака нова
количина коју добију на располагање,
а све у циљу очувања здравља ученика
и просвјетних радника.
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Република Српска домаћин
Балканског првенства
у веслању 2022. године
Република Српска биће
домаћин Балканског првенства у веслању, у Вишеграду
од 9. до 11. септембра 2022.
године. To je одлучено на
конгресу Балканске веслачке асоцијације (БРА) у Струги (Сјеверна Македонија)
гдје је одржано балканско
такмичење у веслању 2021.
године. На конгресу у Струги
за новог предсједника Балканске веслачке асоцијације једногласно је изабран господин Небојша Марковић, предсједник Веслачког савеза
Босне и Херцеговине (ВСБиХ).
Припреме за Балканско првенство

у веслању - Вишеград 2022 већ су
почеле, формиран је Организациони
одбор, а један од покровитеља овог
такмичења је и ЈУ „Воде Српске“.
Извршни одбор Веслачког саве-

за Републике Српске чине
предсједник Милан Трнинић (помоћник директора ЈУ
„Воде Српске“ Бијељина), и
чланови Небојша Марковић
(предсједник БРА, предсједник ВСБиХ, генерални секретар ВСРС), пуковник проф. др
Ненад Степић (специјалиста
реконструктивне и пластичне
хирургије на ВМА у Београду), проф. др Небојша Илић
(селектор репрезентације Турске у
веслању), проф. др Зоран Јевтић (бивши државни секретар Министарства
одбране Републике Србије) и Бошко
Фуртула из Вишеграда.
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