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Српски члан Предсједништва БиХ 
Милорад Додик и предсједник Владе 
Републике Српске Радован Вишковић 
посјетили су Јавну установу „Воде Срп-
ске“, у четвртак 14. априла 2022. године. 
У разговору високих званичника са ди-
ректором Мирославом Миловановићем 
истакнуто је да Јавна установа „Воде 
Српске“ реализује важне пројекте за 
грађане Републике Српске.

Српски члан Предсједништва БиХ 
Милорад Додик истакао је да жели да 
подстакне и подржи реализацију проје-
ката попут Дринског насипа, те изразио 
задовољство због чињенице да је Вла-
да Републике Српске одобрила план 
рада Јавне установе „Воде Српске“ за 
2022. годину.

- Ово је систематски приступ рјеша-
вању питања одбране од вода, контро-
ли и свему ономе што је у надлежности 
Јавне установе „Воде Српске“ - истакао 
је Милорад Додик и напоменуо да је 
Јавна установа „Воде Српске“ оспо-
собљена да спроводи своје пројекте, 
те да је намјера руководства Републике 
Српске да Бијељина нема никаквих про-
блема када је ријеч о великим водама 
ријека Саве и Дрине.

Предсједник Владе Републике Срп-
ске Радован Вишковић истакао је да је 
Влада усвојила план рада Јавне устано-
ве „Воде Српске“ за 2022. годину и да 
може да се крене са изградњом прве 
фазе Дринског насипа, што је било у за-
стоју неколико година због неријешених 
имовинских односа.

- Све је спремно за реализацију 
пројекта Дринског насипа које је вео-
ма важан за грађане Бијељине. То није 
једини пројекат који ће бити рађен ове 
године. Ту је и водозаштита у Модри-
чи, Добоју, у Зворнику ријека Хоча, у 

Бањалуци Врбас, у Српцу ће бити уређен 
канал. У 2022. години су велике инвести-
ције када је ријеч о Водама Српске. Све 
те процедуре ће око средине маја бити 
оперативне, тако да се средином године 
може очекивати да ова јавна установа 
уђе у нови инвестициони циклус који ће 
грађане широм Српске заштитити од 
евентуалних изливања вода - рекао је 
премијер Радован Вишковић.

Директор Јавне установе „Воде Срп-
ске“ Мирослав Миловановић рекао је 
да је Влада Републике Српске усвојила 
извјештај о раду Јавне установе „Воде 
Српске“ за прошлу годину и усвојила фи-
нансијски план Установе за 2022. годину.

- У оквиру извјештаја за прошлу го-

дину, закључно са 31. децембром, за-
вршили смо реализацију кредита од 55 
милиона евра који је Влада Републике 
Српске обезбиједила након поплава 
2010. године. Радови по том кредиту ин-
тензивирани су 2014. године, након дру-
гих поплава. Током ове године угова-
раће се радови који ће се финансирати 
из новог кредита од 19 милиона евра, 
што је друга фаза опремања система 
одбране од поплава да би Република 
Српска имала већи степен оспособље-
ности хидротехничких објеката. Сви ови 
послови се спроводе у складу са проце-
дурама Европске инвестиционе банке - 
рекао је директор Јавне установе „Воде 
Српске“ Мирослав Миловановић.

СИСТЕМАТСКИ ПРИСТУП
РЈЕШАВАЊУ ПИТАЊА
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

МИЛОРАД ДОДИК И РАДОВАН ВИШКОВИЋ ПОСЈЕТИЛИ ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“

Директор Јавне установе „Воде Српске“ Мирослав Миловановић упознао је високе
званичнике са стањем у водопривреди Републике Српске и плановима за наредни период 

ТОКОМ ОВЕ ГОДИНЕ УГОВАРАЋЕ СЕ РАДОВИ
КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ НОВОГ КРЕДИТА

ЕИБ-А ОД 19 МИЛИОНА ЕВРА, ШТО ЈЕ ДРУГА ФАЗА
ОПРЕМАЊА СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД

ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
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Јавна установа „Воде Српске“ окончала је радове 
на санацији корита ријеке Жељезнице у Војковићима 
на подручју општине Источна Илиџа, на дионици гдје су 
бујичне воде ријеке Жељезнице причиниле највећу ште-
ту у новембру 2021. године усљед обилних падавина.

Влада Републике Српске обезбиједила је за овај 
пројекат 1,3 милиона конвертибилних марака. Радови 

су завршени у хитном року, с обзиром да су оштећења у 
кориту и ерозија обала у том дијелу корита Жељезнице 
угрожавали мост и оближње објекте.

Санациони радови у кориту ријеке Жељезнице у 
Војковићима реализовани су на дионици од 550 метара, 
чиме је обезбијеђена заштита обала и повећање проти-
цајног профила у том дијелу корита ријеке Жељезнице.

Завршена санација корита 
Жељезнице у Војковићима

Корито ријеке Жељезнице у Војковићима, прије и послије санације
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Најзначајнији послови који су у 
протеклом периоду урађени у секто-
ру вода на подручју Града Зворник 
су израда пројектне документације 
за заштиту насеља од великих вода 
ријеке Дрине и њених највећих при-

тока на овом подручју – Сапне, Хоче 
и Златице, изградња обалоутврда на 
ријеци Дрини и уређење Сапне, Хоче, 
Златице и неколико мањих водотока.

Финансијска средства за реали-
зацију ових мјера обезбијеђена су из 

Фонда солидарности Републике Срп-
ске, ИПА фондова и буџетских сред-
става Јавне установе „Воде Српске“.

Реализација ових мјера значајно је 
допринијела унапређењу одбране од 
поплава на подручју Зворника.

ИНВЕСТИЦИЈЕ У СЕКТОРУ ВОДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ,
ПО ЛОКАЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА - ЗВОРНИК

На подручју Града Зворник уложено је укупно 8.084.793,29 КМ са ПДВ за мјере 
заштите насеља од великих вода ријеке Дрине и њених притока

Заштита од великих вода 
Дрине и њених притока

1. ИЗГРАДЊА И САНАЦИЈА ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА 
(ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ)

1.1. Израда пројектне документације за заштиту насеља од 
великих вода ријеке Дрине и уређења дијела корита ријеке 
Хоче и Сапне; Вриједност: 224.055,00 КМ са ПДВ;
1.2. Регулација дијела ријеке Сапне дужине 800 м; Вриједност: 
693.159,93 КМ са ПДВ;
1.3. Регулација дијела корита ријеке Хоче; Вриједност: 
73.156,30 КМ са ПДВ;
1.4. Регулација дијела корита ријеке Златице; Вриједност: 
172.859,37 КМ са ПДВ;

2. МЈЕРЕ ФИНАНСИРАНЕ ИЗ ИПА ФОНДОВА

2.1. Изградња лијевог заштитног насипа на Дрини и регулација 
водотока Сапна; Вриједност: 5.094.189,00 КМ са ПДВ;
2.2. Заштита оштећених обала на подручју Зворника – Рекон-
струкција и изградња обалоутврде у Табанцима – компонента 2; 
Вриједност: 1.415.965,00 КМ са ПДВ;

3. МЈЕРЕ ФИНАНСИРАНЕ ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЈУ 
„ВОДЕ СРПСКЕ“

3.1. Потпорни зид Локањске ријеке у МЗ Локањ; Вриједност: 
6.946,00 КМ са ПДВ;
3.2. Канал за одводњу падавинских вода у МЗ Скочић; Вријед-
ност: 6.335,55 КМ са ПДВ;
3.3. Уређење водотока Локањске ријеке; Вриједност: 6.879,60 
КМ са ПДВ;
3.4. Уређење водотока ријеке Сапне, МЗ Петковци; Вриједност: 
6.891,30 КМ са ПДВ;
3.5. Уређење водотока Табаначке ријеке; Вриједност: 6.893,17 
КМ са ПДВ;
3.6. Уређење водотока Малешићке ријеке у МЗ Малешић и МЗ 
Козлук; Вриједност: 7.017,08 КМ са ПДВ;
3.7. Уређење водотока Сапне у МЗ Шетићи; Вриједност: 
6.943,95 КМ са ПДВ;
3.8. Изградња обалоутврде корита ријеке Дрине; Вриједност: 
356.540,54 КМ са ПДВ;
3.9. Уређење водотока Тавне; Вриједност: 6.961,50 КМ са ПДВ;

ПРЕГЛЕД МЈЕРА У СЕКТОРУ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ЗВОРНИКА
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Директор Јавне установе „Воде Срп-
ске“ Мирослав Миловановић потписао 
је споразуме о заједничком финанси-
рању пројеката хидроградње са пред-
ставницима шест локалних заједница у 
Републици Српској - Власенице, Лопа-
ра, Челинца, Милића, Српца и Градиш-
ке, за пројекте укупне вриједности око 
950.000 конвертибилних марака.

- На основу захтјева који су присти-
зали током прошле године, Јавна ус-
танова „Воде Српске“ одлучила се за 
улагање у шест пројеката локалних 
заједница. Представници Установе 
пратиће реализацију свих ових радова 
који би требало да буду реализовани 
закључно са 31. децембром, нагласио 
је директор Миловановић.

Потписивању споразума између 
Јавне установе „Воде Српске“ и шест 
локалних заједница присуствовао је и 
министар пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Борис Пашалић.

- Средства која су обезбијеђена за 
пројекте у овим локалним заједницама 
представљају само један дио средстава 
која се улажу у водопривредне објекте 
у Републици Српској. У протеклих осам - 
девет година уложено је укупно око 250 
милиона конвертибилних марака у раз-
не водопривредне објекте. У јуну ће по-
чети и реализација великих пројеката у 
водопривреди, међу којима и изградња 
Дринског насипа у Бијељини и насипа 
на ријеци Босни у Модричи. Осим тога, 
радићемо и регулацију корита ријеке 
Милошевице у Приједору, ријеке Врбас у 
Бањалуци, ријеке Хоче у Зворнику, Лије-
шањ у Добоју и много других пројеката, 
истакао је министар Пашалић.

Он је додао да су у протеклих неко-
лико година из буџета Републике Срп-
ске издвојена и значајна средства за 

чишћење каналске мреже.
- У јуну почињемо чишћење канал-

ске мреже у Градишци. Ријеч је о 400 
километара примарних и секундарних 
канала. Раније смо то урадили у другим 
општинама, тако да ћемо ове године 
завршити чишћење каналске мреже на 
подручју од Новог Града до Шамца и 
Пелагићева, а касније и Семберије - ре-
као је Пашалић.

Начелник општине Власеница Ми-
рослав Краљевић истакао је да је ова 
локална заједница потписала са Јавном 
установом „Воде Српске“ споразум за 
израду главног пројекта водоснабдије-
вања са изворишта ријеке Јадар за 
ски-центар Игришта.

- Потписали смо споразум за реа-

лизацију главног пројекта који ће „Воде 
Српске“ финансирати са 150.000 кон-
вертибилних марака а општина Вла-
сеница са 50.000 КМ. Очекујемо да би 
скијалиште могло да буде пуштено у 
рад до краја године, рекао је Краљевић.

Начелник општине Лопаре Радо Са-
вић рекао је да ова општина и Влада 
Републике Српске заједно учествују у 
подршци инвеститору за реализацију 
пројекта „Бусија“.

- То је излетничко-рекреативни 
центар на Мајевици, а за потребе тог 
центра неопходно је изградити пут и 
мост. Потписали смо споразум у вези 
са изградњом моста и приступних пу-
тева мосту у вриједности 120.000 КМ, 
истакао је Радо Савић.

Реализација мјера на подручју
Власенице, Лопара, Челинца, 
Милића, Српца и Градишке

ПОТПИСАНИ СПОРАЗУМИ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА 
ХИДРОГРАДЊЕ СА ШЕСТ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Средства која су обезбијеђена за пројекте у овим локалним заједницама представљају 
само један дио средстава која се улажу у водопривредне објекте у Републици Српској

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ОВИХ ПРОЈЕКАТА
ЈЕ ОКО 950.000 КМ. ПРЕДСТАВНИЦИ ЈУ „ВОДЕ

СРПСКЕ“ ПРАТИЋЕ РЕАЛИЗАЦИЈУ СВИХ ОВИХ РАДОВА 
КОЈИ БИ ТРЕБАЛО ДА БУДУ РЕАЛИЗОВАНИ

ЗАКЉУЧНО СА 31. ДЕЦЕМБРОМ.
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Јавна установа „Воде Српске“ 
обиљежила је 22. март - Свјетски дан 
вода, у сарадњи са школама у Републи-
ци Српској, с циљем едукације млађих 
генерација о значају очувања вода.

Тим поводом, у бијељинској гим-
назији „Филип Вишњић“ организован 
је округли сто на тему овогодишњег 
Свјетског дана вода „Подземне воде: 
Учинимо невидљиво видљивим“.

У раду округлог стола учествовали 
су представници Јавне установе „Воде 
Српске“, ученици и професори из више 

гимназија у Републици Српској. Поред 
излагања на тему подземних вода, гим-
назијалци су упознати са укупним ак-
тивностима Јавне установе „Воде Срп-
ске“ у циљу заштите вода и заштите од 
вода у Републици Српској.

Представници Јавне установе „Воде 
Српске“ из Подручне канцеларије за 
подслив ријеке Уне - Приједор, поводом 
Свјетског дана вода - 22. марта, посје-
тили су Економску школу у Приједору 
гдје су са ученицима првог разреда 
туристичких техничара разговарали о 

значају очувања вода и њиховом одр-
живом управљању.

Ученици су показали велико интере-
совање за ову важну тему а закључак 

ОСВРТ ЈАВНА УСТАНОВА „ВОДЕ СРПСКЕ“ ОБИЉЕЖИЛА СВЈЕТСКИ ДАН ВОДА 2022. У САРАДЊИ СА ШКОЛАМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

ЧУВАЈМО НАШЕ ВОДЕ!
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ОСВРТ ЈАВНА УСТАНОВА „ВОДЕ СРПСКЕ“ ОБИЉЕЖИЛА СВЈЕТСКИ ДАН ВОДА 2022. У САРАДЊИ СА ШКОЛАМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

ЧУВАЈМО НАШЕ ВОДЕ!
разговора је да је брига о водама један 
од најважнијих задатака нашег друштва.

Поводом Свјетског дана вода, у 
Бањалуци је одржана панел дискусија 

на тему „Подземне воде: учинимо не-
видљиво видљивим“ у којој су учество-
вали и представници Јавне установе 
„Воде Српске“ из Подручне канцеларије 
за подслив ријеке Врбас - Бања Лука.

Учесници панела су том приликом 
имали и улогу жирија у оцјењивању по-
стер презентација на тему подземних 
вода, које су припремили ученици 24 
бањалучке основне школе. Прву награду 
је освојила ОШ „Георгиј Стојков Раков-
ски“, другу награду ОШ „Јован Цвијић“, а 
трећу награду ОШ „Петар Кочић“.

Република Српска располаже зна-
чајним водним богатством. Водна тије-
ла подземних вода Републике Српске 
су најзначајнији ресурс воде за пиће, 
те је њихова заштита, како количина, 
тако и квалитета, прва на листи циљева 
заштите животне средине.

Да би сачували обновљиве изворе 
квалитетне воде за наше будуће гене-
рације, потребно је да уложимо више 
напора у очување животне средине, 
смањење загађења и рационално ко-
риштење воде. Чувајмо наше воде!
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Водa из Требишњице користи се за водоснабдијевање ста-
новништва, за наводњавање пољопривредних површина, за про-
изводњу електричне енергије и остале привредне дјелатности, у 
туристичке сврхе, спортско-рекреативне и забавне активности. 
Практично, ријека Требишњица даје живот источној Херцеговини!

Требишњица је једна од најљепших ријека у Републици Срп-
ској и увијек је привлачила велики број туриста, риболоваца и 
све заљубљенике у природу. Кроз историју су и бројни страни 
путописци описали љепоту херцеговачких пејзажа у којима Тре-
бишњица има посебно мјесто. И данас источна Херцеговина и 
Требишњица својом љепотом привлаче велики број посјетилаца 
са свих меридијана.

ТРЕБИШЊИЦА
жила куцавица
источне Херцеговине

Цијели слив ријеке Требишњице у Републици Српској има огроман водни
потенцијал који је у будућности потребно очувати и користити за даљи
напредак овог дијела Републике Српске

ВОДНО БОГАТСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
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ТРЕБИШЊИЦА ИЗВИРЕ У БЛИЗИНИ БИЛЕЋЕ НА 

398 МЕТАРА НАДМОРСКЕ ВИСИНЕ. ТРЕБИШЊИЦА 

ЈЕ РИЈЕКА ПОНОРНИЦА УКУПНЕ ДУЖИНЕ ОКО 96,5 

КИЛОМЕТАРА. ПОВРШИНА СЛИВА ТРЕБИШЊИЦЕ ЈЕ 

2.250 КМ2 КОЈИ ЧИНЕ ПОВРШИНСКИ И ПОДЗЕМНИ 

ТОКОВИ КОЈИ СЕ СЛИВАЈУ ПРЕМА ЈАДРАНСКОМ МОРУ.

ОБАЛЕ РИЈЕКЕ ТРЕБИШЊИЦЕ СПАЈА ВЕЛИКИ 

БРОЈ МОСТОВА ОД КОЈИХ СЕ ПОСЕБНО

ИЗДВАЈАЈУ ПЕРОВИЋА (АРСЛАНАГИЋА) МОСТ, 

МОСТ ИВЕ АНДРИЋА И КАМЕНИ МОСТ.

БИЛЕЋКО ЈЕЗЕРО И ХИДРОЕЛЕКРАНА
НА ТРЕБИШЊИЦИ

ТОК ТРЕБИШЊИЦЕ КРОЗ ТРЕБИЊЕ

И КУПАЛИШТЕ БРЕГОВИ

ЧУВЕНИ ДОЛАПИ НА ТРЕБИШЊИЦИ
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ВИШЕГРАД ЗАВРШНЕ ПРИПРЕМЕ ЗА БАЛКАНСКО ПРВЕНСТВО У ВЕСЛАЊУ

Добродошли у
Републику Српску!

Вишеград и Република Српска биће домаћини Балканског првенства
у веслању од 9. до 11. септембра 2022. године, када ће угостити више
од 400 веслача и веслачица, тренера, веслачких званичника и
представника медија из девет балканских земаља

Према информацијама из Орга-
низационог одбора Балканског пр-
венства у веслању 2022. године, на 
чијем челу је директор Јавне установе 
„Воде Српске“ Мирослав Миловано-
вић, припреме за овај велики спорт-
ски догађај у Републици Српској реа-
лизују се према плану, у координацији 
свих релевантних носилаца веслачког 
спорта у Републици Српској и БиХ.

Уређење вишенамјенског објекта 
Јавне установе „Воде Српске“ поред 
Дрине, на локацији Сасе у Вишеграду, 
улази у завршну фазу, и овај објекат 
ће бити у потпуности спреман да по-
четком септембра прими учеснике 
Балканског првенства у веслању.

Предсједник Веслачког савеза 
БиХ Небојша Марковић и предсједник 
Веслачког савеза Републике Српске 
Емир Kустурица заједнички прате 
план спољњег и унутрашњег уређења 
Интернационалног веслачког центра 
на Дрини који ће бити смјештен у 
објекту Јавне установе „Воде Српске“.

На приједлог Милана Трнинића, 

предсједника Извршног одбора Ве-
слачког савеза Републике Српске, 
техничка и извршна организација 
Балканског првенства у веслању 
повјерена је Веслачком савезу Ре-
публике Српске и Веслачком клубу 
„Једрина“ из Вишеграда.

Организацију Балканског пр-
венства у веслању 2022. подржало 

ОБЈЕКАТ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ВОДЕ СРПСКЕ“
ПОРЕД ДРИНЕ, НА ЛОКАЦИЈИ САСЕ У
ВИШЕГРАДУ, БИЋЕ У ПОТПУНОСТИ СПРЕМАН
ДА ПОЧЕТКОМ СЕПТЕМБРА ПРИМИ УЧЕСНИКЕ
БАЛКАНСКОГ ПРВЕНСТВА У ВЕСЛАЊУ
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је више институција и привредних 
друштава у Републици Српској: Јавна 
установа „Воде Српске“, Општина Ви-
шеград, ХЕ на Дрини, Министарство 
породице, омладине и спорта, са 
циљем промоције спорта и здравог 
начина живота. Према најавама, овај 

велики спортски догађај као покро-
витељи ће подржати и бројне друге 
компаније и привредници.

Домаћинство Балканског пр-
венства у веслању 2022. године до-
дијељено је Веслачком савезу БиХ и 
Веслачком савезу Републике Српске 

на конгресу Баканске веслачке феде-
рације (БРА) који је одржан прошле го-
дине у Струги (Сјеверна Македонија). 
Овај значајан спортски догађај је ве-
лика прилика за промоцију спортског 
и туристичког потенцијала ријеке Дри-
не, Вишеграда и Републике Српске.

ОВАЈ ЗНАЧАЈАН СПОРТСКИ ДОГАЂАЈ ЈЕ
ВЕЛИКА ПРИЛИКА ЗА ПРОМОЦИЈУ СПОРТСКОГ
И ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА РИЈЕКЕ ДРИНЕ,
ВИШЕГРАДА И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
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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

www.voders.org

Од фебруара ове године на сна-
зи је нови Правилник о условима и 
начину одржавања ријечних корита, 
дислокацији и вађењу материјала 
из водотока који је донијело Минис-
тарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде Републике Српске, 
а којим се прописују услови и начин 
одржавања ријечних корита и водног 
земљишта, дислокација и вађење ма-
теријала из водотока ради спровођења 
мјера заштите, којима се не мијењају 
природни процеси, не ремети природна 
равнотежа еко-система и не поспјешује 
штетно дјеловање вода.

Према овом правилнику, одржавање 
ријечних корита и водног земљишта, ди-
слокације и вађење материјала из водо-
тока врши се у складу са Планом дисло-
кације и вађења материјала из водотока 
који доноси ЈУ „Воде Српске“. План се 
доноси за текућу годину а сагласност на 
овај план даје Министарство пољоприв-
реде, шумарства и водопривреде. План 
може бити урађен за један подлсив, 
слив, обласни ријечни слив-дистрикт 
или оба ријечна слива-дистрикта у Ре-
публици Српској. У изузетним случајеви-
ма, Јавна установа „Воде Српске“, уз са-
гласност ресорног министарства може 
да изврши измјену плана.

Након давања сагласности на План 
од стране Министарства, израђују се 
појединачни елаборати за спровођење 
Плана. Елаборате може да израђује 
Установа сама, посредством стручних 

радника са лиценцом за пројектовање у 
области грађевинарства – хидро-смјер, 
или може извршити уговарање са 
трећим лицима, по принципима на-
бавке услуга. Сагласност на елаборате 
даје ресорно министарство. Елаборати 
се израђују по тачно дефинисаним ди-
оницама, на принципима стационажа 
за конкретан ријечни ток, од ушћа ка 
изворишту, на најугроженијим дионица-
ма или у континуитету. Дужине диони-
ца одређује Установа у зависности од 
садржаја Плана за конкретну дионицу, 
као и од других техничких параметара.

Након добијања сагласности на 
елаборат, Установа расписује јавни по-

зив за додјелу локација за одржавање 
ријечних корита и водног земљишта, 
дислокацију и вађење материјала из 
водотока. Након спроведене процедуре 
избора најповољнијег понуђача, потпи-
сују се уговори са одабраним извођа-
чима који се уводи у уговорени посао.

За више информација може се по-
гледати Правилник о условима и начину 
одржавања ријечних корита, дислока-
цији и вађењу материјала из водотока 
(Сл. Гласник РС бр. 15/22) на званичној 
интернет страници ЈУ „Воде Српске“: 
www.voders.org, у категорији „Прописи 
и обрасци“, подкатегорија „Правна ре-
гулатива“.

На снази је нови Правилник о 
условима и начину одржавања 
ријечних корита

ОДРЖАВАЊЕ РИЈЕЧНИХ КОРИТА И ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА,
ДИСЛОКАЦИЈЕ И ВАЂЕЊЕ МАТЕРИЈАЛА ИЗ ВОДОТОКА

ВРШИ СЕ У СКЛАДУ СА ПЛАНОМ ДИСЛОКАЦИЈЕ
И ВАЂЕЊА МАТЕРИЈАЛА ИЗ ВОДОТОКА КОЈИ

ДОНОСИ ЈАВНА УСТАНОВА „ВОДЕ СРПСКЕ“


