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ПРОГРАМ
Одржавања, санације и реконструкције водопривредних објеката и водотокова у 2020.
години

Добој, новембар 2019. године

I. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, према Програму рада
Скупштине Града и Програму рада Одјељења, има задатак да припреми Програм за
одржавање санацију, реконструкцију водопривредних објеката и водотокова за подручје
Града Добој.
Овим Програмом утврђују се послови и задаци у области водопривреде, који ће се
реализовати у 2020. години.
Послови и задаци из области водопривреде на реализацији – примјени Закона о водама
Републике Српске, утврђених права и дужности:
-

-

-

Задаци на припреми, усклађивању, доношењу и праћењу реализације средњорочних
и годишњих Програма, којима се остварује политика Скупштине Града Добоја у
области водопривреде.
Задаци на обезбјеђивању средстава и других услова за изградњу, одржавање и
погон основних и других водопривредних објеката.
Задаци на обезбјеђивању материјалних и других услова за заштиту од штетних
дејстава воде, кориштења и заштите вода као и унапређења режима вода.
Задаци на сарадњи са Републичком дирекцијом за воде, регионалним и градским
водопривредним органима и организацијама, а посебно са водопривредним
службама сусједних Општина у циљу рјешавања заједничких потреба и
водопривредних проблема.
Завршавање других послова и задатака водопривредне дјелатности утврђени
ставовима и закључцима Градоначелника и Скупштине Града Добој.

Имајући у виду да су воде добро од општег интереса и да се користе за задовољавање
општих и појединсчних потреба, водопривредна област је дјелатност од посебног јавног
интереса која се односи на: кориштење вода, њену намјену, подјелу и начин употребе,
уређењу вода и усклађивању односа у кориштењу и употреби вода, као и заштитне мјере
од штетног и разорног утицаја вода и заштите од загађивања на подручју слива или дијелу
слива водотокова.
На основу наведеног, водопривредна дјелатност обухвата:
1. уређење вода,
2. употреба и кориштење вода,
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3. зштита вода,
4. снабдијевање водом,
5. хидромелиорација,
6. заштита од вода,
7. заштита од ерозије и уређење бујица,
8. управљање, одржавање, пројектовање и планирање, истрага и осматрање у
области водопривреде.
За уредно финансирње водопривредне дјелатности потребно је обезбиједити
финансиска средства, поводом чега је Град Добој и до сада посвећивао посебну
пажњу у складу са расположивим средствима градског буџета.
II ФИНАНСИРАЊЕ ВОДОПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
У складу са чланом 188. Закона о водама (Сл. Гл. РС 50/06), средства за финансирање
водопривредне дјелатности обезбјеђују се из:
1. посебних водних накнада,
2. прихода од закупа јавног добра,
3. општег дијела буџета Републике Српске и јединица локалне самоуправе,
4. донација и осталих средстава.
Приступ рјешавању водопривредне проблематике на подручју Града Добој, треба
сагледавати у оквиру тренутног стања изналазећи могуће изворе финансирања за
најнеопходније водопривредне објекте и водотокове на подручју Града Добој.
У 2020. години ће се радити на припреми за израду водопривредне основе Града
Добој, чиме би се обезбиједила концепција рјешавања уређења бујица, те израду пројектне
документације за уређење корита ријека и потока на подручју Града Добој.
III ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА
Скупштинском Одлуком о буџету за 2020. годину, планирана средства за одржавање
водотокова, санацију и изградњу водопривредних објеката износи 200.000КМ.

IV ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА
Планирана средства за водопривредне дјелатности у 2020. години предвиђена су за
финансирање водопривредних објеката, а односе се на:
Табела1.
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Ред
ПЛАН УТРОШКА СРЕСТАВА
Бр.
1. Инвестициона изградња водоводних објеката
2. Текуће одржавање изграђених водопривредних
објеката
3. Израда инвестиционо техничке документације
(пројекти)
4. Санација водоводних и канализационих система
5. Средства за чишћење и уређење водотокова

ИЗНОС
40.000КМ
20.000КМ
15.000КМ
45.000КМ
80.000КМ
200.000КМ

УКУПНО:
Наведена финансијска сретства у току календарске године, могу се преусмјерити са једне
планиране ставке на другу планирану ставку исте категорије, у случају непредвиђених
околности.
У току 2020. године требало би у складу са финансијским могућностима извршити
чишћење и санацију неких од најугроженијих водотокова наведених у табели 2.
Табела 2.
Ред
Бр.

ПОТРЕБНИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ – ВОДОТОКУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
21.
22.
23.

Одржавање корита потока „Поповац“ у В. Буковици;
Одржавање колектора оборинске канализације;
Одржавање канала на ушћу Усора (одбрамбени канал од оборинских вода);
Одржавање Орашког потока у Добоју;
Одржавање потока „Краљевац“ у Барама;
Чишћење канала у пољу Костајница;
Одржавање канала у Текућичком пољу;
Одржавање ријеке Глоговице у Подновљу;
Одржавање канала у Кожухама;
Одржавање канала у Осјечанском пољу;
Одржавање ријеке Руданка у В. Буковици;
Одржавање канала у Которском пољу;
Одржавање канала у Божинцима Доњим;
Одржавање канала у Палежници Горњој;
Одржавање корита и чишћење спруда ријеке Лукавица;
Одржавање корита потока Љутеш у Мајевцу;
Одржавање корита ријеке Грапске од жељ. моста до ушћа са Лукавицом;
Одржавање корита ријеке Пакленице у Пакленици;
Одржавање потока Чапља у Буковцу – Шешлије;
Одржавање потока Сјеменовац у М. Буковици;
Одржавање потока Матаре у Б. Чивчијама, Кладарима и Трњачанима;
Одржавање водотока у МЗ Рјечица
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Наведени водотоци, ако правилно не функционишу у свом сливу могу нанијети
непроцјењиве штете у случају обилнијх падавина и појаве оборинских вода.
У сарадњи са републичком Дирекцијом за воде, у овој години у оквиру финансиских
могућности треба радити на нај угроженијим објектима напријед наведеним, за које
постоји урађена пројектна документација а приступит ће се изради снационих
водопривредних пројеката који ће се изводити у наредном периоду.
Градоначелник ће донијети Одлуку или оперативни план о приоритетима одржавања,
санације и реконструкције водопривредних објеката и водотокова на подрчју Града Добој,
за износ новчаних средстава превиђених овим Програмом. Такође, Градоначелник ће у
својим редовним извјештајима упознати одборнике Града Добој о предузетим
активностима везаним за локалну водопривреду.

ПРЕДЛАГАЧ:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
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