
                                                                                                                             

 
 

 
 
                                                                                                          

                                                                                                     
                                                                              
                                                           
                                                                            

 ОБРАЂИВАЧ:  
                                                                                   Одјељење за  комуналне  
                                                                                    и  стамбене  послове 

 
 
 

                                                                                
                                                                                              

-Н А Ц Р Т- 
        
                                              
 
                   
 

П Р О Г Р А М 
   

ТЕКУЋЕГ  ОДРЖАВАЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ  
ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Градишка, новембар, 2019.годинe

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД ГРАДИШКА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 



2 
 

 На  основу члана 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 97/16), члана 17. став 2. Закона о водама  (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 50/06, 92/09 и 121/12) и члана 28. Статута 
општине Градишка (“Службени гласник општине Градишка”, број 4/17 и “Службени 
гласник града Градишка”, број 5/19), Скупштина града  Градишка,  на  сједници  
одржаној  ____________   д о н о с и 
 
 

П Р О Г Р А М 
   

текућег одржавања и реконструкције хидромелиорационог система  
за  2020.годину     

           
 
На подручју града Градишка, у сврху одбране од поплава, изграђени су водопри-
вредни објекти, који у потпуности задовољавали своју функцију, а то су: 
 

-  пет црпних станица укупног капацитета 31,30m3/sek. инсталисане снаге  
2.474КW, 

-  31,86 km одбрамбених насипа  (уз главне ријечне) токове, 
-  54,80 km ободних канала са пратећим насипима.          

 
Поред ових основних водопривредних објеката систем одбране од поплаве 
обухвата и главне одводне канале који одводе воду на црпне станице те систем 
каналске мреже која покрива цијело сливно подручје, које обухвата површину од 
16.995 ha.        
          
Систем каналске мреже која покрива цијело подручје изграђен је у укупној  дужини 
од цца 460 km. 
 
Систем каналске мреже може се подијелити на: 
 

- главну каналску мрежу                            цца     90 km 
- главне канале другог реда                      цца   130 km 
- ситну и детаљну каналску мрежу           цца   240 km. 

 
Од деведесетих година одржавање овог система на подручју града Градишка 
своди се на  хитне  интервенције у циљу санације искрслих проблема (поставља-
ње и санирање пропуста и чишћење канала). 
 
Од 2006. године направљен је искорак па се у ову област улагало нешто више 
средстава, али ни то није довољно за одржавање овог система. 

 

Посљедице таквог начина одржавања хидромелиорационог система јесу 
замуљени и зарасли канали (коровом и растињем), што знатно смањује пропусну 
моћ каналске мреже.  У случају већих падавина канали су пуни, те на критичним 
дионицама долази и до излијевања  вода из корита канала и плављења 
пољопривредних површина и насеља. 
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Очигледно је да извор финансирања за ове потребе, који је предвиђен Законом о 
водама, није довољан и квалитетан за рјешавање овог веома важног проблема на 
подручју нашег града.  
 
Да би систем задовољавао своју функцију на истом је потребно извести следеће 
радове: 

- сјечење стабала која се налазе у каналу са чупањем и уклањањем пањева,  
- сјечење шибља са дна и косина канала,  
- измуљивање канала са разастирањем  материјала,  
- санација мостова,  
- чишћење и замјена пропуста и   
- одржавање приступних путева.                                                                                     

                                                                                                                                
Програмом текућег одржавања хидромелиорационог система за   2020. годину 
изводиће се активности на чишћењу каналске мреже, сјечењу шибља и стабала, 
те спречавању  ерозије пољопривредног земљишта израдом обалоутврда и  
санацијом  клизишта.        
      
 

         РАСПОРЕД   СРЕДСТАВА  ПО  ПРОГРАМУ   
 текућег одржавања и реконструкције  хидромелиорационог система  

за  2020.годину   
 

    1. Текуће  одржавање  каналске  мреже   
                             

- Крчење канала са сјечом стабала на долинском, матурском  и 
      лиманском  подручју према утврђеним потребама и  
      приоритетима на терену   Л= 23.000,00m1................................150.000,00 КМ  

 

- Замјена оштећених пропуста на каналској 
мрежи  Ø 1000................................................................................ 10.000,00 КМ   
 

- Измуљивање критичних дионица канала са 
разгртањем ископане земље  Л= 12.000,00m1...........................................20.000,00 КМ       

                                                                                                УКУПНО 1: 180.000,00 КМ 
 
  2. Санација  клизишта ( ерозија косина водотока ) 
       и  израда обалоутврда на ријекама ( Врбашка   
       и Лубина) и санација мостова на водотоцима..............................80.000,00 КМ      
                                                        
  3. Хитне интервенције.............................................................................30.000,00 КМ 
                                                                                    СВЕ УКУПНО  1-3: 290.000,00 КМ 
                                                

 
И у 2020. години планирана средства улагаће се у текуће одржавање каналске 
мреже, израду обалоутврда на водотоцима који угрожавају пољопривредно 
земљиште, па чак и стамбене јединице. 
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На овај Програм ће се прибавити сагласност од Јавне установе  “Воде Српске”  
Бијељина.  
 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ”Службеном 
гласнику града Градишка”.     
 

 

 

 

Број: ______________ 
Датум: ____________ 
Градишка 
                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК  
                                                                                            СКУПШТИНЕ   ГРАДА 

 
                                                                                             Миленко  Павловић  
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