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PREDMET: DOSTAVA PODATAKA

Poštovani,

Vašim dopisom, akt broj 01-05-18645-81/19 od 16.05.2019 godine (naš akt 07-23-2885/19 zaprimljen dana 
27.05.2019g.) tražili ste od Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo da vam se dostavi dokumentacija 
vezana za Odluku o zaštiti izvorišta vode za piće Sarajevskog polja (Službene novine Grada Sarajevo, broj 
2/87) a na zahtjev zastupnice Bilsene Sahman na Osmoj radnoj sjednici Skupštine KS.
Ovim putem dostavljamo vam Odluku o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju (Službene novine 
Grada Sarajevo, broj 2/87) u analognom i digitalnom formatu.

S poštovanjem,

■' c
Direktor:

o 
' cr>

Prilog: Kopija Odluke o zaštiti izvorišta sa Irifičkim-priMj^n^CD/ 
Dostavljeno:
-Naslovu ^

-Arhiva
0(

iTa'^endić, dipl.ing.građ.

Sarajevo, Branilaca Sarajeva 26; Pošt. pret 105; 
Tel: Centrala + 387 33 258-275; + 387 33 258-285; 

Tel: Direktor + 387 33 226-736; 
Fax:+387 33 209-543;

Tel: Finansije , Tel/Fax : + 387 33 207- 321 
Web:http://zpr.ks.gov.ba e-mail:info@zpr.ks.gov.ba rte

http://zpr.ks.gov.ba
mailto:info@zpr.ks.gov.ba
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у ,11' м.1ћи!;сгву од једног члана до виснне заЈЗМченог

- у домаћиис! ву on два члана до S0% од виснне зајам- 
ЧС1КИ личиог лохотка,

- у домаћнкству од тр» члана до 70% од висине зајам- 
ЧС110Г личиог дохотка,

- у до.маћинству ол четири члана до 60% од висине за-
Јамченог личног дохотка, ^

- у домаћннству од пет чланова до 50% од внсине за- 
јамченог личког дохотка и

- у домаћинству од шест и-више чланова до 40% од ви-
сине зајамченог личног дохотка«. .

Члан 5.
Члан 4. мијења се и гласи:

»Члан4.. ,
Право на накнаду од 40% утврђеног износа трошкова 

становања имају носиоци станарског права, закупци и 
подстанари чији je приход no члану домаћинства мјесеч- 
но: .

- i0% већи од зајамченог личног дохотка у домаћин-
ству од једног члана, • .

- до висине зајамченог личног дохотка у домаћинству
од два члана, . > '

- 90% од зајамЧеног личног дохо.тка у домаћинству од 
три члана,

- 80% од зајамченог личног дохотка у домаћинству од
четири члана, . ■

- 70% од зајамченог личног дохотка у домаћинству од
пет чланова, , .

- 60% од зајамченог личног дохотка у домаћинству од
шест и више чћанов^«. ■ '

Члан 6.
Иза'члана 4. додаје се нови члан 4а. који гласи:

, »Члан 4а.
Под зајамченим личним дохотком, у смислу ове одлу- 

ке, подразумијева се зајамчени лични доходак утврђен за- 
Коном. .

Скупштина Фонда солидарно^и за накнаду дијела 
станарине и дијела трошкова гријања може, у зависности 
од расположивих, средстава, полугодишње усклађивати 
висину износа из претходног става«. ■

' Члан 7. -
У члану 6. број »40%« замјењује се бројем »б0%«.,

' Члан 8.
У члану 8. алинеја 1. мијења се и гласи: .
»' за станарину вриједност утврђена за 1 м' површине 

стана којег користи носилац станарског права«. '

. Члан 9. .
У члану 14. -у ставу 3. ријечи: »И према зајамченом 

личном дохотку у претходној години«-бришу се. -

Члан 10. ,
Члан 16. мијења се и гласи:

. ,, , »Члан 16. - ‘
Накнада дијела станарине носиоцу станарског права 

који користи стан у друштвеној својини врши се 
умањиваљем износа станарине на уплатним књижицама.

Накнада дијела станарине носноцу станарског opasa 
који кбристи стан у својини грађана, закупцу и подстанару 
исплаћује PO »Сарајевостан« непосредно.« . '

Члан 11. '
Члан 17. мијења те и гласи: '

>»Члан 17.
Накнада дијела средстава гријања носиоцу станарског 

права, закупцу и подстанару, којн користи централно гри- 
јање преко PO »Топлане«, врши се умањивањем трошкова 
гријања на уплатни.м књижицама.

Накнаду дијела трошкова гријања носиоцу станарског 
арава, закулцу и подстанару, који гријање не остварује. 
преко PO »Топлаие«, исплаћује непосредно PO »Сараје 
востан«.« '

Члан 12.
Члан 20. мијења се и гласи:

»Члан 20.
Средсгва за реалнзацију ове одлук: обезбјеђују се 

средстава Фонда солидарности за накнаду дијела станари 
не и дијела троилкова гријања.« ' ’

Члан 21. брише се.
Члан 13.

Члан 14.
Овлашћује се 1Сомиснја за пропнсе д4 утврди Пречнш: 

ћен текст Одлуке. ' ;

Члан 15.''
Ова одлука ступа на снагу осмог 'Јцана од дана об 

јављивања у »Службеним новинама града! Сарајева«.

Ha основу члана 4. став 3. Одлуке о објављивању.пропис о, 
и другнх општих аката (»Службене новине града Сарај( и 
ва«, број 35/79) објављујем пре;|н>у одлуку.
Број: 13-37-^/84 ; ! \ ,
30. децембра 1986. године Пр.едсједник
Сарајево . Скупштине града Capajesa

др Кемал Хањалић с.р.

_ ПодручЈ!
Ha основу члана 1*48. став 3. члана 149. став 3. и члан рродођења

150. Закона о водама (»Службени лист СРБиХ«, бр. 36/7
и 41/75), те ч. 78, 86. алинеја 20. и члана 165. тачка 2. Cfi р
■p'Ta града Сарајева (»Службене новине града Сарајева«
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бр. 3/82, 1/85, 28/85. и 17/86), Скупштина града CapajeB L 
на сједницн Вијећа удруженог рада од 29. јануара 1987. п Р одоорење 
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гађивања и од других штетних утицаја, овом
врђују се заштитна подручја, заштитне зоне, величин^ Даље a 
границе заштитних зона и мјере заштите у зона1у>ал13^ =' 
ришта воде за пиће у Сарајевском пољу. '

/ II - ЗАШТИТНА ПОДРУЧЈА, ЗАШТИТНЕ 30H1 
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Члан 3.
Прем;| С1Спену опасности од загађивања и од другнх 

штетних утицаја. унуаар заштитшЈХ полручја извормшта 
утврђују ce заштмтне зоне. и то:

- ужа Заштнтна зона,
- прва заштитна зона,
- друта заштитна зона,
Трећа заил итна зона

1. Ужа заштитна зона

■ . Члан 4.
Граница ужсзаштитне зоне нзворишта Илииа-Кона- 

ци-Врело- Босне и Соколовићи обухвата просторе на 
- удаљености 250 м од захватних објеката изузев сјевероза- 

падне граниие изворишног простора Конаци, r^e je гра- 
'ница.уже заштитне зоне удал>ена 30-35 м од лијеве обале 
ријеке Босне

Ужа заштитна зона изворишта Ступ почиње на међ-' 
ном стубу број 8. к.о. Илииа и к.о. Стуа. Од овог камена 
граница уже заштитне зоне иде међама између к.ч. 1692, 
491/1, 495/1, 478/1, 1.691, 478/1, 1693, 478/1, 498/1, 602/3, 
602/4, 602/5, 602/6. Од сјевероисточног ћошка к.ч. 602/6 
граница сјече парцелу 602/1 и иде на тромеђу к.ч. 602/1, 
493/1 и 499, даље граница наставља међама између к.ч. 
499, 498/1 498/2, 503Л, 1697, 503„ 1698, 1691, 1698, 1700, 
1663, 1664, 1669, 1664. Од тромеђе 1691 1664 и 1669 граница 
'же заштитне'зоне je истовјетна као и граница прве за-. 
штитне зоне рд- међног стуба број 8. к.о. Илица и к.о. Ступ.
_ Подручје уже заштитне зоне изворишта Илиџа-Кона- 
ци-Врело Босне, Соколовићи и Ступ обухвата површину 
Јд; Илица-Конаци-Врело Босне 192 ха, Соколовићи 60 ха 

’ Ступ # ха. . . -
Подручјем.уже-заштитне зоне изворишта Илица-Ко- 

Јаци-Врело Босне Јцеломично пролази пут (алеја Прве 
фолетерске бригаде) и пут за Стојчевац који су из просто- 
)а издвојени оградом.^

i п

Члан 5.
ј„' Подручје уже заштитне зоне мора бити ограђено ради 
[јзовођења контроле кретања у тој зони.

Приступ на подручје уже заштитне зоне дозвољен je 
тачка Радне лрганизације »Водовод и ка-
[а Саоа1ева< [ализација« Сарајево (у даљем тексту; PO »ВИК«) и над- 

1СЖНИМ инспекцијским органима, a другим лицима само

5а 1987. г6д1 j,: Прва заштитна зона ' '
r ' . a) Прва заштитна зона изворишта Илиџа^-Конаци-

-t' 1рело Босне
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' ’ Члан 6. • ___
Прва заштитна зона изворишта Илица-Конаци-Врело 

>осне обухвата подручје у површини од 351 ха које je ог- 
, ^аничено линијама или карактеристичним теренским еле- 
« 4ентима и-то: сјеверозападна граница ове зоне почиње од 
'||ресјециштаточила Безистан и изохипсе 550 м.н.м. одакле 

успушта поменутим точилом до' паркиралишта изнад 
1р^а Босне и прелази између парцела: к.ч; број 511, 512 и 

Даље се.граница.наставља десном страном пута Вре-/- 
аЈБосне - Раскршће |гп>аницом к.ч. број 1763, продужава 
рчилом према Врелу Босне (к.ч. број 620), пресијеца к.ч. 
фрј 593 и 619 и продужава до потока Тулек на удаљености 
1|;цесте цца 30-40 м.,Одавде граница продужава лијевом 
^аном ријеке Боене границама између к.ч. број 589, 590 и 

Одавде ce граница продужава пресијецајући парцеле 
јч^.број 568, 567,':566,'565, 552,^59, 558 на удаљености 
0г40 м од десне ивице пута, затим. продужава границама 

ј>број 554 и 558, 554.И:555,.553 и 556, 552 и,553,550-И 551, 
ј 549, 549 и 544,-.544 и ,545. Даље граница продужава из- 
)у парцела број 541. и 543 пресијеца у правцу к.ч. 'број 

42,507 и 505 до границе између к.ч. број 502, 503 и 505, за- 
им ce граница наставл>а између к.ч. број 502.и 503, 50^, 
73, пресијеца к.ч. број 473 (пут) и наставља границамаиз-

48

међу парцела к.ч. број 477 ц 474. 473'д§ље пресијеца парце- 
ле к.ч. број 471.470. 469 и 467 и продужава границом изме- 
ђу париела к.ч. број 462 и 463. 462 н 455, 455 и 456, 461 и 
457. 458, 460, 460 и 448, 451 и 458, 450, 450 и 447,'даље ce 
граница настав.л>а лнлијом приближно паралелно са пу- 
том пресијеиајућп парцелу к. ч. број 447 и наставл>а ce гра- 
иицом нзмеђу парцела к.ч. број 441 и 442, 439 и 440, a за- 
тим даље пресијеиа парцелу к.ч. број 440, 438, 436, 435, 432 
у правцу до тачке пресјеиишта граница парц?ла к.ч. 431, 
104 и 105. Одавде ce граница наставља између парцела к.ч. 
број 104 и 105 све до пута Сарајево - Мостар 'пресијецају- 
ћн парцеле к.ч. број 106 и 109. Сјеверна ce граница на- 
ставља лијевим Јарком пута Сарајево - Мостар све до тач- 
ке удаљене 40 м од раскршћа путева Сарајево - Мостар и 
приступног пута за камп на Илиии. Сј."вероисточна грани- 
ца продужава ce од поменутог раскршћа линијом са десне 
стране прилазног пута удаЈвеног 40 .м од њега пресијецају- 
ћи парцеле к.ч. број II86/2, 1187, 1189, 1190, 1192, .1235, 
1234, 1243, даље. пресијеца Лужански пут и наставља ce 
границама између парцела к.ч. број 1317 и 1315, 1315 ’и 
1319, 1316 ,и 1319, 1316 и 1320, 1314. и 1320, затим између 
парцела к.ч. број 1314, 1313, 1312 и 1311 и парцеле к.ч. број 
1331^Даље ce граница наставл.а према Алеји између пар- 
цела к.ч. број 1305 и 1331, 1304 и 1303, пресијеца к.ч. број 
1302 и наставл.а ce границом између к.ч. број 1300 и 1301, 
1298 и 1299, 1296 и 1297, 1294 и 1295, 1295 и 1289, 1289 и 
1284, 1284 и 1283, 1289 и 1283, 1288 и 1283,1283 и 1287, 1287 
и 1288 враћа ce десном страном Алеје Илица - Врело Boč
ne до партизанског пута пресијеца Алеју и продужава ли- 
јевим јарком поменутог пута све до игралиштатдје ce rpa- 
ница одваја од Партизамког пута и сијече парцелу к.ч. 
број 1387. Одавде‘се граница продужава између парцела 
к.ч. број.1321 и 1330. 1322 и 1330, 1330 и 1331, 1332 и 1330, 
1332 и 1775, даље пресијеца парцелу к.ч. број 1775 и проду- 
жава границама између парцела к.ч. број 1334 и 1333, 1336 
и 1333, 1336 и 1338, 1338 и 1337, 1339 и 1337, 1340 и 1339 иу 
продужетку пресијеца парцеле к.ч. број 1341 и 1342 до ка- 
нала р.јВечерице. Југоисточна граница од поменуте тачке^ 
продужава каналом ријеке Вечерице све до села Главого- 
дине гдје ce одваја од канала пресијецајући парцелу к.ч. 
број 1779у наставља ce сеоским путем између парцеле к.ч. 
број 1493 и 1494, пресијеца парцелу к.ч. број 1494 и даље ce 
наставља,границама парцела к.ч број 1706, 1709 и 1696 и 
продужава границом између парцела к'.ч. број 1696, 1657, 
1696. 1658, 1696 и 1658, 1696-и 1659,.1696.и-1676,71678 и 
1676. Југозападна граница ce. одавде наставља изохипсом 
550 м до точила Безистан. • '

Граниие прве заштитне зоне обиљежене су на терену 
фиксним и јасним знацима (бетонским'или каменим бло- 
ковима, таблама и сл.). ‘ ^ '

Унутар граница прве заштитне зоне налазе ce на- 
ссљена мјеста: Конаци, Врутци, Стојчевац, Баре, Главого- 
дине и Липе и угоститељски објекти Радне организаиије 
»ЗОИ 84« у Стрјчевцу. : :

Прва заштитна зона изворишта Соколовићи

, ......... .. Члан 7. . . ...
Прва заштитна зона изворншта Соколовићи обухвата 

-подручјеу површини од 121 ха које je ограничено линија- 
ма или карактеристичним теренским елементима и то: '

лграница прве заштитне зоне почиње на коти 508.00 на 
десној обали регулисаног корита р. Жељезнице. Из ове • 
тачке спушта ce окомица на линију која је удал»ена 4 м од 
осовине са. вањске стране периферног пута насеља Соко- 
,ловићи, које’Се налази на југоисточној страни населлсГра- 
ница прве заштитне зоне иде овом линојом 'до/окомице 
спуштене из тромеђа 2564/1 ј; 2710 2718 на 'ову линију.
Граница ce даље наставља међама.између 2718,'2710, 3025 
(насип'напуштене инлустријске пруге) и 2719,'2720, 2721, 
2722, 2723, 2724, 2725# 2726, 2367 (насип) напуштене индус- 
.тријске. пруге) и 2727/-2730, ^2731, 2733, 2736, 2737, 2740, . 
2741, 2742, 2743,'2744, :2745, 2746, 2747, 3206, (пут), 3186, 
3188> 3189, 3190, 3191,'. 3192; 3193, 3194, 3195,-2196, 3197, 
3198, 3199, 3200, 3201^320Г,'316б. 3165/3164. 3163; 3162.
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7161 716C 7I‘;9, -1Ј58, 3157, 3156, 3155, 3154, 3153, 3152.
3151 3150 3140, 3148, 3208 (hvt), 3091, 3090, 3089, 3088.
3087 3086 3085, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080. 3079, 3078,
3077 3076 3075, 3074, 3073, 3072, 3071, 3070, 3069. 3068.
3067, 3066. 3063, 3062, 3059, 3058, 3057, 3053, 3050. 3049.
3046. 30 15, 3041, 3040, 2368 (улица Творничка) и 3040, 3039, 
3038. 3)j36. 3034. 3033. 3028, 3027, 3024,-3023, 3020, 3019.

3018, .3017, 3012, 3011, 3010, 3007, 2366, 2361, 354, 2895,
354. Од тромеђе к.ч. 2895, 2902 и 354 гранииа прве заштит- 
не зоие иде у правиу коте 512.00 десне обале регулисаног 
корлга ријеке Жељезниде. Граница даље наставља дecнo^; 
обалом регулисаног корита ријеке Жељезнице до коте 508 
гдје ce затвара граннца прве заштитне зоне.

u. Прва заштитна зона изворишта Ступ 

Члан 8.
Прва заштитна зона изворишта Ступ обухвата подруч- 

је у површини-од 5 ха које je ограничено линијама или ка- 
рактеристичним линиЈским елементима и то:

сјеверозападна граница прве заштитне зоне Ступ no- 
чиње на међном стубу број 8 к.о. Илииа и к.о. Ступ. Од 
овог камена гранииа заштитне зоне иде к.о. Илииа и то 
међама између к.ч. 2078 и 491/1, 490/1 и 489 до пропуста 
дужине 95 м. Од ове.тачке граница иде усправно на троме- 
ђу парцела к.ч. 489, 490/1 и 491/1. Одавде ce граница на- 
ставд>а између парцела 490/1, 491/1 и пресијеца парцелу 
491/1 и иде на међу парцеле 491/1 и 495/1. Одавде ce rpa- 
ница наставља до тромеђе парцела 478/12 (пут), 495/1, и 
478/1. Даље ce граница наставља међама између парцела 
478/1 са 478/12Г478/9, 480/6, 480/7. 602/1, 602/3, 498/1 
602/3, 602, 602/6. Од сјевероисточиог ћошка к.ч. 602/6 
граница зоне иде на тромеђу 602/1,499, 599. Од ове троме- 
ђе гранииа иде међама к.ч. 599, 602/1, 602/1, 499, 503/1, 
503/1, 518/1, 518/3, 515, 503/3. 503/4, 503/5, 504, 503/6, 505, 
506, 1698, 503, 1698. '

- Од граничног камена број 7. између к.о. Илииа и к.о. 
Ступ граница прелази у.к.о. Ступ и иде међама к.ч. 1698, 
1697, 1691, 1698, 1700, 1663, 1664, 1664, 1669 до тромеђе к.ч.
1669, 1668 и 1667. Од ове тромеђе гранииа зоне иде до тро-
међе к.ч. 1669, 1673 и 1672. '

Граница даље нде међама к.ч. 1673, 1672, 1670, 1674,
1670, 1.676, 1670, 1686, 1685, 1686, 1687, 1688, 1687, 2078
(пруга Сарајево,- Мостар) 2078 (пруга Сарајево - Мостар) 
1690, 1691, 1692, до међног стула број 8 к.о. Илиджа и к.о. 
Ступ. - , . '

, Члан 9. '
Поред законом прописаних забрана на постојећим об- 

јектима који ce налазе у првој заштитној зони до њиховог 
уклањања, према Програму заштите изворишта вода за 
пиће у Сарајевском Пољу (у даљем тексту: Програм за* 
штите воде) примјењују ce сљедеће мјере заштите:

1. изградња одводних јарака уз саобраћајнице и одво- 
ђење кишних вода са пзркннга извршиће ce на начин к6- 
јим ce онемогућава загађење површинских и подземних 
вода, a према пројектима израђеним на основу пројектног 
задатка датог од стране »Водовода«, ,

'2. канализаиија за насеље Липе, Главогодина, Лужан- 
ски пут и Врутци у првој 39ШТИТНОЈ зони укључујући и 
прикључке објеката мора ce изградити од материјала и н2 
начин којим се-обезбјеђује потпуна водонепропусност a 
према пројектима-израђеним на основу пројектног задат- 
ка датог од стране »Водовода«, .
. 3. канализациона мрежа послије изградње мора ce ис- 
питати на водонепропусност и прибавити одговарајући 
атест, - , .

4. објекти у насељима Конаци и баре коЈи. ce неће 
прикључити на канализацију морају своје отпадне воде 
прије упуштања у подземље биолошки пречистити преко 
пропусних водонелропусних септичких јама,

5. фекални садржаји из септичких јама морају ce редов- 
но чистити и одвозити на градско сметљиште, .
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6. сакупљање смећа и осталих отпадака у насељима мо- 
pa ce вршити редовно у контејнере и одвозити на градско 
сметЈБИШте,

7. паркира?Бе коњских кочија дозвољава ce само на уре- 
ђеним паркиралнштима са којих je онемогућен продор за- 
гађења у подзе.мну воду и отворене водотоке,

8. свн објекти на Врелу Босне морају ce прикључити на 
изграђену канализацију,

9. на подручју Врела Босне мора ce изградити јавнн 
WC и лрикључити на изграђену канализаиију,

10. приступ моторних возила објект.:ма Радне органи- 
зације »ЗОИ 84« дозвољен je из правца Ковача с тим што 
ce из Правца алеје Илица - Врело Босне не може вршити 
саобраћај,

11. узгој риба и порибљавање у водотоцима који проти- 
чу кроз подручје прве заштитне зоне вршиће ce cawo на 
начин који обезбјеђује биолошко одркавање,

12. на изграђеним стамбеним објектима може ce врши-
ти текуће одржавање и замјена инсталација и опрема на, 
начин којим ce не угрожава режим површинских и подзем- из

та »Енерго 
градње, погс 
погона, KOM 
де ce гран^

a) Друга заштитна зона изворишта Илииа - Конаци - 
Врело Босне

5- Друга

Друга 3i 
РУчје у пов 
или каракте 

ДРУга за 
1688, 1687 и 
на граници : 
заштитне 3i 
Мостар (к.ч 
наставЈ1,а де 
та на путу з 
'ове тачке rp 
777, 788/1, 2 
(2105) н на<г

них вода.

3. Лруга заштитна зона

Члан 10.

ц) Друга

Друга зао

Илиџа; прес 
Сарајево 
продужава д 
лигономера 
768, 767/2, 7

гт Јл r, т- ЈДОтромеђекДруга заштитна зона изворишта Илииа - Врело Боснејс.ч. 5jQ 5Q2 
- Конаци обухвата подручје у површини од 195 ха којеј{5оз/Ј 5ig/f 
бграничено линијама или карактеристичним теренски« 
елементима и то: . ? граница друт

траница почиње од тромеђе парцела к.ч. 1316, 1319 Нграницом пр 
1320 (граница прве заштитне зоне) и пресијеца парцел), . 
к.ч. 1320 на удаљености од 40 м од пута за камп и дoлaз^i 
на тромеђу парцела 1320, 1322 и 1327. Одавде ce наставл.!; 
међом Између парцела 1322 и 1327. 1327 са 1324 и 1326 jf 
долази на тромеђу парцела 1327,1326 и 2097 (Алеја). Д^ l 
ce границ^ наставља између парцела 1326 и 2097, пресјеш-- .
Алеју (2097) и долази на тромеђу парцела 1430, 143!
2097. Од ове тромеђе граница ce наставља међом измеђ’??® Kapat 
к.ч. 1430, 1431, до тромеђе 1430, 1431 и 1432. Од ове троме= - ^®“«ua i 
ђе до тромеђе к.ч. 1403, 1415 и 1408 (пут). Од ове тачке граг^^’ 2367, 16 
ница иде међама 1408, 1403, 1404, 1407, 1406,- 1407, 2099 686, 1687, 1
1408, 1410, 1440, 1473, 1440, 1470, 1474, 1469, 1440, 1471 696, 1697/1,
1475,1465,1467, 1466, 2093 (Храсничка цеста) са 1466, 1467 1706, 1
1468, 2100 (пут), 1496; 1499, 1498, 1502, 1509, 1512, !51‘ “9 » 1»02, 1
1513, 1514, 1702, 1700, 1698, 1697, 1696, 1690, 1695, 169«°‘i> 1812, 1'
1684, 1683, 1712, 1719, 1720, 1722, 1725, 1724, 1727, 1729”3,Ј-раницг
1729, 1716, 1713, 1732, 1733, 1734, 1736, 1737, 1738, 1739 1
Храсница к.ч. 3204 (пут Храсничка цеста) са-3203 (nyf^*» 630, 628, 
2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 243f24/ (пуг) и
2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443. 244f64; npcjeija
2450, 2451, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493. 249СР9“®0У
2495, 2496, 2497, 2498, 2500, 2501, 2504, 2505, 2506, 25lf‘^ЈКОВиће. С
2512,2513,2515, 2516,2520,2511 (пут) 2520,2519,2572,251рсном грани 
2517, 2516. 2515, 2513, 2512, 2511, 2509, 2502, 2501, 250Г СУ УнУЈар з 
2499, 2497, 2362 (пут), 2496, 2495, 2493, 2492, 2491, 249CaaHje корнтг 
2489, 2488, 2487, 2486, 2484, 2483, 2481, 2480, 2478, 24^ ДИЈбвом сн 
2476. 2475, 2472, 2471, 2470, 2469, 2468, 2467, 2466, 32^.ељезнице д 
(пут), 2375, 2383/92,‘2383/91, 2383/90, 2383/89 
2383/88, 2383/84, 2383/83, 2383/81, 2383/80, 2383/7Г."®
2383/77, 2383/76, 2383/75, 2383/74, 2383/73, 2383/7|ЈГ^Р®‘^^““‘ 
2383/40, 2383/39, 2383/38, 2383/41, 2383/37, .2383/3f 
2383/35, 2383/33,2383/32,2383/31,2383/25,2383/23,20.2ј 
23, 24,-16,26, 27,29, 30,32,33,35,2359, (поток Вечерица) 3|
36,2363 (пут), 132, 131, 126 (пут), 127. 126 (пут), 125. Од тр4 
међе к.ч. 2359, 125 и 124 граница ce наставља до троме® 
к.ч. 2359, 206 и 207 н наставља ce између к.ч. 207 и 206,2w 
206, 201, 189, 201. 202, 184, 185, 183, 165, 182, 165, 164, К

Поред зак 
imfMa који > 
рограмом 3 
■тите:

166,. 181, 178, 184, 178. Међа између к.ч. 184 и 178 излази ! изградн 
Игмански пут. Од ове тачке граннда џоне иде путем до i е^-кишних 
те 550 м одакле наставља изохипсом 550 м до границе 12 чм'"Се онемс 
штитне зоне гдје ce затвара II заштитна зона. Сјевероз ј; ..

t' . *Ј.
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■.падна граннца друге заштитне зоне поклапа ce са Југоис- 
.точном граннцом I заштнтне зоне.

: 5. Друга заштитна зона изворишта Ступ
; Члан ii, .

Друга заштитна зона изворишта Ступ обухвата пол- 
ручје у површини од 24 ха које je ограничено линијама 
цли карактеристичним теренским елементима и то:

друга заштитна зона почиње на тромеђи парцела к.ч. 
1688, 1687 и 2078 (пруга Сарајево - Мостар), која ce налази 
ка граници I заштитне зоне. Од ове тромеђе граница друге 
заштитне зоне иде лијевом ножицом пруге Сарајево - 
Мостар (к.ч. 2078) до моста на ријеци Добрнњи и дал>е ce 
ЈнаставЈва десном обалом ријеке Добриње до сљедећег мос- 
^та на путу за насеља са десне сггране ријеке Добриње. Од 
бве тачке граница ce наставља међама између парцела к.ч. 
7.77, 788/1, 2105'(пут), 778/1, 778/2, 777, дале пресјеца пут. 
'2105) и наставља међама 1698, 1657, 1659, пресјеца парце- 
'у 1698 и излази ла Југоисточну 'границу сљедећих објека- 
■i »Енергоинвеста« - управна зграда Капиталне из- 

градње,-погон и управа ТСО, Творници ала:та и моторног 
погона, комунално, управа ТАТ-а и зграда ИРИС-а. Одав- 
iie ce граница продужава управно на пут Сарајево - 

- Конаци^ пресјецајући паркинг простор (к,ч. 1702/2) и пут
■■ Сарајево -.Мостар (к.ч.’2108). Од ове тачке граница ce 

продужава десном страном пута Сарајево - Илица до по- 
лигономера број 691 и даље иде међама између к.ч. 764 и 
768, 767/2, 766, 765. Од тромеђе к.ч. 764, 765 и 2089/2 иде 
ао тромеђе к.ч. 2089/i, 510,502. Одавде граница иде међом 

Врело Босж £ч. 510, 502,501/1,500, 515,518,515,518/3. Одтромеђек.ч. 
195 ха које;ј{ j03/I, 518/1, 518/3 која ce налази на граници прве заштит- 
м теренскик )с.;зоне ,до тррмеђе к-ч. 1688, 1687 и 2078 сјеверозападна 

'раница друге заштитне зоне ce подудара са југоисточном 
' аницом прве заштитне зоне '

ц) Друга.заштитна зона изворишта Соколовићи 

Члан12. . ■ - ,

1316, 1319.
|јеца парцел 
амп и долаз! 
е ce настављ:
1324-к 1326
2^^^^р^ицЖ/ Друга заштитна зона изворишта Соколовићи обухвата 

1430 1431 ^одручјеу површини рд 100 ха које je ограничено линија- 
vieftoM'измеђж^-карактеристичним теренским елементима и то: 
г»п ла«* ДРУге заштитне зоне почиње од тромеђе к.ч.
о«ЛД,кГгп1зб8,-2367, 1684 и наставља ce међама к.ч. 2368, 1684, 1685, 
S. 1407 709«^86, 1687,: 1688, 1689, .1690, 1691; 1692, 1693, 1694, 1695, 
Q 1440 147i|696, 1697/1 <1697/2, 1698; 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 
1гз 14ЛЛ-146w05, ‘1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711; 1798, 1799, 1800, 
НЗИ17 514801,-1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 
>о’ 1695 169^ 5ti, 1812, 1777, 1776, 1775, 1774, 1772, 1773. Од парцеле 
>4’ 1727’ -1721 граница прелази у к.о. Војковићи и иде даље међама 
174S пЧр зМеђу.к.ч. 1248 (ул. Творничка) и 640, 637, 638, 636, 633,- 
ri [31, 630, 628, 287, 626, 624, 623, 622, 621, 620, 618, 617, 616,

И 2432 24з|247 (пут)‘и к.ч. 615, 614, 613, 612, 611, 610, 609, 608, 607, 
l2^ 2443' 211 npecjeiKi сеоски пут 1245, к.о. Војковићи и излази ila
Ј2' 2493* 249 РРмеђу парцела к.ч. 1245 (пут), к.Ч;, 27 и к.ч. 24. све к.о. 
35* 2506*-25Р ^ојковиће.-Са_ове тромеђе граница иде у правцу сјевера 
519 2572 -251' всном границбм к.ч.24,22^ 23,39, све к.о. Војковићи, a ко- 
1)2 *2501*250 унутар зоне и продужава др лијеве пројектоване регу- 
92* 2491' 249 корита ријеке Жељезниц^јДаље граница иде узвод- 
80* 2478* 24Т Р-Лијевом ббалом пројектоване ре^лације корита ријеке 
^67 2466* 32С Ј^езнице до моста у насељу- Војковићи, затим прелази 

’ J.Q-V и излази на десну обалу пројектоване регулације ри-
Г'Ке Жељезнице и иде низводно десном страном пројекто- 
1/80, . 2303/ firt Т 00:
;/73," 2383/7 
1/37, -.2383/3 
2383/23,20,2 
к Вечерица) 3 
г), 125. Од 
л>а/до .троме'

16 Ipof'PaMOM заштите вода примјен.ују ce сл.едеће мјере за- 
iDj, 10ч, Јхите; ■ , r ■ '

i 178 излази из1јрадн>а одводних јаракауз саобраћајнице и одво-
cft '

IO границе I з

Ше регулације корита ријеке Желлзнице до границе I за- 
'гитнезоне. ; .. • / • -

Члан' 13. . .
Шоред законом прописаних забрана, на постојећим об- 

:1сгима који се налазе у другој заштитној зони у складу са .

le путем до к кишних вода са паркинга.вдвршиће ce на начин кр; 
3H^QeKpo3 р з^гађење површинских. и' подземних

вода, a према пројекЈлма израђеиим на основу пројсктног 
задатка датог ол странс »Водовода«, ’

, 2. канализација за насеља у другој заштитној зони 
ук.гучујући и прик.-аучке објеката мора ce изградитн од 
материјала и на начин који.м ce обезбјеђује потпуна водо- 
непропусносг, a пре.ма пројектима урађеним на основу 
пројектног задатка датог од стране »Водовода«’

3. канализациона мрежа noCjinje изградн>е мора ce ис- 
питати на водонепропусност и прибавити одговарајући 
атест,

4. објекти који ce из техничких разлога не могу 
прикључити на канализацију (прикључии објеката нижи 
од вањске канализационе мреже), морају своје отпадне во- 
де прије упуштања у подземље биолошки пречистити пре- 
ко прописних водонепропусних септичких јама,

5. фекални садржаји из септичких јама морају ce редов- 
но чистити и одвозити на градско сметљиште,

6. на изграђеним објектима СОУР-а »Енергоинвест« на 
Ступу може ce вршити текуће одржавање и реконструкци- 
ја под условом да не угрожавају режим површинских и 
подземних вода, a према пројектима израђени;и на основу 
пројектног задатка датог од стране »Водовода«,

7., отпадне индустријске воде морају бити пречишћене 
и безбједно уведене у водонепропусну канализацију,

8, на изграђеним стамбеним објектима може ce вршити 
текуће одржаван,е, замјена инсталација и опреме и рекон- 
струкција постојећих стамбених објеката на начин којим 
ce не угрожава режим површинских и подземних вода.

' 4. Трећа заштитна зона .

• Члан 14: '
■ Трећа заштитна зона je јединствена за сва изворишта 

навеаена у члану 2. ове одлуке. Трећа заштитна зона изво- 
ришта обухвата подручје у површини од214 ха у урбаном- 
подручју и 56.700 ха.у неурбанизираном дијелу подручја, 
које je ограничено линијама или карактеристичним терен- 
ским елементима и то: . ..

Граница треће заштитне зоне почиње од моста (пруге 
Сарајево - Мостар) на Добрињи одакле иде десном оба- - 
лом ријеке^Добриње (узводно од наведеног места), До мос- 
та (пут СарајевоИлица) на ријеци Добрињи. Од цестов- 
ног моста фаница ce наставља десном. обалом ријеке До- 
бриње до пресјека новог пута Сарајево - Трново са рије- 
ком Добрињом. Од ове тачке граница ce наставлл десним 
јарком новог пута Сарајево - Трново до раскршћа путева 
Сарајево - Трново и стари аеродром - Дон>и’Которац. Од 
ове тачкл-граница иде у правцу југоисток до.коте.654 
(Илинача) и коте 877, (Г. Младице). Даље ce наставл.а кри- 
вудавом линијом у правцу југоистока преко кота 868 (Па- 
пас);. 898 (Тисавац), преко коте Дрвени' Кланац до коте 
Ш8 (Градина). Даље наставља у истом смјеру до коте 
1490 (Г. Врановина), затим до кота 1788 (Црни Врх) и коте 
1656 (Баља Стијена). Даље наставља у правиу сјевероисто- . 
ка до коте 1656'{1у1еђеђа планина) и у луку до коте 1844 
(Бич) Јахорнна. Од ове коте гТзаница треће заштитне зоне 

, изворишта наставља планином Јахорина у правцу југбис- 
тох.кривудавом линијом преко кота 1765 (План), коте 
.1728, vKore 190(7 (Кошута), крте 1661 (Комина). и до коте 
1693 (Голица)..Од ове коте граница наставл>а кривудавом 

(линијом југозапад преко кота 1336, (Керешко брдо) до ко- 
'те 1311 (Међове Стјеие). Дал>е граница иде у правцу сјеве- 
розапада до коте 1316 (Главица). Од ове коте граница иде 
кривудавом линијом у правцу југозапада преко кота 1403, 
коте 1435,.(Баљева глава), коте 1448 (Игриста),.крте.1339 
(Репни врх) и коте 1347 (Крила). Од ове коте граница вде у 
правцу запада преко кота 1325 (Poroj), коте 1382 (Банџер- 
ка), коте 1301.^(Куцин), коте 1267 (Челина).и кбте 1468 
(Чардак). Даље граница иде.у правЦу југа преко кота 1776 
(Лупоч) до коте 1908 (Николине стијене) планина Треска- 
вица. Од ове коте граница иде кривудавом линијом у прав- 
цу сјеверозапада врховима, (ко.тама) планине Трескавице
преко кота1971т(Крајачича Кланац), коте 1974 (В-Љељен),
коте 2062 (Барице), коте: 1613;.(Пољице), коте 1577 (Бори-,

- ковци). коте -1451 ГБооиковци). коте 1672 (Хојта), планина
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Бјелашннца, дал^е !К1Сгавља кривудавом лндијом планине 
Бјелашнице преко кота 1689 (Шнљак), коте 168, Јаворак, 
коте 2067 (врх БјелаиЈниие), коте 2025 (Влахиња), коте 
2056 (М. Влахиња) и коте 2005 (Влахшиа). Од ове коте грз- 
нила иле у правиу сјевера кривудавом линијом преко кота 
1596 (Врховн), коте 1482 (Ћелебин врх), планика Игман, 
k'07'e 1533 (Ђурино брдо), коте 1144 (Трешњево брдо), коте 
983 (Брезовача), коте 1180 (Обељак), коте 1246 (Голо брдо), 
ко7'е 1063 (Локве) планина Игман. Од ове коте граница се 
спушта у правцу сјевера и пресјеца пут Сарајево - Мостар 
до надвожњаха у Блажују, одакле се наставља жељезнич- 
ком пругом за Бутила (вапуштена) до ријеке Зујевине, чи- 
јом десном обалолЈ нде даље према истоку до ушћа у рије- 
ку Босну. Одавде гранииа иде узводно (лијево^ обалом) 
ријеке Босне до ушћа ријеке ЖелЈСзнице у ријеку Босну, 
прелази на лијеву обалу ријеке Жељезниие и иде дал>е уз- 
водно до мбста на жељезничкој прузи Сарајево - Мостар. 
Одавде граница иде према сјевероистоку -жељезничком 
пругом до моста на ријеци Добрињи (почетна тачка 111 за- 
штитне зоне). ,

Члан 15. •
Поред законом прописаних забрана на постојећим об- 

јектима, који се налазе у трећој заштитној зони у складу са 
Програмом заштите вода, примјењују се сљедеће мјере за- 
штите: ,,

1. -У кругу Фабрике мотора Сарајево у Храсници морају 
се санирати сви постојећи загађивачи површинских и под- 
земних вода, као што су раздвајање атмосферске и фекал- 
не канализације н реконструкција дотрајале канализације, 
сакупљање минералних уља и других отпадних технолош- 
ких вода водонепропусном канализацијом и н>ихово npe- 
чишћавање, санација осталих загађивача и извођење оста-' 
лих радова заштите према посебном програму израђеном 
од стране Завода за хидротехнику Грађевинског факулте- 
та у Сарајеву број Х/Д-282 од октобра 1981. године,

2. на прбстору аеродрома Сарајево и постојећим бен- 
зинским станицама морају се при руковању горивом и ма- 
зивом и његовом депоновању обезбиједити услови (спре- 
мишта, стручни радници и сл.) којн ће онвмогућити њихо- 
во изливање и продирање у површинске и подземне воде,

3. ббјекти у насељима у којима je изфађена канализа-
ција морају се прикључити на исту, a отпадне воде канали- 
зације претходно пречистити (биолошки третман) путем 
уређаја за пречишћаван.е и Тако пречишћене упустити у 
тло, ■■ . '

4. отпадне воде из објеката у насељима или појединач- 
них објеката ван насеља који нису прикл.учени на канали- 
зацију морају се претходно пречистити путем засебних 
или групних уређаја за пречишћавање (путокси, ссптнчге 
јаме и сл.) и тако пречишћене упуститу у тло.

5. отпадне во5е са паркиралишта и других саобраћај-
Hiir. површина на туристичко-рекреативЈ^ом подручју Иг- 
ман - Бјелашница прије упуштања у тло морају се прсг 
тходно прочистити (сепаратори уља), -

6. отпадне воде из господарских објеката. морају се 
упуштати у ,тло ван понорних зона и отворених водотока

7. експлоатација шума мора се вршнти према .шум-
скопривредним основама на начин кбји не угрожава ре- 
жим површинских^и подземних вода , . -

8. истресања и депоковања смећа и осталих отпадака
мора се вршити на одређеннм локадитетима са којих не 
може продријети загађење у површинске и подземне воде. 
Депоније смећа морају се редовно одржавати (сп^ивање 
отпадака) ' .

9. отпадне воде из каменолома прије упуштања у отво-
рене водотоке, морају се пречистити до таквог .степена да 
онемогуће загађивање и замул>ивање површинских и под- 
зсмних вода '■

10. пражњење возила за одвоз фекалија мора се вршити
на градском сметљишту . '

11. на подручјима заштитних зона урбаног подручја 
града извршиће се уређен>е.површинских токова и спрово* 
ђеље других санационих радова према посебним пројекти-

ма који морају да буду усклађени са захтјевима заштите 
инфилтраинје воде у подземље

111 - НАДЗОР

Члан 16.
Надзор нал провођење.ч« мјера заштите и мјера проп; 

саних овом одлуком врше органи управе надлежни за п< 
слове инспекције при чему нарочито коитролишу

1. санитарна инспекција - кваЛитет воде за пиће o6j«i, 
те за снабдијевање водом и санитарне уређеЈве,

. 2. комунална инспекција - држање стоке, иернате , 
вине и кунића као и исдашу стоке зати.ч депоновање н и. 
тресање отпадних материја н правовремено прикључен.

3. ако и 
одговарајч 
них режнд 

За npei 
ВОрно ЛИL 
60.000 дин

ПР

БроЈ 2

Укдан.Ј 
дарских и 
них Јарков 
на подруч 
члану 2. oi

објеката на канализациону мрежу, одвођење и пречишЛ4
вање отпадних вода, : одлуке

3. урбанистичко-грађевинска инспекција - грађење о(; • *^зузет1
јеката и извођен.е радова који угрожавају режим површиЈ 1. ^ ’
ских и подземних вода. 7 ^ РУФењг

4. пољопривредно-шумарска инспекција - употреб ^ •‘Р?рамо:
ђубрива и хемијских средстава за заштиту биља и узгс ;• i. Уколих 
биљних култура начин обраде земљишта и ехсплоатациј ^ за укт. 
шума на начин којим. се угрожава режим површинских ; '
подземних вода, .. “^je и onpt

5. водопривредна инспекција - дјелатности Koje угр< I - . -
жавају режим површинских и подземних вода . i..

• ^ У Hacej;
IV - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 5 , f ?;масепо П

Члан 17. |ката посли
Новчаном казном од 200.000 до 250.000 динара казнн! 

се за прекршај организација удруженог рада^или дру1 - - . . ' 
правно лице . . r;-

1. ако се на подручју прве заштитне зоне изворишта i За насе:
придржава прописаних мјера заштите из члака 9 тач. 2,, %члану_ 2. ое 
4, 5,.6, 8, 10. и И. ‘ |изградиће

2. ако се на подручју друге заштитне зоне извориш] Квода-_а~ об
не придржава прописаних мјера заштите из члана 13. та |прикључит 
2, 3, 4, 5, 6. и 7. . ипречишћав

3. ако се на подручју треће заштитне зоне извориш ^Објекта
не прндржава прописаних мјера заштите из члана 15. тав-рају изграл 
1. до 10. фти на кана

4. ако не поступи у складу са одредбама члана 22. сг&њене изгра
и 2. ■ ■ , У спроЕ

За прекршаје из претходног става казниће се и о;шве удружен 
ворно лице у организацији удруженог рада или друг^нијеће pjeu 
правном лицу новчаном казном од 30.000 до 60.000 диШмицима о6;
pa.

Члан 18.
Новчаном казном од 30.000 до 60.000 динара казниће 

за прекршај грађанин
1. ако се на подручју прве заштитне зоне изворишта

придржава.прописаних мјера заштите из члана 9. тач 2 
и тач, 10. • . -

2. ако се на подручју друге.заштитне зоне извориш
не придржава прописаних мјера заштите из члана 13. “
2- 5 и тачке 8- _

3. ако се на подручју треће заштитне зоне извори 
не придржава прописаних мјера заштите из чла!^ 15.
3- 8 и тачке 10. ‘

4. ако не поступи у складу са. одредбама члана 22.
и 2. , .

/ Члан 19. ^

- Новчаном казном од 200.000 до 250.000 динара казн1 
се за прекршај »Водовод«- . ;

1. ако не врши уређење подручја заштитних зона ;
ковима и на начин предв.иђен Програмом заштитс 
(члан 25), , - . ;

2. ако унутар заштитног подручја не врши испити 
квалитета и количине површинских и подземних вода 
предузима мјере за заштиту изворишта (члан 26),

Уколико к 
*мислу од; 
>лизациону 
-ica.'. односнс

У насел 
гених у;2чл5



ма заштите
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мјера nponi 

1лежни за n<p- 
тишу

и пречишћ^^

- грађење о 
им површи
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3. ако на подручју уже^н прве зацЈтигне зоне не постави 
одговарајуће ознаке и упозорење о придржавању пропнсз' 
них режима заштите (члан 27).

За прекршаје из претходног става казниће се и одго' 
ворно лице у PO »ВИК« новчаном казном од 40.000 до 
60.000 динара.

V - ПРЕЛАЗНЕ, ЗАВРШНЕ И ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.
- . . . Уклан>ан>е постојећих привредних стамбених, госпо-

за пиће ooje дарских и" других објеката, уређење саобраћајница одвод- 
них јаркова, затрпавање увала ископа и других неравнина 

пернате ж\ jjpgg заштитне зоне изворишта наведених у
зновање и н. | чдану 2. ове Одлуке, извршиће се у роковима и на начин 

i- предвиђен Програмом заштите вода који je саставни дио 
' ове одлуке/ .

Изузетно од одредбе претходног става, стамбени објек- 
ти који су потпуно дотрајалц и код којих пријети опасност 
од рушења уклониће се независно од рокова предвиђених 

-К Програмом заштите вода.
— ynoxpw f Virnnuvn

оиља и |ства за уклањање објеката из претходног става дозвољава 
ксплоатациЈ објектима текуће одржавање и замјене инстала-вршинских J / r- j

gr
ти које yrp< Е

нара казниК^ 
ш или дру:

Уколико се благовремено не могу обезбиједити сред-

циЈе и опреме.

Члан 21.
У насељима у. првој заштитној зони изворишта у који- 

J ма се no Програму заштите вода предвиђа уклањање обје- 
зката послије 1991. године дозвољава се изградња канали- 
|зације на начин наведен уЈзлану 9. тач. 2. и 3. ове Одлуке.

Члан 22.
чзворишта За насеља у заштитним зонама изворишта наведених у 
на 9 тач. 2, |члану 2. ове одлуке у којима није изграђена какализација 

изградиће се у роковима наведеним у Програму заштите 
le извориш! 1вода а објекти који се из техничких разлога не . могу 
члана 13. т^прикључити на канализацију, морају изградити уређаје за 

пречишћавање (путокси или септичке јаме).
Објекти у заштитним зонама из претходног става мо- 

рају изградити уређаје за пречишћавање или се прикључи- 
ти на канализациону. мрежу у року ,од 6 мјесеци од дана 

Јлана 22. ст.1н.ене изградње. .. ; ■ ■
У спровођењу одредбе из претходног става орган упра- 

ће се и одг^ве удружене општине надлежан за комуналне послове до- 
нијеће рјешење о утврђивању обавезе корисницима и влас- 
ницима објеката за прикључење на ханализациону мрежу. 
Уколико корисници и власиици објеката не поступе у 
смислу одредбе из претходног става прикључеЈ^ на кана- 
јлизациону мрежу извршићс »Водовод« на терет корисни- 

фа казниће lica,; односно власника објекта.

le извориш 
члана 15. та'

i или друго 
3 60.000 дин

изворишта; 
ана 9. тач 2Н

не извориш-ј 
члана 13.

не изворис 
члац^115. та

шана 22: ст.|

инара казн1

них зона у. 
заштитс

. . - ..Члаи 23.
У насељима у другој заштитној зони изворишта наве- 

^дених у члану 2. ове Одлухе, мора се обезбиједити органи- 
Јовано сакупљање и одвоз отпадака на одређену градску 

|цепонију до краја 1987. године. ^

' : - :..„,.ЧлаН;24.^7г' ; ,;■
За насеља у другој и трећој заштитној зони изворишта 

Јаведених у члану 2. ове Одлуке израдиће се регулациони 
занови до краја 1988. године. - • ; ^

' ' . Члан 25. '
»Водовод« je дужан да врши уређење подручја заштит- 

шх зона у роковима и на начин предвиђен Програмом за-. 
1тнте'ВОда. ■; . - i.-.-/. ■ ' . '

. Члан-26.: ' - -
1и испитивај 
4НИХ вода и 
ш 26),

»Водовод«Је дужан унутар заштитног подручЈа врши- 
Ж**‘испитивање квалитета и количине површинских и под- 

кмннх вода и предузимати мјере за заштиту изврришта.

Члан 27.
»Водовод« je дужан да на подручју уже и прве заштнт- 

не зоне постави одговарајуће ознаке н упозорења о при- 
лржавању прописаних мјера заштите.

Члан 28. -
Саставни дно ове одлуке су топографске карте (лре- 

гледни план Сарајева у размјери 110.000 и топографска 
карта слива ријеке Босне, до саст'<еака у размјери 150.000 
у којима су уцртане границе заштитних зона и насеља у 
тим зонама.

Члан 29, '
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о заштнти изворишта воде за пиће у Сарајевском 
пољу (»Службене новине града- Сарајева« број 15/75), и 
Програм заштите вода за пиће у Сарајевском Пол>у 
(»Службеие новине града Сарајева«, број 15/75).

. Члан 30.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об- 

јављивања у »Службеним новинама града Сарајева«

Брс)ј 13-37-5/87 .
29. јануара 1987. године 
Сарајево

, • Предсједник
. , , Вијећа удруженог рада.
. Драго Ковачевић, с.р.

Предсједник 
Вијећа општина, 

Здравко Пујнђ, с.р.

Ha основу члана 148. став 3. члана 149. став 3. и члана 
150. Закона о водама (»Службени лисгг СРБиХ«, 6р. 36/75 

.4 41/75), те чл. 78. 86. алинеја 20. и члана 165. тачка 2. Ста- 
тута града Сарајева (»Службене новине града Сарајева«,

. бр. 3/82, 1/85, 28/85 и 17/86) Скупштина.града Сарајева 
на сједници Вијећа удруженог рада од 29. јануара 1987. го- 
диме и на сједници Вијећа општнна’од.29. јануара 1987. го- 
дине, донијела je- , ' . • , , •

/ ^ -

О ЗАШТИТИ ПЛАНИНСКИХ ИЗВОРИШТА ВОДЕ ЗА' 
ПИЋЕ САРАЈЕВСКОГ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА

.1 - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ‘ -

• . , Члан 1... . .
' У ЦИЛ.У заштите поаршинских и подземних вода од за- 
гађивања и-од других штетних утицаја, овом од^туком ут- 
врђују се заштитна подручја, заштитне зоне,-величине и 
граниие заштитних зона и мјере заштите у зонама'планин- 
ских изворишта воде за пиће Сарајевског водоводног сис- 
•тема. ■ -• ■ -

II -:ЗАШТИТНА ПОДРУЧЈА, ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ И 
МЈЕРЕЗАШТИТЕ . : " • '

' ■ . ' Члан 2.'
Заштитно подручје планинских изворишта, воде за пи- 

ће Сарајевског водоводног система обухвата сљедећа из-. 
воришта: .

- Мошћаница, Црнил и Седреник, ; сл _ • ,
~ Захоринска изворишта: Прача, Станско,.Бистрица и 

Влаховићи,.- ’"Л - 
. т Требевићка извортита: Ковачићи, Тилава, Топлик 1 

и Топлик2, "З ' - " •; -
Нахоревска извориртагВрело воде и Урошевб вре-

ло.
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Члан 3.

npesfa степену ипасности од загађлван,а и ол лругл.^ 
штетних утнцаја, y}iVTap заштитно1 подручја изворишта 
утнрђују сс заштитне зоне, л то:

- ужа заштитна зона,
- прва заштитна зона,
- друга зашз’итна' зона, . .
- трећа заштитна зона.

Члан 4,
Границе заштитних зона изворишта из члана 2. ове од- 

луке приказане су на топографским картама.

I. Ужа заштитна зона

Члан 5.
, Подручја уже заштитне зоне обухватају површину од:

Мошћаница 2,80 ха, Црнил 0,45 ха, Седреник 6,40 ха, 
Прача 5,75 ха, Станско Врело 0,15 ха, Бнстрица 0,42 ха, 
Влаховићи 0,20 ха, Ковачићи 3,80 ха, Тилава 5,20 ха, Топ- 
лик 10,06 х^а, Топлик 2 0,04 ха, Врело Воде;0,10 ха и Уроше- 
во Врело 0,08. ,, ,

Члан 6. ■ ‘
Подручје уже заштитне зоне мора бити ограђено ради 

провођења контроле кретања у тој зони...
Приступ на подручје уже заштитне зоне дозвољен je 

стручним раднииима Радне ррганизације »Водовод и ,ка- 
-нализација« Сарајево (у даљем тексту: PO »ВИК«) и над- 
лежним инспекцијским органима, a другим лииима само 
уз одобрен.е PO »ВИК«. . - . - -

. 2. Прва заштитна зона '
. ^ Члан 7. ' •

■ Прва заштитна зона изворишта наведених у члану 2.
• ове одлуке обухвата подручје уз извориште и подручје псг- 

иорних зона са изразитом пропусношћу (картификацијом) 
терена. , ; - . . . '
' Подручје прве заштитне зоне обухватају површину од:

. Мошћанииа 8,56 ха, Црнил 1,80 ха, Седреник 0,9 ха, ГТрача 
\ /и Станско Врело 9^20 ха, Бистрица 15,73 ха, Влаховићи 
^ . 26,20 ха, Ковачићи 0,20 ха, Тилава 20,71 ха, Топлик I н 2 - 

9,55 ха,'Врело Воде 1,23 ха, Урошево Врело 2,02 ха. ■ '• - 
. , 1

- - Члан 8.
Поред законРм.прописаних 'забрана на постојећим об- 

јектима, који се налазе у првој заштитној зони, у складу са 
Програмом мјера, примјен.ују се сљедеће мјере заштите:

r 1. постојећи објекти морају своје отпадне воде прије 
упуштања у подземље биолошки пречистити преко про- 
писних водонепропусних септичких јама и одвести ван 
граница ове зоне,' ' . . , .

. 2. фекални садржаји из септичких јама морају се редов-
,но чистити, , _

, 3. експлоатација шума мораг.се вршити према усвоје-
ним шумскопривредним основама на.начин којим се.ке уг- 
рржава режим ћовршинских и подземних вода, У

4. оборинске воде са саобраћајница, паркиралишта или 
других саобраћајвих ловршина, морају се прикупити^и 
упустити у тло-преко сепаратора уља .ван понорних зона,

5. слободне површинескоје су у стању активне ерозије
или су подложне ерозији Mopajy' ce заштитити по- 
шумл.аван>ем.'• , ' ■

3. Друга заштитна зона< - ...
■ , ' .■ Члан9.':'-' ''■'.“V'''

. Подручја друге заштитне зоне обухватају површину 
од: Мошћаница'123,15 ха, Црнил 26,20 ха, Седреник 8,30- 
ха. Прача и Станско Врело -166,35 ха, Бистрица 480,30 ха, 
Влаховнћи 127,65 ха, Ковачићи 22,30 ха, Тилава 186,65 ха, 
Топлик 1 и 2 230,10 ха, Врело Воде'4,45 ха, Урошево Врело 
5,22ха.--'-.„,-': '

••r '...i- ■ ' '

. -f* ^

Број 2

Члан 10.
Порел законом прописаних забрана на постојећим об-' 

јектима, који се налазе у другој заштнтној зони у складу са 
Програмом Mjepa, примјењују се сљедеће мјере заштите;

1. У насељима у којима je изграђена или ће се изгради- 
ти канализаиија, отпадне воде морају се одвести водонеп- 
ропусном канализацијом ван гранииа ове зоне,

2. У насељима у који.ма није изграђена канализацнја 
нли не постоје техничке могућности .’.рикључења на кана 
лизацију, отпадне воде из објеката морају се претходно 
пречистити (биолошки третман) путем посебних или груп 
них уређаја за пречишћавање (путокси или септичке јаме) 
и тако пречишћене пустити у тло ван понорних зона,

3. експлоатација шума мора се вршити према донесе-
ним шумскопривредним основама на начин којим се не yr- 
рожава режим површићских и подземних вбда '

4. слободне површине које су у стању активне ерозије 
или су подложне ерозији морају се заштитити 
шумл,авањем,

5. на изграђеним стамбеним објектима може се вршити 
текуће одржавање, замјена инсталација и опреме и peKorf 
струкција постојећих стамбених објеката на нанин којим 
се не угрожава режим површинских и подземних вода.

3. ур 
. Јеката и 

:• ских и I 
I - 4. n. 
■ђубрива 

^ биљних 
шума н 
подзем?

5. во 
жавају f

- . 1

У;.. HoBv 
Jce за-nf 
глравно.

no^ri - 1-ак( 
^;придрж< 
’Џо 5.,'

2. ак

4. Трећа заштитна зона
Члан 11.

Подручја треће заштитне зоне обухватају површин;
,од: Мошћаница 1890 ха, Црнил 731 ха, Седреник 72,90 х 
Прача и Станско Врело 1379 ха, Бистрица 497,80 ха,'Вл . .
ховићи 552 ха, Ковачићи 1017 ха, Топлик I и 2 1214 ха- ЗЛицено:

- ^ l&',. 'Врело Воде и Урошево Врело 83 ха.

|^H25,v-i 
i л2';ак< 

неЈЈрид! 
до.5.,
';^3.^ак‘

Члан 12. . ^ Новч
Поред законом прописаних забрана на постојећим об 

јектима који сс налазе у трећој заштитној зони, у складу с 
Програмом мјера, примјењују се сљедеће мјере заштит^5”^^?‘

1. објекти у насељима у којима je нзграђена канализ: '
ција морају се на њу прикључити, a отпадне воде из каш 
лнзације претходно пречистити (биолошки третман) -r-
те,м уређаја за пречишћавање и тако пречишћене упустит

-у .ЈЛб ван понорних зона, , - •
2. отпадне воде из објеката у насељу или појединачни 

. објеката ван насеља кс?|и нису прикључени на канализаш
ју морају се претходно пречистити путем засебннх 
групних уређаја за пречишћаван.е (путокси, септичке ja: 
и сл.) ц тако пречишћене упустити у тло ван понорннх 
на, ■ . ‘ _
■ 3. отпадне воде из господарских објеката морају
упуштати у тло ван понорних зона и отворених водото

4. експлоатација шума мора се вршити према дон 
'ним шумскопривредним основама на начин којим се не 
рожава режим површинских и подземних вода,

-• 5. истјзесање и депоновање смећа и осталих отпаД' 
мора се вршити на уређеним локалитетима са којих не 
же продријети загађење у површинске и подземне 

• 6. депоније смећа морају ce редовно одрж 
(спаљиваље отпадака). '

1Ловч 

ГРГак(

IV - НАДЗОР

Члан 13.
- Надзор над провођењем мјера заштите и мјера npoi 

саних овом одлуком врше органи управе надлежни за 
слове инспекције при чему нарочито контролишу:

: 1. санитарна инспекцнја - квалнтет воде за пиће, об
•те за снабдијевање водом и санитарне уређаје,

2. коЈиунална инспекција - држање стоке, пе^нате, 
вине и кунића, као и испашу стоке, затим депоновање и 
трасање ртпадних материјала, правовремено прикључ 
објеката на каналнзациону мрежу, одвођење и пречи 
вање отпадних вода,.

-«ai
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)стојећим об- 
iH у складу са 
ере заштите;

се иаурадк- 
;сти водонеп- 
че,
анализаиија, 
ења на кана- 
е претходно 
их или груп- 

:11тичке јаме^ 
их зона, ^ 
рема донесе- 
зјим се не уг- 
,а
ивне ерозије
ЈТИТИТИ по-

3. урбаннс! нчко-грађевннска инспекција - грађење об- 
, јеката и извођење радоеа који угрожавају режнм иовршин- 

CKI1X и подземндх вода,
^ 4. пољопривредно шумарска инспекција - употребу
' ђубрива и хемијских средстава за заштнту бил>а и узгој 

бил>них култура, начии обраде земљишта, експлоагацију 
^ шума на начин којнм се угрожава режим површинских и 

подземних вода,
, 5. водопривредна инспекиија - дјелатности које угро-
-Джавају режим површинских и подземних вода.

ју површину

. V-гКАЗНЕНЕОДРЕДБЕ ->

Члан 14.
Новчаном казном од 200.000 до 250.000 динара казниће 

се за прекршај организација 'удруженог рада или друго 
^правно лице:

Т. ако се на подручју прве заштитне зоне изворишта не 
f придржава прописаних мјера заштите из члана 8. тач. 1-.

ке се вршити4г^° ,
пекон I- подручЈу друге заштитне зоне изворишта

»еме g-не придржава прописаних мјера заштите из члана 10. тач.
:ниГвода. ti- до4. ■ .

у • 3. ако се на подручју треће заштитне зоне изворишта 
,не придржава прописаних мјера заштите из члана 12. тач_ 
Д.доб., • • .
5.. 4. ако не поступи у складу са одредбама члана 18. ст. 1.

I.' • прекршај из претходног става'казниће се и одговор- 
л 014 лице у организацији удруженог рада или друго правно

и 2 1214 ха, |ј,лце новчаном казном од 30.000 до 60.000 динара.
Ж . ■ . . • . ■ ' '

^ ч '■ ' Члан 15.
Новчаном казном од 30.000 до бО.ООО динара казниће се 

[за прекршај грађанин: -
' 1. ако се на-подручју прве заштитне зоне изворишта не

|придржава прописаних мјера заштите из члана 8. тач. 1, 2, 
5., , ■. - ■ /'■ .. ' У' '.

. 2. ако će на;подручју друге'заштитн^ зоне изворишта 
ше придржава прописаних мјера заштите из члана 10. тач. 
pUo'S., -,.А ' > ,

' 3. ако се на подручју треће заштитне зоне изворишта 
5ie придржава'прописћних мјера заштите из члана 12. тач. 
|1Тдо5. - - ■ . , . .
fe.4. ако не поступи у складу са одредбама члана 18. ст. 1.

■ ' ЧлаН 16.
1та MOpajy о^. ^/Новчаном казном од 200.000 до 250.000 динара казниће 
них водотока^;-за прекршај PO »ВИК-a«: ‘ ;> - ' 
према донесе^^41; ако не врши испитивање квалитета захваћене (капти- 
којим се не угИране) воде и не предузима мјере за заштиту изворишта 
)да; |(члан 19.), , ^ .
1лих.отпадак^г=2.- ако не постави одговарајуће озиаке и упозорење о 
са којих не м(£придржавању прописаних режима заштите (члан 20.). 
[одземне вод^
IO одржават

- прелазне; ЗАВРШНЕ Л^остаЛе ОДРЕДБЕ 
. : ■ Члан ' ' .

^ Програм мјера заштите на приједлог PO »ВИК«-а до- 
[ијеће Скупштина града до јуна 1988. године. 
■'»Шрограмом из претходног .става утврдиће се начин и 

и мјера пропЗ^к^ови извршења аојединих радова у. заштитним зонама. 
адлежни за П' 
олишу: 
за пиће, обје 

aje,;-iS4 пс': 
се,,псрнатс; 
поновање и

зстојећим b'
и, у складу 
јере заштите; 
ена канализ: 
воде из кана 
третман) пу 

зене упустит!

појединачни: 
a канализаци 
засебних ит 
септичке јам 
ПОНОрНИХ 3'

Члан-18,
_3а насел>а у заштитним зонама изворишта наведених у 
ану 2; ове одлуке, у којима није .изграђена канализаиија, 

_Ш^адиће се у роковима наведеним’у Програму мјера, a 
30 прикључе^ |бјекти који се из техничких ра1лога-не-'могу прикључити 
»е. и пречнш!] ^|канализацију мбрају изградити уређаје за пречишћа- 

■ (путокси или септичке јаме). -

Ha објектима у заштитннм зонама.из претходног става 
морају се лзградиги уређаји за пречншћавање или се 
прикључити на канализациону мрежу у року од шест мје- 
сеци од дана њене изградње.

У провођењу одредбе из претходног става, орган упра- 
ве удружене општине надлежан за комуналне послове, до- 
нијеће рјешење о утврђивању обавезе корисницима и влас- 
ницима објеката за прнкључење на канализациону мрежу.

Уколико корисннци и власници објеката не поступе у 
смислу одредбе из претходног ставз прикључење на кана- 
лизациону .мрежу извршиће PO »ВИК« на терет корисни- 
ка, односно власника објекта. ’

' Члан 19.
PO »ВИК« je дужан да врши испитивање квалитета за- 

хваћене (каптиране) воде и предузима мјере за заштиту из- 
воришта. ^

Члан 20.
PO »ВИК« je дужан да на подручју уже заштитне зоне 

постави одговарајуће ознаке и упозорења у(придржавању 
прописаних режима ззштите. -

' ' Члан 21.
Саставни дио ове одлуке су топографске карте у раз- 

мјери 1:10.000 и прегледна карта заштитних подручја у 
размјери 1:50.000. . . , ‘

, . ' Члан 22. '
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од .дана ,об- 

јављивања у »Службеџим ковинама града Сарајева«.

Број: 13-37-7/87
29. јануара 1987 године
Capajerio

' Предсједник 
Вијећа општина • 

'Здравко Пујнћ, с.р.
- Предсједник . 

Вијећа удруженог рада’ 
_Драго Ковачевић, с.р.

Ha рснову ЧЛ.-78. и 1б5. тачка 2. Статута града Сарајева 
(»Службене новине града Сарајева«, бр: 3/82, l/85v 28/85 
и 17/86. Скупштина града Сарајева на сједници Вијећа уд- 
руженог рада од 29. јану^а 1987. године исједници Вијећа 
општина од 29. јануара 1987! године, донијела je ,

Vr ' . ..
ПРОГРАМ

ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА ВОДА ЗА ПИЂЕ У .
ОАРАЈЕВСКОМ ПОЉУ

A. УВОД ■ . , '
■ . '■.............................. '

Претходни програм заттите вода за пиће у'Сарајев- 
ском пољу донесен je уз ЈОдлуку о заштитигизворишта во- 
де. за пиће у Сарајевском пол>у (»Службене новине граЈЈа- 
Сарајева«, бр. 15/75).-'

У периоду бд 1975 - .1986. године требало je да се реа- 
лизује комплетан програм. Ради недостатка' средства у- 
-ово.м периоду реализовано je око 50% Програма из сред- 
ставЗ Пројекта заштите човјекове околине.гДио раНијег 
програма je реализован средствима мјесног.бамодопри^но- 
са 1972-1974. године и мањим дијелом из средстам 00-!^ 
УР-а »Водовод«. Такође je и прије доношења овосЋрогра- 
ма реализован мањи дио радова, a 'нарочито на откупу 
земљишта у ужој и првој заштитној-зони. V ! < ■. ' 

До данас'су реализовани сљедећи јрадови предвнђени' 
Програмом заштите:'v' ' '
. -^изградња канализационог крлеетора Храсница - Ко- 
вач№ -ТлавогодикаТ- Соколовићи.^-^лииа, - 1 -
' Извртено скретање ријеке'Веч^нце у ријеку Жеље?- 
ницу од Главогодинејдо Соколовића,, , •

-:Ж
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- »31рађен инфнл 1 раиионо-олводии канал протока 
Стојчевац,

- извршеио затрпавање ријеке Вечерице у ријеку 
Же.везницу од Главогоднне до Сошловића,

- нзграђен ннфилтраш1оно--одводни канал протока 
Стојчеваи,

- извршено затрпавањ^ неравнина и крчења шибља у 
већем дијелу уже заштитне зоне,

- извршено нсељење 70 породииа, са откупом 252 ха 
земљишта и изузимањем стамбених и господарских обје- 
ката.

Од 1975. године до данас, извориште се знатно проши- 
рило тако да се сада експлоатише око 1800 л/сек., што je 
двоструко више него у 1975. годики. Неопходно je да се у 
иаредном периоду убрза реализација Програма заштите, 
поготово што се у овом и дијелом у наредном средњороч- 
ном периоду предвиђа даљње проширење изворишта и ис- 
кориштење свих расположивих количина воде у-Сарајев- 
ском пољу.

Ранијим плановима развоја централног водоводног 
система било je предвиђено да се Град.са овог изворишта 
снабдијева до 1987. године, када je требало да се пусти у 
погон ново извориште »Бијела ријека«.

. Ради недостатка средстава изградн>а родовода на Бије- 
лој. ријеци je одгођена до 1992. године, До тог периода 
планира се захватити joui нових 700 л/сек. воде, и то за- 
хватом воде из ријеке Босне у Конацима и ријеке Жељез- 
нице на изворишту Соколовићи.

Према нормативима зашгите.подземних вода обезбије- 
ђена je најмнннмалнија заштита овог изворишта, na Je из’ 
тих разлога и разлога наглог проширења изворишта неоп- 
ходно убрзати реализацију Програма заштите.

r Програмом заштите у наредном периоду предвиђају се 
сљедећи радови: • ,

- исељавање 1,59 породица из I заштитне зоне за које je 
потребно обезбиједити 70 станова и 81 замјенску локацију,

- изузимање 149 стамбених и 173 господарска објекта,
- откуп 294 ха земљишта у I заштитној зони,
- изградња канализације у на<:еЛ)Има која се налазе у II 

заштитној зони, као и за она насеља у заштитној зони која 
се no динамици исел>аван>а неће селити за пет или више 
година (Лужански пут, Врутци и Главогодина - Липе),

- - израда регулационих планова и других планова о ко- 
риштењу земл>ишта у заштнтним зонама.. , "

У‘програму. се за сваку заштитну-зону изворишта 
Илица-Конаии-Врело Босне, Ступ и Соколовићи утврђују 
одређени радови и активности на обезбјеђењу што no- 
вољнијег санитарно-хигијенског стан.а са носиоцима и ро- 
ковима извршења. . ; . '

- Б. ПРОГРАМ.РАДОВА И АКТИВНОСТИ
I - Прва заштитна зона '
a) Извориште Илниа-Крнаци-Врело Босне
!. Изузимање из посједа 154 ха национализованог неиз- 

грађеног или изграђеног грађевинског земЈвишта од 159 
породица на коме се налази изграђено 149 стамбених и 173 
господарска објекта у насел-има: Стојчевац> Баре (Парти- 
зансхи пут), Врутии, Главогодина - Липе и Лужански пут.

Трошкови накнаде:. обј^кти + земљиште и насаде = 
укупно S' . ,

- Стојчевац i- ~ -
25.000.000 + 58.884.000 = 83.884.000.- '
.- Конаци .
242.935.245 + 221.256Д00 =* 472.814.454.- '

Баре (Парт. пут)
329.420.025 +'218.403.200
- Врутци ^ • 
361.171.250 +-233.164.600

Главогодина - Липе. 
545.427.525 + 272.836.800
- Лужански пут - 
18g.3I8.850 + I62.4I3.100

547.823.225.

594.335.850,

818.264.325.

350.731.950.-

V'1.692372.895 + 1.023.768.000 = 2.867.853.895

Извршнлац; Скупштина општние Илица 
PoK'OBH извршења:

-Стојчеваи 01.01.1987. - 31. 12. 1988.
- Конацн 01.01.1987.-31. 12. 1989.
- Баре (Парт. пут) 01.01.1990. - 31. 12. 1991.
-Врутии 01.01.1992.-31. 12. 1993.
- Главогодина - Липе 0i.0i.1994. - 31- 12. 1995.
- Лужански пут 01.01.-31. 12. 1996.
2. Исе.Ђавање 159 породица из насеља: Стојчевац, Конаци, 
Баре (Парт. пут), Врутци, Главогодина - Липе и Лужански 
пут којима ће се обезбиједити одговарајући станови или 
замјенске локације за изградњу породичних стамбених 
зграда у насел.у Лужани, Врело Босне и Конаци. 
Трошкови извршења; станови + локације = укупно
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-Oi
(2.5С 
- О. 

правца 
(2.500 ;

- Стојечевац 40.000.000 = 40.000.000
- Конаци 215.000.000 + 40.000.000 = 255.000.000
- Баре (Парт. пут) 255.000.000 + 55.000.000 = 310.000.000
- Врутци 230.000.000 + 105.000.000 = 335.000.000
-Главогодине-
' Липе . 295.000.000 + 175.000.000 = 470.000.000
- Лужански пут 225.000.000 + 30.000.000 = 255.000.000

УКУПНО; , 1.260.000.000 + 405.000.000 = 1.665.000.000

-О;

-О;

' - О
правца 
' 5. i
Врелу I 
на кане 
кочије < 
та воде 
р ^. Изг] 
хбм 4. '
. -jai

Извршнлац; - Скупштина општине Илица, - Завод - ~Ур 
изградњу града, - PO »Водовод и канализаиија« j ^ Изв;

Рокови извршења: i Илица.
- Стојчевац , 01.01. - 31. 12. 1987 К
- Конаци^ 01.01.1987. -31. 12.1989 TPnaeaj
-Баре(Парт. пут) 01.01.1990. - 31.12.1991 noBpmv
-Врутци • . 01.01.1992.-31. 12. 1993 /.-‘T’poi
- Главогодина-Липе 01.01.1994.-31. 12.1995
- Лужански пут 01.01. - 31.12. 1996 . '.грк

3. Изградња фекалне канализације (примарна и секун л- Д) И 
дарна) у насељима, која се неће исељавати за 5 и више го л
дина. ■ i’

Трошкови извршења: • ■ ; грађенс
3.1. Примарна канализадиоиа мрежа унут^р
- Врутци: ПВЦ цијеви 0 300 - 150 м, 0 200 - 710 м’,'

100 - 66 м од Врутака до лијеве об. Колектора. i ,
дин. 60.500.000.- : 1^Изв]
- Главогодина - Липег. ПВЦ цијеви 0 200 мм од и

сел»а до пумпне станше у Стојчевцу дужине 920 м ; ^
{920 X 13.500) > . • дин. 12,420.000 И
- Лужански пут; ПВЦ цијеви 0 200 мм од Шум. шкој

до канал. у Лужанима дуж. I00{) м f >^нутар
(1000 X 13.500) - дин. 13.500.000
3.2. Секундарна канализациона мрежа са прикл.учциј
- Врутци: до данас изграђено; ПВЦ цијеви 0 200 Mi

дуж. 2022 м треба још да се изгради 0 100 и 0 150 мм. ду ТР 
500 м дин. 5.000.000

- Главогодина - Липе: 0 100 и 0 150 мм дуж. 600.
(600 X 10.000) . дин. б.ооо.ооо:
- Лужански пут: 0 100 и 0 150 мм, дуж. 1250 м
(1250 X 10.000) дин. I2.500;000:
Укупно тач. 3.2. ' 23.500.00(^J?5.9?^^

- Извршнлад; PO »Водовод и канадизација«.
F^OKOBH извршења: ■
-Врутци 01.01.-31.12.19
- Главогодина - Липе 01.01. - 31.12.19
-Лужанскипут 01.01.-31. 12. 19

. 4. Изградн»а водонепропусних јарака уз саобраћајни
у 1 заштитној зони и то: уз Алеју Илииа-Врело Босне, 
ју за Стојчевац, приступног пута за Стојчевац из прав 
Главогодина, те изградња канала (јарка) уз лијеву о& 
ријеке Босне од-Врела до турског моста укупие дуж.
13.830 m. \ ^

Трошкови извршења; . - ,
-'Одводни канал Врело Босне - турски мост дуж. 30 

м (3,030 X 15.000) дин. 45.450.00^^ ^
- Одводни јарци уз Алеју Илида - Врело Босне^ и TI

тизански пут дужине 5800 м - ' .
, (5.800 x 12.000) дин.69.600'
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- Одводни јарак уз алеју за Стојчевац, дуж. 2500 м 
^ (2.500 x 12.000) дин. 30.000.000,

2. 1988. “ Одоводни јарак уз приступни пут за Стојчевац из
правца Главогоднна дуж. 2500 м .
(2.500 x 12.000) дин. 30.000.000,-

2, 1989. 
2. I99i; 
2. 1993!'^ 
2.1995. 
2. 1996. 

<онаци, 
/жански 
)ВИ или 
1мбених a>r-

HO

0.000.000
15.000.000

'0.000.000 
>5.000:

Завод за
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УКУПНОтач. 4. , 175.050.000.-
Извршилац: PO »Водовод и канализација«
Рокови извршења:
- Одводни канал Врело Босне - турски .мост

■ 01.01.-31. 12. 1992.
- Одводни јарци уз Алеју Илица - Врело Босне

, 01.01.-31.12.1993.
У-’ • - Одводни канал уз алеју за Стојчевац

, 01.01.-31. 12. 1994.
•0.000.000 ШОдводни канал уз приступни пут за Стојчевац из 
5.000.000 Ј^авца Главогодина • , , . 01.01.-31.12.1995.

^5.\Уређење туристичко-угоститељског комплекса на 
јВрелу Босне (изградња јавног WC-a, прикључење објека-та 
^а канализацију и уређење паркинга за моторна возила и 

’очије са прописном одводњом којом се гарантира зашти- 
‘ воде ријеке Босне). . ^
^.Изградња јарака изнад Вр«ла Босне обухваћена став- 

Трошкови извршења: . ,
.јавни WC са прикључком на канал. дин. 10.000.000 
;:-1-уређење паркинга дин.-, •. / 5.000.000

^ЈИзвршилац: СИЗ-комуналних дјелатности града и СО 
p^Hiia. Рок извршења: 01.01. - 31. 12. 1987. године.

12 1 987^*6.шибља и дрвећа унутар заштитне зоне, за- 
12 1989i^^®?®^® неравнина (удубљења) и засијавање. травом на
12* 1991^ - ■ -
12 1993 ^^рошкови извршења; ‘ дин. I5.()0p.'000
12 1995^ШИзвршилац: PO »Водовод и канализација«
12'Ј99б^^Рок извршења: 01. 01. 1988. - 31.12. 1992.

^);Извориште Ступ ...

^ДИзузимање из посједа 5 ха национализованог неиз- 
)^вног земљишта од власника чији се.објекти не налазе 

Vap I заштитне зоне. Земљиште je &зЧ1асада воћњака и 
.. ' ...... ■• д. ' . '

iТрошкови извршења дин. ‘ V 36.000.000
'1звршилац: Скупштина општине Илииа ' ^ ,

8Еок.извршења;01.01. - 31. 12. 1996. - '
|ц) Извориште Ооколрвићи : -
Чг;Изузиман>е из посједа 140 ха национализованог неиз- 

^еног земљишта од власника чији се објекти не налазе 
з^арД заштитне зоне. Земљиште je без насада воћњака и 
' . .. , ■ ■ 

Грошкови извршења: дин. 1.008.000.000 . .
|Од fora на ужу заштитну зону за 3 бунара отпада 60 ха 
Ји‘јРРшкови износе 432.000.000 динара. • 
|Извршилаи: Скупштина општине Илиџа. ^ - •
‘^бкови извршења: 01.01.1987. - 3l. 12. 1996. 

Ј2.-Исел>аван>е 2 породице из I заштитне зоие и обезбје- 
^^3 Локације за незавршене објекте. Наведених 5 објека- 
^е1бесправно. изграђено на.простору I заштитне зоне. За- 
'i^ftĆKe локације ће се ббезбиједити у на<»л>у- Соколовићи.

Грошкови извршења: 5 локација ј5.0(№.(^ ; .
ВИзвршилац: СО Илииа. Завол за цзјТЈадњу града и PO 
^^вод.и канализациЈа«. • ■■ . .
”*2рк извршења; до 31. 12. 1987. годиле ’^'^- ' .

Т|Друга заШтитна зона .
јуЉвориште Илиџа - Конаци - Врело Босне 
^зфадња водонепропусних јарака-уз саобраћајнице; 
Д^ански пут и Храсничка цеста дуж. 7540 м .. 
f^jiuKOBH извршења. (.7.540 х 12.000) дин. 90.480.000 . 
дзвршилак: PO »Водовод и канализација«.

^oić:01.01.1992.-31. 12..1993.V':.; .'. .
^№градња примарне и рехундарне^’ канализационе 
!се;у.:насељима која се налазе у II заштитној зони';(Ко- 

^Елавогодина и насел>е уз Игмански пут). . ■ 
~1римарн’а канализациона мрежа (главни колектбри) ће 

' шти J13 друштвених средстава, a Рекундарна из ср^д-, 
' зађана. - '•*; s . ^.................. • - . - . •

710 м’,'

IM ОД
м
,420.000^

,500.0С 
гључцил 
3 200 Mi 
> MM. д> 
.000.0001 
уж. 600’f
..ooo.oool
■ м 
:.500.000| 
.500.0001

I. 12. \9i 
1.12.19? 
1. 12.19?^ 
раћајни! 
1осне, 
из прав1| 
еву оба 
le дужиЈ

-с
'дуж! ЗО^ 
5.450.0С ■ 
не; и Tla

?.600.(

Дио главног колектора je раније урађен уз насеље Ко- 
вачн и Главогодина, као и кроз.насеља уз Игмански пут, 
(Храснички колектор).

Трошкови извршења:
- Примарна канализацнона мрежа: азбест цем. или 

ПВЦ цијеви 0 200 .м.м дуж. 1000 м. '
(1000 X 13.500) - дин. 13.500.000.
- Секундарна канализациона мрежа од азбест. цем. или 

ПВЦ цијеви, са прикључцима 0 100 и 0 150 дуж. 1500 м.
(1500 X 10000) дин. 15.000.000 
Извршнлаи: PO »Водовод и канализација«.
Рокови извршења:
- за примарну канал. .мрежу 01. 01. - 31. 12. 1988. '
- за секундарну канал. мрежу 01. 01. - 31. 12. 1989.
3. Израда регулационих планова за насеље у 11'зашт. 

зони Ковачи, Главогодина и Лужани. •
Трошкови извршења; ‘
(24.500.000 + 8.000.000) дин. 32.500.000 '
Извршилац: Завод за планирање развоја шада 
Рок извршења: 01. 01. - 31. 12.-1988. године. '

б) Извориште Ступ ' .
1. Уређење творничког комплекса »Енергоинвеста« на 

Ст^пу no посебном пројекту заштите (испитиван»е и ре- 
конструкција 'crape водопропусне ‘канализације, уређење

■ творничких погона који испуштају загађене материје, уре* 
ђење површине итд.).

Добар дио наведених радова изведен je no претходном 
програму заштите.' ’ •

Извршилац: СОУР-а »Енергоинвест«
Рок извршења: 01, 01.Л987.'^ 31. 12. 1992.
2. Изградња секундарне канал. мреже О' 100, 0‘ 150 и 

0*200 MM. дуж. 400 м са прикључцима у насељу уз лијеву 
обалу ријеке Добриње и њихово прикључење на изграђену 
канализацију »Енергоинвеста«. (трошкови на терет влас- 
никарбјеката). ' ■ . • ■

Трошкрви извршења (400 х 10.000) дин. 4.000.000 
. Извршилац: TO »Водовод и канализација« , '

Рок извршења: 01. 01. - 31.'12. 1987. године
III - Трећа заштитна зона ' • .
1. Изградња водонепропусних јарака уз Храсничку цес-

ту и Творничку улицу од фабрике »Фамос« до границе II 
заштитне зоне дуж. 3.000 м. - - • ‘

Трошкови извршења (3.000 х 12.000) дин. 36.000.000 
Извршилац: PO »Водовод и канализација«. ‘ •

: Рок HSBpnieita: ОТ. 01.'-3l.'12. 1994. -
2. Израда регулационих планова за нассље: Врело Бос-

не - Пландиште, ' ,
■ . Трошкови извршења: дин. 28.000

Извршилац: Завод за 'планирање развоја града . 
Рокови извршења: 01. 01. 1987 - OL. 07. 1988.' .

, З.-Израда (допуна) идејног рјешења плана кориштења 
земљишта у I, II и III заштитној зони према закл>учцима 
ревизионе комисије и допунским истражним радоаима.

■ Трошкрви извршења: дин. 20.000.000 - (
■'Извршилац: Завод за планиран.е развоја града и 

Пољопривредни факултет‘ ■ : ,

Рок извршења: 01. 01. - 31. 12: 1990. године . '
РЕКАПИТУЛАЦИЈА • ■ ,
трошкова'п6 заштитним зонама - .

Прва заштитна зона изво- ,
‘1., риштаИлиџа-Конаци- 

Врело Босне > . .
2. Првазаштитна зона изво- 

риштаСтуп ■
-3. Прва заштитна зона из-

■ вроитта Соколовићи '
4. Друга заттитна зона из- .

. воришта Илииа - Конаци
, — Врело Босне- • дин..

5. ; Трећа заштитна зона ■ дин.'

дин.

дин.

дин.

4.847.824,000 ' 

36.000.000 

.1:023.000.000

-Г 136.480.000 . 
84.000.000

УКУПНО: дин:^ 6.127.304.000
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IV - MJERE Зл-ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

V muT>v ЕЈаговременог и ефикасног извршавања обаве- 
,ia 11 paaibi! олређених у овом програму потребно fe:

!. Обезбиједши коорлннацнју свих учесника у реализа- 
цији Програма путем колегијалног радног тијела (комиси- 
ја, радна група, штаб и ел.) којег би образовао Извршни 
олбор Скулштине града, a састојао би се од представника 
PO »Водовод и канализација«, Скупштина општине 
Илпиа, Скутитниа града Сарајева и СИЗ-а комуналних 
дјела-гносгд.

Ово радно тнјело.предузимало би мјере на планирању, 
начппу извршења одређених радњи, контроли њиховог из- 
вр1иења и сл. и прбма потреби.извјештавало надлежне ор- 
I aiie. \ X

2. Приступити изради регулационих планова за сва на- 
■ сеља у заштитним зонама наведених у овом програму, Ka
so би се на технички исправан начнн уз потребне санитар- 
но-техннчке мјере могла изграђивати, санирати и уређива- 
ти насеља, чиме би се побољшали услови заштите изво- 
ришта. При изради регулационих, односно санационих 
планова преко Скупштине града (Градсхог секретаријата 
за стамбено-комуналне послове) даваће се потребне смјер- 

.нице у циљу обезбјеђења потребних санитарно-хигијен- 
ских усхлова заштите. -Такође je потребно да се код израде 
ових планова користе сви досадашњи резултати проведе- 
них истражних радова, сугестија научних Институција и 

. искуства у експлоатацији изворишта. •

■ . 3. Извршити допунске истражне радове нега1Ивног
уишаја на квалитет воде код примјене одређених концен- 

' лрација природног и вјештачког ђубрива у заштитним зо-‘ 
нама изворншта, те утицај загађења од појединих насеља, 
a нарочито насеља у 1 заштитној збни која се no динамици 
неће исељавати за пет и више година (Врутци, Главогоди- 
на — Липе и Лужански пут). -'

4. Даље наставити испитивање квалитета подземних и 
површинских вода на довољном броју тачака на просто-

, рима изворишта Илииа-Крнаци-Врело Босае, Ступ и Со- 
коловићи no већ усвојенохЈ програму no коме се ова испи- 
лпвања обављају од 1978. године на 25 тачака у 3-4 серије 
годпшње (комплетне бактериолошке и физикaлнo-xe^^иj-, 
скс анализе укл.учујући и тешке метале, минерална у.па, 
ццјаниде и-детериенте). ' '

5. Извршнти даљњу дораду за проширење просторног 
обухната и на десној страни ријеке Жељезнице елабората: 
»Идејно рјешење плана коришћења земљишта у 1,11 >i 111 
заштитној зони изворишта воде за пиће у Сарајевском 
пољу, према закључиима и сугестијама ревизионе комиси-

-је која je ревидовала претлодни елаббрат израђен 1983. ro- 
, -диие, a у циљу дефинисања начина коришћен>а земљишта.

Ј::ШЕЕб.'У склопу финансирања »Програма заштите вода«
, Wi pe6a да се изради динамички план улаган>а no годннама 
^^Еда исти буде укЛ.учен у редовне годишње финансијске 
:5^;vnpoi раме Града. ' . . - . ; - '

. Уколнко се no фкнансијској динамици не буде могла 
, обезбпјсдити планирана средства, Ј10требнр je да се раз-

.i.

м. .ри могућност изналажења и других извора фииа!1с:{. 
рања из посебних фондова.

7. Предузети све мјере како би сви учесници у финансц 
рању обавеза и радњи нз овог програма. благовременј f| 
обезбиједили потребна средства, која би се према усвој. 
ној динамицн и конструкцији финансирања могла на 
јеме обезбиједити.

■ БроЈ НАС 
(гтавке ИЗА 
porp. 30HI

i< 7"
Bpt I-

Стој<
8. Да иадлежне организације и друштвено-политичн ■, 

заједниие (Завод за изградњу града, PO »Водовод и канЈ i?, 
лизација« и Скупштине општине Илица) покрену пост) 
пак експропријације и проијене некретнине на изворишђ 
ним просторима из којих би се према овом програму тр< % 
бало извршити исељавање породица из I заштитне зон<^] -- ^ 
Исговремено треба да се предузму rf одговарајуће мјере з 
уређење земљишта на којем би се тим породицама давал Баре 
одобрења за изфадњу породичних стамбених зграда. ка д. 
и благовремено обезбјеђење станова. - . Bpyt

2

I3AI
ЗОН.

9. Органи управе ће у поступку разреза пореза noce6i 
третирати оне породице којима пољопривредна дјела] 
ност у потпуности или дјелимично обезбјеђује срсдства 
материјалну егзистенцију у циљу давања одређених 
шица код утврђивања пореских основица и разрезива 
пореза, јер се уз примјену прописаних мјера заштите н 
мођи бавити интензивнијом обрадом земљишта уз П' 
требну примјену ђубрива и.средстава за заштиту бил.

3
ола t

Вруз
'•.•Луж; 

1|1;:|днГл

'V/Јзј 
;»зннкс

s;

10. Породице које станују у потпуно дотрајалих« и 
шевним стамбеним објектима имаће предност 
исе.'1.авања без разлике на предвиђену динамику. Овој 
нарочито односи на објекте у насељима Конаци и Баре 
Партизански пут која се налазе у првом приоритету. Opi 
ни управе ће утврдити број таквих породица до 31. ОШТу— Про 
)9%1. године. ' . • ■

11. Извршни.одбор Скупштине града испитат ће до 
12. 1987. године могућност и евентуално дати иниција 
ву, за закључивање друштвеног договора на нивоу града 
утврђивању критерија за примјену института правичне ’ 
кнаде у поступку експропријације некретнина. .

, 12. Извршни одбор Скупштине града Сарајева редов;
ће пратити реализацију овог програма и о томе информ 
сати Скупштину Града два пута годишње. - *

V - ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ^
1. Финансијска средства за извршење обавеза и рада 

no заштитним зонама динамички су дати у табелар ' 
прегледима,-.који су саставни дио овог програма.',

2. Финансијска средства за,извршен»е радова и оба
no овом програму обезбјеђује Скупштина Града из СЉ' 
ћих извора: ‘

Глав
Лип{

Луж;

Ш^-'-Ciyi

' ^-5С0К'

ШСог

т

— Самоуправни споразум о удруживању и усмјерав. 
средстдва за фннансирање изградње објеката кбмуна 
потрошње на подручју Града (СУС),
. - накнада за кориштење грађевинског земљишта за
нансирање заједничких потреба, ' ,

- накнада за грађевинско земљиште у друштвеној 
јини уступљено на кориштење., , .

НАПОМЕНА: ЦиЈене за све радове и активности су 
рептембра 1986. године. . .
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ПРЕГЛЕД РАДОВЛ И АКТИВНОСТИ ПО ЗАШТИТНИМ ЗОНАМА И ГОДИНАМА

';*рој НАСЕЉЕ 
! финансјј 'Џш И ЗАШТИТНЕ ОПИС РАДОВА 
говреме!|ј gporp. ЗОНЕ) 

ма усвојб 
ла на Bpij'

1987. 1988, 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. УКУПНО

li 12

ПОЛИТИЧ1:
од и кана 
:ну посг
ИЗВОрИ1

'ПАШТИТНА 
ЗОНА

Стојчевац

•ра.му тр,
атне зон] ^ Конаци

Земљиште, насаде, 
објегги, за.\1јенски 
станови и локације

60.000 . 63.1 123.884

50.000
le ^jepe 
ма давалШ^:- Баре 
гра да, ■ ка^ј.——^—

■ ■ Врутци

304.000 373.815 727.815

425.000 432.823 857.823

467.000 462.336 929336

la посебв 
ia дјелг

Главогодина- 
-Лкпе -

644.000 644.264 1.288.264

ола)
Лужански Пут 605.732 - 605.732

иту биљј

Врутци, примарнаисекун. v 60.500 5.000 . ; 44.420
'^^'Лужанскипут. 'канализација ' _ , , (Врутци) (Врутци) (Гл. Луж.)

Главогодина •

109.920

р; .Саобраћајницс , јарци уз саобраћајни- 
1 заштитној^ це ■ ' . ’

'’"\''зонн • '"^-1--.

.45.450 69.600 30.000 30.000 175.050

ии bap€ 
ery.,Opi 
до 31.

г, ће до^ 
1ниција1 
зу града 
авичне;

a редовв 
информ1

i и радој

ИЈеравав
:омуналј[

дта за

веноЈ св 

асти су'

^ВрелоБоске паркинг 15.000 i 5.000

^з.Проаори крчснрв шибља и засн- 
к'заштнтнезоне пањеудубљ. •

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000

|Т:Извориште'. 
^’;Ступ '

Откуп зe^(љиштa .36.000 36.000

.^Љвориштс
:Соколо8ићи

Огеуп земљкшта 165.000 58.400'” 'MOO.dOO 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 84.600 1008.000-

|''Извориште. 
.Соколовићи '

лошиЈе 15.000. .15.000

ЗБИР! 365.500 '434.284 521335 528.000 535.823 615.450 63l'.936 774.000 774.264 726.332 5.906.824

.3 5 7 9 to ll 12 13 14

:il ЗАШТИТНА - > - -.--.Г
'ЗОНА ,г ''ч'
; Саобраћајница јарци уз cao6pahajHH- 
iyIIзаштитној цу 
-зонн. '

45.000 45.480 90.480

■

-1 Ковачи - . 
грлавогодина

примарна канал. 13J00 13:500

кЛужани, Ковачи регулаииони плановн ^ ,‘32.500 
/,-Главогодина

31500

Шзвориште -- урсђсње творничаог^-^^Натеретф'' СОУР-а 
ГСтуп ' комплеШ '.-'...^^У^^^^Ш?б’»Енергоик-

>riw«,rr5'-

^Извориште шализација насеља' 1..Датеретвласни1саоб- 
'Ступ - ■ јекта'

ЗБИР П 46.000 :45.000 45.480 136.480 Z’

'ШЗАШТИТНА 
:зонА : V
гСаобраћ. у Ш јарци уз саобраћаЈнк- 

г7заштитиојзони цс .
36.000 36.QOO

4-

■?гте-33
с'?А*4*Ш^ВрелоБосне- регулационипланова .- - 15.000 • -- -13.000'® 

^Шандиштс
_______ ■

" K-ZTJ' I

28.000



СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ГРАДА САРАЈЕВА
____ ''J ^7
Spoj

Прогтор!, Ни адан кори1'Јћеи>а 
ni заштитне аем-гишта
ЗОН€ ■

20.000 20.000

ЗБИР1П 15.1 13.000 20.000 - 36.000 - 84.000

СВЕУКУПНО; (ЗБИРЏ1и!П) 380.500 493.284 521.235 548.000 535.823 660.450 677.416 810.000 774164 726.332 6.127304'

ПРОГРАМ
ИСЕЉАВАЊА ПОРОДИЦА ИЗ ПРВЕ ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ ИЗВОРИШТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У САРАЈЕВСКОМ ПОЈБУ^

(трошкови нзузимања земљишта, насада и објеката - цијена земљишта 720 дин/м') -

- у 000 дин.

. Н 
'ном 
Caps 

‘реда! 
фина 
1знач; 
№м>е 
васп

Н'
Ггоди

т

Ред.
број НАСЕЉЕ

Spoj Spoj Spoj
госп.

објек-
ката

Вријед.- Земљиште Вријед. Вријед. Укуш
пород. станб. грађ. за откуп (720

дин/м‘)

пољопр. • динара
за исељ. објеката објекта (ха) култ. , (6-E8+9]

€^рај1 2 , 3 . 4 5 . 6 . 7 8 9 10

1. Конаци ■ 23 26 39 242.935 30,73 221.256 8.624 472.815
2. Лужани 19 19 16 188.319 21,00 151.200 11.213 350.732
3. Баре ' 27 28 36 329.420 27,17 195.624 22.779 547.823.
4. ' Главогод. 52 50 43 545.428- 32,15 231.480 41.357 818.264
5.- Врутци ' 35 23- 36 361.171 30,05 216.360 16.805 594Ј36
6. Стојчеваи 3 3 ‘ 25.000 7,90 56.880 2.004 83.884
7. Ступ - ' - - ■ - 5,00 36.00 ■ - 36.000
8. Соколов. ■- - 140,00 1.008.000 1.008.000 скрг-1

159 149 173 1.692.273 294,00 2.116.800 102.780 3.911.854:

ПРОГРАМ

ИСЕЉАВАЊА ПОРОДИЦА ИЗ ПРВЕ ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ ИЗВОРИШТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У САРАЈЕВСКОМ ПОЉУ 
(трошкови станова и замјенских локацнја) . . - У 000 дннЈ

li
ј Si НАСЕЉЕ Бројједн.

стан.
Вријед.
једнос.

станова

Spoj
двособ.

стан.

Вријед.
двособ.

стана

Spoj
трособ.

стана

Вријед.
трособ.
станова

Spoj
лок.

Вријед.
локација

Укупно 
дин. 

(12+14 
+ 16+18)

СВЕУ-
КУПНО

,днн.
(10+19)

1 2 • 11 12 13 . ’4 15 16 ■ 17 . 18 ' 19 ■ 20

1. . Конаии 7 70.000 '3 45.000 5 100.000 8 ' 40.000 255.000 727.815
2. Лужани '2 20.000 3 45.000 8 160.000' 6 30.000 251000 605.732
3. Баре 20.000 9 ' 135.000 5 100.000 11 . 55.000 310.000 857.823
4. Главогод. . 2 20.000 5 75.000' 10 200.000 35 175.000 47.000 1.288.264
5. Врутци • . .3 30.000 • 4 60.000 7 140.000 21 105.000 335.000 929.884
6. V>- Стојчевац , - 1 10.000 . 2 30.000 ■ - - • _ 40.000 123.884
7. Ступ - - - .• - - ' - - - . _ 3i000
8. Соколов. . ' ■ - - • - '■ - ■' - - - ■ - - - 1.008.000

17 170.000 26 390.000 ' 35 700.000 81 405.000 1.665:000 5.576.854.

_ вић' с 

Ханк
Шн,
?лија1
Џт
imi Р 
i^eiin
.'ЈИЛХ(
нше?3

јева.
Овај програм објави^с С9 у'»Служ6еиим новаиша града Capa*

Број: 13-37-5/87
29. јануара 1987; године
Сарајево

Предсједник, 
Вијећа општина, 

Здравко Пујнћ, с.р.

Предсједник ' 
Вијећа удруженог рада, 

Драго Ковачевнћ, с.р. - - ~
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