,.

Број 2

,С.ЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ГРАДА САРАЈЕВА
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- у домаhииству од једног чла на до висине эвјамченог
лнчноr дохот1са,

- у домаt'н~нству од два члана до 80% од висине зајам

ч еног ЛИЧIЈО Г дохот1<а,

-

у домаћинству од три члана до

70% од

висине зајам

ченог л нчноr дохотта,

-

у домаhинству од чеп1р11 члаkа до

јам ченог личног дохот1<а,
- у домаhннстау од nет чланова до

60%, од
50%

висине ,а

од висине 3а

јамченоr личног дохотка и

-

у домаћинству од wест II више чланова до

»Члан

Члан

4.

јање преко РО ,,Топлане~ ~рши се умањивањем трошкова
rријања на уплап1им ~сњиж:ицама.

На1<наду дијела трошкова гријања нос11оцу ста·нарскоr
права, закупцу и подстан ару, којн гријање не остварује
преко РО ,,топлане«, исплаhује непосредно РО »Сарајевоста1н< .(<

Члан

20.

1>Члан

4.

nодсtакари чији је приход по члану домаhинства мјесеч-

.
- 10%

Чла11

21.

·

до вис11не зајамченог личног дохотха у домаћинству

од два «.r.а на,

- 90% од

зајамченог л ичног дохотка у домаћинству од

- 80%

-

70о/о од зајамченог личног дохотка у до~1аћи1-1ству од

пет чланова,
- 60% од зајамченог лнч ноr дохот1<а у домаћинству од
шест и више члано ва (<.

Члан
Иза члана

4. додаје се

нови члан· 4а. који гласи :

.,,

14.

15.

,\ ~~

_:

јао.л,ива ња у 11Службею1~1 новина11,1а града Сарајева« .
На основу члана 4. став 3. Одлу.ке о о_бјављив а њу прописа
11 других општих аката (»Службене ноnннс града Сараје

35/79)

Сарајево

.!

објављујем предњу одлу1Су.

Број: 13-37-50/ 84
ЗО.децембра

,,Чпа н 4а.

Ч~ан

Ова oд.nyn ступа на снагу осмог 'hа:на -од дана об

ва«, број

6. .

13.

Члан

од 3ајамчеиог лнчног дохоп:а у домаћи нству. од

.

Члан

Овла шћује се ~омнсија за пропи~ да утврди Пречишhе1< те:<ст Од.лrке.
' ·

три члана,
четири члана,

·

брише се.

веЬн од зајамченог личног дохотка у домаћин-

ству од једног члана,

-

20.

не и дије.па трошкова rријања.(<

становања имају носиоци стаttарског права, закуnци и
но:

ј

~шјен.а се и rласи:

Средства за реаш1зацију ове од.пу ке обезбјеђују се из
средстава Фо11да солида рности за накнаду д11јела станар11-

утврђеног износа трошкова

40%

12.

Члан

5.

»Члан
Право на нахнаду од

'

40% од ви

мијења се и глас1i:

17.

Накнада дијела . средстава гријања носиоцу cra11apcкor
права, закупцу_ Jf подстанару, који корист11 централно 1·p1t:

сине зајамченог личног дохотка«.
Чла11

/<f.

1986.

;
године

.
Лредсједю1к

Скулwтюiе града Сарајева

1

др Кемал Хања.л,1ћ с.р.

Под эаја~1ченим Л ltЧЈШ~ дOXOTl<O~I, у С-"1ИСЛУ ове одлу
Ј(е, 1юдразумијева ~ зајамчени лични доходак утврђен эа
кон о ~.

Скупш тина Фонда солидарности за на~снаду дијела
станари не и дијела трошкова грнјања може, у зависности
од расnолож1111их средстава, полугоди шње ус~ађиватт1
ви с ину из носа из Р:ретходно~- става((.

Ч лан

У члану

6.

Члан
У члану

11стана

8.

алинеја

(.

»60%«.

на сјед~нщ11 Внјсћа удруженог рада од 29. ја11уара 1987. го
дине и сједници Вијећа општ ина од 29. јануара 1987. годи 
не донијела је
.i

8.

ОДЛУКУ

мијења се и гласи:

за ~аиарину вриједност утврђена за I м' површине
KOJer кори сти носилац станарског права,<.

9.

Члан

У члаву 14. ·у· ставу 3. pнje't1t : >>И према 1ајамче11см
л ичном дохотку у претходној години<< бришу се.

Члан

Ч.11ан

16.

10.

мије1ьа се и гласи:
»Члан

16.

. Накнада
КОЈН

тута града Сарајева (»Службеtiе новине града Сарајева (•,

бр. 3/82, 1/85 , 28/85. и 17/86), Скуnшти11а града Сарајева

7.

број )}40о/а,( за~1јењуј~ ес бројем

Н а основу члана 148. ста в 3. члана 149. став 3. и члана
150. Закона о водама (1>Службсю1 лист СРБиХ«, бр. 36/75
и 41175), ·re ч. 78, 86. алинеја 20. 11 члана 165. тачка 2. Ста

дијела станарине носиоцу станарскоr 11рава
користи стан у друш1·веној С8ојини врши се

О ЗАШТИТИ ИЗВОРИ ШТ А ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У
САРАЈЕВС~ОМ ПОЉУ

1 - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан

311 ·
rађи11ања и од друr11х штетних утицаја, оаом одлуком ут
врђују се :~аштитиа подручја, заштитне зоне, величина и
границе заштитних зона и мјере заштите у зонама изво·
ри шта воде за пиће у С арајевском пољу.

11 - ЗАШТИТНА ПОДРУЧЈА, ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ И
МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ

умањивањем юноса станарине на уплатннм књижиuам а ..

. Накнада

исnлаhуЈе РО ,>Сарајевостан« непосредно.«
Члан
Члан

17.

Члан

дијела ста.карине носиоцу станарскоr права

КОЈИ кор~сти стан у своЈинн rpaђatta, закулuу и нодстанару

мијења се и гласи:

11.

!.

У циљу заruтtпе површинских и nодзе~них вода од

2.

Заwтит110 подру чје изворишта воде за пнће у Сарајевсtсо~, ло1.1,у обухвата слије.пећа изворишта

-

Илиuа- Конаuи-Врело Бос не
Сок0Јtов11hи
Сту11

.... .

,.'
_ Број

2

g

међу парце.ла к.ч. бро_i 477 1-1· 474, 473 даље npecиjeua парце

·штетних упщаја, уцутар заштитних подручја изворишта

утврђују се заштитне зоне, и то ;

457, 45~. 460, 460 lf 448, 451 и 458, 450, 450 и 447, даље се

•

граница наставља линијом 11р 11ближио паралелно са пу
том nресијецајућ11 napiteлy 1<. ч. број 447 и наста вља се гра

ужа заштитна зона,
прва за штитна зона,

ющо.,1 11змеђу n а r.-ueлa к. ч. број 441 и 442, 439 11 440, а за
Т11!d даље npec11je1!a парцелу к.ч. број 440,438,436,435, 4~2

друга за1uтИ'!'иа зона,

Трећа зашти тна зока

1.

у п равцу до тачке nресјецишта грающа парцела к.ч.

Члан

4.

ставља лијеви~,

Граница уже зашт1iтне зоне юворишта Илиuа-Кона
ци-Врело

Босне

250

и

431,

и 105. Одавде се граница наставља између парцела к.ч.
број 104 и 105 све до пута Сарајево - Мостар лресијецају
ћ,с парцме к_ч, број 106 и 109. Сјеверна се гран,ща ва

104

Ужа 1ашппка зона

удаљен ости

23

ле к.ч . број 471,470, 469 и 467 Jt продужава rра11ицом юме
ђу ш1рцела к.ч . број 462 и 463, 462 и 455, 455 и 456, 461 и

Премэ cтcnel{y опасности од загађивања и од других

-

1
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Соколовић11

обухвата

просторе

l(е уд~љен е

1-1а

м од л ије ве обале

ријеке Босне
Ужа заштитна 3она извор1iwта Ступ почиње на међ
ном стубу број 8. к.о. Илиuа и к.о. Ступ. Од овог камена
11'аница уже заштитне зоне 11де међама између к.ч. 1692,

-

Мос,·ар све до тач

ца продужаsа се од по:-v1<:нутог рас1<ршћа л инијом са десне
стране прила,ноr пута удаљеног 40 м од његд nресијецају
ћи парцеле к.ч . број ! 186/2, 1187, 1189, 1190, 1192, 1235
1234 124} 1R,Ш:пре~и·е а'¾Лm
' 0 '··:·а·· 'в··

падне rpaюrue изворишног простора Конаци, гдје јс rра

30-35

лута Сарајево

nриступ1101· пута за ка~1п ка Илиuи. Сје вероисточка грани

м од захватни х објеката иэуэев сјевероза

н иuа уже 3аштитке эоне удаљена

japl(OM

40 ~, од pзcкpwl'la путева Сарајево - М остар и

dt'.~џi' ('~9.,1(' . . . .~--~

.· ....., . .' . ·--:...

491/1, 495/ 1, 478/1) 1.691. 478/ 1, 1693, 478/1, 498/ 1; 602/3.
602/4, 602/5, 602/о. Од сјевероисточноr ћошка 1<.ч. 602/6
граница сјече парцелу 602/1 и иде на тромеђу к.ч. 602/1,
493/1 11 499, даље rраница наставља међама између к .ч.
499, 498/Ј 498/2. 503/ 1, 1697, 503, 1698, 1691, 1698, 1700,
1663, 1664, 1669, 1664. Од тромеђе 1691 1664 и 1669 rран ица
уже заwт1п11е зо11е је истовјетна као и граница nрве за
штитRе зоне од међно1· t--ryбa број 8. N.o. Илиuа и к.о. Ступ.
Подручје уже заштитне зоне изворищта Илиџа-Кона-
ци-Врело Босне, Соколовићи и Стуn обухвата 11оврщ11иу

од; Илиuа-Кона ци-Врело Босне 192 ха, Соколовићи 60 ха .. ~
11

-

;i ...

Ступ 19 ха .

Подручјем уже заштитне зоне извори1uта Или uа-Ко

нац1f-Вре.1ю Босне Dјсло:-.11-1 чно пролази пут (алеја П рве
пролетерске бриrаде) и пут за Стојчсваu који су 11э просто
ра издвојени orpaдo~f.

.~- ',Ji_,<
?Ј(<;Т~...,,

~~еч р

·

иgi

.

.

,

', • .. . :3 . ...!" , 1\)Џ~i: р
_'С .,_ : - , . ,, • • ' ~
r~ ии ''rDJe re О.!IВЗЈа од . канала лресн1еuа1ућ и парцелу к.ч.
'број 1779, наставља се сеоским путем између парцеле к.'1.
П~дручје уже заштитне зоне мора бити ограђено ради
број 1493 11 1494, пресијеца napue.11y к.ч. број 1494 и даље се
провођења контроле кретања у тој зони.
наставља rраниu:ша парuела к.ч број 1706, 1709 и 1696 и
Присrуn на подручје уже заштитне зоие дозвољен јс.
процужа.ва rра111що~1 измећу парце..1а к.ч. број 1696. 1657,
струч ним радн ицима Радl!е оргзиизацнје ~,Водовод и ка
1696, 1658, 1696 и 1658, 1696 и 1659, 1696 и 1676, 1678 и
нализација« Сарајево (у даљем тексту: РО »ВИК«) и над
1676. Ју rоза падна rр,1н1ща се ода11де наставља иэохиnсом
лежн11м инспекUЈiјским ор ганима, а другим ли цима сам о
550 м до то чила Безнстаи .
У3 одобрење РО 11ВИК••.
Члан

·"

5.

Грани,~с нрве ззщтнтн~ зоне об 11љсжене су на терену

2. Прва )811Л'НТК8 зона
а) Прва заwт.итнз зона нз 11ор1,1шта Илиuа-Ко наuи
Врело Босне
Чла11

6.

Прва заштитна зона изворишта Илица-Конаци-Врело
Босне обухвата подручје у поврuшни од 351 ха које јс оr
раничено линијама и.л и карактер истичним теренским еле
ментима и то: сјеверозаnад11а гран ,ща ове зоне почиње оп

пресјеuиwта точила Безцстан и юохипсе
се спушта

поменутим

точилом

до

550 м. н.м. ода кле

ла ркнра л., шта

Врела Босне li пре.лази између пn рuсла: к. ч. број

609.

изнад

51 1, 51 2 1-1

Даље ес гранцuа наставља десно м страном пута Вре·

ла Босне

- Раскрш ће и гра11uцо:-.1 к.ч. број 1763, продужава
точщюм према Врелу Босне (к.ч. б рој 620), прес11је11а ~; . ч .
број 593 н 619 и продужава до потока Тулек иа удаљености
од цесте цца 30-40 м. Одавде граница 11родужава лијевом
страном ријеке Босне rра1шuама између к.ч. број 589, 590 и
59 1. Одавле се граница продужава nресијецајући пар целе
)(.Ч. број 568, 567, 566, 56 5, 552, 559, 558 ка удаљекост11
30-40 мод десне ивице пута, за ти м продужа ва границама
Ј(,Ч. број 554 К 558, 554 К 555, 553 И 556, 552 11 553, 550 И 55 \,
548, 549, 549 11 544, 544 и 545. Даље rран1ща лродужа11а ю·
међу парцела број 541 и 543 пресиј еца у правцу к.ч. број
542, 507 и 505 до rраннuе између к.ч. број 502, 503 н 505, за
тим се граница наставља и змеђу к.ч. број 502 11 503, 504,
473, пресијеца х.ч'. број 473 (nvт) 11 11аставља rp:.11111ua мa из-

ф иксним и јасним знаuи:-fа (бстонскн:><1 ил и каменим ·бло
ковима, таблама и сл.).
Унутар граню1а прве заштитне зоне на.лазе се на
сеље на мјеста: Конаuк, В рутци, Стојчева ц, Баре, Главоrо

диие н Липе и угоститељски објекти Ра.а не орган нэа ције
1)ЗОИ 84« у Стојчевцу.
б. Прва заштитна зо на иэ11ори wта Соколовићи
Члан

7.

Пр в а заwп, тна :~она изворишта Сuкол о1111hн обух оата
подручје у површини од 121 ха које је 01-ра1111чс110 л инија
ма нл и карактерис тичинм теренс!<'нм елементима и то:

граница прве за11.1т итие 3011е по ч 11ње: на котн 508.00 на
десној обал и регулисаног корита р. Жељезнице. Из ове
та чке спуш та се око .\1 и11а на Јшнију која јс удаље11а

4

м од

осооине са вањске стра11е перифер1101 · пута насеља Со ко
ловићи, које се нана з11 иа југоисточној страни насеља. Гра
~нща прве заш титне юне иде ов<>:-1 л1111ојо~1 до окомице

спуштене ю тром еђ а 2564/1, 2710 и 2718 иа ову линију.
Граница се даље настааља међама између 27 ! 8, 27 ! О, 3025
(насип ·на пуштене индустриј ске npyre) 11 2719, 2720, 272 1,

2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2367 (насип) напуштене н ндус1·ријске пруге) и 2727. 2730, 2731, 273Ј , 2736, 2737, 2740,
2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 3206, (пут), 3 186,
3 188. 3189, 3190, 3191, 3 192, 3193, 3194, 3195, 3 196, 31 97,
3198, 3 199, 32UO. 320 1, 3201, 3 166. 3 165; 3164. 3163. 3162.

i

-~
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3161, 316{', 3159, 3158, 3157, 3156, 3155, 3154, 3153, 3152,
3151, 3150,, 3149, 3 148, 3208 (nут), 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, 305Ј, 3053, 3050, 3049,
3046.3015, 3041, 3040, 2368 (ул,ща Творничка) и 3040, 3039,
3038. Щ36. 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 н 354 граница nрве зашт,п
не зо11е ,щс: у npasuy коте 512.00 десне обале регул11саног
кор111·а ријеке Жељезнице. Граница даље нас-гавља дес ном
обало м регулисаног корита ријеке Жељезнице до коте 508

г.цјс се затвара граница nрве заштитне зоне.

·

u. Прва заштитна зона нзвор ю~та Ступ
Члан

5 ха

које је ограничено ли11ијама или ка

рактеристичю1м линнјсжнм елементима н то:
сјеверозаладна граница прве заштитне зоне Ctyn nо
чнње Na међном стубу број 8 ЈС.о. Илиuа н 11:.0. Ступ. Од
овог камена граница заштитне зolfe и.ае х.о. Илнuа 1t то
међама између к.ч.

2078

и

491/1, 490/1

tl

489

до nролуста

дужине 95 м. Од ове тачке граница иде усnравно на тромс::
ђу парцела к.ч. 489, 490/ 1 н 491/1. Одавде се граница на
ставља юмеђу napueлa 490/ 1, 491/1 и пресијеца парцелу
491/1 11 иде на међу парцеле 491/ 1 и 495/1. Ода вде се rра
ни11а наставља до тромеђе парцела 478/12 (лут), 495/ !, и

478/ 1. Даље се гр~н~ща н~ставља ме!Јама и.змеђу парцела
478/1 са 478/12, 478/9, 480/6. 480/7. 602/1, 602/3, 498/1
602/3, 602, 602/6. Од сјевероист9ч·.,ог hош.ка к.ч. 602/6
rрающа зоне иде на тромеђу ЫЈZ/ Ј, 499, 599. Од ове:: тро~1е
ће границ.~ иде међама к.ч. 599, 602/1, 602/1, 499, 503/1.
503/ l,51~/l,518/3,515,503/3.503/4,503/5,504,503/6,SCj,
506, 1698. 503, 1698.
Од гранично~· камен.~ број

7.

између к.о. Илиџа

Счn граниuа прелази ук.о. Ступ и иде међама х.ч .

11 к.о.
1698,

1697, 1691, 1698, 1700, 1663, 1664, 1664, 1669 до тромс:ђе к.ч.
1669, 1668 и 1667. Од ове тромеђе граннuа зоне иде до тро
међе x.'i. :669, 1673 и 1672.
Граница даље нде међама к.ч. 1673, 1672, 1670, 1674,
1670, 1676, 1670, 1686, 1685, 1686, 1687, 1688, 1687, 2078
(пруга Сарајево - Мостар) 2078 (пруга Сарајево - Мостар)
1690, 1691, 1692, до мс::ђноr ступа број 8 к.о . Ил11джа ик.о.
Сту п.
Члан

-:':n~ ,~ ,•,~

9.
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· ·1. ·изградња

()д водн11х Јара ка уз саобраhа1нице и одво-

ђење кишних вода са паркинга извршиће се на начин ко

јим се оне:v~пrућава зап1ђење површинских и подземних

вода, а према 11роје~-.-т11ма израђеним на основу пројектног
1адатта датоr од стране »Водовода«,

2.

канал изација за 1tасеље Лиле, Главогодина. Лужан

ск11 nут и Врутци у првој заштитној зон.и ук.ључујућ11 и
прикључке објеката мора се изградити од ма1·еријала и на
начи н којнм се обезбјеђује nоп1уна водоиепроnусност а

npeм.i пројектима израђеним на основу пројектног 3а;~а т
ка 4атог од стране >)Водовода« ,

:1. канализациона мрежа послије изградње мора се нс
лtпати на водонепро11усност и пр11бавитн одговарајући
атест,

4. q_бј,екти у насељ11ма Коиаu11 и баре који се неће
лрикључ11т и на ханализаuију морају своје отпадне воде
прије уnуштања у подземље биолошки преч11стити преко
пропусн их водонепропусни11 септ ичких јама,
5. фекалнн садржаји из септички х јама морају се редов
но чист11ти и одвозити иа градско сметљищте,

\

6. сакупљање смеhа и осталих отпадака у иасс::љима мо
ра се вршиni рс::довно у контејнере н одвоз.ити ка градске.
сметљиште,

7.

паркирање коњск их кочија дозвољава се само 11а уре

ђени:ч пар 1-иралиштима са жојихје он~tоrућен продор за 
гађења у подземну воду 11 отворене водотоке,
8. сви објекти на Вре.лу Босне морају се прикључити н"
; 1зграђену канализацију,
9. на подручју Врела Босне мор.~ се изградити јавн1
WC и прикључити на изграђену канализац ију,
ЈО. лрис:rуn моторних возила објеnима Радне орган11

зације »ЗОИ 84« дозвољен је нз правца Ковача с ПiМ ЦЈП

се 11з П равца алеје Илиџа - Врело Босне не може вршип,
саобраћај,
.,
11 . узгој риба и nорибљавање у водотоцима који проти 
чу кроз подручје прве защтитне зоне вршиће се само н,

-''Nii
•,..1·--~--,"S:'-'\:'~~,~·1:f~'J1.s

н11.чЈ
_.1Ј,,,К.Рј!Јл_DRР.~~ј~ђуј~ _6,Н,?.1!~!-1-1.ко о~ржавање, . .. , .

8.

Прва заштитна зона иэворншта Ступ обухвата подруч
је у површ11нн од

Број ~
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З. Д,уга uw11trн1 зова
,а) Друга за.штитна зона нзворишn Илиџа

Врело Босне

--: Конаци ·

Члан !О.

Друга заштитна зоиа изворишта Илиџа - Врело Бо сне
- Конаци обухвата noдpy<ije у nо11рш11ин од 195 11а које је
ограничено линијама или карактеристичним теренск11м
елементима и то:

граница почиње од тро:чс::ђе napueлa ~с.ч. 1316, 1319 и
1320 (граница прве заwтнтне зоне) и npecиjeцit парцелу
к. ч. 1320 на удаљенос-ги од 40 мод пута за камn и дола3и
на тромеђу парцела 1320, 1322 и 1327. Одавде се наставља
међом између парцела 1322 и 1327. 1327 са 1324 и 1326 и
дол1ш1 на тромеђу парцела 1327, 1326 и 2097 (Алеја). Даљf
се гран»uа наставља између парцела 1326 и 2097, nресјец.э
Алеју (2097) 11 долази на тромеђу парцела 1430, 1431 1:
2097. O.li ове тромеђе граница се нас-:-авља ме~ом између
к. ч. 1430, 1431. до тромеђе 1430, 1431 и 1432. Од ове троме.
ђе до тромеђе ж.ч. 1403, 1415 и 1408 (пут). Од ове тачке гра
ница иде међама 1408, 1403, 1404, 1407, 1406, 1407, 2099,
1408, 141 0, 1440, 1473, 1440, 1470, 1474, 1469, 1440, 1471,
1475, 1465, 1467, 1466, 2093 (Храсннчка цеста) са 1466, 1467,
1468, 2100 (лут), 1496, 1499, 1498, 1502, 1509, 1512, 1515,
1513, 1514, 1702, 1700, 1698, 1697, 1696, 1690, 1695, 1694,
1684, 1683, 1712, 1719, 1720, 1722, 1725, 1724, 1727, 1728,
1729, 1716, 1713, 1732, 1733, 1734, 1736, 1737, 1738, 1739 к.о.
Храсннuа к.ч. 3204 (пут Храсничkа uеста) са 3203 (11ут)
2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2434,
2435, 2436, 2437, 2438, 2439. 2440, 2441. 2442, 2443, 2444,
2450, 2451, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492,- 2493, 2494,
2495, 2496, 2497, 2498, 2500, 2501, 2504, 2505, 2506, 25 t 1,
251 2,2513,2515,2516,2520,25 11 (пут)2520,25 19,2572,2519,
2517, 2516, 2515, 2513, 2512, 2511, 2509, 2502, 2501, 2500,
2499, 2497, 2362 (пут), 2496, 2495, 2493, 2492, 249!, 2490,
2489, 2488, 2487, 2486, 2484, 2483, 2481, 2480, 2478, 2477,
2476, 2475, 2472, 2471, 2470, 2469, 2468, 2467, 2466, 3203
(лут). 2375, 2383/92, 2383/91, 2383/90, 2383/89 (пут),
2383/ 88, 2383/84, 2383/83, 2383/81, 2383/80, 2383/79,
2383/77, 2383/76, 2383/75, 2383/74, 2383/73, 2383/72,
2383/40, 2383/39, 2383/38, 2383/41, 2383/37, 2383/36,
23 83/ 35,2383/33,2383/32,2383/31,2383/25,2383/23,20,22.
23. 24, 16, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 2359, (пото к Вечерица) 35,
36, 2363 (пут), 132, 131, 126 (пут), 127, 126 (пут), 125. Од тро
међе к.ч. 2359, 125 1t 124 гран.ица се насrав.ља до тромеђе
к.ч. 2359, 206 и 207 и наставља се између к.ч. 207 и 206, 200,
206,201,189,201,202, 184, 185, 183, 165, 182, 165, 164, 168,
166, 181, 178, 184, 178. Међа између к.'i. 184 11 178 излази 11 а
Игмански лут. Од ове тачке:: граннuа зоне иде nутем до хо

те 550 м одакле нас-гавља изохнnсом 550 м до границе I за
wтнтие зоне гдје се затвара II заштитна зона. Сјс::вероза-

..,
. Број

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ГРАДА САРАЈЕВА

2

падна rраииц.а. друrе заштитне зоне по.клапа се са ју гоис:
точиом rраннцом I заштитне зоне.
б. Друга заштитна зotta изворишта
Члак

24

вода, а према пројеаима израђеним на основу прој()ктног

11.

ха !(Оје је оrраничено линијама

пројектног задатка датог од сrране »Водовода«,
3. в:аиа лнзаuиона мрежа послије изградље мора се ис
питати на водонсnролусност и прибавип1 одговарајући

или кара1пернстнчким теренским елементима и то:

друга зашп,тна зона почиње на тромс:ђи парцела к.ч.

и 2078 (ripyra Сарајево - Мостар), која се налази
на rраннцн Ј заштм,·не зоне. Од ове тромеђе rраница друrс:

1688, 1687

оее тачке граница се наставља међама између парцела к.ч.

но чистити и одеоз11ти на градско сметљиште,

777, 788/1, 2105 (пут), 778/1, 778/2, 777, даље пресјеца пут
(2105) и наставља међама 1698, 1657, 1659, пресјеца парце
лу 16913 н излази на Југоисточну rраницу сљ.щеl\их објека
та 1>Енергоиивеста<( - управна эrрада Капиталне нз
rрадље, поrон " управа ТСО, Творници алата и моторног

6. на юrрађе11им објектима СОУР-а 11Енерго1tнвест« иа
Ступу може се вршити текуће одржавање к ре1Сонструкци

· погона, комунално. управа ТАТ-а и зграда ИРИС-а . Одав
де се rраница продужава управно на nут Сарајево Илиuа. пресјецајући паркинг простор (к.ч. 1702/2) н пут

Сарајево

-:- Мостар (х.,. 2:08). Од ове тачке rраница се

продужава десном страно1-1 пута Сарајево - Итща до nо
лиrономера 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 нде
до тромеђе к.ч. 2089/1, 510,502. Одавде граница •~де меt}ом
к.ч. 51 0,502, 501/1, SOO, 515,518,515, 518/3. Од чюмеђе IС.ч .
503/1, 518/1, 518/3 која се налази на rран1щи прве заштит
не $ОИе до тромеђе к.ч. 1688, 1687 и 2078 сјеверозаладна
rраница друге заштитне зоне се подудара са југоисточном
rраниuом

npae

заштнтне зоне

Члан

12.

Друга заштитна зона изворишта Соколовићи обухвата
подручје у поврwин11 од 100 ха i:oje је ограничено линија
ма или карактерист~1чн11м теренск1t!-1 елементима. и то:

граница друге заштитне зоне почиње од тромеђе к.ч.

2368,
1686,
1696,
1705,
1801,
1811,
1773,

2367, 1684 и наставља се међама 1е.ч. 2368, 1684. 1685,
1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, !693, 1694, 1695,
1697/1, 1697/2, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704,
1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1798, 1799, 1800,
)802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810,
1812, 1777, 1776, 1775, 1774, 1772, 1773. Од парцеле

пројектног зада.тка датог од стране )>Водовода(<,

7. отпадне иидустријсkе воде морају бити пречишћене
и безбједно уведене у водонепроnуску жа!iализащ~ју,
8. на изграђе1111м стамбеним објектима може се врwнт•1
текуће одржа.вање, :~амјеиа И!fста.лаu.ија н опреме и рекон
струкција постојеhих стамбених објеката на начин којим
се не угрожава режю,1 површинских и подземних вода.

4. Tpef12

эаштитна зона
Члан

14.

Трећа заштитна зона је јединсn~ена за сва изворишта
наведс:на у чла~tу

2.

ове одлуке. Трећа заштитна зона изво

214 ха у

урбаном

подручју и 56.700 ха . у неурбанизираном дијелу подручја,
lt'?je је оrраниче1ю линијама ил 11 карактеристичним терен
ским ел е~1ен т11ма. и то:

Граница треће заwп1тне зо11е 11очиње од моста (пруге
Сарајево - Мостар) на Добр~tњи одакле иде десном оба·
лом ријеке Добрин.е (узводно од наведеног места), до мос
та (лут Сарајево - Илиџа) иа ријеци Добрињи. Од цестов

ног мост.~ rраиица се наставља десном обалом ријеке До
бриње до пресје1Са ноаог пута Сарајево

-

Трново са рије

ком Добрињом . Од ове тачке граница се наста.вља десним

јарком новог пута Сарајево

Сарајево

- Трново до pacкpwha путева
- Трново и стари аеродром - Доњи Которац. Од

граница прелази ук.о. Војковићн и иде даље међама
између к.ч. 1248 (ул. Творничка) и 640, 637, 638, 636, 633,

631,630,628,287,626,624,623, 622, 621,620,618.617, 616,
1247 (nут) н к.ч. 615. 614, 613, 612,611, 610, 609, 608, 607,
564; пресјеца сеос"и пут 1245, к.о. ВојковкЬи н нзлаз11 на
громеђу парцела к.ч. 1245 (пут), к.ч. 27 и · к.ч. 24. све 1(.О.

1118 (Град1,на). Даље настаsља у истом смјеру до коте
1490 (Г. Врановrtн а), зат11м до кота 1788 (Црни Врх) и коте
1656 (Баља Стијена). Даље наставља у правцу сјевероисто
ка до коте 1656 (Међеђа планина) и у лук.у до коте 1844

l>ојковиће. Са ове тромеђе граница иде у правцу сјевера

(Бич) Јахорина . Од ове коте граница треће 33ШТитне зоне

1 нпне :юне .

Члан

13.

изворишта наставља nла.11ином Јахор11на у правuу југоис
ток 11ривудаво.~1 линијом nреко кота 1765 (План), коте

1728, коте 1907 (Kowyr.i), коте 1661 (Комина) и до коте
1693 (Голиuа). Од ове коте граница наставља кривудавом
пинијо~1 јуrозапад преко кота 1336, (Кереwко брдо) до ко
те ЈЗ 11 (Међове Стјене). Даље граница 11де у 11равцу сјеве
розапада до кnте 1316 (Главиuа). · Од ове коте граница иде
кривудаво~, линијом у r1равцу југозапада nреко IСОТЗ 1403,
коте 1435, (ьаљева глава), коте 1.448 (Иrриста), коте 1339
(Penнli врх) 11 коте 1347 (Крила). Од ове коте граница 11де у
правцу запад.~ пр<:ко кота 1325 (Poroj), коте 1382 (Банџер·
Ј(а), коте 130 1 (Куцни), коте 1267 (Челнна) 11 коте 1-468

l роrрамом заштите sода примјењују се сљедеће мјере эа-

(Чардак). Даље гран11ш, идс у пра вду југа преко кота 1776
(Лупоч) до коте 1908 (Никол ине стијене) 11Ланнна Тресrса
в11ца. Од ове коте граница нде кривудавом линијом у прав

1 ппе:

uу сјеверозапада врховима (котама) планике Трескавице_

Поред з_аконом прописани~ за.брана, )!Э nостојс:ћим об
:кт11ма КОЈИ се налазе у друrоЈ заштит~tОЈ зони у складу са

1.

изrра.дња одводних јарака уз саобраћајнице н одво 

: ње кишних вода са пар1шнп, извршиће се на начи11 ко
:11 се онемогуl'lава. загађење површинских и подземних

~

!

подземн11х вода, а према пројс:ктнма израђеним на основу

ове тачк~ гра ница нде у правцу јуrоистоЈС до коте 654
(Илина ча) и коте 877, (Г. Младице). Даље се наставља кри
вудавом линијом у правцу јуrоf1стока преко кота 868 (Па
пас), 898 (Тисавац), преко ксте Дрвени Кланац до коте

1есиом граи11цом к.ч. 24, 22, 23, 39, све к.о. Војковнћи, а ЈСО·
с су унутар эоне и nродужав11 до лијеве пројектоване регу
rа.ције корита ријеке Жељезнице. Даље rраииuа иде уэвод10 лијеsом оба.лом пројектоване регулације корита ријеке
Кељезнице до моста у насељу Војковићи, затим прелази
,ос;г и иэлаз11 иа десну обалу пројектоване регулације рн
: f(е Жељезнице и иде ниэsодно десном страном nројекто
;\Не регулације корита ријеке Жељезнице до границе I за.-

1

ја под условом да. не угрожавају режим поврwинск.нх и

ришта обухвата подручје у површини од

ц) Друга заштитна зона извориш та Соколовићи

-,

4. објекти који се из техничких pa1nora не могу

Мостар (к.ч. 2078) до моста на ријеци Добрињи н даље се
нас;гав.ља десном обалом ријеке Добриње до сљедећег мос
та на путу за насеља са десне стране ријеке Добриње. Од

-

t

.!

атест,

прикључити ка tанамiзаuију (прикључци објека.та нижи
од ва.њске канализационе мреже), морају своје отпадне во
де прије упуштања у подземље биолошки пречистити пре
ко прописних водонепроnусннх сеnтичк11х јама,
5. фекални садржаји из септичких јама морају се редов

заштитне зоне нде лијевом кожицом npyre Сарајево

~
1

задатка датог од стr,ане 11Водовода(<.•

2. х.анаm13ација. за насе.ља у другој заштитној· зони
укључујући и прикључке објеката мора се .11.эграднтк од
материјала и ,1а начин који1-1 се обезбјеђује потпуна водо
неnроnуе11ост, а према пројектима урађен1н,( на основу

Cryn

Друrа заштитна зона изворишта Ступ абухвата под·

ручје: у ловрш1tн11 од

25

преко кота 1971 (Крајачича Кланаu), коте 1974 (В. Љељен),
коте 2062 (Бариuе), коте 1613 (Пољиuе), коте 1577 (Борн 
ковuи). ~:оте

1451 (Бооикоеuи). коте 1672 (Хојта). планина

\

·,
26

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ГРАДА САРАЈЕВА

Бјелашн11ца, даље и:.~сrавља кривудавом линнјом планине

Бјелашнице преко кота

1689 (Ш11љак), коте 168, Јаворак,
коте 2067 (врх Бјелашнице), коте 2025 (Влахиња}, коп:
2056 (М. В.:~ахиња) к коте 2005 (Влахиња). Од ове коте гра

ма кој11 морају да буду усклађени са захтјевима заwr1п,'
н11филтраuије воде у подземље
·

111 -

ница иде у правцу сјевера кривудавом линијом преко кота
1596 (Врхови), коте 1482 (Ћелебин врх), планина Игман,
ко1·е 1533 (Ћур11но брдо}, коте Ј 144 (Трешњево брдо), коте

983 (Брезовача), коте 1180 (Обељак), коте 1.246 (Голо брдо),
коте 1063 (Локве) планина Игман. Од ове коте rра11ица се
спуwта у правцу сјевера и пресјеца пут Сарајево - Мостар
до надвожњака у Блажују, одакле се наставља жељезнич
ко~, nру1·ом за Бунта (напуштена) до ријеl(е Зујевине, чи

НАДЗОР

Члан

16.

Надзор над провођењем мјера з.аштите II мјера про!
саних овом одлуком врше·орrани управе надлежни за

слове 11нспекције при чему нарочито а:онтролншу

1.

санитарна инспекција

- квалитет воде за пиће обј

јом десио:-.-~ обало~t иде даље према истоку до ушћа у рије
ку Босну. Одавде rpattнцa иде узводно (лијевом обалом)

те за снабдијевање водом и санитарне уређење,

прелази на лllje~y обалу ријеке Жељезнице и иде да.ље уз
водно до моста нэ ;,..-ељезни'чкој пруз11 Сарајево - Мостар.

вине и кунића као и испашу стоке затим деnоновање и !
тресање отпадних материја и пра11011ремено прикључе
објекат.~ на канализац11ону мрежу. одвођење и лречи11.,

ријеке Босне до ушћа ријеке Жељезнице у ријеку Босну,

Одаоде rра111ща иде 11рема сјсоеронстоку жеље111ичко~1
пругом до моста ва ријеци Добрињи (почетна тачка

111

за

u~титне зоне).

2. комунална инспекција - држање стоке, пернате ;;

вање отпадних вода,

3.

урбан11стичко-грађевинска инспекција

- грађење <

ј~ката Jt иэвођење радова ~соји угрожавају режим nо11рш11
Члан

11 nодземних вода.
4. пољопривредно-шумарска иисnеiц11ја - употре•

ских

IS.

јектима, кој11 се налазе у трећој заштитној зони-у складу са

Пuред законом nроnисан11х .забрана на nостојећим об

ђубрива и хемијских средстава за заштиту биља и У.ЗЈ
биљних ~султура начин обраде зем:љишта и сксnлоатаiщ

Проrрамо,,1 заштите вода, примјењују се сљедеhе мјере за

шума на начин којим се угрожава режим површинских

щти,·е:

подземних вода,

круrу Фабр11ке мотора Сарајево у Хра~ници морају
се саинрати св11 nос;ојећн заrађиоачи nоврш11нск11х и под

S. водопривредна инсnекција - .цјелатности које угг

1. у

жавају режим површинс1шх II nодэемних вода

земних вода. као што су раuвајање атмосферске и фекал
не канал~1зације II реконструкција дотрајале канал1паuнје,

IV -

;;:;:,:у:1љање ~111нералю1х уља и других отпадних технолош-

1<11х оода аодонепропусном каналюаuијом

11

њихоnо пре

чишћавање, санаuнја ·осталих заrзђ11аача и извођење оста
;шх радова заштите према посебном програму юраl}еном
од стране Завод;;~ за хидротехнику Грађевинског факулте

та у Сараје~у број Х/Д-282 од октобра

1981.

године,

на простору аеродром.~ Сарајево и постојећим бен
зинскич стан11шша морају се при руковању rорнво:-.1 и ма
з111ю~1 и 11,croeo~1 де1юноваљу обезб:1јел.и1·и услови (слре·
.,111шта, стручн11 радниц11 и С.'1.) који ће онемоrућити њнхо

2.

11

Бро_i

во нзш11н1ње

11

прод11рэње у површинске и подземне воде,

3. објекти у насељ1ша .у којима је изграђена канализа
ција морају се nри1ш,учити на исту, а отnалие воде .канали
зацнј~ преп.одно пречЈ1стити (биолошки третман) nуте~-1
уређаЈа за пречишћавање и тако пречишћене упустити у
тло,

4.

отпадне воде нз објеката у насељ11ма или појединач-

1111х објеката ван 11асељз који нису прнкључени на канали
')ацију !Чорају се nретход110 пречисппи путем засебних
~ли rрут,их уређаја за пречишћава~ье (nутокси, септичке
Ј,ше 11 сл.) и тако пречишћене уnуститу у тло.

5. отпа..1не 110.1е са паркиралишта и других саобраћај

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан

17.

Новчаном ЈСазном од 200.000 до 250.000 динара казю11
се за прекршај организација удруженог рада или дру:
правно лице

1. ако се

иа nодручју прве заштитне зоне 11эворишта 1

придржава прописаних мјера заштите из члана

4,

s..6, s, 10. и 11.
2.

9

тач.

ако се .на подру'lју друге заш1'И1Не :.~оне извор11ш

не придржава прописаних мјера 3аштите из члана

2,

з.

2,

·

4, 5, 6.

и

13. т;·

7.

3. ако се на подручју треће заштитне зоне ювориш
не придржава про11иса11их мјера заштите 113 члана 15. т~,
1. ДО 10.
4. ако не поступи у складу са одредбама члана 22. ст.

и~
.
За прекршаје из претходног става казниће се н одг,
ворио лиuе у организацији удруженог рада 1tлн друrс

nравном лицу новчаном казном од ЗО.ООО до

60.()()() дин

ра.

Члан

18.

Новчаном .казном од ЗО.ООО до 60.000 динара казниће

ню: ноnршина на турнстичко-рекреатив1юм подручју Иг

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

тходно nрочист1н11 (сепаратори у;ъа),

придр)l(ава nрописаних мјера заштите из члана

маfi - Бјелашница np11je упуштања у тло морају 1:е пре

6.

отпа,1не воде ю господарских објеката морају се

упуштати у т,10 6ан понорних зона и отворених водотока

7.

експ,10,н.ација шу~ш мора се вршити

npe~1a шум

ско11р1111резн1щ освова~,а на. начин који не угрожа11а ре
жим ПООЈ)ШIIНПИХ И подзе.\-1111\Х вода

8. истресања 11 леnоновања С:\1ећз и остал11х отnадака
~,ора се 11рш11тн на 0;1рсђен11м локалитетима са који)( нс

.,юже

nродр11јет11 за,·.~ђење у nоврш11нске и подземне воде.

Де11оније С.\!ећа ~юрају се редовно одржавати (спаљивање

не nридржава прописаних мјера заштите нз члiща 1S. та·
3-8 и тачке 10: ·
4. ако нс поступи у скл.~ду са одредбама члана 22. ст .
и 2.
Члан

9. отпа,,не во,1е ю ка.\1енолома np11je упуштања у отво:Је.\1н11х вода

1О.

пражњење возила за одвоз фекалија мора се вршит11

на градском С.\tетљищту

11.

на подручјима заштитних зона урбаног 110дручја

града извршиће се уређење nовршинск11х токова

11

с11ро1ю

ђење других санаuиових радова према посебним пројекти-

1:

9. тач 2-

и тач. 10.
2. ако се на подручју друге. заштитне з9ке ювориш1
не придржава nроnисаних мјера заштите нз члана 13. та
2-5 и тачке 8.
3. ако се на подручју треће заштитне зоне.извориш,

О)'ПЗдака)

11е11е водоток~, )Юрају се нреч11сп1пt до такеоr степена да
оне.\t01·уће заrађиван.е и замуљивање површинских и под

<

Новчаном казном ол

19.

200.000 до 250.000 динара

tсазннt

се з.а прекршај »Водовод«
1. ако не врши уређење подручја зашт1tт11их зона у Р'
ковима и на начин лредвиђеtt Програмом заштите воD
(чЈ/ан

25),
2. ако унутар заштитно~· подручја не вршн нсnитнва1-1
квалитета и количине површинск11х и подземних вода и 1.
предузима мјере ;ia заштиту изворишта '(члан 26),

·,

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ГРАДА САРАЈЕВА

· ·Број 2

27

З. ако на подручју У*е-н·nрве заштитне зоне не постави

Члан

одговарајуће оэнаkс н уоозореtье о придржавању лропнса
ннх режима заштите (ч.лан 27).

Члан

20.

тим з онама.

дарских н других објеката, уређење саобраћај1н1uа· одвод
них јаркова, 1ат1;>павање увала ископа и других иеравни11.а

4лан

иа подручју прве заштитне эо11е извор11wта наведених у
члану 2. ове Одлуке, извршиће се у роковнма и на начин
пред виђен Програмом заштите вода који је саставни дно

Одлука о заw тнтн юоор 11шта воде за шtћ е у Сарајевском
пољу (»Службе1tе новине града Сарајева« број 15175), н
Програм заштите вода за пиће у Сарајевском Лољу
(»Службене новине гра.да Сарајева<(, број 15/75).

Изузетно од одредбе претходног става, стамбени објек

ти којн су потпуно дотрајали н код којих пријети опасност
од рушења укло,шhс: се независно од рокова предвиђених
Програмом 3аштите вода.

Члан

Уколико ос благовремено нс: могу обезбиједити 'Сред

јављи ва ња у »Службеним f{Овииама rрада Сарајева«
Број

13-37-5/87
1987. године

B11jeha општина,

Здравко Пуј11h, с.р.
Предсједн11к
Вијећа удруженог рад.!\.
Драго Ковачееиh, с.р.

.

9. тач. 2. и З. ове Одлуке.

22.
На основу члана 148. став 3. члана 149. став 3. 11 члана
150. Закона о водам;а (»Службени ли ст СР6иХ((, бр. 36/75
У 41175), те чл . 78. 86. алинеја 20. н чл ана 165. тачка 2. Ст<1.-

За насеља у заwтнтним зонама ювориwта наведеliих у

2.

П редсјед1шк

29.јануара
Сарајево

21.

У насе.љима у првој заштитној зони ювор иw та у којн
ма ~ по Програму заwти:rс: вода nредв11ђа уклањање обје
ката послије 1991. године дозюЈы111а <:е изградња канали

члану

30.

Ова одлука ступа на снагу осмог дан21 од да11а об

ства эа уклањање обје,:ата кз претходног става дозвољава
се на тим Qбјектнма текуће одржавање и замјене: инстала
ције и о преме.

Члан

29.

Даном ступања 1{3 снагу ове одлуке п рестаје да важ1t

·

зацнје на начин наведен у члану

28.

Саставн11 дlio ове одлуке су топографс.:е карте (11ре
rледн11 план Сарајева у размјери 110.000 и тоr1ографска
карта слнва ријеке Босне, до саставака у размјери 150.000
у кој11ма с.у уцртане гра нице заштитних зона н 11 асеља у

Уклањање постојећих привредних стамбени,;, госпо

Члан

заwт111 -

државању прописаних мјера заштите.

У- ПРЕЛАЗНЕ, ЗАВРШНЕ И ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

ове одлуке.

npoe

не зо не постави одговарајућ е оз наке и упозорења о пр и

• Эа прекршаје нз претходног става ,:азкнhе се и одго
ворно лице у РО »ВИК« новчаном казном од 40.000 до
60.000 динара.

Члан

27.

,18одовод« је дужан да на подручју уже и

ове одлуке у којима !{Ије изграђена ка11ализа1tија

изградиће се у роковима наведени:-.~ у Програму заштите

вода а објекти који се нз тех.инчких разлога нс: могу
rrрикључити на 1tаналиэацију, морају изградити уређаје за

пречишћавање (nутокси или септи•1ке јаме),
Објект11 у з11.штитн11м зонама из претходног става мо

рају изградити урс:ђаје за пречишћавање или се nриЈСЉучи
тн на канализациону мрежу у року од 6 мјесеци од дана

. тута

града Сарајева (>~Службене новине града Сарајева «,

бр. З/82, 1/85, 28/85 и 17/86) Скупштин.~ града Сарајева
на сједници Вијећа удружеиоr рада од 29. јануара 1987. го
дине и ка сједници Вијећа општина од 29. ј а нуара 19117. rо
д11не, докије.ла је

њене изград1ье.

,ОДЛУКУ

У спровођењу одредбе из nре·Iходног ста ва орган упра
ве удружене опwтине на.о,.пс:жа н за kомуна л нс: послове до

О ЗАШТИТИ ПЛАНИНСКИХ ИЗВОРИШТА ВОДЕ ЗА
ПИЋЕ САРАЈЕВСКОГ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА

инјеhе рјешење о утврђивању обавезе корисницима и влас
ницима објеката за прикључење на канализац11оиу мрежу.

Ј

У1Солико корисн11ци и влвсннuи објеката не по сту пе у

- uЛШТЕ ОДРЕДБЕ

см ислу одредбе ю nретходноr ста ва прикључење на ЈСаиа

пнзаuио"у мрежу извршиће »Водовод« на терет 1rорнс11н

ха, односно власника објекта.

4лан

Чла н

23.

У иасељнма у другој заштитној зони изворишта наве
дених у члану 2. ове Одлуке, мора се обезб1ф:дип1 органи
зовано сакупљање 11 одооз отпадака на одређену градСК)
де понију до краја 1987, године.
Ч лан

плаиов11 до краја

те :ча.

Ii - ЗАШТИТНА ПОДРУЧЈА, ЗА ШТИТНЕ ЗОН Е И

МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ

Ч л.ш

25.

» Водовод« је дужан да врш11 уређење подручја заштит
них зона у роковима и на начин аредв иђсн Програмом за•
штите вода.

Члан

26.

»ВоДQвод« је дужан унутар заштитног подручја врши

II

п рСЈ1узн матм ~јере за за 1uтиту 11звориwта.

2.

За шти тно подручје rrла11и нских ювор11шта, 1юде за

ni,-

ћe Сарајевског водоводliоr система обухвата сљедећа из
вор11wта:

Мощhаница, Uр1шл и Седре1щ к, '
Јахорин ска из во риш та: Прача , Ста нска, .Бистрица 11
Влаховићи,

-

-

11

Требев•1hка изворишта ; Ко11ачнћи, Тила1Ја, Топю11с 1

Топлик

испнт11вање ЈСаалнтета н количине површинских и под

:.емннх вода

11

границе заштитни х. зона II мјере заш тите у зона.ма планин
ских изворишта воде за пић е Сарајевско{ водо вопноr сис

19.1!8. године.
Члан

'""

гађивања и од .11.руrих штетн•1х утн11аја, ово~1 одлуком ут·

врђују се заштитна подручја, зашт11тнс :ЈОне, величине

24.

За насеља у другој и тре ћој эаwтитвој зони нзворишта
наведених у члану 2. ове Омуке израдиће се регупацнонн

1.

У циљу заштите површ11иски х и nодзе.-.,ннх вода од за

ло.

2,
- Нах оревска и звориш1·а : Врел о воде и Урошево вре

1 " . , - , \r

28

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ГРАДА САРАЈЕВА
Члан З.

Пре~,а степену vпасности од загађивања и од других
штетних утицаја, унутар заштитног подручја 11зворишта
утврђују се заштитне зоне, и то:

-

ужа заштитна зона,

nрва заштитна зона,
друга заштит11а зона,

ЧЈtан

10.

Поред законом прописаних забрана нз постојећим u
јектима, који се налазе у другој заштитној зони у складу
Програмом мјера, примјењују се сљедеће мјере зашти~
1. У насе.љима у којима је изграђена или ће се из1·ра,0
ти ка11элизац11ја, отпадне воде морају се одвести водон~
ролусном канал11зацијом ван rраниuа ове зоне,

трећа заштитна зона.

2.

У насељима у којима није изграђена канализаци'

ИJlll не лостоје техничке моrуЬиости прикључења на ка;.

Чла114.
Границе заштитних зона изворишта из •1nана
луке приказане су на топографским картама.

2.

оое од·

л1па11.11ју, отnадне воде из објеката морају се nретхо,11
пречистити (биолошки третман) nутем посебних 11ли гру

иих уређаја за преч11wћавање (путокси нлн септичке ја~1
и тако пречишћене nуст1пи у тло вali понорних зона,

3.

1. Ужа эаwпsтна зои11.

експлоатација шума мора се вршит11 према донсс

ним шумекопривред11иЈ.f основама на начин кој11м се не)
рожавз рс_ж11м површиьских и подземних вода

Члан

4.

5.

Подручја уже заwтипtе зоне обухватају површину од:
Мошhаннца 2,80 ха, Црннл 0,45 ха, Седреник 6,40 ха,
Прача 5,75 ха, Станско Врело 0,15 ха, Бистрица 0,42 ха,
Влаховиhн 0,20 ха, Ковачићн 3,80 ха. Тилава 5,20 ха, Топ•
лик 10,06 ха, Топлик
во Врело 0,08.

2 0,04 хз,

Врело Воде 0,10 ха и Уроше

или

шумљавањем,

5.

стру1щија постојећих стамбених. објеката на начин који
се не угрожава режим површинских и nодземн11х. вода.

4.

Трећа эаwт1пна зона

.
Члан

провођења контроле кретања у тој зони.

.!

на изrрађен11м стамбен11м објект11ма може се вршю

текуће одржавање, замјена инсталација и опреме и реко•

члан 6.
.
Подручје уже заштитне зоне мора бити ограђено ради

.

слободне површине које су у стању активне ероз11
су nодпожне ерозији морају се заштитити п

11.

Подручја треће заштитне зоне обухватају 11оврши1,

Приступ иа подручје ;уже заштитне зоне дозвољен је
стручни:w радницима Радне орrанюац11је •>В(')довод и ка
нализација« Сарајево (у даљем тексту: РО »ВИК«) и над

оз: Мошћаниuа 1890 ха, Црнил 731 ха. Седреник 72,90 ~
Прача и Станско Врело 1379 ха, Б11стрица 497,80 ха, Вљ

лежним ннслекцијским органима, а другим лнuима само
уз одобре.ње РО »ВИК«.

Врело Воде II Урошево Врело

83

Члан

12.

2.

норних зона са 11зра:щтом проnусношћу (!(артифи!(зuијом)
терена.

Подручје прве заштитне зоне обухватају 1ювршину од:
Мошћаиица

8,56 ха, Црнил 1,80 хз, Седреник 0,9 ха. Прача

и Станско Врело 9,20 ха, Бистрица 15,73 ха, Влаховићи

26,20 ха, Ковачиhи 0,20 ха, Тилава 20,71 ха, Топлик I и 2
9,55 ха, Врело Воде 1,23 ха, Урошево Врело 2,02 ха.
Члан

8.

Поред законом nролисаних забрана нз nо<;Тојсhим об

јектн~1а, kоји се налазе у првој заштитној зони, у складу сз
Пporpa~iOM мјер11, примјењују се сљедеће мјере заштите;

1. nостојеhи објекти морају своје отладii~ воде лрије

упуштања у подземље биолошки пречистити преко про
пксн11х водоиелропусних септичких јама и одвести ван
rраниuа ове зоне,

2.

фекаяни садржаји из септичких јама морају се редов-

3.

е1<сплоаrаuија шума мора се вршити према усвоје

110 чиётити,

нн:-1 шу:-.1скопривредним основама на начин кој11~1 се 11е уг
рожава режим ловрwннскнх и подземни)( вода.

4. оборниске 11оде са саобраћајница, ларкира,'1ишта 11лн
других саобраЬајии)( површина, морају се прикуш1ти и
упустити у тло

npel(o

сепаратора уља ван понорних зона.

су

подложне

ерозиЈII

мораЈу

се

зашпп~,ти

ха, Топлик

I

и

2 1214

х.

ха.

.

у ·rло ван понорних зона_,

2.

отnадне воде ю објеката у насељу или л0Јединачн11:
објеката ван насеља 1<оји ·мису nр111.<ључеии на канашtэац~,
ју морају се претходно лречистити путем засебних ил.
rрулних уређаја за пречишћавање (nутокси, септичке јз~•·
11 сл.) и тако nре_чишhене упустит11 у тло ван понорних 3(
на,

3.

отпадне воде иэ rосподарскнх објеката морају с,

упуштати у тло ван понорн11х зона и отворених водоток;,

4. ексrrлоатаuија шума мора «: вршити пре~1а донес(
ним wумсколриврсдним ос11оеама на начин којим се не у;
рожавз режю,, површинских

11

подземних вода,

11стресање и депоновање смећа и осталих _отпада,:
мора се врш11ти на уређени~~ локалитетима са kOJIIX не .~,с

5_.

же продријети загађење у површинске и подземне

6.

депоније

смеhа

морају

се

редовно

00.::i.c

одржава,,

(спаљивање отпадака).

IV-

НАДЗОР
Члан

nо

13.

Њ1тор над провођењем мј~ра заштите и мјера npon11

3. Дру1·а :1аw11нна "Јона

са1111х овом одлуком врше органи управе надлежни за л,

Члан

9.

llодручја друге заштитне зоне обухватају површину

од: Mowhaниua 123,15 ха, Uрннл 26,20 ха, Седрен11к 8,30
ха, Прача и Станско Врело 166,35 ха, Бистрица 480,30 ха,
Влаховићи 127,65 ха, Ковачиhи 22,30 ха. Тилава 186,65 ха,
Топлик I и 2 230,10 ха, Врело Воде 4,45 хз, Урошево Вредо
ха.

1017

Поред зако11ом прописаних забрана на постојећ11м of
јепима који се налазе у трећој заштитној зони, у складу (
Програмом мјера, nр11мјењују се сљедеhе мјере заштитf
1. објекти у насељима у којима је изrрађена каналю.
ција морају с~ на њу nр!1кључип1, а отпадне воде из кан.
лизЈ1.ције претходно 11реч11стити (биолошки третман) 11:,
тем уређаја за пречишћавање и тако пречишћене упусти,.

слобо11нс nовршнне 15ојс су у .стању акн1вне ерозије

шу,1_о1.авање~i.

5,22

ха, Ковачићи

7.

Прва заштитна зона изворишта наведених у члану 2.
ове одлуке обухвата лодручје уз изворшЈЈте и подручје nо

5.

552

Прва зашпп·на :~она
Члан

или

ховићи

сл<>ве 11нспекuије прн чему нарочито контролишу:

1. санитарна инспекција - квалитет воде за пиће. обје,

н: за снзбдијевање водом и санитарне уређаје.

2.

комунална инспекција

- држање стоке; пернате ж11

винс и кунића, као и испашу стоке, зан1м депоновање и ис
1·расање отпадних материјала, правовремено nрикључењ,

објеката на канзлюациону мрежу, одrэођење и nречишћ2
вз1ье от11адних вода.

.. --~
(

Број

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ГРАДА САРАЈЕВА

2

3. урбаннстi1чко-грађсви11сl(а инспекција - 1·рађе1ье об
јехата и 1овођење радова који угрожавају режи~• noвpwин

29

На објек1-има у за1uтитн11м зонама иэ претходног става

морају се юrрадити уређаји за nреч11шћа 11ањс 11ли :;с
nрикључ11ти на каналюащ1ону мрежу у року од шест мје

cJQtx n nодземню, вода,
4. пољопривредно шумарска

сеци од дана њеие изградње."

биљних култура. начни. обра.де земљишта, екс11лоатащtју

ве удружене onwт1111e надлежа н

wума на на'fин којим се уrрожава режнм површинских и

нијеће рјешење о утврђивању обавс:~е корис11иц11ма 11 влас

подземних вода,

ницима обје ка та за nрик.ључење на каiiалнзациону мрежу .

водоnривредна инсnекција - дјелатности које уrрG
жавају режим површинских и пnдзе~ifих вода.

Укол111Со кор11сници и ВЈ1асниuи обје11:ата не поступе у
Сl'.Шслу одредб.: из претходног ста ва, nр11кључсње на кан а
лизаuиону мрежу извршиће РО )>ВИ!({( на тtрет 1СGр11сни
ка, односно власника објекта.

инспекција - употребу
·ђубрива н хемијских средстава 33 заштиту биља и узгој

5.

V ..,.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Чла н

У провођењу одредбе из претходног става , орган упра

Чла н

14.

33

комуналне послове, до

хваћене (каnтиране) воде и nрсдуз11ма !<!јере за заштиту из
воришта.

ако се на подручју прве заштитне зоне юворишта ие

придржава nрош1саиих мјер а заштите из члана

s.

2.

3.

Члан

&. тач. 1.

ако се на подручју друге заштитне зон е извор иш та

не nр1uхржава nроn исаннх мјера )аuгmте из члана
!.до

10. тач.

4.

1. до 6.,
4. ако
11 2.

постави одговарајуће оэнаке и упозорења у nрндржавању
прописаних режима заштите.

Члан

12. т.~ч .

.
ие nостуnн у cl(Jlaдy са одредба~1а члана

18. cr. 1.

Саставни дио ове одЛуке су топографске карте у раз

За прекршај из претходног става казниће се и од1'0вор

30.000

Члан

до

Члан

60.000 динара.

ја вљивања у »Службеним новинама града Сарајева«.

15.

придржава прописаних мјера зашт111-е ю члана

8.

тач.

Број: 13-37-7187
29. јануаr:, !987
· Capajcr1<;

1, 2,

Предсједн ик

5.,

Вијећа удру~кеноr рс1да

ако се на подручју друге заштитне зоне изворишта
ле придржава лрош1саnнх мј.:р<1. заштите из члана IU. тач.
2. ДО 5.,
3. ако се на подручју треће заштитне зоне изворишта

не придржава nролнсаних мјера заштите из члана

и

ДО

12. тач.

5.

4. ако не поступи у складу са о.:~редба.,1а члана 18. ст. 1.

2.
Члан

Драго Ковачевић, с. р.

На основу чл. 78. и 165. та чка 2. Ста тута градс1 Сарајева
(»Службене нов11не града Сарајев.t«, бр. 3/82, 1/ 85, 28/85
и 17/86. Ску пштина града Сарајева на сједници Нијећ а уд
руженог рада од 29. јануара 1987. ro~rиe 11 сједннuи Вијећа

општина од 29. ја~р~7:~Ј.· ~~~:)сл:_1/

16.

Нсвч аном каз ном од 200.()()() до
се за прекршај РО »ВИК-а«:

25G.OOO

динара казниће

(

1. ако

не врщи испитивање квалитета захваћене (каnп1ране) воде и не предузима мјере за заштиту ювор11 шта
(члан

19.).

.

ако не лостави одrова рајуh е ознаке и упозорење о
придржавању nponиcaн1tx режима заwтите (члан 20.).

2.

VI -

ПРЕЛАЗНЕ, ЗАВ РШН Е И ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан

Предсједн11к
Вијећа оп штина
Здраеко Пујиfl, с.р.

год11не

2.

· 1.

22.

Ова одлука ступ.~ па снаrу осмоr· дана од дана об

Новча ном казном од ЗО.ООО до 60.000 динара кази11hе се
за прекршај грађанин:
1. ако се н а щщручју прве зашп1 т нс зоне изворишта нс
и

21.

мјери 1:ЈО.ООО и прегледна карта заштитних подручја у
размјер11 1:50.000.

ио л иuе у организацији удруженог ра.да или друго лр.авио

щще новча11ом каз ном од

20.

РО )>ВИК<( је дужан да на подручју уже за wп1 тне зоне

ако се на подручју треl\е заштитне зоне изворишта

не nридржааа nроnисани11 мјера заштите из члана

3.

t•

19.

правно лице:

до

1

РО »ВИК<< је ду жан ла врш н и спитивање кваю,тета за

Новчаном казно:-.1 од 200.000 .il.O 250.000 динара казниће
се за прекршај организацЈ1ја удруженог рада или друго

1.

i1

17.

Програм мјера :щwтите на пријед,лог РО »ВИК<<-а дО ·
в ијеће Скупштина града до јуна 1988. године.
Програ~1ом кз претходног става утnрдиhе се начин 11
роkови изврше,ьа нојепнннх радова у эа штн т ют з она·ча.

:;.
ПРОГРАМ --- -..
ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА ВОДА ЗА ПИЋЕ У

···~

САРА.ЈЕВСКОМ ПОЉУ

--._

А.УВОД -------Прет.хо.дни про1·ра:-.t зашт11,е вода за т1ће у Са раје11ско~1 пољу донесен је уз Од,r1уку о заш тнти изворищта .во
де за nиће у Сарајевско~~ n ољу (»Службене нооние града
Сарајев а« . бр. r5/75).
У периоду од 1975 - 1986. године треба.ло је да се реа
лизује кочнлетан

nporpa.-1.

Ради недостатка средства у

ово:-.1 nep 11Gдy реалюоRано је око 50% Проrрама ю сред
ста11а Пројекта заштите човјекове околине. Дио rакијсr
11рогра ма је реаЈнповаи сре.зстви .,1а мјесног сямодоnрино

с.а

1972-1974.

год11 не и :.iaњrt.\.l д11јело:-.1 из средстава ОО

УР-а »Водовол«. Таt:ођеје и прије доноше1Ы1 овог nрогра
Члан

18.

За насеља у зэшт11тним зонама изворишта наведених у
~ лану 2. ове одлу~.е, у којима није .изграђена канализац11ја,
оградиће се у рокови:-1а наведеlfи~1 у Проrра~•У мјера, а
>5јс::кт11 који се из техничких разло га не могу nрикључнтtt
1 а каналиэаuију J.topajy изградити уређаје за nрсчиwћа
• Эње (nутокси или сеnт11чкс Јаме).

ча ре ализован

мањ 11

:~ио

радова.

а

н арочито

на отхутту

зе)tљишта у ужој и првој заштитној зони.
До данас су реализован" сљедећи радови nредвиђени
Проrра~10.-1 заштите:
- изградња 1<а.нализ,щионо,· колектора Храсниuа - Ко
ва чи - Гт1во rод11н.1 - Со коловнhи - И лиu а,
- И звршено скретање ријеке Вечери це у ријеку Жељез
ннuу од Гл а11оrодиие до Соколовићu,

l-

,.

.... . . 1,

-·

.·
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- изrра'1ен ннф11л1·рз ционо-одводн11 канал протока
Стојчевац,
- .изврш~но 3атрпавање . ријеке Вечер.ице у ријеку
Жељезницу од Гла вогодине до Соколовића,

,

изграђен

-

ннфи.nтраuноно--одводни

канал

npOTOKii

Стојчеваu. ·
- •~звршен о затрпавањ\! неравю111а и крчења шибља у

веће:1.1 дијелу уже защтнтн'с: эоне,

·

извршено исељење 70 породица, са откупом 252 ха
земљишта и юуз11.\lањс~1 ста:.1бених и rосnодарских објс

-

к;.~та.

Од

1975. rоднне до данас, извориште се знатно про1ЈЈЈ11800 л/сек., што јс

рило тако да се сада експлоатише око

двоструко в1twe него у

1975. години.

1-fеоnходно је да се у

Број

Извршилац: Скупштина општине Илнuа
Рокови извршења:

-Стојчеваu

01 .01.1987. -31. 12. 193!!
01.01. 1987. -31. 12. 1989.
01.01.1990. - 31. 12. 199! .
01 .0 1.1992. - 31.12.1993
01.01.1994. - 31. 12. 1995
01.01. -31.12.1996

Конаци

-

Баре (Парт. nут)
Врутuи
Главоrодина ~ Лиле

-Лужански лут
Исељавање 159 породица из насеља: Стојчеваu. Кона н;·
. Баре (Парт. лут). Врутuи, Главоrодина - Липе и Лужанск1
пут којима ће_ се о&збиједити· одговарајући станов11 Ј1Л1

2.

замјенске локације за юrрадњу породичних стэмбеню.
зграда у насељу Лужани, Врело Босне н Ко!!аци.
Трошкови нзврше~а: станови
локаUЈ1је - ухупно

+

наредном периоду убрз;.~ реализација Програма 1ашт1пе

поготово што се у овом и дијелом у наредном средњороч:
ном периоду предвиђа даљње npolfшpeњe юворишта и ис

;•

'

корищтење св11х расnолож11вих кол11ч1fНа воде у Сарајев
ском пољу.

Ран1tјt1м плановима развоја централног водоводног
система б".nо је предвиђено да се Град са овог изворишта
снабдијева до 1987. године, када је требало да се пусти у
погон ново ювориwте »Бкјепа ријека«.

Ради "едостатка средстава изградња водовода на Бије

пој ријеuи је одгођена до 1992. год11не. До тог пери ода

планира се захваruти још нових 700 л/сек. воде., и то за
хвато~,.t воде ю ријеке Боске у Конацима и ријеке Жељез
ни~1е на и з воришту Соколов1Јhи .

П~ема_иорматив11\1а заштите подземних вода обсзбијс
ђен11 Је наЈминимал_нllЈа заштита овог изворишта, па је из
тю( ра3Ло rа и ра}Лоrа наглог проширења изворишта 11еол

ходно убрзати реалюаuију Програма заштите.
Проrр;.~мо~1 зашт11те у наредном периоду предвиђају се
сљедеhи радови:
- исељавање l59 лородt1ца 11э Ј заш титне зоне за које је

rютребно обезбиЈедити

-

,,

-

:70 с та нова

и

81 замјенску локацију,

юузи~1ање 149 стамбених и 173 господарска објекта,
откуп 294 ха земљицrта у I заштитној зони,
изгр~дња каналИ3аuије у насељима која се налазе у I Ј

-

Баре (Парт. пут)
-Врутц11 .
- Главоrодкке -

-

-

Лнпе

295.000.000

ЛужаксЈ(К пут

225.000.000

УКУПНО:

р1-1штењу 1емљиwта у заштитним зонама.

У програму се за сваку заштит"lу зону изворишта
Ипиџа-Конац11-Врело Босне, Стул и Соколов11ћt1 утврђују
одређе_ни радов11 и активности иа обезбјсђењу што nо
вољниЈег санитарно-кип1јенског· стања са носиоцима и ро
ко1111:.1а из11ршења .

Б. ПРОГРАМ РАДОВА И АКТИВНОСТИ

f - Праз заштитна зона

а) Извориште Ил11uа-Конаu11-Врело Босне

1. Изузнма,ье из посједа 154 ха наш1онализованог неи з
159
породица на ко~1е се налази 11зграђено 149 стамбених и 173
гра1)е110,- t1ли изграђеног грађевинског земљишта од

rос11одарска обЈекта у насељима: Стојчевац, Баре (Парти

за11сю1 пут), Врутци, Главогодн11а

Трош ковlf иа"наде: објекти

+

- Липе >1 Лужанск11 ny1·.
земљ 11ште и насаде "

-

-

Врутцн
Главоrодина - Лиле
Лужански пут

818.264.32S.350.73 1.950.-

УКУПНО:

1.692.272,895 + 1.023.768.000 - 2.867.853.895

• 470.000.00(:
-= 255.000.00(/
" 1.665.000.000

0I.Ol.1994. -31.12.1995.
01.01 .- 31 . 12.1996.

3. Изградња фекалне ка на лиза ције (примарна и секун
дарна) у насељима:, која се неће исељавати за 5 11 више го·
д1ша .

Трошкови извршења ;
3Ј. Лримарна канализациона мре.жа

- Врутци: ПВЦ цнјеви 0 300 - 150 м, 0 200- 710 м·. 0
100 - 66 м од Врутака до лијеве об .. Колектора. .
днн. 60.500.000.- ·
- Гла-вогодина - Липе: ПВЦ цијеви 0 200 мм од на
сеља до пумцне станице у С тојчевцу дужине 920 м
(920 х 13.500)
дин. 12,420.000.- Лужански лут: ПВЦ цијеви 0 200 мм од Шум. школе
до канаљ у Лужанима дуж. 1000 м
(1000 х 13.SOO)
дин. 13.500.000.3.2. Секундарна 1<ана.nизацион а мрежа са nрикључцнма.
- Врутци: до данас юrрађено : ПВЦ цијев11 0 200 м~,.
дуж. 2022 м треба још да се изrрад11 0 1ОО и 0 150 мм. дуж.
500 м
дин. 5.000.000.- Главоrодина - Липе; 0 100 и 0 150 мм дуж. 600 м
(600 х 10.000)
дин. 6.000.000.- Лужански лут: 0 100 и 0 150 мм, дуж. 1250 м
(1250 х 10.000)
дин. 12.500.ООО.Укуп110 тач. 3.2.
23.500.000.Извршилаu: РО )>Водовод II канализација«
Рокови извршења:
Врутци
Гл;.~вогодина - Липе

-

-

- 472.814.454.-

- 594.335.8S0.-

+ 175.000.000
+ 30.000.000
+ 40S.000.000

01.01.-31 . 12.1987.
01.01.1987. -.31. 12. 1989.
01.01 .1990. -31.12.1991.
01.01.1992. - 31 . 12. 1993.

Конаци
Баре {Парт. nут)

83.884.000.-

=- 547.823.225.-

+ 55.000.000
+ 105.000.000

Рокови извршења;

-Стојчевац

укупно

- Стојчеваu
25.000.000 + 58.884.000 =
- Конаци
242.935.245 + 22 1.256.300
- Баре (Парт. r1ут)
329.420.025 + 218.403.200
- Врутци
36 1.17 1.250 + 233. 164.600
- Главогодина - Л1шс
545.427.525 + 272.836.800
- Лужански nут
188.3 18.850 + 162.413.100

1.260.000.000

.. 40.000.00,
- 255.000.ООС
.. 310.000.00(
- 335.000.(Ј()(Ј

+ 40.000,000

Извршилац: - Скуп штина олwтине Илиuа, - Завод за
изградњу града, - РО 1>Водово.11 и каналюаuија«

зашти1·ноЈ зонн. као и :Ја она насеља у зашп1тној зони која

се по дина~11щ!,( исељаощы1 неће селити з;.~ пст и.ли више
годи на (Лужанс,щ r:ут, Врутци и Главоrодина - Липе),
- и3рада регутщ1юн1iх планова и других планова о ко

40.000.000
21.S.000.000
255.000.000
230.000.000

Стојечеваu

-Кокаин

4.
у

I

01.01. - 31.12.1988.
01.01. -31 . 12. 1989.
01.01. - 31.12. 1989.

Лужански лут

Изградња водонелропусню, јарака уз саобраhајюще

заштитној зони и то : уз Алеју Илиџа-Врело Босне, але ·

ју _за Стојчевац, n pиcтynrior пута за Стојчев;.~ц из праоца
Главогодина, те изградња канала (јар.ка) уз лијеву обалу
ријеке Босне од Врела до турског моста укупне дужине
13.830 м.
Троwков11 юврwења:
- 'Одводн11 канал Врс.ло Б осне - турски мост дуж. 3030

м (3.030 х I S.000)
- Одводни јарци уз Алеју Илиџа
тизански лут дужи не
(5,800 х 12.000)

5800

м

дин. 45.450.000.- Врело Босне, и Пар
дин.

69.600.000.-

.

-

.•
Бр~ј

-
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Одводни јарак уз алеју за Стојчевац, дуж.

2SOO

м

31

Дио главног колектора је раније ураl)ен уз насеље Ко

х 12.000)
.
дин. зо.ооо.ооо.
Одоводни јара!( уз приступни пут за Стојчевац кз

(2.500

ва•1и

:--

(Храснички колектор).
Трошкови извршења :
- Примарна канализац11она мрежа: азбест цсм. или
ПВЦ цијеви 0 200 мм дуж. 1000 м.
(1000 х 13.500)
дин. 13.500.000.
- Сскунд.~рна ка11алю,щиона мрежа од азбест. цем. илн
ПRЦ uијеви, са nрккључцима 0 100 к 0 150 дуж. 1500 м.
(1S00 х 10000) дни. 15.000.000

правца Г.nавогоднна дуж.

2500 м

(2.500 х 12.000)

ди!!- ЗО.ООО.ООО.-

УКУПНО тач. 4.
175.050.000.Иззршнлац: РО )>Водовод и 1:анали3аuија«
Рокови и звршења:

-

Одsодни nиал Врело Бос"е - турски мост

Уређење туристичко-угоститељскоr комnлеЈССЗ на

Роаrови извршења:

-

3.
•

·

Стrлу ло посебном пројекту заштите (испитивање и ре
конструкц11ја старе водопроnусне каиализац11је, уређење

творничкнх погона кој и испуштају ~а.rађене матер!iје, уре

Изврш•1лац: СИЗ "омукапнкх дјелатносгн града и СО

ђење површю-1е итд.).
· Добар дио навсдеин1- радова изведен је ло претходном
riporpaмy заштите.
·
, Извршилац: СОУР-а »Енерrоинвест«
Рок 11:1вршења: 01.01.1987. - 31. 12. 1992.

Илиuа. Рок извршења: 01 .01. - 31.12.1987. године.
6. Крчење шибља и дрвећа унутар заruтитне зоне., за-
трnавиње неравнина (удубљења) н засијавање травом на
П<)8рWИН11 ОД 10.000 М'.
.
Трошкови извршења:
дин. 15.000.000
Извршилац: РО »Водовод и кана.nизаццја«

б) Изв<)риште Ступ

1. Изузимање ю nосједа 5 х.а национаnmованоr нею

r рађеног земљишта од влас11и1Са ч11ји се објекти не налазе
)"нутар I ~тит11е зоне. Земљ11ште је без насада воћњака и
tUyмa.

Трошкови ювршења дии.
Извршилац: Скупштина oпwntнe Итша
Рок нз.вршења; 01.01. - 31; 12. 1996.
u) Извориште Соколовићи

36.000.000

1. Изузимање кз посједа 140 ха наuнонали:sованог неиз·
r,ађеноr земљишта од в.nасю,ка чији се објехти нс налазе
tfyтap I заwти1·не зоне. Земљиште је без насада воћњака и

2. Изградња секундарне канал. мреже о· 100, 0· 150 и
0'200 мм. дуж. 400 м са прикључцима у насељу уз лијеву
обалу ријеке Добриње и њихово пр11кључен.е на изграђеиу
каизлиэаuију »Енерrоинвеста«. (трошкови на ·rерет влас
Јfиr.а објеката).
Трошкови иэ11ршења (400 х /О.ООО) дин. 4.000.000
Иэврwилац: · РО ••Водовод н кана.люација<<
Рок ювршсња: 01. Oi. - 31. 12. 1987. године
! 11 - Трећа зашт11тна зона
1. Изградња водонеnролусних јарака уз Храсиичку цес

ту и Творннчку улицу од фабрике »Фa:vtoc« до rранице

не - Пландиште.
Троwа:ови извршења: дин. 28.000
Изврш11ла.u: Завод за планирање развоја града

Трошкови юврwења: дин. 1.008.000.000

Извршилац: Скупштина оnштнне Илиuа.
Роkови нэврwења: 01.01.1987. - 3!. 12. 1996.
2. Исељавање 2 породице из I заштитне эоке и Qбезбје

: :-ье 3 локаuнје за незавршене објекте. Наведених 5 обје,са
: је бесправно иэгрзl)ено на простору I заштитне эоне. За
~ис11:е локације 1\е се обезбиједити у насељу Соkоловић11.
Трошкови извршења ; 5 локација 15.000.000

Рокови извршења;

) адити из друштвених средстава, а секундарна нз сред

ва грађана.

01. 01. 1987 - 01. 07. 1988.

Израда (допуна) ндејноr рјешења плана кориштењ::~
земљишта у 1. 11 и 111 за шт~rтној зонf1 према закЈЪучuнма

3.

ре.визио11е хомнtије и допунским истражни:11 радовима.

Трошкови извршења: дин.
Изврш11лац;

Завод

за

20.000.000

nланирнње

.
развоЈа

града

и

Пољоnрнвредни факултет
Рок извршења: ОЈ.

Извршилац: СО Илиџа, Завод за изградњу града и РО
1.:,довод 11 kаналнза11Ија« .
Рок извршења: до 31. 12. 1987. rодине
11 Друга заштитна зона
а) Иэвориurте Илиuа - Конаци - Врело Босне
1. Изградња в<>донепропус1111х japai.:a уз саобраhајниuе:
Иrманскн пут и Храсничка цеста дуж. 7540 м
Трошкови ювршења (7.540 х 12.000) дин. 90.480.000
Извршилац: РО »Водовод и 11:аналнзација«
Рок: 01.01.1992. - 31. 12. 1993.
.1. Изградња примарне и секундарне канализационе
~же у насељима која се налазе у II заштитној эони (Ко
и, Главоrодина и насеље уз Иrманскн лут) .
Пр11марна канал11зац11онз мрежа (главни колектори) he

11

эащ-титне зоие дуж. 3.000 м.
Трошков11 извршења (3.000 ·х 12.000) дин. 36.000.000
Извршилац: РО 1>8одоеод и канализац11ја«.
Рок и з вршења: 01. 01. - 31.12.1994.
2. Израда регулационих л.nа11011а за насеље: Врело Бос-

1 ума.

Од тога на ужу заштитну зону за 3 бунара отпада 60 ха
irjlf трош~сови износе 432.000.000 д11нара.

8.000.000) дин. 32.500.000

б) Извориште Ступ
1. Уређење теорю1чкоr с:омn.леiСса »Енерrоинвеста~< иа

10.000.000
5.000.000

01.01.1988. - 31.12.1992.

+

Изерш!iлац; Завод за планирање развоја града
Рок извршења: 01. 01. - 31 . 12. 1988. године.

Изградња јарака 11знал Врела Босне обухваћена став-

Рок ювршења:

31.12.1988.
- 31 . 12.1989.

Израд.~ регулационих планова за насеље у 11 · эашт.

(24.500.000

кочије са прописном одводњом којом се rарантира заштиком 4.'ТрОШКОВIС изврш~ња:
- јавни V,,C с.а прикључком на r.аиал. дин.
- уређење паркинга дин.

эа прим..~.рну канал. мрежу 01. 01. за секундарну канал. мрежу 01. 01.

зони Ковач11, Главоrодина н Лужани.
Трощков" извршења:

Врелу Босне (изградња јавног WC-a. nр111иьучење објеката
на кана.nюацнју и уређење: nаркинrа за моторна возила и
та воде ријеkе Босне).

rлавоrоднна, као и кроз . насеља уэ Иrминскн пут,

Извршилац: РО »Водовод н 1Сана.лизаuија«.

01.01. - 31. 12. 1992.
- Одводни јарци уз Алеју Илиuа - Врело БоСЈ1е
.
01.01. - 31. 12. 1993.
- Одводни 1<анал уз алеју за Стојчевац
,
01.01 . - 31.12.1994.
- Одводни канал уз nристуnни пут за Стојчевзц •1з
правца Глз.аоrо;аииа
01.01 . - 31.12.1995.

5.

11

01 . - 31.12.1990.

године

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
трошкова по заштитним зонама

Прва 331UТИТНВ зона ИЗВО·

/.

ришта Илиuа

-

Конаци

-

Врело Босне

2.
3.
4.

Прва заштитна зона извориwтаСтул
Прва заштитна зона извроишта Соколовиh.11
Друга зашт11тна зона ИЗ·
вор11wта Илиuа - Конаци

- Врело Босне
5. Tpeha зашт11тна :юиа
УКУПНО:

ј
д11Н.

4.847.824.000

дин.

36.000.000

ДИII.

1.023.000.000

дин.

136.480.000

дин.

84.000.000

дин.

6.127.304.000

Јi

'

,:··"·

..

.,
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1>11•,р11 могућносг 11зналажења н друrнх извора ф1111а11

IV - МЈЕРЕ ЗА 'ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
r . . r ~....... •4'·

р.1ња из посебних фондова.

.v.. ,.,........,, ..,. . . .-. •,........... ·.:.-..,~...,.,..,....·,1,.·~........ :.,............. ,_..-.r.,,....... .;......,...... .,1...,,...;•..,.•.., •••,. ч

У 1111љу

C-,i.11 оирс~1е1101· и еф11касног извршавања обс1ве:.,-:/ . за н p~rtњ&1 олређених у 08Q,1 nr,orpaмy потребно ie:
t

Брr

7. Предузети све мјере како 6•1 сви учесници у фин.~~.
·:, р:.њу обаиеза 11 ра.nњи из овог nporpaмa блаrовре~1,

! , Обезб11јед11rи координаuију с1:н1х учесника у резлиэ.а- i обезбиједилн потребна средства, која би се према усь,
u11ји Програма пу1·е~1 колес11јалног радног тијела (ко~~ иси- t кој динамици и конструкш1ји финансирања могла на в
ја, радна група, штаб 11 сл.} којег би образовао Извршни f јеме обезбијед11ти.
0,1.бор Скулштнвс града, а састојар би се од nредставника ~
РО »Водовод 11 ка.наЈtюаuнја«, С~.уnwтина општине
8. Да надлежне орrанизаuије и друштвено-полип.
Итща, Скупшп,на града Сарајева и СИЗ-а 1ю~1уналн 11 х :·· заједни_uе (Завод за изградњу rрада, РО ~водовод и к;
njCJlclTHOC"'l'Jf.

-....,

.

Лl!ЗЗЦИЈЗ(( и С~упll!тине ОЛU:ЈТИНе Илиuа) покрену ЛО·

/

.. .

·-h _

...,--"·-··• ...,.•,-..

./"". ""'-''Q'ко'радн·о'ii,~;.-0 ;,реду3јј~iалО бi1-~1јерс'на IIЈЈа.нирању,...,,

пак експролриЈаuиЈс и лрощене некретнине на иэвор1

H~~I

ПрОnОрИМЭ

113 ХОјИХ би се према ОВОМ Програму l

на,11111 у нзвр11,ењ<1 о.а.ређен11х радњ11, контроли њихово,· нз· -~- бано извршити исељавање nород1ща 113 1 за11;1nпн~ з,
11с 1·011ремено треба да се _предузму и oдrosapaJyhe МЈеr
11 rн~.:ња 11 CJI. 11 11 рс~1а 1ютреб11 ювјеu1тавало надлежне ор- ,·'.. уређење
земљишта на коЈем би се тим породицама дао
1ане .,,,..,.,,....~.~~- ....,,,"~"···'·-....... · ....,...,._,._,._,,... ,._ ... -.•-..., одобрења за изградњу породичних стамбених зграда
"i."При~":'у-;;;;·.;~ 11зрад11 реrулационих пл<1нова за сва на- и
овремено обе'3бјеђење станоаэ.
'

сеља у зашт1пю1:\1 зонама наведених .у овом nporpaмy, ка

ко 611 се на тсх1111чк11 исправан начин уз потребне сзнитар
но-техн11чке мјере :-.югл.:1 и,rрађ11вати, санирати и уређива
ти н.~сеља, ч11~1е 611 се 110Gољшал11 услов1-1 заштите изво
р11шта. Пр11 юрад11 реrулационнх, олносно санац11011ихi

планова преко Скуnшпше града (ГрадСl(ОГ секретаријатаt
за СН:',tбсно-ко~1у11а_r111е послове) даваће се потребне смјер-i

юще у u,1љу обеэбјсђења потребних сзн11тарно-хиrијен-&

рг.~.н11 управе ће у лостуnку разреза пореза посе,
т е

рати оне породице којима mr.,ьo11p111ipeJ'tRa .цје:

·

ост
п
еђује среде, i,i;
мс1терИЈалну егз11стенuиЈу у циљу давања одређених Qj;
щица ll(Oд утзрђивања поресках основица 1i разрезив(ј
пореза, јер се у3 примјену прописаних мјера заштите н
моhи бавити интензивнијом обрадом земљишта уз

скнх усло1щ ,11шппс. Такође јс потребно да ес код юрадеi трсбну примјену ђубрива " средсгава за заштиту 611
ов11х nпанова ~;орнсте сен лосада111њ11_резултати nроведе-t

н11х 11стражн11х

p.i.::i.011a, су1·естијс1 научню( инст1п)'u11ја и~,

11скуств.i у екс1111оапщ11ј11 11звор11ш1·а.

,f

~

Ј. Изерш1п11 доnуиске 11стражне рздоее не1·ап1вно1·
у, 111щја на ЈСВЭЛ11тет воде код при~1је11е одређен11х коннен
·1 рс11шја np11,ro:iнor 11 вјештачкоr ђубрива у зашппн11:-.1 зо
н.~~,.,, 1ввор111111·а, те ут1щај загађења од nоједин11х насеља,
а н.~роч1по 11а<.:е,ы1 у I за111п1тној зони која се no AиHa:',IИUli
неће 11сеља11.~т11 ·.111 пет и в11ше rо1н1на (Врутuи. Главогоди·
11:1 - Љте II Луж.~нск11 нут).
·

4.

ДaJl:,t н<1с1ав1н11 исп~пивање хва:нпета nодзеютх и

ловрш1111ск11х воза 11а доnо_ъ11ом броју тачака на просто

рю1.t изворншта Ил11uа-Конац11-8рело Босне, Ступ и

i-,x101111h11 110

Co-

веh усвојено.\! nрогра:\1у по коме се ова исnи-

11~u;ш,а обављају од

197&. rодине на 25 тачака у 3.4 серије

10;111wње (ко~шлетне бактериолошке II ф11:шкално-хе!\1Иј
ск~ .:1налюс укључујуt111 и теш1<с ~,етале, минерална ~ .1,..1,
ш1Јан11де и де·,·еruенте).

5. l·ћnр11шп1 даљњу дораду за прош11рење 11росторноr
обух1,_:.та ~ на десној стра1ш ријеке Жељезтще елабората:
»И.LtJIIO ~Јешење 11Jiuю1 корншhсња зе~ш,11wта у 1. 11 н 111
1:,шп1тноЈ 101111 1111юр11шт11 воде эа n11ће у Сс1рс1јевско!\1
~~ољ~. ~pe:\t.i 1.~кљу•щ11~1а 11 сугестија~1а реЕ1ю1юне комиси
Је

l<OJa Је rе1т:\Ов111,а nретхо.::~.ни ел.:16орат израђен Ј 983. ro-

.11111c, а У

щ1:ьу 11еф111111с_ањu нс1ч11н<1 корншћења зе~1љ11шт11_

6. У ск.:1011у ф1111анс11ра11,а •>Про1т11ша зашппе вода«
1pe(i.i л.~ се 1ора:111 д11щ1~111чк11 план у;шr·uња 110 1·од11нзма
11 ;1а ист11 буде укључен у редовне 1од11ш11,е ф1111а11с11јске
IIJ)OI ращ: Грс1;{<1,
У1Ф.:1ико Ct: 1ю ф11н<.111с11јској д11нс1ми:1и не бу.:11: ~,оглс1
о,,с·sб11јсд11111 11J1ui1щ>a11a cpe;IC"rna, потребно је .:,.а с~ ра1-

ЈО_ Породице !(Оје станују у потпуно дотрајалим 11
шевню,1 ста:-.16е1н1м објектима
1,шаће предност ·
11сељавања без р.t)Ликс: на предвиђену д11намику_ Ов(-.

нароч•1то односи на објекте у н:11сељ11ма Конаци и ь.1;:
Партизански пут која се налазе у·првом приоритету. Or
ни управ~ ће утврдити број тахв11х породица до
1987. године.

3Ј_

11. Извршни одбор Скупштине rрада •1сnнтат he дс
12. 1987. ,-одине могућност и евентуално дати иннц11ј:,
ву, за за1<ључивање друштвеног договора на нивоу гра_

утврћива1ьу 1tритерија за примјену инсппута правичне
кнаде у пост_уnку експропријације некретнина.

12. ·и:1вршни одбор Скупштине rрада Сарајева редо1
ће пратити реа.люацију овог програма и о томе 11нфор·
сати Ску11штину Града два nутз годишње.
У

- ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

1. Ф11на.нснјска средства за извршење обавеза и ра_1
по заш,·итни!-1 _зо.нача динз~щчки су дати у табелар,
nреглед11ма, !<ОЈИ су саставни дио овог програма_

2. Ф1111а11сијска средства за извршење радова и обаf
по OBO:',I nporpa~1y обезбјеt~ује С'Куnштнна Града ю сљ,
Ь11х извора:

- Са~юуправн11 спора'3ум о удруживању 11 yc~1jepaR,:
средстава 'ЈЗ финансирање нзград1ье објеката KO:\iy11:i
потрошње на подручју Града (СУС).
- накнада за кориштење гр.ађев11нског :Је~tљишта з.~
нанс11р.~ње заједн11чк11х потреба,

. - накнада за rрађез11нско зс~1љишrе у друштвеној с
1111111 устуr,љено нз кор11штење_
НАПОМЕНА: Ц11Јене за све радове и акт11в1юст11 с,

"е11те:-.1бра

1986.

rод11не.

-

•

.. ·,

~

••
"Број 2

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ГРАДА САРАЈЕВ А

ЈЈ

ПРЕГЛЕд РАДОВА И АКТИВНОСТИ ПО ЗА ШТИТНИМ ЗОНАМА И ГОДИНАМА
Број

· НАСЕЉЕ

crarxe

И ЗАШТИТНЕ ОПИС РДДОВА

1987.

1988.

[989.

1990.

1991.

1992.

1993.

1994.

1995,

1996.

УКУПНО

4

s

6

1

8

9

IG

11

12

13

14

6().000

63.884

50.000

304.000

Проrр. ЗОНЕ

1

3

IЗAшntTHA
ЗОНА

Стојчсзэu

:k11љн wтt, иаеа.ас,
објсrтм, ~а.11јена11
rnноак к ,1on1111jc

·
а.1

Ко11ацк

а.2

Баре

Ш.884

727.Ш

373.815

857.Ш

425.000 432.823
46 7.ООО %2336

Врутuи

г.~аеогодuна Липе

929.Ј 36

ЛужаискиПут
аЈ

1.288.264

644.000 644.264
605.Ш

Врутuн,

лримарка и оеr;ук.

Лужански лут

Јамаnи,аuкја

60.m

S.000

44.420

(Врутuи)

(Bp)ЋUt)

(Гя. Луж.)

45.450

69.600

ЈО.ООО

605.Ш

!09.920

и rлавоrоднна

.._4

Саобраћајнкll( јарци уз саоораћајни-

у l 33шти,кој

ЗО.ООО

175.0SO

це

ЗОНИ

а.5
а.6

б.Ј .

Врело Боске

трхинr

15.000

i5.00IJ

1аштн111е юне

XJ)'tC\Ьt Wкбља И 1ЭСН·
лање у.:~убљ.

И1еорнwтс

Onyn 3(.\IЉНWП

36.000

36.000

165.000

5&.400

Простори

1000

).000

3.000

З.000

ШЈОО

3.000

Cryn
u.l.

Љвориште
Сохолое11ћк

Откуп зе~tљ иш га

u.2.

И1вориwrе
Соколов11hк

лoraцitje

ЗliИPI
з

2

а.1

100.000 100.000 100.000 100.000

100.000 84.600

15.000
365.500

!008 000
15.000

434184

521135 528.000

Ш.Ш

6

4

ПЗАШТИТНА
ЗОНА
Саобраћајн1111а jэ.pUJt у, сэобраnајни·

у II заwткrнс>ј

/ОО.ООО !ОО.ООО

615.450 631.936 774.000 774.264
9

10

45.000

4S.4ЗО

11

12

726.Ш

5,906.824

13

14

91.Н80

цу

)(18И

а1

Ковэчн -

лри)tарка канал.

13.500

13.500

32.500

32.500

Главоrо;~нна
а.3

Лужани., Ков~чн реrулацконv 11ЈЈа~юек

- Глэзоrо;~ина
б.1

Извориwтt

уређ~ње 'IЋОрккчжоr

С;ул

,о)lп.чехса

Нате~т

СОУР·а
»ЕкерrоинIССТ «

6.2

Извориштt
Ступ

rаиалюаuнја иасtља

,

На терет еласнкка објет

ЗБИРIЈ

46.000

-

136.480

45.000 45.480

1111АШПIТНА
ЗОНА

1.

Саобраl\. у Ш

јарци 'f3 саобра Ьајни·

36.000

36.000

заwпrrиој 3\ЈНК ~

2.

Врело БОСl!еПлзн.аиште

• рсrу:~аuкони nлаиоен

15.000

1).000

Ш)О()

\

•

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ГРАДА САРАЈЕВА

Простор f, 11 и
111 :J31nrnmte

3.

ман ,орнwhеЈЫ

Број

10.000

2

20.000 ·

:,емљкwта

,оне

ЗБИР 111

ШIОО

15.000

СВЕУКУПНО: (ЗБИР{, 1111 Ш)

20.000

38Q.SOO

493.2S4 ,

521Л5

- 36.000
548.000

Ш.823 б60.4SО

-

84.000

677.416 810.000 774164 726.332

6.127ЈО4

ПРОГРАМ

ИСFЈЬАВАЊА ПОРОДИЦА ИЗ ПРВЕ ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ И3В0РИШТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У САРАЈЕВСКОМ ПОЉУ
(троw~,;ови и3узимања :Јемљишта, насада и објеlfата - wijc:нa земљишта

720 д11к/м')

Ред.

број

· Број

НАСЕЉЕ

пород.

Број
станб.

заисељ.

објеаата

3

4

3

26
19
28
50
23
3

159

149

2

t.

Кока.ци

23

2.
3.

Лy:nlf1f

Баре

19
27

4.
5.
6.
7.
8.

Главоrод.

52

35

Врутци
Стој,~евац
Ступ
Соколов.

Број

Врнјс:д.
rрађ.

Эс:мљиште

oбjerni

(ха)

s

6

7

39
16

242.935
188.319
329.420
545.428
361.171
2S.000

30,'13
21,00
27,17
32,15
30,05

rocn.
објев:ота

36
43
36

Вријед.

зtмљ.

-

Ухупно

пољопр.

дцнара

култ.

(6+8+9)

8

9

10

8.624
11.213
22.779
41.357
16.805
2.0<)4

5,00
140,00

221.2S6
ISl.200
195.624
231 .480
216.360
56.880
36.00
1.008.000

472.815
350.732
547.823
818.264
594.336
&3.884
36.000
1.008.000

294,00

2.116.800

102.780

3.911.854

7,9С

1.692.273

173

Вријед.

:iaon:yn

у ооо дин.

(720
дин/м')

ПРОГРАМ
ИСЕЉАВАЊА ПОРОДИЦА ИЗ ПРВЕ ЗАШТИТНЕ ЈОНЕ ЮВОРИШТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У САРАЈЕВСКОМ ПОЉУ

(троwковм СТ1111ои• и за~•јемских ло1Сација)
Ред,

број

НАСЕЉЕ

2
1.
2.
3.

КонаЦЈ(

4.
S.
6.

Гпавоrод.

Лужани

Ба~
Врутци

Стојчеваu
Ступ

7.
8.

Број једн.
ста11 .

Број

Врнје~.

Укупно
ДIIII.

СВЕУКУПНО

ЛОХ.

локаuИЈа

(12+14
+16+18)

(10+ 19)

19

20

Вријед.
једнос.

даос:об.

Вриј~.
двособ.

Број
трособ.

трособ.

станова

стаи.

стана

стана

станова

12

13

14

15

16

[7

18

70.000
20.000

3

'45.000
45.000

40.000

Ш.000

160.000
11
200.000
140.000

8
6

9

5
8
100.000
10
7

!ОО.ООО

3

SS.000

310.000
175.000
[05.000

35

700.000

11

~"

20.000
2
3
1

- у 006 д11н.

Број

s

20.000

s

15.000

зо.ооо

4

60.000

10.000

2

зо.ооо

170.000

26

390.000

Вријед.

зs

21

зо.ооо

·.

ДИН.

255.000
727.815
255.000
605.Ш
857.823
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Овај програм објавнhе се у »Cлy*6ct11f!'.I новинама града Сара- ·

јева.

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

Предсједник
Вијећа општина,
Здравко Пујнt~, с.р,

Прс1,1сједнн1
Bиjella удруженог рапа,
Др•го Ковачевнl'I, с.р.

81

405.000

1.665.000 5.576.854.

