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 У првом полугодишту  2022 године  водни  инспектор вршио је надзор 
над извршењем  обавеза прописаних Законом о водама („Сл.Гл.РС“број:50/06) и 
Законом о инспекцијама у РС  („Сл.Гл.РС“ број:18/20, у даљем тексту ЗоИ у РС), 
и другим прописима из области водопривреде који су Законом стављени у 
надлежност Општине. 
 

 У вршењу послова водне инспекције општински водни  инспектор врши  

преглед свих водних  радова који могу проузорковати квалитативне, 
квантитативне промјене у успостављеном режиму вода, затим  вршо је  контролу 
водних  аката као и њихово издавање. 
У циљу сузбијања и спречавања незаконских радњи и појава у области 
искориштења вода и изградње водоопскрбних објеката као и загађења 
вода,вршен је превентивни и непосредни инспекцијски надзор код предузећа и 
грађана. 
 

 Контролисао је да ли се искориштење  водопривредних објеката врши у 
складу са издатим водним  актима. 
 

 Активност инспектора одвијала се кроз оперативну и информативно – 

аналитичку дјелатност. 
 

 Оперативном дјелатношћу непосредно је вршен инспекцијски надзор код 
свих привредних и ванпривредних субјеката, који спадају под надзор ове 
инспекције, на подручју Општине Фоча , а у циљу извршења примјене закона и 
других законских прописа из област водопривреде. 
 

 Информативно – аналитичком дјелатношћу вршеи  се  информисање 
Начелника општине, Начелника одјељења за инспекцијске послове, Инспекторат  

РС,  и друге заинтересованих   органа  о раду инспектора и његовом вршењу 
контроле и надзора над примјеном закона и других прописа из надлежности ове 
инспекције.  
 

 У извјештајном перијоду није било бесправне експлоатације шљунка из 
корита ријеке Дрине, Ћехотине  од стране привредних и ванпривредних 
субјеката. 
Сагласност за експлоатацију рјечног материјала у извјештајном периоду од 
стране Јавне Установе „Воде Српске“ у Бијељини  добило је  предузеће   
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-„Србињепутеви“д.о.о.Фоча, број: 01/10-3-7569-1/21 на локалитету „Дојње 
Луке“у количини од 14.660,80 м3 са роком важења до 15.10.2022.године. 
 

Исто предузеће добило је сагласност број:01/10-3-1210-1/22 на локалитету 
„Патковина“у количини од 19.316,30 м3са роком важења до 31.12.2022 године. 
 

 У циљу сузбијања и спречања незаконитих радњи и појава у области 
искориштења вода и изградњи водних објеката као и загађења вода врши се 
превентивни и непосредни инспекцијски надзор код предузећа и грађана. 1      

 

 

 

 Радње које је инспектор предузимао  у оквиру надзора су: 
 

 -превентивне мјере,  под којима се предузимају мјере и радње ради 
спречавања повреде закона и других прописа, 
 

 -репресивне мјере се састоје у издавању прекршајних налога као и 
покретање прекршајног поступка. 
 

 У извјештајном периоду(прва 3 мјесеца) због појаве пандемије вируса 
Корона ,по одлуци републичког и општинског штаба за ванредне ситуације 
инспектор је вршио контроле и провјере угуститељских објеката и трговинских 
радњи,издао је 212 рјешења за изолацију. 
 

Што се тиче редовних инспекцијских прегледа у првом полугодишту 2022 
године ова инспекција извршила је : 
76 инспекцијски  преглед на терену на основу којих су сачињена   
63 записника и  издато  

31 рјешења о отлањању недостатака. 
 

 Обављен је већи број разговора са заинтересованим странкама, а већи 
број недостатака и ситних кршења законских одредби које су утврђене на терену 
у већини случајева отклањаане  су и рјешавајне на лицу мјеста интервенцијом 
инспектора. 
 

 У првом полугодишту у  2022 години од стране Јавне Установе „Воде 
Српске“у Бијељини на подручју општине Фоча за одређене врсте објеката који 
користе воде или испуштају отпадне воде водна рјешења (водне акте) у облику  
водних сагласности и дозвола добило је 9 привредних и ванпривредних 
субјеката и то: 

 1 смјернице 

 3 водних сагласности и   
 5 водне дозвола. 
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 Сва она предузећа која немају прибављену водну  дозволу или им је иста 
истекла упозоравају се путем рјешења да исту прибаве. 
Сва предузећа чија постројења приликом процеса производње продукују 
отпадне воде које испустају у површинске воде дужна су редовно вршити 

мониторинг отпадних вода од стране овлаштених института,што су иста и 
чинили. 

-бетонара и сепарација „Мајнекс“Паунци 

-бетонара и сепарација „Србињепутеви“Баљево Поље 

-НРМУ Миљевина –сепарација угља  
 

Резултати урађеног мониторинга  су у границама прописаних вријдности  

Правилника о условима испустања отпадних вода у јавну канализацију и 
површинске воде (Сл.Гл.РС број:44/01). 
 

ПВиК „Извор“а.д. Фоча је једино водопривредно предузеће које врши 
снадбјевање града са водом. 
 

У извјештајном периоду може се рећи да је снадбјевање града са питком  
водом било уредно,било је ситних кварова и то углавном на секундарној мрежи 
који су правовремено и у кратком року отклањани. 

 

Снадбјевања водом за пиће  насеља Брод на Дрини и насеља Миљевина у 
извјештајном периоду било је уредно. 

У току љетних мјецеци у другој половини 2022 године због повећаног  
наводњавања вртова и пластеника , а смањене издашности изворишта Крупица у 
насељу Миљевина очекују се проблеми у редовном снадбјевању потрошача  са 
водом у овој МЗ.  

Кориштење изворишта  и  градње водних објеката у приградским 
подручјима и селима (сеоски водоводи), честа је појава да се приступа 
каптирању извора и одводњи воде, без претходно прибављене сагласности од 
надлежног органа Општине. 

 

Догађа се да појединци  услед разних међусобних неспоразума изврше 
оштећење ранијих легализованих  водовода чиме начине штету другим 
корисницима, а и себи. 

У случајевима кад се ради о бесправно изграђеним сеоским водоводима, а 
таквих случајева има велики број  инспектор може једино да нареди путем 
рјешења да се изврши легализација таквих водовода код надлежног општинског 
органа уз претходно прибављену грађевинску и водну дозволу као и налаз 
хемијске и микро-биолошке анализе воде, а док то не прибаве  странке у 
поступку се упућују да путем свједока своја права затраже на суду. 

У вези ових проблема извршено је : 
-  6 инспекцијских прегледа ,сачињено 

 - 6 записника и издата  
-  2 рјешења о отклањању недостатака 

 

међутим ових случајева ће бити више у току љета и јесењег периода. 
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Обављен је велики број информативних разговора у вези оваквих 
водовода  тако да велики број недостатака и ситних кршења Законских одредби 
које се утврде на терену рјешавају се на  лицу мјеста. 

     

У извјештајном периоду вршен је преглед код предузећа која користе 
воду и испуштају отпадне воде у јавну канализациону мрежу или директно у 
водоводе.  

 

Један од проблема са којим се сусреће ова инспекција је загађење обалног 
појаса водотока јер се индустријски и други отпад у добром дијелу одлаже у  

путном и приобалном појасу, а разлог  је што немамо одређену локацију 
за индустријску депонију.     

 

Што се тиче санитарне депоније „Бабин Поток“иста више незадовољава 
ни минимум услова тако да треба што хитније кренути са  изградњом  нове 

санитарне депоније.     

 

 

 

                          ВОДНИ  ИНСПЕКТОР   

                      Будимир Матовић, дипл.инг.  


