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ИНФОРМАЦИЈА О ПРОВОЂЕЊУ ПРОЈЕКТА„РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ВОДОВОДНОГ
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ДОКУМЕНТИ
Пројекат „Реконструкција и проширење водоводног система општине Шамац“ ,( „Изградња
водоторња,реконструкција постојеће мреже и проширење мреже на приградска насеља
Писари,Шкарић,доња и Горња Црквина) општина Шамац проводен је на основу следећих уговора
и споразума који су потписани на нивоу Босне и Херцеговине и Републике Српске и
одлука,уговора и меморандума који су потписани између општине Шамац,Министарстав
Финансија и Министаства пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске:
1. Оквирни споразум између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке потписан
27. децембра 2007. године и објављен у „Службеном гласнику БиХ- Међународни
уговори“, број 6/08,
2. Уговор о финансирању између Босне и Херцеговине и Републике Српске и Европске
инвестиционе банке Вода и санитација PC F1 n 25.741 („Службени гласник БиХМеђународни уговори“ 6/11),
3. Супсидијарни уговор о финансирању Водовод и канализација РС закључен између БиХ и РС
ФИ 25.741 Serapis 2008-0556 (06.08/322-940-2/11),
4. Grant Agreement IPA National Programme 2010 for Bosnia and Herzegovina Part I Water and
Sanitation RS between Bosnia and Herzegovina and the European Investment Bank F1 25.741
Serapis 2008-0556,
5. Супсидијарниспоразум у оквиру IPA 2010-Национални програм за БиХ Дио I- Водовод и
канализација у Републици Српској између БиХ и РС FI 25.741 Serapis 2008-0556 (06.08/32236-1/13),
6. Одлука Скупштине Општине Шамац о приступању Пројекту водоводне и канализационе
инфраструктуре у Републици Српској број: 07-022-25/2012од 28.2.2012.године,
7. Oдлуку Скупштине општине Шамац о кредитном задужењу број:07-022-103/2012 од
29.05.2012.
8. Одлука Владе Републике Српске којом се одобрава Пројекат број:04/1-012-2-1785/13 од
21.08.2013.
9. Супсидијарни уговор потписан са Министарством финансија Републике Српске
број:06.10/020-2243/13 од 15.09.2013. године,
10. Меморандум потписан са Министарством финансија и Министарством пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске број: 12.01-1074/13 од 19.09.2013. године.
11. Одлука Скупштине општине Шамац о прихватању грант (неповратних) средстава Европске
Комисије ИПА 2010 од 590.500 ЕУР-а број:07-022-159/15 од 101.09.2015.год.
12. Одлука Скупштине општине Шамац о прихватању грант (неповратних) средстава Шведске
Агенције за Развој СИДА-е у износу од 368.000 ЕУР-а број:07-022-108/16 од 28.04.2016.год.

Поштујући Одлуку Скупштине Општине Шамац о приступању Пројекту водоводне и канализационе
инфраструктуре у Републици Српској број:07-022-025/2012 од 28.2.2012.године и слиједећи
Правилник о релизацији пројекта водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици
Српској (Службени Гласник Републике Српске број 118/12),којим су прописана правила
пројекта,Пројектни имплементациони тим општине Шамац,заједно са Тимом за управљање
пројектима из Министарства финансија и Министарства пољоппривреде Републике Српске,
приступио је релизацији овог пројекта,кроз израду „Пројектног плана“, израду пројектне
документације,обезбјеђење потребних сагласности,израде тендерске документације,расписивање
јавног позива за достављање понуда, до избора извођача радова са најповољнијом технички
задовољавајућом понудом.
.
ОСТВАРЕН ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Основни радови на овом пројект су завршени скоро мјесец и пол дана прије рока. Завршетком
радова на овом пројекту циљ овог пројекта је остварен кроз, побољшање и обезбјеђење стабилног
система водоснабдиевања на подручју града Шамца кроз изградњу водоторња на изворишту у
Шамцу,запремине 500 м3,активирана сва три бунара укључивањем у систем,чиме се повећао
квалитет и сигурност у водоснабдијевању потрошача водом а уз истовремено значајно смањење
утрошка електричне енергије.
Реконструкцијом постојеће мреже,знатно су се смањили губици воде и побољшала здравствена
исправност воде што је посебно важно са аспекта здравствене сигурности грађана.
Монтирањем аутоматског хлоринатора постигнут је континуитет у хлорисању воде и тиме
елиминисана могућност бактериолошког загађења.
Проширењем мреже на Мјесне заједнице Писари, Шкарић,Доња и Горња Црквина кроз изградњу
28 км новог цјевовода којим чиме су се створили услови да се се у водоводни систем укључи близу
1000 домаћинстава чиме ће се побољшати здравствено-хигијенски услови живота и рада за скоро
3000 грађана у овим мјесним заједницама.
ОПИС ПРОЈЕКТА
Пројекат је саджан из три“подпројекта“ на којим су се радови изводили истовремено:
-Изграђен челични самостојећи водоторањ запремине 500 м3 укупне висине 44 метра,
-Изграђен командно-контролни објекат,реконструисана сва три бунара на изворишту Б1,Б2 и
Б3,сабирни, потисни и одводни цјевовод,
-Реконструисани дистрибутивни цјевоводи,изграђена дистрибутивна мрежа приградских насеља
Писари,Шкарић,Доња и Горња Црквина у дужини од 28 километара.

ИЗВОРИ И СТРУКТУРА ФИНАНСИРАЊА
Извори и структура финансирања такође су дефинисани правилима пројекта Пројектним планом.
Процијењена вриједност пројекта износи до 1.687.000 EUR-a или 3.299.485,21 КМ.
Структура финансирања са предходним и текућим учешћем општине :
843.500 EUR-a или 1.649.742,61 KM (50 % ) -кредит Европске Инвестицине Банке( ЕИБ) од
чега је 807.230 EUR-a или 1.578.804 KM за радове а 36.270 EUR-a или 70.937,95 КМ за
трошкове супервизије одн.надзора, на рок отплате 25 година уз период oдгоде отплате од
8 година уз каматну стопу ( EURIBOR + 2 % ), (садашња каматна стопа коју обрачунава ЕИБ
је од 1-1.5% на годишњем нивоу),
590.500 EUR-a ili 1.154.899,62 KM (35% ) - неповратна (грант) средства Европска Комисија
(IPA 2010)
253.000 EUR-a ili 494.824,99 KM (15 %)-претходно и текуће учешће општине (У пројектном
плану од стране ЕИБ-а прихваћено раније инвестирање општине у водоводни систем у
износу од 199.000 EUR-а или 399.210,17 КМ,тј. 11,8 %,односно,преостало учешћа општине
је у износу од 54.000 ЕУР-а или 105.614,82 КМ,тј.3,2 %).
Процијењена вриједност текућег финансирања пројектa (умањена за предходно финасирање
општине) је у износу од 1.488.000 EUR-a ili 2.910.275,04 KM.(Износи у процјени су без ПДВ-а)

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
Поступак избора извођача радова проведен је по PRAG процедури,Водичу за јавне набавке
Европске Инвестиционе Банке и FIDIK правилима. Након три проведена избора извођача
(тендера),изабрано је привредно друштво „Хигра“ Доо Бијељина ,чија је понуда проглашена
најповољнијом технички задовољавајућом у износу од 2.899.693,90 КМ без урачунатог ПДВа,односно 3.392.641,87 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Напомињемо да се ПДВ враћен општини,тако да је и коначна цијена коштања пројекта
2.899.693,90 КМ и то са 5% непредвиђених радова.
Уговор о извођењу радова са по овом пројекту са изабраним извођачем је потписан 18.05. ове
године а рок за завршетак радова је 14 мјесеци од увођења извођача у радове.
Супервизор,односно Надзорни орган у овом пројекту,конзорцијум Ептиса (Шпанија)-Водинг 92
обавијестио је извођача и инвеститора да је почетак радова по овом пројекту 03.06.2015.године.

СТРУКТУРА ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА ПО УГОВОРУ О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
● Вриједност Уговора за радове:
1.482.589,94 EUR-а или
2.899.693,90 КМ
● Структура финансирања за радове:
• 807.230,00 EUR-a или 1.578.804,65 KM (54,4 % ) Кредит Европске Инвестицине Банке
● 590.500.00 EUR-a или 1.154.917,61 KM (39,8%) Неповратна (грант) средства (IPA 2010)
● 84.859,94 EUR-а или

165.971,64 КМ,

(5,7 %,)- Текуће учешће општине

КУЋНИ ПРИКЉУЧЦИ
Кућни прикључци на нову мрежу у четири приградске мјесне заједнице нису обухваћени овим
финансирањем,него упоредо са извођењем радова,са грађанима Писара,Шкарића,Доње и Горње
Црквине представници инвеститора тј,општине Шамац и ЈП „Водовод“ Шамац су усагласили
најповољнији начин и рокове за финансирање кућних прикључака.
Скупштина општине Шамац је донијела Одлуку којом даје сагласност на цијену прикључка по
приједлогу ВИК “Водовод и канализација” ад Шамац
Цијена по једном прикључку је у износу од 590 км и то 50% по подношењу захтјева а 50% у 12
мјесечних рата.

САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА ОШТЕЋЕНОГ У
ПОПЛАВАМА 2014.GOD.
Упоредо са овим пројектом,општина Шамац је путем Тима за управљање
пројектима,кандидовала ЕИБУ-у пројекат „Санације штета од поплава на водоводном и
канализацином систему општине Шамац“,система оштећеног у поплавама у 2014.години,односно
санацију и реконструкцију оног дијела система који није обухваћен овим представљеним
пројектом.
Пројектни приједлог је добио сагласност ЕИБ-а и финансира се 100% неповратним (грант)
средствима Шведске Агенције за Међународни Развој (SIDA),пошто право на ова неповратна
средства имају само поплављене општине које су већ у горе описаном пројекту.Одобрено је
368.000 EUR-а,изабран је извођач а извођење радова је у току.
Овај пројекат обухвата реконструкцију пумпних станица 1 и 2,реконструкцију дистрибутивног
цјевовода,замјену водомјера и шахтова.

Учешће ових грант средстава ће значајно утицати на структуру финансирања генералног пројекта
„Реконструкције и проширења водоводног система општине Шамац „у корист грант средстава“ јер
је његов интегрални дио.
Укупна вриједност генералног пројекта:
3.690.377,28 КМ или
1.886.859,94 EUR-а
Структура финансирања (радови и супервизија):

● 843.500 EUR-a или 1.649.742,61 KM (44,7 % ) Кредит Европске Инвестицине
● 590.500 EUR-a или 1.154.917,61 KM (31.3 %) Неповратна (грант) средства (IPA 2010)
● 368.000 EUR-a или 719.745,44 КМ (19,5 %) Неповратна(грант) средства (SIDA)
● 84.859,94 EUR-а или 165.971,64 КМ,

(4,5 %,)- Текуће учешће општине

Учешће грант (неповратних) средстава је 50,8 %

ОБРАЂИВАЧ:
Пројектни имплементациони тим (ПИТ)
Координатор тимa
Милан Симић дипл.инг .пољ.
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