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А) УВОДНИ ДИО 

 

 Новчана средства за обављање послова и задатака који се тичу функционисања и 

одржавања некретнина и водних објеката од општег значаја, очувања вриједности изграђених 

водних објеката и система, предузимања мјера јавног инвестирања и капитална изградња 

водних објеката, у складу са  Законом о водама (,,Службени гласник Републике Српске”, број: 

50/06, 92/09 и 121/12), обезбјеђују се из: 

а) посебних водних накнада, 

б) прихода по основу закупа јавног водног добра, 

в) општег дијела буџета Републике Српске и јединица локалне самоуправе и 

г) донација. 

 

 Посебне водне накнаде представљају приходе прикупљене по основу: 

а) Накнада за захватање површинских и подземних вода. Ова категорија посебних водних 

накнада обухвата сљедеће врсте захватања: 

1) воде за пиће за јавно водоснабдијевање, 

2) воде и минералне воде које се користе за флаширање, 

3) воде за наводњавање, 

4) воде за узгој рибе, 

5) воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране, 

6) воде за друге намјене и друге случајеве намјене за људску употребу. 

 

б) Накнаде за производњу електричне енергије добијене коришћењем хидроенергије. 

 

в) Накнаде за заштиту вода. Ова категорија посебних водних накнада обухвата сљедеће врсте 

накнада: 

1) накнада за заштиту вода коју плаћају власници транспортних средстава која користе нафту 

или нафтне деривате,  

2) накнада за испуштање отпадних вода,  

3) накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површинским водама,  

4) накнада за употребу вјештачких ђубрива и хемикалије за заштиту биљака,  

г) Накнада за вађење материјала из водотока. 

д) Накнада за заштиту од вода. 

 

Кориштење вода подразумијева и плаћање накнада за захватање површинских и 

подземних вода, а јединица за обрачун накнада је један метар кубни, док се висина накнаде 

одређује у складу са Уредбом о начину, поступку и роковима обрачунавања плаћању и 

одгађању плаћања посебних водних накнада (,,Службени гласник Републике Српске” број: 7/14) 

и Одлуком о стопама посебних водних накнада (,,Службени гласник Републике Српске” број: 

53/11, 119/11).  

Дописом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС број 06-337-

15148-49/07 од 24.12.2007. године, обавијештени смо да је дошло до измјене Закона о 

буџетском систему Републике Српске, и да је сходно томе неопходно припремити пратећу 

документацију у складу са чланом 195. Закона о водама (,,Службени гласник Републике 

Српске”, број 50/06), односно донијети прописане Програме и прибавити потребне сагласности 

како би се наведена средства намјенски могла утрошити. У прилог томе иде и чињеница да је за 

ове потребе отворен и посебан рачун број 555-007-03215707-77, код Нове банке а.д. Бијељина за 

прикупљање ових средстава. 

 



2 

 

 

 

  

Б) ПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ТОКУ 2015. ГОДИНЕ ПО ПРОГРАМУ 

КОРИШЋЕЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ ПРИХОДА 

ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА У 2015. ГОДИНИ 

 

У току 2015. године Скупштина општине је усвојила Програм о начину коришћења 

новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за 2015. 

годину (,,Службени гласник општине Прњавор”, број 6/15) којим су планиране одређене 

активности, а које су наведене у тачки 4. поменутог Програма, ,,План утрошка средстава за 

2015. годину”. 

Рјешењем број 12.06.2-337-100/15 од 20.02.2015. године издатим од стране 

Министарства, пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, дата је сагласност општини 

Прњавор на План утрошка намјенских средстава за воде на начин предвиђен Програмом о 

начину коришћења новчаних средстава пирикупљених на основу прихода од посебних водних 

накнада у 2015. години (,,Службени гласник општине Прњавор”, број 6/15). 

 

У току 2015. године, а на основу наведеног Програма утрошена су новчана средства на 

следећи начин: 

 

1. На основу Уговора број 01/1-363-21/15 од 26.06.2015. године, извршена је услуга 

геодетског снимања терена и израда ситуационог плана корита ријеке Илове у Доњој Илови у 

зони моста на путу Прњавор – Тромеђа, у дужини око 850 метара, односно на површини од 2,3 

ха. Вриједност ове услуге износила је 1.404,70 КМ. На основу Уговора број 01/1-363-21/15 од 

27.07.2015. године, извршена је услуга геодетског снимања терена и израда ситуационог плана 

корита ријеке Вијаке и Ријеке Мравице у Дренови у зони акумулационог језера Дренова, у 

дужини око 800 метара, односно на површини од 3,91 ха. Вриједност ове услуге износила је 

2.387,99 КМ. Извођач ових услуга је Геодетска агенција ,,ГеоПрофил” Прњавор. 

 

2. На основу Уговора број 01/1-370-269/15 од 07.08.2015. године, извршена је услуга 

израде пројектне документације и то: Главног пројекта изградње моста ,,Растоке” на ријеци 

Укрини и израде пет Елабората са предмјерима и предрачунима радова за санацију оштећења 

на мостовима и то: мост ,,Борић”, мост ,,Ђурђевићи”, мост ,,Пеулићи”, мост ,,Кулаши” и 

мост ,,Рибњак-Детлак”, сви на ријеци Укрини. Вриједност ове услуге износила је 8.950,50 КМ. 

Израду пројектне докеументације и елабората извршила је ,,Изградња” д.о.о. Градишка. 

 

3. На основу Уговора број 01/1-364-233/15 од 18.09.2015. године, извршена је услуга 

израде документације и то:  

а) Стручног мишљења и Урбанистичко техничких услова за реконструкцију (потисни 

цјевовод) у Доњим Вијачанима,  

б) Стручног мишљења и Урбанистичко техничких услова за доградњу (секундарна 

мрежа) постојећег сеоског водовода у Доњим Вијачанима, 

в) Главног пројекта за реконструкцију (потисни цјевовод) у Доњим Вијачанима и 

г) Главног пројекта за доградњу секундарне мреже четири крака, према Горњој 

Мравици (два крака дистрибутивне мреже), Брезику и Доњим Вијачанима (по један крак 

дистрибутивне мреже), постојећег сеоског водовода који се налази у Доњим Вијачанима. 

Вриједност ове услуге износила је 6.669,00 КМ. Предметну документацију израдио је ,,HKP 

Consulting” д.о.о. Бања Лука. 
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4. На основу Одлуке број 01/1-370-386/15 од 08.09.2015. године, извршена је јавна 

набавка у предмету израде Елабората о тестирању изграђене истражне бушотине – бунара, 

за водоснабдијевање ОШ ,,Бранко Ћопић” Прњавор, подручна школа у Горњим Штрпцима 

(Глоговац). Вриједност ове услуге износила је 409,50 КМ. Предметну услугу извела је 

,,Геосонда” д.о.о. Теслић. 

 

5. На основу Уговора број 01/1-337-13/15 од 26.10.2015. године, извршена је услуга 

испитивања хигијенске исправности узорака воде са истражних бушотина у Горњим 

Штрпцима. Вриједност ове услуге износила је 378,00 КМ. Извођач ове услуге је ЈЗУ Институт 

за јавно здравство Бања Лука. 

 

6. На основу Уговора број 01/1-370-431/15 од 30.10.2015. године, извршена је услуга 

израде Елабората уређења корита и обала ријеке Укрине у зони моста ,,Кулаши” у дужини око 

200 метара и то око 100 метара узводно од моста и око 100 метара низводно од самог моста. 

Вриједност ове услуге износила је 1.287,00 КМ. Извођач ове услуге је ,,Геопут” д.о.о. Бања 

Лука. 

7. На основу Уговора број 01/1-370-244/15 од 16.07.2015. године, извршена је услуга 

стручног надзора над извођењем радова над грађењем објеката хидроградње (изградња-

реконструкција потисног цјевовода у Доњим Вијачанима). Вриједност ове услуге износила је 

396,43 КМ. Извођач ове услуге је ,,HKP Consulting” д.о.о. Бања Лука. 

Све активности наведене од тачке 1 до тачке 7 проведене су и реализоване са буџетске 

позиције 412700 ,, Израда елабората, студија, пројеката из намјенских средстава за воде ”. 

 

8. На основу Уговора број 01/1-330-500/15 од 21.08.2015. године, проведене су 

активности на извођењу радова у предмету уређења корита ријекe Илове у Доњој Илови у 

дужини од око 850 метара, у зони моста на путу Прњавор – Тромеђа. Вриједност изведених 

радова износе 23.497,77 КМ. Извођач радова у овом предмету био је ,,Јавни превоз” Слободан 

Крајишник с.п. Горња Мравица.  

 

9. На основу Уговора број 01/1-330-715/15 од 10.11.2015. године, проведене су 

активности на извођењу радова у предмету уређења корита ријекe Вијаке и Мравице у Дренови. 

Предмет уговора је уређење корита ријекe Мравице у дужини од око 550 метара узводно од 

ушћа у ријеку Вијаку (лијева страна обале) и ријеке Вијаке у дужини од око 220 метара од П60 - 

П72 односно низводно од ушћа ријеке Мравице у ријеку Вијаку (лијева страна обале). 

Вриједност ове услуге износила је 9.868,98 КМ. Извођач радова у овом предмету био је ,,Јавни 

превоз” Слободан Крајишник с.п. Горња Мравица.  

Активности наведене под тачкама 8 и 9 реализоване су са буџетске позиције 412800 

,,Уређење корита ријека и потока из намјенских средстава за воде ”.  

 

10. Закључком Начелника општине број 01/1-401-119/15 од 05.06.2015. године одобрена 

су новчана средства у износу од 35.000,00 КМ, Закључком број 01/1-434-121/15 од 22.07.2015. 

године, одобрена су новчана средства у износу од 20.000,00 КМ и Закључком број 01/1-401-

273/15 од 18.12.2015. године, одобрена су новчана средства у износу од 15.000,00 КМ, КП 

,,ВОДОВОД” a.д. ПРЊАВОР, (укупно 70.000,00 КМ) на име реконструкције постојећих и 

изградње нових објеката водоснабдијевања у КП „Водовод“ АД Прњавор. 

    Ове активности су реализоване са буџетске позиције 415200 ,,КО ,,Водовод” а.д. – 

реконструкција постојећих и изградња вових објеката водоснабдијевања”. 
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    11. На основу Уговора број 01/1-337-11/15 од 10.09.2015. године, извршена је набавка и 

уградња пумпе са пратећом опремом за пумпу на локалном водоводу у Доњим Вијачанима. 

Вриједност ове набавке је износила 3.499,00 КМ. Добављач и извођач услуге монтаже пумпе је 

СТЗУР ,,Водоток” Прњавор.  

 

   12. На основу Уговора број: 01/1-330-760/15 од 23.12.2015. године, извршена је набавка и 

уградња дозирне пумпе за хлор, спремника за хлор и 20 литара хлора на локалном водоводу у 

Доњим Вијачанима. Вриједност ове набавке је износила 1.500,00 КМ. Добављач опреме и 

извођач услуге монтаже пумпе и опреме је СТЗУР ,,Водоток” Прњавор. 

 

   13. На основу Уговора број 01/1-330-717/15 од 11.12.2015. године, планиране су 

активности на изградњи – реконструкцији потисног цјевовода у Доњим Вијачанима за 

рјешавање питања водоснабдијевања становништва у МЗ Доњи Вијачани и дијелова МЗ Горња 

Мравица, МЗ Шаринци и МЗ Дренова. Уговорена вриједност радова износи 39.071,68 КМ. До 

момента писања овог извјештаја изведени су и исплаћени радови по I привременој ситуацији у 

вриједности од 30.802,86 КМ. Наставак градње се очекује након што то дозволе временске 

прилике на терену. Извођач предметних радова је КП „Водовод“ АД Прњавор. Разлика за 

радове који нису изведени до 31.12.2015. године биће исплаћена из буџета за 2016. годину на 

основу Програма о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од 

посебних водних накнада у 2016. години (,,Службени гласник општине Прњавор”, број 38/15). 

 

14. На основу Уговора број 01/1-363-98/15 од 03.11.2015. године, изведени су радови на 

изградњи истражне-структурне бушотине у МЗ Кокори. Вриједност изведених радова износи 

16.017,30 КМ.  Извођач предметних радова била је група понуђача „Ибис-инжењеринг“ д.о.о. 

Бања Лука и ,,Геосонда” д.о.о. Теслић. 

 

15. На основу Уговора број 01/1-330-731/15 од 11.12.2015. године, планирана је изградња 

конструкције за постављање понтонског моста преко ријеке Вијаке у МЗ Палачковци. 

Вриједност планираних радова износи 8.645,11 КМ. За извођача радова у овом предмету је 

изабран ,,Градпром” д.о.о. Србац. Након закључења поменутог уговора због високог водостаја 

ријеке Вијаке предметни радови се нису могли извести и исти ће се по приједлогу надзорног 

органа Институт за грађевинарство ,,ИГ” д.о.о. Бања Лука, наставити након што то дозволе 

временске прилике на терену. По завршетку радова исти ће бити исплаћени из буџета за 2016. 

годину на основу Програма о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу 

прихода од посебних водних накнада у 2016. години (,,Службени гласник општине Прњавор”, 

број 38/15). 

 

 

В) ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА 

 

У току 2015. године на посебан рачун отворен за прилив средстава од посебних накнада 

за воде прикупљено је 113.595,48 KM.  Током године са посебног рачуна укупно су утрошена 

новчана средства у износу од 177.069,03 KM.  

 У следећој табели наводимо преглед прикупљених и утрошених новчаних средстава за 

извјештајни период од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године. 
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Табела бр. 1. Висина прикупљених и утрошених новчаних средстава прикупљених на основу 

прихода од посебних накнада за воде од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године. 

 

 

Напомена:  
Наведени преглед утрошка и стања рачуна посебних накнада за воде израђен је на 

основу дописа број 05-сл/16 од 03.02.2016. године, достављеним од стране Одјељења за 

финансије у ком се наводи да: ,,Стање неутрошених средстава од накнада за воде на дан 31.12. 

2015. године износи 33.949,52 КМ. Разлика износа средстава на рачуну и неутрошених 

средстава од накнада за воде на дан 31.12.2015. године износи 30.933,89 КМ. Дио ових 

средстава од 11.224,93 КМ односи се на рачуне добављача који су прокњижени као трошак 

2015. године, а плаћени су у 2016. години. Преостали износ односи се на разлику између 

уплаћених камата на позитиван салдо рачуна и скинутих провизија за извршена плаћања 

рачуна.” 

 

  

 

 

Број:_____________/16                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:___________/2016.                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор                                                                     

                                                                               ____________________________ 

                                 Борко Лукановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

бр. 

 

 

Врста прихода 

 

Стање рачуна 

на дан 01.01. 

2015. године 

(КМ) 

Укупно 

прикупљена 

средства од 

01.01-31.12. 

2015. године 

(КМ) 

Утрошена 

средства за 

период 01.01. 

до 31.12.2015. 

године (КМ) 

Стање рачуна 

на дан 

01.01.2016. 

године (КМ) 

 

1. 

Средства прикупљена  од 

посебних водних накнада 

 

153.141,26 

 

113.595,48 

 

177.069,03 64.883,41 
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И З В Ј Е Ш Т А Ј  
О КОРИШЋЕЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ ПРИХОДА 

ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА У 2015. ГОДИНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            ПРЕДЛАГАЧ: Начелник Општине 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прњавор, јануар 2016. године 


