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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. 

 

Б) ПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ  

 

Обзиром на чињеницу да је Скупштина општине Прњавор усвојила Одлуку о усвајању буџета 

општине Прњавор за 2017. годину (“Службени гласник општине Прњавор”, број 31/16) створени су 
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сви неопходни предуслови за доношење овог Програма. Скупштина општине је усвојила Програм о 

начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада 

за 2016. годину (,,Службени гласник општине Прњавор”, број 38/15) којим су планиране одређене 

активности, а које су наведене у тачки 4. поменутог Програма, ,,План утрошка средстава за 2016. 

годину”. 

Дописом број 12.07-337-785/15 од 28.12.2015. године, запримљеним од стране Министарства, 

пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, а на основу позитивног мишљења ЈУ ,,Воде Српске” 

Бијељина, дато је позитивно мишљење општини Прњавор на Програм о начину коришћења новчаних 

средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2016. години (,,Службени 

гласник општине Прњавор”, број 38/15). 

 

У току 2016. године, а на основу наведеног Програма утрошена су новчана средства на сљедећи 

начин: 

 

1. На основу Оквирног споразума број 01/1-363-8/16 од 06.05.2016. године, закљученим са 

Геодетском агенцијом ,,ГеоПрофил” Прњавор, односно Уговора број 15, протоколисаног под бројем 

01/1-363-8/16 од 26.06.2016. године, извршено је геодетско снимање терена са израдом попречних 

профила, корита потока Мамутовац у Горњим Штрпцима, на површини од 3,8 ха односно дужини од 

1.158,14 метара. Вриједност извршене услуге износила је 1.688,59 КМ.  

 

2. На основу Оквирног споразума број 01/1-363-8/16 од 06.05.2016. године, закљученим са 

Геодетском агенцијом ,,ГеоПрофил” Прњавор, односно Уговора број 17, протоколисаног под бројем 

01/1-363-8/16 од 30.09.2016. године, извршено је геодетско смимање парцеле означене са к.ч. број 4049 

к.о. Доњи Штрпци у предмету уређења изворишта ,,Мандића чесма” у Доњим Штрпцима. Вриједност 

извршене услуге износила је 126,36 КМ. 

 

3.  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 106,41 КМ. Извођач ове 

услуге је ,,HKP Consulting” д.о.о. Бања Лука. 

 

4. На основу Уговора број 01/1-345-156/15 од 16.07.2015. године, закљученим са  Институтом 

за грађевинарство ,,ИГ” д.о.о. Бања Лука у предмету извођења услуге стручног надзора над градњом 

објеката нискоградње и реконструкцији и изградњи објеката високоградње, извршена је услуга 

стручног надзора на извођењем радова у предмету изградње конструкције за постављање понтонског 

моста преко ријеке Вијаке у МЗ Палачковци. Вриједност извршене услуге стручног надзора износила 

је 77,57 КМ. 

 

5. На основу Уговора број 01/1-330-678/16 од 13.09.2016. године, извршена је услуга израде 

Пројекта за израду једне истражне бушотине и претварање у истражно-експлоатациони бунар у 

Доњим Вијачанима. Извођач предметне услуге је био „Ибис-инжењеринг“ д.о.о. Бања Лука. За 

прибављену пројектну документацију исплаћен је новчани износ од 1.170,00 КМ. 

 

6. На основу Уговора број 01/1-330-818/16 од 28.10.2016. године, извршена је услуга стручног 

надзора над извођењем радова на изградњи једне истражне бушотине и претварања у истражно-

експлоатациони бунар у Доњим Вијачанима. Вриједност изведене услуге износила је 491,40 КМ. 

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

 

Све активности наведене од тачке 1 до тачке 6 проведене су и реализоване са буџетске позиције 

412700 ,, Израда елабората, студија, пројеката из намјенских средстава за воде ”. 
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7. На основу Уговора број 01/1-330-800/16 од 19.10.2016. године, проведене су активности на 

извођењу радова у предмету уређења корита потока Мамутовац у Горњим Штрпцима, узводно од 

ушћа потока у ријеку Укрину у дужини од 1.154,14 метара. Вриједност изведених радова износе 

19.998,00 КМ. Извођач радова у овом предмету био је ,,Јавни превоз” Слободан Крајишник с.п. Горња 

Мравица.  

 

Активност наведена под тачком 7 реализована је са буџетске позиције 412800 ,,Уређење корита 

ријека и потока из намјенских средстава за воде ”.  

 

8. Закључком Начелника општине број 01/1-401-193/16 од 05.08.2016. године одобрена су 

новчана средства у износу од 15.000,00 КМ, на име реконструкције постојећих и изградње нових 

објеката водоснабдијевања у КП „Водовод“ АД Прњавор. 

 

9. Закључком Начелника општине број 01/1-400-13/16 од 27.10.2016. године одобрена су 

новчана средства у износу од 16.500,00 КМ, на име реконструкције постојећих и изградње нових 

објеката водоснабдијевања у КП „Водовод“ АД Прњавор. 

 

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

реконструкција постојећих и изградња нових објеката водоснабдијевања”. 

 

10. На основу Уговора број 01/1-330-717/15 од 11.12.2015. године, завршене 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 износила је 39.071,68 КМ. У току 2015. године изведени су 

и исплаћени радови по I привременој ситуацији у вриједности од 30.802,86 КМ. Радови који нису 

изведени до 31.12.2015. године, завршени су у току 2016. године и на основу окончане ситуације 

исплаћена је разлика изведених радова у новчаном износу од 8.268,82 КМ. Извођач предметних радова 

је био КП „Водовод“ АД Прњавор. 

 

    11. На основу Уговора број 01/1-330-691/16 од 15.09.2016. године, извршена је набавка, 

транспорт и уградња дозирне пумпе за хлор са припадајућом опремом за пумпу за потребе рјешавања 

питања водоснабдијевања становништва МЗ Доњи Штрпци из водоводног система са ког се водом 

снабдијева 39 корисника-домаћинстава. Вриједност ове набавке је износила 2.558,00 КМ. Добављач и 

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

 

   12. На основу Уговора број: 01/1-370-371/16 од 14.10.2016. године, извршени су радови на 

реконструкцији ,,Мандић чесме” у Доњим Штрпцима. Вриједност изведених радова је износила 

2.981,36 КМ. Извођач радова у овом предмету је ЗР ,,Глобал-Ђурић” Новак Ђурић с.п. Прњавор. 

 

  13. На основу Уговора број 01/1-363-56/16 од 27.07.2016. године, изведени су радови на изградњи 

истражне-структурне бушотине у МЗ Горњи Штрпци. Вриједност изведених радова је износила 

21.984,30 КМ. Извођач предметних радова била је група понуђача „Ибис-инжењеринг“ д.о.о. Бања 

Лука и ,,Геосонда” д.о.о. Теслић. 

 

14. На основу Оквирног споразума број 01/1-330-697/16 од 14.10.2016. године, изведени су радови 

на изградњи једне истражне бушотине и претварање у истражно-експлоатациони бунар у МЗ Доњи 

Вијачани. Вриједност изведених радова је износила 14.671,80 КМ. Извођач предметних радова био је 

Институт за грађевинарство ,,ИГ” Бања Лука. 

 



4 

 

Ове активности су реализоване са буџетске позиције 511200 ,,Изградња и реконструкција објеката 

водоснабдијевања (базени, изворишта, чесме и др.) из намјенских средстава за воде”. 

 

15. На основу Уговора број 01/1-330-731/15 од 11.12.2015. године, извршени су радови на 

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

Вриједност изведених радова износи 8.618,82 КМ. За извођача радова у овом предмету је изабран 

,,Градпром” д.о.о. Србац.  

 

16. На основу Уговора број 01/1-337-337/16 од 06.10.2016. године, планирана је активност на 

санацији моста преко ријеке Укрине ,,мост Луке” у МЗ Кулаши-Поповићи I фаза. Вриједност 

планираних радова износи 11.945,70 КМ. За извођача радова у овом предмету је изабран ,,Градпром” 

д.о.о. Србац. Након закључења поменутог уговора због лоших временских услова проузрокованих 

падавинама и ниским температурама за рад на жељезној конструкцији моста, надзорни орган у овом 

предмету ,,Градип” а.д Прњавор је обуставио радове. По завршетку радова исти ће бити исплаћени из 

буџета за 2017. годину на основу Програма о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на 

основу прихода од посебних водних накнада у 2017. години. 

 

Ове активности су реализоване-планиране за реализацију са буџетске позиције 511100 ,,Изградња 

водопривредних објеката брана, мостова из намјенских средстава за воде”. 

 

В) ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА 

 

У току 2016. године са посебног рачуна укупно су утрошена новчана средства у износу од 

114.241,43 KM.  

 

 У следећој табели наводимо преглед утрошених новчаних средстава за извјештајни период од 

01.01.2016. године до 31.12.2016. године. 

  

Табела бр. 1. Утрошена новчана средстава прикупљена на основу прихода од посебних накнада за воде 

од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године. 

Р.бр. 

Реализација новчаних средстава по Програму кориштења 

новчаних средстава прикупљених од посебних водних накнада 

у 2016. години, по буџетским позицијама 

Утрошена 

новчана 

средства у КМ 

1. 
Израда елабората, студија,пројеката из намјенских средстава за 

воде (буџетска позиција  412700) 
3.660,33 

2. 
Уређење корита ријека и потока из намјенских средстава за воде 

(буџетска позиција 412800) 
19.998,00 

3. 
КП ,,Водовод” АД-за репроматеријал и резервне дијелове (буџетска 

позиција 415200) 
31.500,00 

4. 
Изградња водопривредних објеката-брана, мостова из намјенских 

средстава за воде (буџетска позиција 511100) 
8.618,82 

5. 

Изградња и реконструкција објеката водоснабдијевања (базени, 

цјевоводи, изворишта, чесме и др.) из намјенских средстава за воде 

(буџетска позиција 511100) 

50.464,28 

УКУПНО 114.241,43 

 

Број:_____________/17                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:___________/2017.                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор                                                                         Жељко Симић, мастер политикологије 
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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 2016. ГОДИНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство 

 

 

 

 

 

 

Прњавор, фебраур 2017. године 


