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На основу члана 39. став 1. и 2. подтачка 5. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), члана 195. Закона о водама 

(,,Службени гласник Републике Српске”, број: 50/06, 92/09 и 121/12), члана 30. Статута 

општине Прњавор (,,Службени гласник општине Прњавор”, број 14/14), члана 194. 

Пословника Скупштине општине Прњавор (“Службени гласник општине Прњавор”, број 

16/14) и Одлуке о усвајању буџета општине Прњавор за 2017. годину (“Службени гласник 

општине Прњавор”, број 31/16),  Скупштина општине Прњавор на сједници одржаној дана 

____.____ 2017. године, доноси  

 

 

ПРОГРАМ 

 о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних 

водних накнада у 2017. години 

 

1. УВОД 

 

Воде су добро од општег интереса, стога се овој проблематици посвећује посебна 

пажња у циљу спречавања деградације вода, постизања одрживог кориштења вода, 

осигурања правичног приступа водама, пружања заштите акватичних, полуакватичних и 

копнених екосистема, организовања одбране од поплава, као и предузимања осталих 

радњи везано за рационално и економично кориштење вода. 

Кориштење вода подразумијева и плаћање накнада за захватање површинских и 

подземних вода, а јединица за обрачун накнада је један метар кубни. Средства за 

обављање послова и задатака као и функционисање и одржавање некретнина и водних 

објеката од општег значаја, очување вриједности изграђених водних објеката и система, 

предузимање мјера јавног инвестирања и капитална изградња водних објеката обезбјеђују 

се између осталог и из посебних водних накнада, прихода на основу закупа јавног водног 

добра, буџета Републике Српске, јединице локалне самоуправе и донација. 

 

 

2. ПОСЕБНЕ ВОДНЕ НАКНАДЕ 

 

Посебне водне накнаде представљају приход:  

 

а) Накнада за захватање и кориштење воде и то: за пиће и јавно водоснабдијевање, 

кориштење минералних вода за флаширање, кориштење воде за наводњавање, узгој рибе у 

рибогојилиштима и кавезима, употребе воде за индустријске и сличне процесе, употребе 

воде у домаћинству и за друге намјене за људску употребу,  

б) Накнаде за производњу електричне енергије, 

в) Накнада за заштиту вода и то: накнада које плаћају власници транспортних 

средстава која користе нафту, накнада за испуштање отпадних вода, накнада за узгој рибе, 

накнада за употребу вјештачких ђубрива,  

г) Накнада за вађење материјала из водотока, 

д) Накнада за заштиту од вода и то: накнада за заштиту од вода пољопривредног, 

грађевинског и шумског земљишта, накнада за заштиту од вода стамбених, пословних и 

других објеката. 
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3. КОРИШЋЕЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА 

 

Чланом 195. став 1. Закона о водама (,,Службени гласник Републике Српске”, број: 

50/06, 92/09 и 121/12),  прописано је да се приходи прикупљени од посебних водних 

накнада у износу од 30 % у односу на укупно уплаћена новчана средства по овом основу 

уплаћују на рачун посебне намјене буџету јединице локалне самоуправе.  

Чланом 195. став 1. Закона о водама (,,Службени гласник Републике Српске”, број: 

50/06, 92/09 и 121/12), прописано је да се ови приходи могу користити за стручно-техничке 

послове односно: израду привремених планова управљања водама, припрему планова 

управљања водама, спровођење праћења стања вода, успостављање и рад Информационог 

система, одржавање објеката у власништву јединица локалне самоуправе или трећих лица 

ако су од општег интереса, спровођење превентивних активности у сектору вода, трошкове 

рада и функционисања јавних предузећа за воде, трошкове изградње водних објеката и 

система и одржавање објеката у власништву Републике Српске, јединица локалне 

самоуправе или трећих лица, ако су ти објекти од општег интереса, развоју сектора кроз 

финансирање изградње водних објеката и система, побољшање техничких, материјалних 

кадровских и других капацитета. 

 

 

4. ПЛАН УТРОШКА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ 

ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

Приходи прикупљени на основу посебних водних накнада намјенски ће се 

користити за финансирање сљедећих активности: 

 

1) Израду елабората испитивања квалитета вода и водног земљишта, студија и 

пројеката (израду изведбених пројеката уређења изворишта, јавних чесми и водних 

објеката и сл), геофизичка истраживања подземних вода, геодетске услуге приликом 

израде предмјера  радова и пројеката и друго.......................................................20.000,00 КМ. 

2) Уређење корита ријека и потока.................................................................20.000,00 КМ. 

3) Изградњу водопривредних објеката брана, мостова, воденица и друго ........................ 

....................................................................................................................................10.000,00 КМ. 

4) Изградњу и реконструкцију објеката водоснабдијевања (базени, цјевоводи, 

изворишта, чесме и друго).....................................................................................130.000,00 КМ.  

УКУПНО:............................................................................................................. 180.000,00 КМ. 

 

Скупштина општине овлашћује Начелника Општине да нереализована средства 

предвиђена одређеном ставком из Програма може пренијети на друге ставке из Програма. 

  

 

5. КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА 

 

Приходи прикупљени на основу посебних водних накнада намјенски ће се користити за 

финансирање активности које су предвиђене Законом о водама и Програмом о начину 

коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних 

накнада у 2017. години. 
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Наведена средства се уплаћују на посебан рачун 555-007-03215707-77, отворен код 

Нове банке а.д. Бијељина. 

Надзор и координацију над спровођењем овог Програма и намјенским трошењем 

новца од посебних водних накнада вршиће Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске и Одјељење за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство. 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном 

гласнику општине Прњавор”. 

 

 

 

Број:_____________/17                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:___________/2017.                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор:                          Жељко Симић, мастер политикологије 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

ПРАВНИ ОСНОВ 

 

Чланом 39. став 1. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске”, број 97/16), прописано је да је Скупштина јединице локалне самоуправе 

представнички орган, орган одлучивања и креирања политике јединице локалне 

самоуправе. Ставом  2. подтачка 5. истог члана прописано је да Скупштина јединице 

локалне самоуправе доноси планове и програме развоја јединице локалне самоуправе, 

план локалног економског развоја, план инвестирања и план капиталних улагања. 

Чланом 195. став 3. Закона о водама (,,Службени гласник Републике Српске”, број: 

50/06, 92/09 и 121/12), прописано је да  јединице локалне самоуправе, за објекте и 

активности за које су надлежне у складу са овим законом доносе посебне одлуке. Дописом 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број 12.07.3381/12 од 

10.07.2012. године, наведено је између осталог да се обзиром на стање и значај водотока 

као виталних природних ресурса, приликом израде одлука-програма приоритет да мјерама 

уређења и заштите водотока и квалитете воде у њима. 

Општина Прњавор је прибавила и мишљење Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде број 12.07-337-44/17 од 30.01.2017. године, којим се даје 

сагласност за реализацију Програма о начину коришћења новчаних средстава 

прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за 2017. годину. 

Чланом 30. став 4. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 14/14), прописано је да је Скупштина општине орган одлучивања и 

утврђивања општинске политике и између осталих надлежности надлежна је и да: доноси 

планове и програме развоја општине, план локалног економског развоја, план инвестирања 

и план капиталних улагања. 

Чланом 194. Пословника Скупштине општине Прњавор (“Службени гласник 

општине Прњавор”, број 14/14), прописано је да Планове и програме Скупштина доноси 

ради остваривања заједничких циљева и интереса привредног и друштвеног развоја у 

општини. 

 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА 

 

 

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 сви неопходни предуслови за доношење Програма о 

начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних 

накнада за воде за 2017. годину. 

 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

 За провођење Програма о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на 

основу прихода од посебних водних накнада у 2017. години потребна су новчана средства 

у износу од 180.000,00 КМ.  
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ПРИЈЕДЛОГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ 
 О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ НА 

ОСНОВУ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА У 2017. ГОДИНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                             ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

    ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство 

 

 
 

 

Прњавор, фебруар 2017. године.  


