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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, 121/12 74/17), 

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 2017. ГОДИНЕ  

 

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

општине Прњавор за 2017. годину (“Службени гласник општине Прњавор”, број 31/16), а општина 
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Прњавор, дописом, број 12.07-337-44/17 од 30.01.2017. године, запримљеним од стране Министарства, 

пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, прибавила позитивно мишљење на Програм о начину 

коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2017. 

години, створени су сви неопходни предуслови за доношење наведеног Програма у редовној 

Скупштинској процедури. На основу свега наведеног Скупштина општине Прњавор је донијела је 

Програм о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних 

водних накнада за 2017. годину (,,Службени гласник општине Прњавор”, број 6/17) којим су 

планиране одређене активности, а које су наведене у тачки 4. истог. 

 

У току 2017. године, а на основу наведеног Програма утрошена су новчана средства на сљедећи 

начин: 

 

1. На основу Оквирног споразума број 01/1-363-26/17 од 13.04.2017. године, закљученим са 

,,Просан-ГеоАстор” д.о.о.Прњавор, односно Уговора број 3, протоколисаног под бројем 01/1-363-26/17 

од 15.09.2017. године, извршено је геодетско снимање трасе водовода Караћ-Горњи Штрпци у 

дужини од 17.857 метара, цијепање парцеле означене са к.ч. број 955/2 и к.ч. број 955/15 к.о. Прњавор 

и снимање ситуације за резервоар и пумпну станицу Водовод Прњавор.  Вриједност извршене услуге 

износила је 2.865,65 КМ.  

 

2. На основу Уговора број 01/1-330-206/17 од 19.04.2017. године, закљученим са  ,,Conus- 

inženjering” д.о.о. Прњавор извршена је услуга израде Идејног рјешења водоснабдијевања насеља 

Штрпци општина Прњавор. Вриједност ове услуге је износила 6.786,00 КМ. 

 

3. На основу Уговора број 01/1-370-451/17 од 11.09.2017. године, закљученим са  ,,Conus- 

inženjering” д.о.о. Прњавор извршена је услуга израде Главног пројекта контрарезервоара за 

водоснабдијевање становништва у насељу Штрпци, запремине V=200 m
3
. Вриједност ове услуге је 

износила 6.903,00 КМ. 

 

Све активности наведене од тачке 1 до тачке 3 проведене су и реализоване са буџетске позиције 

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

 

 

В) ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА 

 

У току 2017. године са посебног рачуна укупно су утрошена новчана средства у износу од 

16.554,65 KM. Новчана средства која нису утрошена у току 2017. године налазе се на рачуну посебних 

намјена у буџету, отвореном за уплату новчаних средстава од посебних водних накнада, а иста ће се 

утрошити кроз Програм о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од 

посебних водних накнада за 2018. годину 

 

 

  

Број:_____________/18                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:___________/2018.                                                        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 2017. ГОДИНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство 

 

 

 

 

 

 

Прњавор, јануар 2018. године 


