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водама, пружања заштите акватичних, полуаквати- 

чних 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 при- 

ход:  

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. 

 

3. КОРИШЋЕЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА 
 

Чланом 195. став 1. Закона о водама 

(,,Службени гласник Републике Српске”, број: 50/06, 

92/09, 121/12 и 74/17), 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 (,,Слу- 

жбени гласник Републике Српске”, број: 50/06, 92/09, 

121/12 и 74/17), 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 СРЕДСТА- 

ВА ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ ПРИХОДА ОД 

ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА ЗА 2019. ГОДИ- 

НУ 
 

Приходи прикупљени на основу посебних 

водних накнада намјенски ће се користити за 

финансирање следећих активности: 

1) Изградња и завршетак радова на контраре- 

зервоару за водоснабдијевање становништва у МЗ 

Штрпци....................................................65.500,00 КМ. 

2) Помоћ Удружењу за очување и заштиту во- 

да ,,ВОДА ВИЈАЧАНКА” Доњи Вијача- 

ни...............................................................30.000,00КМ. 

3) Пројекат изградње водоводне мреже до 

Индустријске зоне ,,Вијакаˮ...................51.500,00 КМ.  

УКУПНО:..............................................147.000,00 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 Зако- 

ном о водама и Програмом о начину коришћења 

новчаних средстава прикупљених на основу прихода 

од посебних водних накнада у 2019. години. 

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 новчаних 

средстава од посебних водних накнада вршиће 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопри- 

вреде Републике Српске и Одјељење за пољопри- 

вреду, водопривреду и шумарство. 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ,,Службеном гласнику општине 

Прњавор”. 

 

Број: 01-022-182/18                              Предсједник 

Датум: 26.12.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 37. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник  општине Прњавор“, број 15/17) 

и чланова 161. и 201. став (1) Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 21/17, 23/17 и 32/17), 
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Скупштина општине Прњавор, на сједници одржаној 

26.12.2018. године, донијела је  
 

ПЛАН 

КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

Улагања средстава која су усвојена у буџету 

општине ће се улагати на сљедећи начин: 

I – Изградња и реконструкција градских 

улица, путне, канализационе и водоводне мреже, 

школских и других објеката, јавне расвјете, и 

израда и ревизија пројектне документације                                                                                    

703.000,00 КМ 

- Реконструкција улице Вида Њежића, 

- Изградња водоводне, канализационе и 

електро мреже у Пословној зони 

- Асфалтирање локалних путева на подручју 

општине Прњавор, 

- Изградња водоводне, канализационе и 

електро мреже 

 - Санација друштвених домова, школских и 

других објеката, и 

 - Изградња, реконструкција јавне расвјете 
 

II – Помоћ пројектима за одржив повра- 

так 10.000,00 КМ 
 

III – ЗАХТЈЕВИ ПРЕМА ЈП „ПУТЕВИ РЕПУ- 

БЛИКЕ СРПСКЕ“ ЈП „АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ, И ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Општина Прњавор ће се обратити за сљедеће 

пројекте: 

- Изградњa кружног тока на Вијаци; 

- Реконструкција локалних путева који се 

користе за транспорт материјала за изградњу ауто- 

пута; 

- Реконструкција регионалног пута Р-474 

који пролази кроз градско подручје (улице Боже 

Татаревића, Милоша Кондића и Београдска); 

- Изградња канализације слива потока Ра- 

дловац; 

- Изградња система видеонадзора на по- 

дручју насељеног мјеста Прњавор; 

- Изградња јавне расвјете уз Магистралну 

пут М16.1 и регионалне путеве Р474 и Р476; 

- Изградња водоводне, канализационе и 

електро мреже. 
 

IV – План ступа на снагу 8. дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 
Број: 01-022-183/18                           Предсједник 

Датум: 26.12.2018. године           Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 32. став 2. Закона о јавним  
путевима („Службени гласник Републике Српске”, 

број 89/13), а у вези са чланом 20. став 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17), члана 15. ст. 1. и 2. Одлуке о управљању, 

грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити 

локалних и некатегорисних путева, улица у насељу и 

путних објеката на њима („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 33/15), члана 161. и члана 

201. став 1. Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број: 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине 

Прњавор, на сједници одржаној 26.12.2018. године, 

донијела је 

 

ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ ЗА 

2019. ГОДИНУ 

 

 Програмом одржавања локалне путне мреже 

предвиђени су сљедећи радови: 

* текуће одржавање локалне путне мреже 

(набавка, превоз и уградња посипног материјала и 

машинско равнање локалних путева и градских 

улица са макадамским застором, 

* ископ и чишћење одводних канала и 

широки откопи, 

* санација оштећења на локалним путевима 

са асфалтним застором, 

 * набавка грађевинског материјала за 

изградњу пропуста, мостова и других објеката, 

* одржавање саобраћајне сигнализације. 

 

Текуће одржавање локалне путне мреже 

 I - Програмом одржавања локалне путне 

мреже за 2019. годину, за набавку, превоз и уградњу 

7.000 m
3
 посипног материјала за санацију оштећења 

на локалној путној мрежи на подручју општине 

Прњавор, планирана су средства у износу од 

139.000,00 КМ.  

 II - Планом утрошка новчаних средстава 

која потичу од прихода од посебних намјена за шуме 

за 2019. годину, за текуће одржавање путева на 

руралним подручјима са којих потичу дрвни 

сортименти, за набавку, превоз и уградњу 3.000 m
3
 

посипног материјала, планирана су средства у 

износу од 50.000,00 КМ. 

За санацију оштећења на локалним путе- 

вима првог реда и градским улицама са макадамским 

застором, као и интрвентну санацију оштећења на пу- 

тевима нсталих усљед временских непогода планира- 

но је 3.500 m
3
 посипног материјала, према сљедећем: 

 

Ред. 
број 

 
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ ПРВОГ РЕДА 

Асфалт 
дужина 
у km 

Макадам 
дужина 
у km 

Укупна 
дужина 
у km 

Планирана 
количина 
у m

3
 

 
1. 

Пут од магистралног пута М 16.1 у Штрпцима – 
Стара управа Мамутовац – Мусе – мост на Укрини 
(граница са општином Станари) 

7,90 0,00 7,90 0,00 

korisnik
Highlight


