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Датум, 05.08.2020. године

ИНФОРМАЦИЈА
у вези са доношењем Рјешења о наплати пореза извршењем на новчаним средствима на жиро рачуну
дужника и блокаде рачуна КП „Водовод и канализација“ ад Шамац

Министарсво финансија - Пореска управа Републике Српске Подручни центар Бијељина дана
29.07.2020. године донијела је Рјешење о принудној наплати пореза извршењем на новчаним
средствима на жиро- рачуну дужника број 06/1.05/0704-457.5-31648/2020 од 29.07.2020, којим се на
основу извршног рјешења за плаћање ЈУ „Воде Српске “ Бијељина број : 12/8.03.2-968/19 од
20.02.2019. године, ради наплате новчаног потраживања по основу неизмирених пореских обавеза
према пореском обвезнику – дужнику КП „Водовод и канализација“ ад Шамац, у износима на име
главног дуга са каматама од дана доспијећа обавеза до 29.07.2020., те трошкове принудне наплате у
висини од 5% укупне обавезе у укупном износу од 256.817,13 КМ, одређује извршење на новчаним
средствима пореског обвезника- дужника која се воде на жиро рачуну отвореном код Наша банка ад
Бијељина.
По захтјеву КП „Водовод и канализација“ ад Шамац директор ЈУ „Воде Српске“ дана 25.04.2016.
године доноси Рјешење о периодичном одгађању плаћања посебних водних накнада број 01/2-ВН.42520/16 на износ од 251.180,59 КМ који је дио од укупног затеченог дуга од 1.374.756,80. Дакле,
ријеч је о дугу насталом прије 25.04.2016. године.
У периоду од доношења напријед поменутог рјешења до априла 2017. године , уплате по основу
репрограма нису извршаване у складу са планом отплате што се види из табеле која је приказана у
наставку.
Табеларни приказ односа задужења и уплата за период 2013-2019
Р.б Година
ЗАДУЖЕЊА
УПЛАТЕ
1.
2013.
14.400,00 КМ
2.600,00 КМ
2.
2014.
14.400,00 КМ
3.900,00 КМ
3.
2015.
14.400,00 КМ
9.038,29 КМ
4.
2016.
14.400,00 КМ
21.373,56 КМ (МЛК)
5.
2017.
14.400,00 КМ
16.935,00 КМ
6.
2018.
14.400,00 КМ
22.000,00 КМ
7.
2019.
14.400,00 КМ
25.750,69 КМ
Из претходне табеле се јасно види да су, доласком новог менаџмента, априла 2017. године, уплате
предузећа КП „Водовод и канализација“ ад Шамац према ЈУ „Воде Српске“ биле у знатно већем
износу.
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Међутим, и поред уплата које су евидентне, дана 20.02.2019. године директор ЈУ „Воде
Српске“ доноси Рјешење о укидању Рјешења о периодичном одгађању плаћања обавеза посебних
водних накнада број 12/8.03.2-968/19.
Након достављања напријед поменутог рјешења
услиједили су многобројни разговори са
представницима ЈУ „Воде Српске“ у циљу изналажења што бољег рјешења за овај проблем, јер је
ријеч о предузећу од општег интереса за грађане општине Шамац. У свим тим разговорима који су
вођени , са обје стране је констатовано да се од 2017. године у потпуности измирују обавеза за
текућу потрошњу и да се дио обавеза за репрограм измирује, те да су велики дио укупног дуга
камате.
Будући да је наше предузеће уредно измиривало своје обавезе , са директором ЈУ „Воде Српске“
постигнут је усмени договор да се настави са измиривањем обавеза као и у претходном периоду, уз
сугестију од стране представника ЈУ „Воде Српске “ да се обратимо Министарству финансија.
Како је на основу члана 26. став 4. Уредбе о начину, поступку, роковима обрачунавања, плаћања и
одгађању плаћања посебних водних наканада („Службени гласник Републике Српске“, број 7/14)
предвиђено да обвезник посебне водне накнаде нема право на поновно подношење захтјева за
одгађање плаћања обавеза по основу посебних водних накнада које су биле предмет одгађања
плаћања ЈУ „Воде Српске“ , дана 07.02.2020. године се обраћамо Министарству финансија са Захтјев
за одложено плаћање број 94/20 .
Мјесед дана након подношења захтјева, добијено је од Министарства финансија Рјешење број
06.05/411-28-1/20 од 06.03.2020. године којим се одбија захтјев КП „Водовод и канализација“ ад
Шамац као неоснован гдје у образложењу стоји да није Министарсво финансија утврдило обавезу са
посебне водне накнаде него Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – ЈУ „Воде
Српске“.
КП „Водовод и канализација“ад Шамац и даље наставља да измирује обавезе по основу посебних
водних накнада на начин како је и договорено, иако се предузеће суочава са додатним проблемима
проузрокованим увођењем ванредног стања у Републици Српској смањивањем обима пословања, све
у циљу да се становништво општине Шамац уредно снабдијева водом.
Дана, 29.07.2020. године КП „Водовод и канализација“ ад Шамац добија усмено обавјештење
од стране Наше банке о принудној наплати на основу пореских обавеза, не прецизирајући о каквим
је обавезама ријеч.
Хитно је заказан састанак начелник Општине Шамац и директора КП „Водовод и канализација“ ад
Шамац са министарком финансија г-ђом Зором Видовић, дан након сазнања за блокаду рачуна. Том
приликом је министарска истакла како је ријеч о обавези која није утврђена од стране Пореске
управе односно Министарства финансија, те да се треба обратити Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде – ЈУ „Воде Српске“.
У међувремену, 03.08.2020. године добијамо Рјешење о принудној наплати пореза извршењем на
новчаним средствима на жиро рачуну дужника број 06/1.05/074-457.5-31648/2020 од стране Пореске
управе.
Након тога је услиједио састанак начелник Општине Шамац и директора КП „Водовод и
канализација“ ад Шамац са директором ЈУ „Воде Српске“ гдје је поново потврђено да је све предато
Пореској управи Републике Српске те да се њима поднесе захтјев за одгођено плаћање, као и
констатација да ће и ЈУ „Воде Српске“ упутити допис Министарсву финансија.
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КП „Водовод и канализација“ ад Шамац је предузеће од посебног интереса зa Општину
Шамац, које у складу са Законом о комуналној дјелатности РС („Службени гласник РС“ 124/11)
снабдијева грађане водом и врши одвођење отпадних вода. Блокадом рачуна ће бити онемогућено
нормално функционисање иако су учињени огромни напори како би се реструктуирао затечени дуг ,
почев од тога да велики број корисника до 2017. године није измиривао своје обавезе почео да их
уредно измирује, да је регистровани велики број корисника који су били нерегистровани , од
смањена губитака у мрежи и многи други проблеми са којим се сусрео нови менаџмент КП
„Водовод и канализација“ ад Шамац.
Без обзира на потешкоће са којима се КП „Водовод и канализација“ Шамац суочава, снабдијевање
становништва, физичко – хемијски и микробиолошки исправном водом је уредно и предузеће у
потпуности обавља своју дјелатност.
Како је чланом 8. Закона о одгођеном плаћању („Службени гласник Републике Српске“ број 94/15)
предвиђено да се може покренути поступак одгађања плаћања пореске обавезе најкасније у року од
30 дана од дана достављања рјешења о принудној наплати пореских обавеза утврђених пореском
пријавом, а како смо исто запримили дана 03.08.2020. године, неопходно је хитно реаговање.
У напријед поменутом члану је такође предвиђено да се уз захтјев између осталог доставља и доказ о
средству обезбјеђења дуга, као један од услова, због чега се обраћамо органима јединице локалне
самоуправе и молимо да се у домену своје надлежности укључи у рјешавање овог проблема на
начин да се донесе одлука о заснивању заложног права на непокретности.

ДИРЕКТОР
________________________
Михаило Ђурђевић, инж. ел
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