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I - Извјештај о утрошку средстава прикупљених по основу водних
накнада у 2016. години са планом кориштења средстава од водних
накнада у 2017. години
За израду Извјештаја кориштени су следећи документи:
1. Закон о водама (''Службени гласник Републике Српске'',број:50/06, 92/09 и 121/12),
2. Финансијски извјештај Одјељења за финансије Административне службе општине Шамац
о дозначеним средствима по основу РАС прихода (Министарство финансија-Јавни приходи
РС) на издвојени рачун за воде у 2016. години.
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
На основу програма рада Скупштине општине Шамац и Програму рада Одјељења за
привреду, те руководећи се обавјештењем о изради и року достављања приједлога аката и других
материјала за шесту редовну сједницу Скупштине општине Шамац, број акта: 07-013-4-1/17 од
07.03.2017. године, припремљен је Извјештај о утрошку средстава по основу водних
накнада у 2016. години за подручје општине Шамац и план кориштења средстава од водних
накнада у 2017. години са задацима у области водопривреде који ће се реализовати у току 2017.
године.
Према подацима Одјељења за финасије за 2016. годину почетно стање на рачуну за
воде, на дан 01.01.2016. године, било је 91.384,14 КМ. Приходи по основу водних накнада у
2016. години били су 207.258,51 КМ а расходи са овог рачуна били су 275.361,36 КМ
(Табела 1).
Табела 1
ИЗНОС
(КМ)
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗА ВОДЕ НА ДАН 01.01.2016. ГОДИНЕ

91.384,14

ПРИХОДИ У ТОКУ 2016 НА РАЧУН ЗА ВОДЕ

207.258,51

Р А С Х О Д И У К У П Н О (1 до 8):

275.361,39

Ред. број

РАСХОДИ ПО КАТЕГОРИЈАМА

1

2

3

4

5

Плаћање рачуна КП ''Водовод и канализација'' А.Д. Шамац за одржавање
пумпних станица '' Рудине'' и '' Дуга'' ( по Уговору о текућем одржавању
пумпних станица на подручју општине Шамац број:01-122-66/16 од
10.03.2016. године)
Плаћање рачуна предузећу Д.О.О.''Хигра'' Бијељина (наше учешће у
Пројекту ''Реконструкција и проширење водоводног система општине
Шамац''), Уговор број: 01-052-2/15
Учешће у финансирању пројекта ''Реконструкција и проширење
водоводног система општине Шамац'', Уговор број: 01-052-2/15, а у вези
дописа број: 01-337-9/2016 од 20.04.2016. године, и Одговора на допис
број:12.07-337-256/16 од 10.06.2016. године достављеног од ЈУ ''ВОДЕ
СРПСКЕ'' .
Плаћање рачуна ''ВОДИНГ 92'' Д.О.О. Бијељина (''Идејни пројекат
канализације МЗ Тишина'') по Уговору број:01-122-326/16 од 01.11.2016.
године.
Плаћање рачуна предузећу Д.О.О. ''КЕШ-КОМПАНИ'' Шамац за
изведене радове на каналу у МЗ Гребнице (санација депоније земљишта
на Одмутској бари у близини дома културе у МЗ Гребнице), по основу
Захтјева број: 10-331-10/16 од 11.03.2016. године и Записника
Инспектора број: 10-331-НМ/16 од 30.03.2016. и број: 10-331-10/16 од
08.08.2016. године
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78.722,59

133.467,07

6.491,73

6.879,60

959,40

Плаћање рачуна ''Камен Коп'' Анђелко Гаврић СП Средња Слатина за
постављање бетонских цијеви и формирање пропуста у водотоку
6
Градашнице по записнику Инспектора број: 10-331-НМ/16 од
17.02.2016. и број: 10-331-6/16 од 08.04.2016. године
Oдлукa Начелника Општине о преносу средстава на ЈР Трезора број: 017 022-262/2016 од 10.10.2016. године и Одлукa број: 01-022-300/2016 од
20.12.2016. године.
8 Трошкови услуга платног промета.

819,00

48.000,00
22,00

НАПОМЕНА: У складу са Споразумом о суфинансирању текућег одржавања водних објеката пумпних станица (ред 1 у Табели 1) у току 2016. години ЈУ ''Воде Српске'' Бијељина на рачун посебних
намјена за воде дозначиле су износ од 28.268,36 КМ. Износ наших потраживања по наведеном споразуму
на дан 31.12.2016. године износи 5.367,81 КМ.

Послови и задаци из водопривреде који се односе на примјену Закона о водама Републике
Српске, следећи су:
-

припрема, усклађивање, доношењу и праћењу реализације средњорочних и годишњих
програма којима се остварује политика Скупштине Општине Шамац у области
водопривреде;

-

обезбјеђење средстава и других услова за изградњу, одржавање и погон основних и
других водних објеката;

-

обезбјеђење материјалних и других услова за заштиту од штетних дејстава воде,
кориштења и заштите вода као и унапријеђење режима вода;

-

сарадња са ресорним Министарством, Јавном установом ''Воде Српске'',
водопривредним службама других општина и предузећима из области водопривреде у
циљу рјешавања заједничких потреба и водопривредних проблема;

-

други послови и задаци из водопривредне дјелатности које утврди својим актима
Скупштина Општине Шамац и Начелник Општине.

Имајући у виду да су воде добро од општег интереса и да се користе за задовољавање
општих и појединачних потреба, водопривредна област је дјелатност од посебног јавног интереса
која се односи на: кориштење вода, њену намјену, подјелу и начин употребе, уређењу вода и
усклађивању односа у кориштењу и употреби вода, као и заштитне мјере од штетног и разорног
утицаја вода и заштите од загађења на подручју слива или дијела слива водотока.
На основу горе наведеног водопривредна дјелатност обухвата
1. уређење вода,
2. употреба и кориштење вода,
3. заштита вода,
4. снабдјевање водом,
5. хидромелиорација,
6. заштита од ерозије,
7. управљање, одржавање, пројектовање и планирање, истрага и осматрање у области
водопривреде.
За уредно финансирање водопривредне дјелатности потребно је обезбједити финансијска
средства поводом чега је општина Шамац водопривредној области посвећивала посебну пажњу у
складу са расположивим средствима општинског буџета.
ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА
Чланом 188. Закона о водама прописано је да се средства за финансирање водне
дјелатности обезбјеђују из следећих извора:
а) посебне водних накнада,
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б) приходи по основу закупа јавног водног добра,
в) општи дио буџета Републике Српске и јединица локалне самоуправе,
г) донације.
Сагледавање и рјешавање водопривредне проблематике на подручју општине Шамац,
базира се на изналажењу могућих извора финансирања за одржавање најнеопходнијих
водопривредних објеката и водотокова на подручју општине Шамац.
У наредном периоду потребно је радити на припреми за израду водопривредне основе
општине Шамац, чиме би се обезбједила концепција за рјешавање уређења вода, заштите од
вода, заштите од ерозије, те поред израђене и израду друге пројектне документације за уређење
корита ријеке Босне, малих водотока и мелиорационих канала на подручју општине Шамац.
Приходи
У 2017. години приходи за водопривредну област планирају се на бази процјене прилива
следећих средстава:
- средстава из водних накнада,
- новчане помоћи Јавнe установе “ВОДЕ СРПСКЕ” – Бијељина, и
- донаторска средства за реализацију пројеката у водопривреди .
Ред.
број
1.
2.

3.

ВРСТА ПРИХОДА

И З Н О С (К М)

Преостала средства из 2016. године на издвојеном рачунун за
воде
Средстава од посебних водних накнада која се планирају
прикупити у 2017. години
Враћена новчана средства, тј. средства која су у 2016. години
Oдлуком Начелника Општине број: 01-022-262/2016 од
10.10.2016. године и Одлуком број: 01-022-300/2016 од
20.12.2016. године пренесена са издвојеног рачуна за воде
на ЈР Трезора

23.281,65
158.718,35

48.000,00

230.000,00

У К У П Н О:

Расходи
Планирана средства за водопривредне дјелатности у 2017. години односе се на:
Ред.
број

РАСХОДИ

1.

Чишћење и одржавање каналске мреже у надлежности
Општине (у насељима: Тишина-дужине 6 km, Кр. Пољедужине 10 km, Хасићи-дужине 9 km, Г. Слатина 3 km, и
Браница 12 km ; укупно 40 km по просјечној цијени од
1.550,72 КМ/ km).

2.

Одржавање пумпних станица '' Рудине'' и '' Дуга'' по
Уговору о текућем одржавању пумпних станица на
подручју општине Шамац број:01-122-20/17 од
30.01.2017. године.

3.

Израда главног пројекта ''ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
У НАСЕЉУ ТИШИНА - ОПШТИНА ШАМАЦ'' по
уговору број: 01-122-326/16 закљученог 04.01.2016.
године.

4.

Изградња артешког бунара у насељу Лугови (пројекат
IRB-а) по Уговору број 01-122-29/17 од 10.02.2017.

И З Н О С (КМ)
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62.028,67

93.038,20

6.669,00

18.264,13

године. Укупна вриједност пројекта је 73.056,51 КМ од
чега општина суфинансира са са 25%.

5.

Изградња артешког бунара у насељу Ново Село II (IFAD
програм). Уговор у вези овог пројекта још није потписан.
Планирана вриједност пројекта је 75.000,00 КМ од чега
општина суфинансира са 20%.

15.000,00

6.

Учешће у финансирању пројекта ''Реконструкција и
проширење водоводног система општине Шамац'' ,
Уговор број: 01-052-2/15

35.000,00

230.000,00

У К У П Н О:

У 2017. години, на подручју општине Шамац, наставља се даље урађење (чишћења и
санирање) водопривредним објектима и водотока. Ови послови базираће се на заједничким
улагањима, то јест суфинансирању Општине Шамац и учешћу грађана у реализацији пројеката
из области водопривреде по приоритетима и значају истих за локалну заједницу.
У сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Српске, у текућој години, извршиће се одржавање основних и санација најугроженијих
водопривредних објеката. Ове активности спровест ће се сходно финансијским могућностима за
водопривредне објекте за које је урађена пројектна документација.

II- Извјештај о утрошку средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе за 2016. годину
За израду Извјештаја кориштени су следећи документи:
1. Закон о пољопривредном земљишту (''Службени гласник Републике Српске'',број:
број 93/06, 86/07,14/10 и 5/12),
2. Одлукао изради Основе заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
за територију општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број:15/2010)
3. Финансијски извјештај Одјељења за финансије Административне службе општине
Шамац о дозначеним средствима од стране Министарства финансија РС по основу
РАС ПРИХОДА на ЈРТ Општине Шамац - врста прихода 722425 Накнада за
промјену намјене пољопривредног земљишта за 2016. годину.
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Према програму рада Скупштине општине Шамац као и Програму рада Одјељења за
привреду, а руководећи се чланом 35. Закон о пољопривредном земљишту састављен је
предметни Извјештај из којег се види колико је прикупљено новчаних средстава од накнада за
промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2016. годину. Исто
тако одређене су активности у области пољопривреде за које ће се предметна средства
утрошити. Према подацима Одјељења за финасије општине Шамац за 2016. годину, стање на
рачуну за посебне намјене - накнада за пољопривредно земљиште, на дан 01.01.2016. године
било је 385,52 КМ, приходи су износили 12.124,87 КМ а расходи 6.775,00 КМ.
Средства од накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у 2016. години
трошена су за плаћање:
-

подстицаја у пољопривреди .................................................................5.818,00 КМ
рачуна Републичкој управи за геодетске
и имовинско-правне послове....................................................................636,00 КМ
рачуна предузећу Д.О.О. '' Продан-ГеоАстор'' Прњавор
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-

(парцелација пољ. земљишта за закуп)....................................................300,00 КМ
провизије банке............................................................................................21,00 КМ
УКУПНО:
6.775,00 КМ

Преосталих 5.735,39 КМ заједно са средствима која ће бити прикупљена у текућој
години, планирано је да се утроше за нову идентификацију пољопривредног земљиш у својини
Републике Српске на подручју општине Шамац и израду Основе заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Шамац у складу са Законом
о пољопривредном земљишту и општинском Одлуком.

ОБРАЂИВАЧ:

ПРЕДЛАГАЧ:

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Светозар Евђић, дипл.инж.пољопривреде

Број:

Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

/17

Датум: ...................2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.
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