ПРИЈЕДЛОГ
На основу чл. 194. и 195. Закона о водама (''Службени гласник Републике Српске'', број: 50/06 и
92/09) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник – пречишћен текст (''Службени гласник града
Зворник'', број 5/17), Скупштина града Зворник, на 2. редовној сједници одржаној
_________2021. године, донијела је
ОДЛУКУ
о кориштењу намјенских средстава
посебних намјена од водних накнада у 2021.години

I
Средства која се дозначавају Граду Зворник по основу водних накнада из члана 189. Закона о
водама, а која се воде на рачуну посебних намјена Буџета града Зворник, на посебном жиро
рачуну код ''Нове банке'' АД Филијала Зворник ( планирана средства – приходи буџета Града у
2021. години) у укупном износу 400.000 КМ, утрошиће се у складу са чланом 195. поменутог
Закона и овом oдлуком.
II
1) Средства из тачке I ове oдлуке програма утрошиће се намјенски за финансирање пројеката
изградње водоснадбијевања - ФИШ пројекти - властито учешће, санација и одржавање
водопривредних објеката на територији града Зворник.
2) Трошковне буџетске позиције у 2021. години у износу од 400.000 КМ су утврђене код:
-

Одјељења за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја, економски код: 412500
''Расходи за санацију и одржавање водопривредних објеката'' у износу 30.000 КМ и
економски код: 511100 ''Издаци за инфраструктуру у Мјесним заједницама - властита
средства“ у износу 100.000 КМ и ''Издаци за пројекте водовода ФИШ – властита
средства'' у износу од 220.000 КМ

-

Службе Цивилне заштите, економски код: 412500 ''Средства за санацију и одржавање
водопривредних објеката'' у износу 50.000 КМ.

3) Наведена средства ће се користити за уређења корита ријека: Златице, Хоче, Сапне, и
Дрине у урбаним подручјима и чишћења водотока у мјесним заједницама изван урбаног
подручја, у циљу превентивне заштите од поплава и заштите обрадивог земљишта, стамбених
и других објеката.
III
Локације, предмјер и обим радова из тачке II утврдиће стручне службе Одјељења за стамбенокомуналне послове и Одјељења за просторно уређење Града Зворник.
IV
Надзор над спровођењем ове одлуке вршиће надлежни инспектори Републичке управе за
инспекцијске послове односно Одјељења за инспекцијски надзор Града Зворник.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Зворник''.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ: Чланом 194. и 195. Закона о водама дефинисани су приходи јединица локалне
самоуправе и њихова расподјела (укупни приходи од водних накнада распоређују се: 70%
Буџет Републике Српске и 30% буџет локалних самоуправа), као и начин кориштења ових
прихода. Правни основ је садржан и у одредбама Статута града (члан 27. и члан 50.) који
утврђује надлежности Скупштине Града за донођење посебног акта о начину кориштењу
намјенских средстава.
Надлежни органи Министарства пољопривреде, шумарстава и водопривреде дају сагласност
на Одлуку о кориштењу намјенских средстава.
У буџету Града Зворник за 2021.годину планирано је: финансирање, санације и одржавања
постојећих водопривредних објеката и уређењу корита ријека на радовима превентине заштите
од поплава земљишта, стамбених и других објеката. Оцјењено је да би утрошак наведених
средстава за ове намјене био сврсисходан.
Да би се рјешавању овог питања приступило у складу са Законом и реалним потребама Града
Зворник, утврђена је ова Одлука о утрошка средстава посебних намјена од водних накнада.
Предлаже се Скупштини Града да усвоји овај приједлог Одлуке
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