
На основу члана 194. и члана 195. став 3. Закона о водама („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 50/06 и 92/09), члана 39. став 2. тачка 2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 
члана 38. став 2. тачка 2) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине 
Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Тридесет седмој редовној сједници, 
дана 5.3.2020. године,  д о н о с и      
 
 
 
 
 

П Р О Г Р А М   
УТРОШКА  СРЕДСТАВА  ОД  ВОДНИХ  НАКНАДА   

ЗА  2020.  ГОДИНУ   
 
 
 
 
 

Члан 1. 
Овим програмом уређују се питања утрошка средстава која ће се прикупљати 

од посебних водних накнада у 2020. години и то: оквирна висина средстава која се 
очекују по овом основу, пројекти у које ће та средства бити пласирана, износ 
средстава по пројектима, органи надлежни за реализацију пројеката и рок за њихово 
спровођење.  
 

Члан 2. 
Усвојеним Буџетом Општине Фоча за 2020. годину, за Програм утрошка 

средстава од водних накнада за 2020. годину планирана су средства у износу од 
545.000,00 КМ, која су распоређена на сљедећи начин: 

1)  I  Чишћење и уређење водотока  –  15.000,00 КМ, 
2)  II  Издаци за изградњу водовода и канализацију  –  30.000,00 КМ,  
3)  III  Издаци по основу пореза на додату вриједност  –  500.000,00 КМ, 
4)  Укупно:  545.000,00 КМ.  

  
  

УТРОШАК  СРЕДСТАВА  ОД  ВОДНИХ  НАКНАДА  
 

 Опис  пројекта Износ 
(КМ) 

I Чишћење и уређење водотока 15.000,00 
II Издаци за изградњу водовода и канализације 30.000,00 
III Издаци по основу пореза на додату вриједност 500.000,00 

 УКУПНО  (I + II + III)   545.000,00 
 
 

Члан 3. 
Одјељење за финансије се стара о наплати ових средстава, а Одјељење за 

просторно уређење и стамбено – комуналне послове о реализацији наведених 
пројеката, у складу са овим програмом.  
 
 



Члан 4. 
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“.   
 
 
 
 
 
Број:  01-022-16/20                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК   
Фоча, 3.5.2020. године                                                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                                                                          Изет  Спахић  
 
 
 
 
 


