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III 

 

Начелник Општине ће поднијети Извјештај о 

утрошеним средствима Скупштини општине Нови Град, 

најкасније до 31.03.2023. године.  

 

IV 

 

 Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Нови 

Град“. 

 
Број: 02-022-227/21                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 23.12.2021.године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Нови Град                              Зоран Кукавица, с.р. 

--------------------------------------------------------------------------  

326/ 
Према одредбама члана 188, 189, 194 и 195. 

Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“, 

број 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17), члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19  и 61/21), члана 52. Статута 

општине Нови Град („Службени гласник општине Нови 

Град“, број 2/17), члана 121. став 1. Пословника 

Скупштине општине Нови Град („Службени гласник 

општине Нови Град“, број, 4/17 и 11/17 ), Скупштина 

општине Нови Град на 10. редовној сједници одржаној 

дана 23.12.2021. године, усвојила је 

 

ПРОГРАМ 

утрошка средстава добијених од посебних водних 

накнада у 2022. години 

 

                   I 

 

Средства по основу посебних водних накнада 

планирана су у буџету општине Нови Град у 2022. 

години, у износу од 93.950,00 КМ, и иста ће се утрошити 

на сљедећи начин: 

Ред. 

бр. 
Назив програма Износ у КМ 

1. 

Одржавање црпних станица 

„Нови Град“ и трошкови 

ел.енергије  за црпне 

станице(тачка 1. и 3. Програма 

обављања комуналних 

дјелатности заједничке 

комуналне потрошње на 

јавним површинама на 

подручју општине Нови Град 

за 2022 годину,табела 2) 

52.000,00 

2. 

 0државање ,чишћење талога 

уличних сливника(тачка 2. 

Програма обављања 

комуналних дјелатности 

заједничке комуналне 

потрошње на јавним 

површинама на подручју 

општине Нови Град за 2022 

5.000,00 

годину,табела 2) 

3. 

Дио издатака за изградњу  и 

прибављање 

плиновода,водовода и 

канализација ,буџетска 

позиција 5111. 

36.950,00 

 

1).Одржавање црпних станица финансира се заједничким 

средствима Јавне установе „Воде Српске“ Бијељина и 

Општине Нови Град у омјеру 40:60, а према Уговору о 

текућем одржавању и функционисању основних 

водопривредних објеката-црпних станица на 

канализационим колекторима за 2022.годину, у циљу 

одбране од поплава. 

2). 0државање ,чишћење талога уличних сливника је 

планирано Програмом обављања комуналних 

дјелатности заједничке комуналне потрошње на јавним 

површинама на подручју општине Нови Град за 2022 

годину, тачка 2.табела 2) 

3)  Изградња  и прибављање плиновода,водовода и 

канализација је планирана буџетом општине Нови Град 

на буџетској позицији 5111. 

 

                                 II 

 

Средства утврђена у Програму из тачке I 

трошиће се сразмјерно степену извршења буџета у 

односу на план, а према приоритетима датим редним 

бројевима. У случају да остварење прихода од водних 

накнада у 2022. години буде веће у односу на планирана 

средства, биће утрошена за  изградњу  и прибављање 

плиновода,водовода и канализација ,буџетска позиција 

5111. 

III 

 

У складу са чланом 196. Закона о водама 

инспекцијски надзор над извршавањем закона и на њему 

заснованих подзаконских прописа и аката обавља 

Републичка управа за инспекцијске послове. 

 

                                  IV 

 

Начелник општине ће поднијети Извјештај о 

утрошку средстава Скупштини општине Нови Град, 

најкасније до 31.03.2023. године. 

 

      V 

 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Нови 

Град“. 

 

Број: 02-022-243/21                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 23.12.2021.године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Нови Град                              Зоран Кукавица, с.р. 

-------------------------------------------------------------------------- 

327/ 
На основу члана 15. и 16. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени гласник 

Републике Српске“, број 90/17, 42/20 и 98/20), члана 39. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
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