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Прњавор, новембар 2017. године

 

 

 

     ПРИЈЕДЛОГ

  

О Д Л У К А 

ачелнику општине Прњавор да закључи Уговор

услуга између Општине Прњавор и КП „Водовод

 

   ОБРАЂИВАЧ: Кабинет начелника

                                                                         ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

године 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

Уговор о пружању 

Водовод“ а.д. Прњавор 

Кабинет начелника 

Начелник општине  



На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 ), члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 15/17) и чланова 161. и 201. став (1) Пословника о 

раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 

21/17), Скупштина општине Прњавор, на ___. сједници одржаној дана __________ 

2017. године донијела је 

 

О Д Л У К У 

о давању овлашћења Начелнику општине Прњавор да закључи Уговор о пружању 

комуналних водних услуга између Општине Прњавор и КП „Водовод“ а.д. Прњавор 

 

Члан 1. 

 

(1) Скупштина општине Прњавор даје овлашћење Начелнику општине Прњавор  

да закључи Уговор о пружању комуналних водних услуга између Општине Прњавор и 

КП „Водовод“ а.д. Прњавор. 

(2) Циљ овог уговора је обезбјеђење услова за трајно, несметано, квалитетно и  

одрживо пружање комуналних водних услуга, као комуналне дјелатности од посебног 

јавног интереса, кроз трајно одржавање, побољшање поузданости и проширење 

водовода, са сталном тежњом повећања обухвата становништва у Општини Прњавор, и 

стално и квалитетно пружање услуге сакупљања и одвођења отпадних вода (осим 

одвођења атмосферских вода), кроз одржавање и побољшање мреже канализације у 

Општини Прњавор, и пречишћавање прикупљених отпадних вода, уз истовремено 

обезбјеђење услова за очување и заштиту акватичних екосистема и животне средине.

   

Члан 2. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 

 

 

Број: 01- _______/17                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: ______ 2017. године                                               СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ 

Прњавор                                                                    Жељко Симић, мастер политикологије 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О б р а з л о ж е њ е 

ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и члану 37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 15/17). 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 

Током мјесеца новембра 2015. године општина Прњавор је аплицирала на јавни 

позив који је објавио УНДП за Пројекат општинског околишног и економског 

управљања (MЕГ).  

Дана 26.07.2016. године обавијештени смо да је општина Прњавор изабрана за 

учешће у првој фази пројекта, који подржава Влада Швајцарске, а у БиХ проводи 

УНДП.  

Током 2016. године одржане су почетне радионице и састанци са 

представницима општине Прњавор и КП „Водовод“ а.д. Прњавор, извршене припремне 

радње за анкетирање грађана општине Прњавор, те извршено анкетирање 300 грађана, 

достављена обимна документација која се односи на рад општинске управе и 

Скупштине општине Прњавор, извршено интервјуисање кључних представника 

општине Прњавор, невладиних организација, мјесних заједница и привредника са 

подручја општине Прњавор. 

У току 2017. године од стране  КП „Водовод“ a.д. Прњавор спроведене су све 

активности које су предвиђене МЕГ пројектом, те је извршена испорука овом 

предузећу опреме (9 водомјера) у вриједности  од 13.900,00 КМ, а очекује се испорука 

опреме за детекцију кварова у вриједности од 12.504,00 КМ. 

Тренутне активности усмјерене су на управљање неприходованом водом, 

дефинисању зона мјерења  и смањењу губитака у мрежи.  

Једна од активности које општина Прњавор треба да спроведе је и да закључи 

Уговор о пружању комуналних водних услуга са КП „Водовод“ а.д. Прњавор. 

У току наредне године пројекта вршиће се мониторинг проведбе планираних 

активности и реализација наведеног уговора. 

У марту 2018. године планирана је годишња евалуација првог циклуса МЕГ 

пројекта и додјељивање финансијске подршке према методологији темељеној на 

постигнутим резултатима на пољу добре управе и броју становника, за суфинансирање 

приоритетних пројеката са највећом стопом остваривања резултата. 

Приоритетни пројекти везани су за сектор водоснабдијевања и управљање 

отпадним водама, а који су планирани Стратегијом развоја општине Прњавор. 

Обзиром да није у питању сложен или обиман општи акт, у складу са чланом 

175. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/17), подносимо приједлог општег акта, јер сматрамо да исти није 

потребно претходно разматрати у нацрту, те да су испуњени услови за доношење акта 

по скраћеном поступку. 

 

 


