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О Д Л У К А 
субвенционисању трошкова комуналних водних услуга

угроженим корисницима на подручју општине Прњавор

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

ОБРАЂИВАЧ: Радна група за имплементацију

Пројекта општинског

економског развоја (MEG)

Прњавор,  фебруар 2018. године 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

водних услуга 
општине Прњавор 

имплементацију 

општинског, еколошког и 

развоја (MEG) 



 На основу члана 6. став 1. тачка г. Закона о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/11 и 100/17), члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члан 11. 

став 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број 

37/12 и 90/16), члана 37. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор, број 15/17), члана 36. став 3. Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 24/17), члана 161. став 1, и члана 201. 

став 1. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), и члана 7. Уговора о пружању комуналних 

водних услуга, број 01/1-014-431/17 од 05.12.2017. године, потписан између Општине 

Прњавор и Комуналног предузећа „Водовод“ а.д. Прњавор, Скупштина општине 

Прњавор, на __. сједници одржаној дана __.__.2018. године, доноси  

 
О Д Л У К У 

о субвенционисању трошкова комуналних водних услуга 
социјално угроженим корисницима на подручју општине Прњавор 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком дефинише се начин субвенционисања трошкова комуналних 

водних услуга, уређују питања утврђивања категорија корисника субвенција, услови и 

поступак за остварење права на субвенцију, начин обезбјеђења финансијских средстава 

за субвенционисање комуналних водних услуга, количина субвенционисане 

испоручене питке воде и одведене отпадне воде из домаћинства, као и сва друга 

питања од значаја за субвенционисање комуналних водних услуга на подручју 

општине Прњавор. 

 

Члан 2. 

 Субвенционисање, у смислу ове Одлуке, подразумијева плаћање дијела 

трошкова услуга водоснабдјевања и одводње отпадних вода које пружа Комунално 

предузеће „Водовод“ а.д. Прњавор (у даљем тексту: Водовод), за кориснике тих услуга 

за које се, на основу критеријума из ове Одлуке, утврди да испуњавају услове. 

 

Члан 3. 

 Комуналне водне услуге, у смислу ове Одлуке, представљају производњу, 

транспорт и испоруку питке воде корисницима путем јавне водоводне мреже, као и 

одвођење отпадних вода из домаћинства путем јавне канализационе мреже. 

 

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 4. 

 Право на субвенцију комуналних водних услуга на подручју општине Прњавор 

имају корисници права и услуга којима је то право признато у поступку код Јавне 

установе Центар за социјални рад Прњавор, а на основу и у складу са Законом о 

социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број 37/12 и 90/16). 

 

Члан 5. 

 (1) Корисницима субвенције из члана 4. ове Одлуке, одобрава се субвенција од  

4  m
3 

 питке воде и одвођење 4 m
3 
отпадне воде по домаћинству на мјесечном нивоу. 

 (2) Разлика утрошка воде између одобрене субвенције и потрошене воде на 

мјесечном нивоу, корисник субвенције плаћа по цјеновнику Водовода. 



 

III ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СУБВЕНЦИЈУ 

 
Члан 6. 

 (1) Поступак за остваривање права на субвенционисање комуналних водних 

услуга покреће лице из члана 3. ове Одлуке, подношењем писменог захтјева Јавној 

установи Центар за социјални рад Прњавор. 

 (2) Уз захтјев за остваривање права, доставља се копија личне карте, овјерена 

кућна листа и последњи рачун за пружене услуге водоснабдјевања и одводње отпадних 

вода, ради утврђивања шифре потрошача, а под којом се потрошач, односно носилац 

домаћинства, води у јединственој бази код надлежног предузећа. 

  

Члан 7. 

 Уколико је за подносиоца захтјева од стране Јавне установе Центар за социјални 

рад Прњавор утврђено право на новчану помоћ, Рјешење о субвенционисању се доноси 

по скраћеном поступку, уз кориштење података и доказа које је прикупила Јавна 

установа Центар за социјални рад Прњавор током поступка за признавање права на 

новчану помоћ. 

 

Члан 8. 

 (1) Након проведеног поступка, Јавна установа Центар за социјални рад 

Прњавор доноси Рјешење којим утврђује да подносилац захтјева испуњава услове из 

члана 4. ове Одлуке и да му се признаје право на субвенцију дијела трошкова 

комуналних услуга водоснабдјевања и одводње отпадних вода.  

 (2) Захтјев лица за која се утврди да не испуњавају услове за субвенционисање, 

прописане овом Одлуком, закључком ће се одбити као неоснован. 

 (3) Уколико се захтјев одбије као неоснован или је подносилац захтјева 

незадовољан закључком, може упутутити жалбу Министарству здравља и социјалне 

заштитите Републике Српске, у року од 15 дана од дана пријема закључка, а жалба се 

предаје путем Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор. 

 

Члан 9. 

 (1) Рјешењем којим се утврђује право на субвенционисање трошкова 

комуналних водних услуга Јавна установа Центар за социјални рад Прњавор доноси за 

период од највише једне године, те по истеку овог периода, странка може поново 

поднјети захтјев, уколико испуњава прописане услове. 

 (2) Рјешење се доставља подноциоцу захтјева, Водоводу и Општинској управи 

општини Прњавор. 

 

Члан 10. 

 (1) Водовод је дужан сачинити евиденцију корисника субвенција и приликом 

израде мјесечног рачуна јасно разграничити износ који се субвенционише и који плаћа 

општина Прњавор и износ који плаћа корисник субвенције, те исти достави 

Општинској управи општине Прњавор – Одјељењу за финансије.  

 (2) Наплата субвенција врши се на мјесечном нивоу по рачунима корисника 

субвенције. 

  

IV ДУЖНОСТ ОБАВЈЕШТАВАЊА И ДОСТАВЕ ПОДАТАКА 

 
Члан 11. 

 (1) Корисници субвенција трошкова комуналних водних услуга или чланови 

домаћинства, дужни су обавијестити Јавну установу Центар за социјални рад Прњавор 



и Водовод, о свим промјенама које утичу на стечено право на субвенцију комуналних 

водних услуга (промјена пребивалишта, број чланова домаћинства, смрт корисника 

субвенције и слично), у року од осам дана од дана настале промјене. 

 (2) Уколико дође до промјена из предходног става, а оне битно утичу на услове 

субвенционисања, Јавна установа Центар за социјални рад Прњавор ће, по службеној 

дужности, покренути поступак измјене Рјешења о субвенционисању. 

 (3) Водовод може, уколико оцјени за потребно, у свако вријеме од Јавне 

установе Центра за социјални рад затражити податке о томе да ли поједини корисник 

још увјек испуњава услове за субвенционисање трошкова комуналних водних услуга. 

 

V ПРЕСТАНАК ПРАВА НА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ 

 
Члан 12. 

 (1) Уколико корисник субвенције без оправданог разлога не достави податке о 

промјенама које утичу на остваривање права на субвенционисање комуналних водних 

услуга у смислу члана 11. ове Одлуке, губи право на субвенцију и дужан је вратити 

износ субвенције од времена настанка непријављене промјене. 

 (2) Право на субвенцију у смислу ове одлуке у сваком случају престаје губитком 

статуса из члана 4. Одлуке. 

 

VI ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ОДОБРЕЊЕ СУБВЕНЦИЈЕ 

 
Члан 13. 

 (1) Финансијска средства потребна за субвенционисање трошкова комуналних 

водних услуга на подручју општине Прњавор, планирају се и обезбјеђују у Буџету 

Општине. 

 (2) Средства из става 1. овог члана не могу се умањивати ребалансом буџета. 

 (3) Висину средстава потребних за субвенционисање комуналних водних услуга 

утврђује Општина Прњавор, на основу података о броју лица која могу остварити 

право на субвенцију у смислу члана 4. ове Одлуке. 

 (4) Податке из предходног става доставља Јавна установа Центар за социјални 

рад Прњавор. 

 

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 14. 

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

гласнику општине Прњавор“, а примјењиваће се од 01.03.2018. године.  

 

Број:01-___-___/18 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:__.__.2018. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор ______________________ 

 Жељко Симић, мастер политикологије 

 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

ПРАВНИ ОСНОВ 
 
 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 6. став 1. тачка г. 

Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број 

124/11), којим је прописано да јединица локалне самоуправе обезбјеђује организовано 

обављање комуналних дјелатности, те између осталог, својом одлуком прописује 

могућност субвенционисања цијене комуналних услуга, категорије корисника 

субвенције и услова субвенционисања, члану 11. став 2. Закона о социјалној заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 37/12 и 90/16), којим је предвиђено да 

поред права утврђених овим законом, јединица локалне самоуправе својом одлуком, у 

складу са потребама становништва, може да утврди и друга права и услуге, услове и 

критеријуме за њихово остваривање. Проширена права и услуге из става 1. овог члана 

су, поред осталих, субвенционицање комуналних трошкова сиромашним породицама. 

Чланом 36. став 3. Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 24/17) прописано је да општина Прњавор може 

обезбједити субвенције друштвеним категоријама потрошача које нису у могућности 

да изврше плаћање комуналних услуга. 

 Остали законски и подзаконски акти који чине основ за доношење ове Одлуке 

јесу: члан 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члан 37. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 15/17), члан 161. став 1. Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17) којима је 

дато у надлежност Скупштини доношење оваквих одлука. 

Чланом 201. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор, број 21/17, 23/17 и 32/17),  прописано је да ако 

није у питању сложен или обиман општи акт, за који је законом или другим прописом 

предвиђена јавна расправа, предлагач може уз образложење, поднијети приједлог 

општег акта по скраћеном поступку, иако акт претходно није разматран у нацрту.  

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 
 Обзиром да је снабдијевање питком водом и одводња отпадних вода најважнија 

комунална дјелатност, прије свега из разлога очувања здравља становништва, потребно 

је и коришћење наведене комуналне услуге учинити доступном што већем броју 

корисника, а нарочито корисницима који се налазе у стању социјалне потребе. 

 Како би се постигао наведени циљ потребно је донијети Одлуку којом се уводе 

субвенције за трошкове комуналних водних услуга, прописују категорије корисника 

субвенције и процедура за њихово остваривање и друга питања од значаја за наведену 

област. 

 Поред тога, доношење ове Одлуке представља један од услова за даљу 

имплементацију МЕГ пројекта у области јавних водних услуга, чији је један од 

учесника Општина Прњавор, а који има за циљ побољшање квалитета јавних водних 

услуга на подручју Општине. 

 У складу са напред наведеним, предлаже се Скупштини општине Прњавор да 

усвоји ову Одлуку у предложеном тексту. 

 

МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 
 

За провођење ове Одлуке биће обезбјеђена средства из буџета општине Прњавор 

у оквиру Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности. 


