
На основу члана 6. Закона о гробљима и погребној дјелатности („Службени 

гласник Републике Српске“, број 31/13 и 6/14), члана 6. Закона о комуналним 

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

став (2), тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 37. став (2), тачка 2) 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, 23/17 

и 32/17), Скупштина општине Прњавор на ___. сједници одржаној дана _________2018. 

године, донијела је 
 

 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о гробљима и погребној дјелатности 

  

Члан 1. 

У Одлуци о гробљима и погребној дјелатности („Службени гласник општине 
Прњавор“, број: 21/15), у члану 36. став (2) мијења се и гласи:  

„(2) Сагласност на Правилник о реду на гробљу даје Начелник општине, а 
сагласност на Цјеновник погребних услуга и услуга одржавања гробља даје Скупштина 
општине“. 

 

Члан  2. 

 

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

гласнику општине  Прњавор“. 

 

 

 
Број: 01-022-___/18                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК      

Датум: ______2018. године                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                     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 6. Закона о гробљима и 

погребној дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број 31/13 и 6/14), члану 
6. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број 
124/11 и 100/17), члану 39. став (2), тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), члану 37. став (2), тачка 2) Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17) и члановима 161. и 201. 

став (1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17). 

Одредбом члана 6. Закона о гробљима и погребној дјелатности прописано је да 
јединица локалне самоуправе доноси посебну одлуку којом детаљније прописује услове о 

изградњи гробља, гробница и надгробних споменика, начину управљања, уређивања и 

одржавања гробља и друго, а одредбом члана 6. Закона о комуналним дјелатностима је 
између осталог прописано да јединица локалне самоуправе одлуком детаљније прописује 
услове и начин обављања комуналних дјелатности. 

Одредбама чланова 39. став (2), тачка 2) Закона о локалној самоуправи, члана 37. 

став (2), тачка 2) Статута општине Прњавор и члана 161. Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор, прописано је између осталог да скупштина општине доноси одлуке. 

Одредбом члана 201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

прописано је да предлагач може поднијети приједлог општег акта по скраћеном поступку, 
ако није у питању сложен или обиман општи акт, за који је законом или другим прописом 

предвиђена јавна расправа.  
 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 

Одредбом члана 20. став (3) Закона о комуналним дјелатностима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 124/11 и 100/17), прописано је да сагласност на цијене 
комуналних услуга даје надлежни орган  јединице локалне самоуправе, а према  члану 39. 

став (2), тачка 11) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) надлежни орган за давање сагласности на цијене комуналних услуга је 
Скупштина општине. 

С обзиром да је Правилник о реду на гробљу општи акт, давање сагласности на 
овај акт је у надлежности начелника општине, а што је прописано чланом 59. став (1), 

тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16). 

На основу наведеног, а у складу са чланом 201. став (1) Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 

и 32/17), подносимо ову одлуку у форми приједлога. Сматрамо да исту није претходно 

потребно разматрати у нацрту, из разлога што није у питању сложен или обиман општи 

акт, за који је законом или другим прописом предвиђена јавна расправа.  
   

      МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 
 

За провођење ове одлуке нису потребна материјална средства.  



  

         
 
 
 
          ПРИЈЕДЛОГ 
 
 
 
 
 
 

 
О Д Л У К А 

о измјени Одлуке о гробљима и погребној дјелатности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

                                                                     ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине 
              ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне    
                                                                                                послове и инвестиције 
 
 

 

 

 

Прњавор, јули 2018. године 
 

 

 

 


