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О Д Л У К А 

длуке о субвенционисању трошкова комуналних

угроженим корисницима на подручју општине Прњавор

 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

ОБРАЂИВАЧ: Радна група за имплементацију

Пројекта општинског

економског развоја (MEG)

 

 

Прњавор, јануар 2019. године 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

комуналних водних услуга 

општине Прњавор 

имплементацију 

општинског, еколошког и 

развоја (MEG) 



 На основу члана39. став (2), тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16),члана 6. став (1) тачка ђ) Закона о комуналним 

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

Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број 37/12 и 

90/16), члана 37. став (2), тачка 2) Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор, број 15/17) и чл. 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 __.__.2019. 

године, доноси  

 
О Д Л У К У 

измјенама и допунама одлуке о субвенционисању трошкова комуналних водних  

услугасоцијално угроженим корисницима на подручју општине Прњавор 

 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о субвенционисању трошкова комуналних водних услугасоцијално 

угроженим корисницима на подручју општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 6/18), у члану 4. у ставу (3) ријечи: “а чији су чланови домаћинства 

незапослени и немају других властитих прихода“ замјењују се ријечима: „ а чија су оба 

родитеља незапослена и немају других  властитих прихода.“ 

 

Послије става (3) додаје се став (4) који гласи: 

„(4) корисници права додатка на дјецу у породицама у којим су оба родитеља 

незапослена.“ 

 

Члан 2. 

 У члану 7. у ставу (3) ријечи: “Одјељењу за финансије  Општинске управе 

општине Прњавор“ замјењују се ријечима:“Одјељењу за локални економски развој и 

друштвене дјелатности  Општинске управе општине Прњавор.“  

 

 Послије  става (3) додаје се став (4) који гласи: 

„(4) Одјељење за локалниекономски развој и друштвене дјелатностиОпштинске управе 

општине Прњавор доноси закључак за исплату субвенционисаног износа који доставља 

Одјељењу за финансије Општинске управе општине Прњавориводи евиденцију о 

корисницима субвенције.“  

 

 Досадашњи став (4) постаје став (5). 

 

Члан3. 

 У члану 8. у ставу (1) ријечи: “Одјељењу за финансије Општинске управе 

општине Прњавор“ замјењују се ријечима: “Одјељењу за локални економски развој и 

друштвене дјелатности Општинске управе општине Прњавор.“ 

 

Члан 4. 

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

гласнику општине Прњавор“. 

 

Број:01-___-___/19 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:__.__.2019. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор   Жељко Симић, мастер политикологије 



  

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
ПРАВНИ ОСНОВ 
 
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 39. став 2), тачка 2)Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члану 6. став 

(1) тачка ђ) Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, 

број 124/11 и 100/17), члану 11. Закона о социјалној заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број 37/12 и 90/16), члану 37. став (2), тачка 2) Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор, број 15/17)и чл. 161. и 201 став (1) 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), 

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

тачка 2) Статута општине Прњавор и члана161. Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор, прописано је између осталог да скупштина општине доноси одлуке. 

Одредбом члана 6. став (1) тачка ђ) Закона о комуналним дјелатностима 

(„Службенигласник Републике Српске“, број 124/11), прописано је да јединица локалне 

самоуправе својом одлуком детаљније прописује, између осталог, могућност 

субвенционисања цијене комуналних услуга, категорије корисника субвенције и услове 

субвенционисања, а одредбом члана 11. Закона о социјалној заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број 37/12 и 90/16), прописано је да јединица локалне самоуправе 

својом одлуком, у складу са потребама становништва, може да утврди и друга права и 

услуге, услове и критеријуме за њихово остваривање, као што је између осталог, 

субвенционисање комуналних трошкова сиромашним породицама. 

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 уколико 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 скраћеом поступку, иако акт претходно није разматран у нацрту. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 
 Скупштина општине Прњавор је на сједници одржаној дана 20.03.2018. године 

донијела одлукуо субвенционисању трошкова комуналних водних услугасоцијално 

угроженим корисницима на подручју општине Прњавор. 

 У периоду од усвајања наведене одлуке па до данас јако мали број корисника 

права и услуга Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор остварио је право на 

субвенцију ито: због престанка права на новчану помоћ у складу са Законом о 

социјалној заштити, знатан дио корисника није прикључен на водоводну мрежу или 

живе у стамбеним јединицама као подстанари и нису у прилици да са власником 

уговором регулишу закуп, те због смрти корисника.  

 Пројектом општинског, еколошког и економског развоја (МЕГ) предвиђено је да 

се остваре позитивни ефекти реализације oдлуке о субвенционисању трошкова 

комуналних водних услуга. Ефекат није постигнут, с обзиром да је свега неколико 

корисника (укупно 8), остварило право на субвенцију. Сматрамо да је потребно 

проширити кaтегорију корисника права и услуга Центра за социјални рад и на 

кориснике додатка на дјецу у породицама гдје су оба родитеља незапослена и породице 

у којима је код једног или више дјеце Стручна комисија за процјену потреба и 

усмјеравања дјеце и омладине са сметњама у развоју утврдила физичке, менталне, 

чулне и комбиноване сметње у складу са Законом о социјалној заштити, а чија су оба 



родитеља незапослена и немају других властитих прихода, а све у циљу повећања броја 

корисника субвенције. У противном  усвајање поменуте одлуке о субвенционисању 

губи свој смисао и сврсисходност. 

 Kакоје у конкретном случају ријеч о само пар измјeна и допуна већ постојеће 

одлуке, 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 овај приједлог општег акта, јер сматрамо да исти није потребно претходно 

разматрати у нацрту, те да су испуњени услови за доношење акта по скраћеном 

поступку. 

 Имајући у виду наведено, предлажемо доношење ове одлуке.  

 

МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 
 

 За провођење ове Одлуке биће обезбијеђена средства у Буџету општине 

Прњавор у оквиру Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности. 

 

 

 

 

 

 

 

 


