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На основу члана 75. став 1. и 2, а у вези са чланом 73. Закона о водама („Службени 

гласник Републике Српске”, број: 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17), члана 14. Правилника о 

мјерама заштите, начину одређивања, одржавања и обиљежавања зона санитарне заштите 

(„Службени гласник Републике Српске”, број 76/16), члана 29. став 1. тачка 17. Статута 

oпштине Прњавор („Службени гласник oпштине Прњавор”, број: 15/17 и 12/18) и члана 161. 

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 _______ године, донијела  је 

 
О Д Л У К У 

о усвајању Програма зона санитарне заштите воде за пиће изворишта „Повелич” и 

,,Дабрак”, општина Прњавор 

 
Члан 1. 

 

Овом одлуком усваја се Програм зона санитарне заштите воде за пиће за изворишта 

„Повелич” и ,,Дабрак” на подручју општине Прњавор, са Елаборатом о квалитету и резервама 

подземне воде, за изворишта „Повелич” и ,,Дабрак” на подручју општине Прњавор.  

 
Члан 2. 

 

Саставни дио ове Одлуке је Програм зона санитарне заштите воде за пиће за изворишта 

„Повелич” и ,,Дабрак” на подручју општине Прњавор са Елаборатом о квалитету и резервама 

подземне воде за изворишта „Повелич” и ,,Дабрак” на подручју општине Прњавор, сачињен 

од стране „ИБИС-ИНЖЕЊЕРИНГ” д.о.о. Бања Лука, број: 335-12/2018 из децембра 2018. 

године. 
 

Члан 3. 

 
Програм зона санитарне заштите воде за пиће за изворишта „Повелич” и ,,Дабрак”  са 

Елаборатом о квалитету и резервама подземне воде за изворишта „Повелич” и ,,Дабрак” на 

подручју општине Прњавор се као јавни документ излаже у графичком и текстуалном дијелу 

на стални јавни увид код општинског органа управе надлежног за послове пољопривреде, 

водопривреде и шумарства. 

Члан 4. 

 

Програм зона санитарне заштите воде за пиће за изворишта „Повелич” и ,,Дабрак”  са 

Елаборатом о квалитету и резервама подземне воде за изворишта „Повелич” и ,,Дабрак” на 

подручју општине Прњавор и Одлука Скупштине општине Прњавор о усвајању Програма зона 

санитарне заштите, са Елаборатом о квалитету и резервама подземне воде за изворишта 

„Повелич” и ,,Дабрак” на подручју општине Прњавор, се достављају Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и Министарству здравља и 

социјалне заштите Републике Српске, на давање сагласности. 

 

Члан 5. 
 

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

општине Прњавор”. 

 

Број:_____________/19                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:___________/2019.                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор:         Жељко Симић, мастер политикологије 

__________________________________ 



О б р а з л о ж е њ е   

уз Приједлог Одлуке 

о усвајању Програма зона санитарне заштите воде за пиће изворишта „Повелич” и 

,,Дабрак”, општина Прњавор 

 

 

I - ПРАВНИ ОСНОВ  

 

  

Чланом 75. став 1. Закона о водама („Службени гласник Републике Српске”, број: 

50/06, 92/09, 121/12 и 74/17), прописано је да зоне санитарне заштите и заштитне мјере 

утврђује у складу са прописом из члана 73. став 3. овог закона, орган локалне самоуправе на 

чијем подручју се налазе зоне заштите изворишта или корисник тог изворишта. Ставом 2. 

истог члана прописно је да Одлуку о заштити изворишта чије се зоне санитарне заштите 

простиру на подручју једне јединице локалне самоуправе, доноси надлежна скупштина.  

Чланом 16. став 5. Закона о водама („Службени гласник Републике Српске”, број: 

50/06, 92/09, 121/12 и 74/17), прописано је да Јединице локалне самоуправе управљају 

заштитним водним објектима из члана 15. став 1. тачка а) на водама II реда, водним објектима 

из члана 15. став 1. т. б), в) и г) подт. 1) и 2) и тачка д) овог закона, гдје између осталог спадају 

и основни објекти за водоснабдијевање становништва и индустрије.   

Чланом 28. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске”, број 97/16) прописано је између осталог да Јединица локалне самоуправе 

у области заштите природних добара и животне средине одређује и обезбјеђује услове 

коришћења и начин управљања природним језерима, изворима, јавним бунарима и јавним 

чесмама и брине се о њиховој заштити, те ствара опште услове за очување чистоће обала 

ријека и језера на овом подручју. 

Чланом 39. став 2.  тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске”, број 97/16), прописано је да скупштина између осталих доноси одлуке и 

друге опште акте и даје њихово аутентично тумачење. 

Чланом 29. став 1. тачка 3. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор”, број: 15/17 и 12/18) је прописано да у области заштите животне средине, општина 

одређује и обезбјеђује услове коришћења и начин управљања природним језерима, изворима, 

јавним бунарима и јавним чесмама и брине се о њиховој заштити, те ствара опште услове за 

очување чистоће обала ријека, језера и канала. 

Чланом 161. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор”, број: 21/17, 23/17 и 32/17) прописано је да у вршењу својих права 

и дужности Скупштина доноси: опште, појединачне и остале акте. Ставом 2. истог члана 

прописано је да су општи акти: Статут општине Прњавор, Пословник о раду Скупштине 

општине Прњавор, одлуке, кодекс о етичким понашањима изабраних представника општине 

Прњавор, програми, стратегије и планови. 

 

        

II - РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

На приједлог Начелника општине Прњавор, Одјељење за пољопривреду, водопривреду 

и шумарство је израдило Приједлог Одлуке о усвајању Програма зона санитарне заштите воде 

за пиће изворишта „Повелич” и ,,Дабрак”, општина Прњавор. 

Чланом 14. став 1. Правилника о мјерама заштите, начину одређивања, одржавања и 

обиљежавања зона санитарне заштите („Службени гласник Републике Српске”, број 76/16), 

прописано је да Програм зона санитарне заштите воде за пиће и људску употребу одлуком 

усваја скупштина општине, односно лице које заступа правни субјект за случајеве из члана 15. 

став 1. овог правилника. 

Чланом 17. став 1. Правилника о мјерама заштите, начину одређивања, одржавања и 

обиљежавања зона санитарне заштите („Службени гласник Републике Српске”, број 76/16), 

прописано је да се сви израђени програми достављају Министарству пољопривреде, 



шумарства и водопривреде Републике Српске и Министарству здравља и социјалне заштите 

Републике Српске.   

Чланом 19. став 1. Правилника о мјерама заштите, начину одређивања, одржавања и 

обиљежавања зона санитарне заштите („Службени гласник Републике Српске”, број 76/16), 

прописано је да је уз документацију из члана 13. овог правилника подносилац дужан 

Министарству здравља и социјалне заштите и Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде доставити и одлуку скупштине општине, односно органа који заступа правни 

субјект за случајеве из члана 14. став 1. и члана 15. став 1. овог правилника из које је видљиво 

да је та институција, односно субјекат усвојио програм. 

На основу Уговора број 01/1-330-7192/18 од 01.10.2018. године, закљученим са „ИБИС-

ИНЖЕЊЕРИНГ” д.о.о. Бања Лука, извршена је услуга израде Програма зона санитарне 

заштите воде за пиће изворишта „Повелич” и ,,Дабрак”, општина Прњавор. Како је изабрани 

извођач услуге у овом предмету извршио све неопходне радове у складу са тачком 4. 

Пројектног задатка који садржи све елементе из члана 13. став 1. Правилника о мјерама 

заштите, начину одређивања, одржавања и обиљежавања зона санитарне заштите („Службени 

гласник Републике Српске”, број 76/16), створени су неопходни предуслови да се донесе 

предметна одлука о усвајању горе наведеног програма. 

  

 

III - ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

 За провођење ове одлуке нису потребна додатна финансијска средства. 
  

 


