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Прњавор, јули 2020. године 



 

На основу члана 7. став (4) Закона о комуналним дјелатностима („Службени 

гласник Републике Срспске“, бр. 124/11 и 100/17), члана 39. став (2), тачке 2) и 13) Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19),  члана 

37. став (2), тачке 2) и 13) Статута општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 4. став (2) Одлуке о јавном водоводу и канализацији 

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

раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 

23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор, на _____сједници одржаној дана __________ 

2020. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о давању на управљање, коришћење и одржавање комуналних објеката 

 

Члан 1.  

Овом одлуком се комуналном предузећу „Водовод“ а.д. Прњавор даје на 

управљање, коришћење и одржавање без накнаде, објекат хидротехничке инфраструктуре 

у улици Вида Њежића у Прњавору и то: водоводна мрежа, фекална канализација, кишна 

канализација са пратећим објектима (шахтови канализације, сливници и шахтови 

водоводне мреже са припадајућом опремом), а који су изграђени у складу са грађевинском 

дозволом број: 04-360-42/18 од 05.06. 2018. године и пројектном документацијом. 

 

Члан 2. 

Комунално предузеће „Водовод“ а.д. Прњавор дужно је да се према повјереној 

имовини општине Прњавор из члана 1. ове одлуке односи са пажњом доброг домаћина, 

односно да управљање, коришћење и одржавање обавља у складу са законом. 

 

Члан 3.  

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

општине Прњавор“. 

 

Број: ___________                                                                               

Датум: _________                                                                      
 

                                                                                  Предсједник Скупштине општине 

                                                                                          Жељко Симић, мастер политикологије 

 

 

 

 

 

 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

I   ПРАВНИ ОСНОВ  

 

Правни основ за доношење Одлуке садржан је у члану 39. став (2), тачке 2) и 13)  
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 
члану 7. став (4) Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/11 и 100/17), члану 37. став (2) тачке 2) и 13) Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члану 4. став (2) Одлуке о 
јавном водоводу и канализацији („Службени гласник општине Прњавор“, број 24/17) 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). 

Одредбом члана 7. ставом (4) Закона о комуналним дјелатностима прописано је да 
јединица локалне самоуправе даје даваоцу комуналне услуге на управљање , коришћење  и 
одржавање комуналне објекте и уређаје индивидуалне и заједничке  комуналне потрошње. 

Одредбом  члана 4. став (2) Одлуке о јавном водоводу и канализацији („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 24/17) прописано је да се јавни водовод и јавна 
канализација дају на управљање Водоводу посебним актом који доноси Скупштина  
општине Прњавор 

Одредбама чланова 39. став (2), тачке 2) и 13) Закона о локалној самоуправи, члана 
37. став (2), тачка 2) и 13) 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, 
иако акт претходно није разматран у нацрту, ако није у питању сложен или обиман општи 
акт, за који је законом или другим прописом предвиђена јавна расправа.  

 

II  РАЗЛОЗИ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ 

Општини Прњавор, као инвеститору радова на реконстрикцији улице Вида Њежића 
(реконструкција улице, хидритехничка инфраструктура и електро инсталације) за које 
радове је издата грађевинска дозвола, број: 04-360-42/18 од 05.06.2018. године, рјешењем 
Одјељења за Просторно уређење, број: 04-360-16/20 од 09.06.2020. године, одобрена је и 
употреба наведених објеката, чиме су се стекли услови да се у смислу одредби Закона  о 
комуналним дјелатностима и Одлуке о јавном водоводу и канализацији исти дају на 
управљање, коришћење и одржавање Комуналном предузећу „Водовод“ а.д. Прњавор. 

На основу наведеног, а у складу са чланом 201. став 1. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 
32/17), подносимо ову одлуку у форми пријелога, јер сматрамо да исту није потребно 
претходно разматрати у нацрту,  из разлога што није у питању сложен или обиман општи 
акт, аз који је законом или другим прописом предвиђена јавна расправа, те да су испуњени 
услови за доношење акта по скраћеном поступку. 

 Имајући у виду наведено, предлажемо доношење ове одлуке.  

III ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

За реализацију предложене одлуке нису потребна финансијска средства. 


