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 ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине 
 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне 

               послове и инвестиције 
 
 
 
 
 
 

Прњавор, новембар 2021. године 

На основу члана 22. став 1. Закона о комуналним дјелатностима („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 124/11 и 100/17), члана 39. став 2. тачка 10) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 



 

 

члана 37. став 2. тачка 10) Статута општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члана 5. став 1. тачка г) Одлуке о комуналној накнадии 
(„Службени гласник Општине Прњавор“, бр. 8/07 и 32/12) 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 ___.___.2021. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о  вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2022. годину 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се вриједност бода за плаћање комуналне накнаде за 2022. 

годину у износу од 0,004 КМ. 
 

Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 
                                                                                          
                ПРЕДСЈЕДНИК 
Број: 01-022-__/21                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Датум:__.__.2021.године                                                               
Прњавор                                                               ______________________________ 
                                                                                    Мирко Буквић, дипл. економиста   
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 ПРАВНИ ОСНОВ 
 



 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама члана 22. став 1. 
Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/11 и 
100/17), у члану 39. став 2. тачка 10) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 10) Статута oпштине 
Прњавор („Службени гласник Општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), те одредби члана 5. 
став 1. тачка г) Одлуке о комуналној накнади  („Службени гласник Општине Прњавор“, 
бр. 8/07 и 32/12), којом је прописано да се вриједност бода за плаћање комуналне накнаде 
утврђује одлуком Скупштине општине. 

  
 РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 

Разлози за доношење ове Одлуке произилазе из одредби Закона о комуналним 
дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/11 и 100/17) и то у дијелу 
који се односи на обрачунавање и наплату комуналне накнаде. 

У члану 2. наведеног закона побројане су дјелатности од посебног јавног интереса, 
а дјелатности садржене у тачкама од к) до њ) су дјелатности заједничке комуналне 
потрошње, које се финансирају из средстава наплаћених од комуналне накнаде која се 
утврђује рјешењем надлежних органа. 

Одлуком о комуналној накнади уведена је обавеза плаћања комуналне накнаде за 
коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, прописани основи и 
мјерила на основу којих се одређује висина комуналне накнаде и коришћење средстава 
остварених од комуналне накнаде на подручју општине Прњавор. 

Да би се могла вршити наплата комуналне накнаде , неопходно је донијети Одлуку 
вриједности бода за плаћање комуналне накнаде на подручју општине Прњавор за 2022. 
годину. 

Одредбама члана 1. Одлуке чије се доношење предлаже, предвиђено је да се 
утврди вриједност бода за плаћање комуналне накнаде у износу од 0,004 КМ/М2, као што 
је било и у претходних 10 година. 

Kако није у питању сложен или обиман општи акт, односно акт за који је законом 
или другим прописом предвиђена јавна расправа, 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 приједлог општег акта, јер сматрамо да 
исти није потребно претходно разматрати у нацрту, те да су испуњени услови за 
доношење акта по скраћеном поступку, а чланом 161. истог Пословника је Скупштини 
дато у надлежност доношење општих, појединачних и осталих аката. 

На основу изложеног, предлажемо Скупштини општине да Одлуку о вриједности бода за 
плаћање комуналне накнаде за 2022. године размотри у тексту који је предложен и да исту усвоји. 

 
МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 
 

За провођење ове одлуке нису потребна материјална средства. 


