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 На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 6. Закона о комуналним дјелатностима („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 124/11 и 100/17 ), члана 37. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), и члана 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____________. године, донијела је 

ОДЛУКУ 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ВОДОВОДУ И ЈАВНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ 

 
Члан 1. 

 
         У Одлуци о јавном водоводу и јавној канализацији („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 24/17) у члану 4. послије става (2) додаје се нови став (3) који гласи: 
„(3) Услови за трајно, несметано, квалитетно и одрживо пружање комуналних водних 
услуга као комуналне дјелатности од посебног јавног значаја на подручју општине Прњавор 
обезбјеђу се између осталог, кроз провођење Уговора о пружању комуналних водних 
услуга, потписаног између општине Прњавор и КП „Водовод“ а.д. Прњавор.“  
        Досадашњи ст. (3) и (4) постају ст. (4) и (5).  
 

Члан 2. 

       (1) У члану 36. ставу (2) послије ријечи „Водовод“ додаје се запета и ријечи: 
„у складу са Методологијом за одређивање цијене водоснабдијевања и одводње отпадних 
вода, која је саставни дио Уговора о пружању комуналних водних услуга између општине 
Прњавор и КП „Водовод“ а.д. Прњавор“. 
      (2) У истом члану у ставу (3) тачка на крају текста замјењује се запетом и додају се 
ријечи: 
„а у складу са Уговором о пружању комуналних водних услуга између општине Прњавор и 
КП „Водовод“ а.д. Прњавор.“ 
 

Члан 3. 

        Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 

 

Број: 01-022- ___/21                ПРЕДСЈЕДНИК  
                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: __.__.2021. године               _________________________ 
             Мирко Буквић, дипл. економиста 
 
 



 О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

ПРАВНИ ОСНОВ 

 Правни основ за доношење Одлуке о допунама Одлуке о јавном водоводу и јавној 
канализацији, садржан је у члану 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члану 6. Закона о комуналним дјелатностима 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/11 и 100/17 ) и члану 37. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18). 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ 

 Дана 13.04.2021. године објављена је Одлука Уставног суда Републике Српске 
(„Сужбени гласник Републике Српске“, број 32/21), којом је утврђено да члан 16. ст.5 и 6. 
Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији општине Прњавор ( „Службени гласник 
општине Прњавор“, број 24/17) није у саглласности са Уставом Републике Српске и 
Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11 
и 100/17). Самим ступањем на снагу Одлуке Уставног суда Републике Српске спорна 
одредба не постоји, односно није више дио правног система и као таква се не примјењује. 
Уколико бих се из изворне Одлуке брисала наведена спорна одредба, дошло би до 
нарушавања начела владавине права из члана 5. став 1. алинеја 4. Устава, а које је једно од 
темељних начела на којима се заснива уставно уређење Републике, које подразумјева 
између осталог, поступање у складу са Уставом, те поштовање одлука судова и других 
државних органа, као и начела правне сигурности , које је једно од општих правних начела. 
Такође брисањем непостојеће правне норме довело би се у питање и одредба члана 119. став 
1. Устава, према којој су одлуке Уставног суда опшеобавезне и извршне на територији 
Републике, као и одредба члана 108. став 1. Устава којом је утврђено да закони, статути, 
други прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом. 
 У члану 4. Одлуке јавном водоводу и јавној канализацији („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 24/17) потребно је дефинисати додатни став, који прописује 
провођење Уговора о пружању комуналних водних услуга, потписаног између општине 
Прњавор и КП „Водовод“ а.д. Прњавор.Уговором је прописано које су то обавезе општине 
Прњавор и КП „Водовод“ а.д.Прњавор за трајно несметано, квалитетно и одрживо пружање 
комуналних водних услуга као комуналне дјелатности од посебног јавног значаја на 
подручју општине Прњавор, те рокове за испуњење ових обавеза. Приликом присупања 
процедури измјене и допуне Одлуке, потребно је узети у обзир све аспекте који су садржани 
у Уговору о пружању комуналних водних услуга, укључујући и документ о Тарифне 
методологије. 
 Члан 36. став 2. потребно је допунити на начин да се дефинише да се цијена воде и 
канализације уврђује у складу са Методологијом за одређивање цијене водоснабдјевања и 
одводње отпадних вода. Методологијом су дефинисани основни принцип, предуслови за 
примјену тарифне методологије. Такође истим документом је прописано који трошкови ће 
се покривати из фиксног, а који из варијабилног дијела цијене водних услуга. 



 У истом члану у ставу 3. потребно је одредити да се начин субвенционирања 
социјално угрожених категорија проводи у складу са Уговором о пружању комуналних 
водних услуга између општине Прњавор и КП „Водовод“ а.д. Прњавор. 
 
 
 
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 
  
 За провођење ове Одлуке нису потребна финансијска средства. 
 
 
 
  
  


