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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. Статута општине Прњавор ("Службени 
гласник општине Прњавор", број 15/17 и 12/18), члана 161. став (2), члана 190. и члана 
205. 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, д о н о с и 

 

ОДЛУКУ  
 

о давању сагласности на Правилник о Методологији за одређивање цијене 
водоснабдијевања и одводње отпадних вода 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Прњавор даје сагласност на приједлог Правилника о 
Методологији за одређивање цијене водоснабдијевања и одводње отпадних вода. 

Члан 2. 

Правилник о Методологији за одређивање цијене водоснабдијевања и одводње 
отпадних вода, саставни дио Уговора о пружању комуналних водних услуга потписаног 
између општине Прњавор и Комуналног предузећа „Водовод“ а.д. Прњавор. 

Члан 3. 

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

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за доношење Одлуке о давању сагласности на Правилник о 
Методологији за одређивање цијене водоснабдијевања и одводње отпадних вода 
садржан је у члану 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. Статута општине Прњавор ("Службени 
гласник општине Прњавор", број 15/17 и 12/18), члана 161. став (2), члана 190. и члана 
205. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор ("Службени гласник општине 
Прњавор", број 21/17, 23/17 и 32/17). 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ  

Чланом 205. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор ("Службени гласник 
општине Прњавор", број 21/17, 23/17 и 32/17), прописано је да акти организација и 
заједница које Скупштина потврђује, односно на које даје сагласност, разматрају се 
према поступку предвиђеном за разматрање приједлога општих аката, с тим што се тај 
акт јединствено разматра и доноси одговарајућа одлука. С обзиром на наведено, 
Правилник о Методологији за одређивање цијене водоснабдијевања и одводње отпадних 
вода, а које је припремило КП „Водовод“ а.д. Прњавор, представља саставни дио горе 
наведене Одлуке. 

Чланом 27. Уговора о пружању комуналних водних услуга Скупштина општине 
има обавезу да донесе Одлуку о давању сагласности на Правилник КП „Водовод“ а.д. 
Прњавор о Методологији за одређивање цијена комуналних водних услуга. 

Приликом присупања израде Одлуке о давању сагласности на Правилник о 
Методологији за одређивање цијене водоснабдијевања и одводње отпадних вода, 
потребно је узети у обзир све аспекте који су садржани у Уговору о пружању комуналних 
водних услуга, укључујући и документ о Тарифној методологије. 

Методологијом за одређивање цијене водоснабдјевања и одводње отпадних вода 
дефинишу се основни принципи као и  предуслови за примјену тарифне методологије. 
Такође, истим документом је прописано је који трошкови ће се покривати из фиксног, а 
који из варијабилног дијела цијене водних услуга. 

Усвајањем ове одлуке, стећи ће се предуслов за приступање изради Одлуке о 
цијенама комуналних водних услуга, који је неопходно донијети у што скоријем року, да 
би се јасно дефинисала цијена водоснабдијевања и одводње отпадних вода искључиво 
по тарифној методологији. 
 
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 
  
 За провођење ове Одлуке нису потребна финансијска средства. 
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