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 На основу члана 39. став (2), тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21 ), члана 6. став (1) тачка ђ) Закона 
о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11, 
100/17), члана 11. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, 
број 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20), члана 37. став (2), тачка 2) Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор, број 15/17 и 12/18) 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 __.__.2022. године, доноси  

 
О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Одлуке о субвенционисању трошкова комуналних водних  
услуга социјално угроженим корисницима на подручју општине Прњавор 

 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о субвенционисању трошкова комуналних водних услуга социјално 
угроженим корисницима на подручју општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“ број 6/18 и 2/19), у члану 4. у ставу (2) ријеч: „и“ брише се и додаје се запета. 
 У истом члану у ставу (3) ријечи „а чија су оба родитеља незапослена и немају 
других властитих прихода.“ бришу се, а умјесто тачке додаје се запета. 
 Послије става (4) додају се нови ст. 5. и 6., који гласе:  
„(5) Хранитељске породице, породице са четворо и више дјеце, корисници личне 
инвалиднине, кориснице права на статус родитеља његоватеља и стара лица без примања 
и без породичног старања, 
(6) Корисници стамбених јединица социјалног становања“. 
 

Члан 2. 
  
 Члан 5. став (1) мијења се и гласи: 
„(1) Корисницима субвенције из члана 4. ове Одлуке, одобрава се субвенција од 5 m3 
питке воде и одвођење 5 m3 отпадне воде по домаћинству на мјесечном нивоу, а уколико 
корисници субвенције из члана 4. ове Одлуке, нису прикључени на јавну канализациону 
мрежу, одобрава се субвенција од 7 m3 питке воде.“ 
 

Члан 3. 
 

У члану 9. став (2) на крају текста умјесто тачке, ставља се запета и додаје: „ 
,уколико не дође до промјене које утичу на стечено право на субвенцију комуналних 
водних услуга из става (1) ове Одлуке, Јавна установа Центар за социјални рад Прњавор 
ће по службеној дужности продужити рјешење о субвенционисању.“ 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 
 
Број:01-___-___/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:__.__.2022. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Прњавор   Жељко Симић, мастер политикологије 

  
 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

ПРАВНИ ОСНОВ 
 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 39. став 2), тачка 2) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 
и 61/21), члану 6. став (1) тачка ђ) Закона о комуналним дјелатностима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 124/11 и 100/17), члану 11. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20), члану 37. став 
(2), тачка 2) Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор, број 
15/17 и 12/18) 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). 

Одредбама члана 39. став (2), тачка 2) Закона о локалној самоуправи, члана 37. 
став (2), тачка 2) Статута општине Прњавор и члана 161. Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор, прописано је између осталог да скупштина општине доноси одлуке. 

Одредбом члана 6. став (1) тачка ђ) Закона о комуналним дјелатностима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/11), прописано је да јединица локалне 
самоуправе својом одлуком детаљније прописује, између осталог, могућност 
субвенционисања цијене комуналних услуга, категорије корисника субвенције и услове 
субвенционисања, а одредбом члана 11. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник Републике Српске“, број 37/12 и 90/16), прописано је да јединица локалне 
самоуправе својом одлуком, у складу са потребама становништва, може да утврди и 
друга права и услуге, услове и критеријуме за њихово остваривање, као што је између 
осталог, субвенционисање комуналних трошкова сиромашним породицама. 

Чланом 201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), прописано је да 
уколико није у питању сложен или обиман општи акт, за који је законом или другим 
прописом предвиђена јавна расправа, предлагач може уз образложење, поднијети 
приједлог општег акта по скраћеом поступку, иако акт претходно није разматран у 
нацрту. 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
   

Скупштина општине Прњавор донијела Одлуку о субвенционисању трошкова 
комуналних водних услуга социјално угроженим корисницима на подручју општине 
Прњавор као и Одлуку о измјенама  и допунама Одлуке о субвенционисањеу трошкова 
комуналних водних услуга социјално угроженим корисницима на подручју општине 
Прњавор. 

Пројектом општинског, еколошког и економског развоја (МЕГ) предвиђено је да 
се остваре позитивни ефекти реализације Одлуке о субвенционисању трошкова 
комуналних водних услуга, те да се поред испуњености елемената постојећег програма 
субвенционисања, прошири круг корисника на минимално двије социјално искључене 
категорије те да буде примијењен у пракси, како би коришћење водних услуга било 
доступно што већем броју корисника, а нарочито корисницима који се налазе у стању 
социјалне потребе. 
 Сматрамо да је потребно проширити кaтегорију корисника права и услуга Центра 
за социјални рад, поред постојећих категорија (корисници права на новчану помоћ у 
складу са Законом о социјалној заштити, породице којима је изречена мјера надзора над 
вршењем родитељског права у складу са Породичним законом, уколико су сви чланови 
домаћинства незапослени и немају других властитих прихода, корисници права додатка 
на дјецу у којима су оба родитеља незапослена, породице у којима је код једног или више 
дјеце Стручна комисија за процјену потреба и усмјеравања дјеце и омладине са 



сметњама у развоју утврдила физичке, менталне, чулне и комбиноване сметње у складу 
са Законом о социјалној заштити без обзира да ли су чланови домаћинства незапослени 
и немају других властитих прихода), и на нове категорије корисника субвенције као што 
су: хранитељске породице, породице са четворо и више дјеце, корисници личне 
инвалиднине, кориснице права на статус родитеља његоватеља и стара лица без примања 
и без породичног старања и корисници стамбених јединица социјалног становања.  
 Такође, предлаже се и промјена износа субвенције на начин да ће се уместо 
досадашњег обрачуна од 4 m3 питке воде обрачунавати 5 m3 питке воде, а досадашњи 
обрачун одвођења 4 m3 отпадне воде обрачунаваће се у износу од  5 m3 отпадне воде по 
домаћинству на мјесечном нивоу. Уколико корисници нису прикључени на јавну 
канализациону мрежу, одобриће се субвенција од 7 m3 питке воде. 
 Одлука ће се допунити и одредбом која се односи на кориснике код којих није 
дошло до промјене које утичу на стечено право на субвенцију комуналних водних 
услуга, Јавна установа Центра за социјални рад ће по службеној дужности извршити 
продужење постојећег рјешења о субвенционисању. 
  Kако је у конкретном случају ријеч о само пар измјeна и допуна већ постојеће 
одлуке, 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 
овај приједлог општег акта, јер сматрамо да исти није потребно претходно разматрати у 
нацрту, те да су испуњени услови за доношење акта по скраћеном поступку. 
 Имајући у виду наведено, предлажемо доношење ове одлуке.  

 
МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 

 
 За провођење ове Одлуке биће обезбијеђена средства у Буџету општине Прњавор 

у оквиру Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности. 
 
 
 
 
 
 
 

 


