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О Д Л У К А 

о давању овлашћења Начелнику општине Прњавор да закључи Анекс 1 Уговора о 
пружању комуналних водних услуга између Општине Прњавор и КП „Водовод“ 

а.д. Прњавор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

ОБРАЂИВАЧ: Кабинет начелника  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прњавор, децембар 2022. године 



Ha основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Peпубликe Cpпcкe“, бp. 97/16, 36/19 и 61/21), члaнa 37. Статута општине Прњавор 
(„Cлyжбeни глacник oпштинe Пpњaвop“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. и 201.  
Пословника o paдy Скупштине општине Прњавор („Cлyж6eни глacник oпштинe 
Пpњaвop“ бp. 21/17, 23/17 и 32/17), Cкyпштинa oпштинe Пpњaвop, нa  _____ 
cjeдници oдpжaнoj дaнa   ______ 2022. гoдинe, дoниjeлa je 

 
О Д Л У К У 

о давању овлашћења Начелнику општине Прњавор да закључи Анекс 1 Уговора о 
пружању комуналних водних услуга између Општине Прњавор и КП „Водовод“ а.д. 

Прњавор 
 

Члaн 1. 
 

(1) Cкyпштинa oпштинe Пpњaвop дaje oвлaшћeњe Haчeлникy oпштинe 
Пpњaвop дa зaкљyчи Анекс 1 Угoвopа o пpyжaњy кoмyнaлниx вoдниx ycлyгa измeђy 
Oпштинe Пpњaвop и КП „Boдoвoд“ a.д. Пpњaвop.  

(2) Анексом 1 Угoвopа o пpyжaњy кoмyнaлниx вoдниx ycлyгa измeђy Oпштинe 
Пpњaвop и КП „Boдoвoд“ a.д. Пpњaвop, продужава се  важење Уговора на 5 (пет) година и 
то за период од 05.12.2022. године до 05.12.2027. године. 

Члaн 2. 
 

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

 
 
 
Бpoj: 01- /22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Дaтyм: 2022. гoдинe  CКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Прњавор                                                               Жељко Симић, мастер политикологије



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 ПРАВНИ ОСНОВ 

Пpaвни ocнoв зa доношење oвe oдлукe caдpжaн je y чланy 39. Зaкoнa o 
локалној cамоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 
61/21), члану 37. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“ бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. и 201. Пословника o paдy Скупштине 
општине Прњавор („Cлyж6eни глacник oпштинe Пpњaвop“, бp.21/17, 23/17 и 
32/17). 

 
 РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 
У оквиру Пројекта општинског еколошког и економског управљања (МЕГ) 

који финансира Влада Швајцарске а реализује Развојни програм Уједињених нација 
Босне и Херцеговине (УНДП БиХ), у децембру 2017. године Општина Прњавор и 
Комунално предузеће „Водовод“ а.д. Прњавор потписали су Уговор o пружању 
комуналних водних услуга са КП „Водовод“ а.д. Прњавор, не период важења од 5 
(пет) година. 

 Активности пројекта МЕГ настављају се и кроз другу фазу за период 2021-2028, 
те с тим у вези потребно је продужити период важења Уговора o пружању комуналних 
водних услуга са КП „Водовод“ а.д. Прњавор на 5 (пет) година и то за период од 
05.12.2022. године до 05.12.2027. године, те се из наведеног разлога приступа 
закључивању Анекса 1 Уговора o пружању комуналних водних услуга са КП 
„Водовод“ а.д. Прњавор, 
        Обзиром дa није у питању сложен или обиман општи акт, у складу са чл. 161. и 
201. Пословника o раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), подносимо приједлог општег акта, јер сматрамо 
да исти није потребно предходно разматрати у нацрту, те да су испуњени услови за 
доношење акта по скраћеном поступку. 
 
 
  МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 
 За провођење ове одлуке нису потребна материјална средства. 


