
На основу члана 6. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 124/11 и 100/17) члана 18. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 30. став 1. Одлуке о 
комуналним дјелатностима („Службени гласник Општине Градишка“, бр. 3/13 и 
6/18), члана 28. Уговора о пружању јавних водних услуга број: 02-370-257/17 од 
26.05.2017. године, те чл. 36. и 87. Статута општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, брoj 4/17), Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној дана 27.12.2018. године доноси: 
 

О Д Л У К У 
 

о допунама Одлуке о увођењу субвенција за кориснике 
јавних водних услуга на подручју општине Градишка 

 
                                                            
                                                                   Члан 1 
 
У Одлуци о увођењу субвенција за кориснике јавних водних услуга на подручју 
општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“, број 7/17) у члану 3. 
испред  ријечи: „Право“ додаје се јединица у обостраној загради. 
 
У истом члану иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 
 
„(2) Поред лица из става 1. овог члана право на субвенцију јавних водних услуга 
могу остварити и друга лица корисници социјалне заштите, за која Центар за 
социјални рад утврди да постоји потреба субвенционисања.“   
 
    
                                                                  Члан 2. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
 
 
 
Број: 01-022-584/18                                                            
Дана: 27.12.2018. године                                                       
Градишка   
                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК   
                                                                                 СКУПШТИНЕ OПШТИНЕ                                                                                 
                                                                                      Миленко Павловић 

 

 

 

                                                                        



 
 

   О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 
ПРАВНИ ОСНОВ 
 
 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 6.  Закона о 
комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/11 и 
100/17) којим је прописано да јединица локалне самоуправе одлуком прописује 
могућност субвенционисања цијене комуналних услуга, као и категорије корисника 
субвенције, члана 18. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16)  којим је прописано да јединица локалне 
самоуправе уређује и обезбјеђује обављање комуналних дјелатности на свом 
подручју, члана 30. став 1. Одлуке о комуналним дјелатностима којим је прописано 
да општина одлуком прописује категорије корисника комуналних услуга који 
плаћају субвенционисану цијену и висину субвенција за сваку категорију корисника 
субвенција, те чл. 36. и 87. Статута општине Градишка, којим је прописано да у 
вршењу послова из своје надлежности скупштина доноси Одлуке. 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 
Имајући у виду чињеницу да су досадашњим нормативним рјешењем из Одлуке о 
увођењу субвенција за кориснике јавних водних услуга на подручју општине 
Градишка право на субвенцију могла остварити само лица који су корисници 
сталне новчане помоћи, а да је у питању релативно мали број лица овом Одлуком 
жели се омогућити да право на субвенцију могу користити и друга лица корисници 
социјалне заштите за која Центар за социјални рад оцјени да према социјалном 
стању постоји потреба субвенционисања јавних водних услуга.    
 
 
ПРИЈЕДЛОГ 
 
 Предлаже се Скупштини општине да  Одлуку о допунама Одлуке о увођењу 
субвенција за кориснике јавних водних услуга на подручју општине Градишка 
усвоји у предложеном тексту 

 


