
                                                                                                          ПРИЈЕДЛОГ 
 
На основу члана 39. став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи  (''Службени гласник 
Републике Српске'' број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 20. Закона о комуналним 
дјелатностима  (''Службени гласник Републике Српске'' број: 124/11 и 100/17) и члана 27. 
Статута града Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник града Зворник'' број 5/17), 
Скупштина града Зворник на 15. редовној сједници одржаној 23. новембра 2022. године, 
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА МЕТОДОЛОГИЈУ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦИЈЕНА 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПРОИЗВОДЊЕ И ИСПОРУКЕ ВОДЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊА И 
ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА 

  
I 

Даје се сагласност на Методологију за одређивање цијена комуналних услуга производње 
и испоруке воде и пречишћавања и одвођења отпадних вода број 4284 од 15.11.2022. 
године, коју је усвојио Надзорни одбор АД ''Водовод и комуналије'' Зворник на сједници 
одржаној 15.11.2022. године. 

   
II 

Саставни дио ове одлуке је Методологија за одређивање цијена комуналних услуга 
производње и испоруке воде и пречишћавања и одвођења отпадних вода број 4284 од 
15.11.2022. године. 

 
III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 

Образложење уз приједлог одлуке 
 
Правни основ 
Правни основ за доношење одлуке је садражан у члану 39. став 1. тачка 11. Закона о 
локалној самоуправи и члану 20. Закона о комуналним дјелатностима којим је прописано 
да сагласност на цијене комуналних услуга даје надлежни орган јединице локалне 
самоуправе. 
Разлози за доношење 
АД ''Водовод и комуналије'' Зворник је Граду Зворник поднио захтјев за давање 
сагласности на  Методологију за одређивање цијена комуналних услуга производње и 
испоруке воде и пречишћавања и одвођења отпадних вода број 4284 од 15.11.2022. 
године. 
Израда Методологије за одређивање цијена комуналних услуга производње и испоруке 
воде и пречишћавања и одвођења отпадних вода (у даљем тексту: Методологија) 
произашла је из потребе да се финансирање дјелатности комуналног предузећа  
успостави на јасним економским принципима пословања, који требају осигурати пуно 
покриће трошкова и постизање самоодрживости предузећа.  
Циљ Методологије је да се поставе основе будућег начина формирања цијена услуга 
производње и испоруке воде и пречишћавања и одвођења отпадних вода,а којим ће се 
задовољити обавеза прописана чланом 20. став 2. Закона о комуналним дјелатностима да 
се цијеном комуналних услуга обезбиједе средства за покриће укупних расхода даваоца 
комуналних услуга и унапређење постојећих комуналних објеката и уређаја. 
Према Методологији цијена комуналних услуга састоји се од два дијела:  

- фиксног дијела, који није везан за потрошњу корисника и обрачунава се свим 
корисницима, а служи за покриће трошкова замјеневодомјера, санације и 
реконструкције водоводне и канализационе инфраструктуре и 



- варијабилног дијела, који приказује цијену утрошене воде по м3, односно цијену 
испуштене воде по м3. 

Фиксни и варијабилни дио чине јединствену цијену комуналне услуге. 
Као основа за израду овог документа коришћена је Методологија за одређивање цијене 
услуга водоснабдијевања и канализације у Босни и Херцеговини. 
Сматрам да приједлог одлуке усклађен са Одлуком о комуналном реду и Законом о 
комуналним дјелатностима и да је оправдан захтјев за наведено повећање комуналних 
услуга, па предлажем скупштини усвајање одлуке.  
 
                     ОБРАЂИВАЧ        ПРЕДЛАГАЧ 
АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ ЗВОРНИК           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ ЗВОРНИК    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦИЈЕНЕ 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 
ПРОИЗВОДЊЕ И ИСПОРУКЕ ВОДЕ И 

ПРЕЧИШЋАВАЊА И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  
 

 
 
 
 
 

Зворник, новембар 2022. године 
 
 
 
 
 



На основу члана 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 75/04 и 78/11) и члана 47. Статута АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ 
Зворник, Надзорни одбор АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник на сједници 
одржаној дана 15.11.2022.године, доноси 
 

МЕТОДОЛОГИЈУ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦИЈЕНЕ 
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

ПРОИЗВОДЊЕ И ИСПОРУКЕ ВОДЕ И 
ПРЕЧИШЋАВАЊА И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА 

 
1. Увод 

Израда Методологије за одређивање цијена комуналних услуга производње и 
испоруке воде и одвођења отпадних вода произашла је из потребе да се 
финансирање дјелатности комуналног предузећа (у даљем тексту: КП) успостави 
на јасним економским принципима пословања, који требају осигурати пуно 
покриће трошкова и постизање самоодрживости предузећа. Циљ Методологије је 
да се поставе основе будућег начина формирања цијена услуга производње и 
испоруке воде и пречишћавања и одвођења отпадних вода. 
Као основа за израду овог документа коришћена је „Методологија за одређивање 
цијене услуга водоснабдијевања и канализације у Босни и Херцеговини“ чију 
израду је наручио и финансирао Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у 
оквиру пројекта GoALWaSH.  

2. Постојећи законски оквир 
Законски оквир који дефинише и прописује начин организације и управљања 
комуналним услугама производње и испоруке воде и пречишћавања и одвођења 
отпадних вода (водним услугама) у јединицама локалне самоуправе (у даљем 
тексту: ЈЛС) чине Закон о комуналним дјелатностима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/11 и 100/17), Закон о заштити 
потрошача у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број: 
6/12, 63/14, 18/17 и 90/21), Закон о облигационим односима Републике Српске 
(„Службени лист СФРЈ“, број: 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89 и 
„Службени гласник Републике Српске“, 17/93, 3/96, 39/03 и74/04) и Закон о 
локалној самоуправи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, 36/19 и 61/21). 
Према Закону о комуналним дјелатностима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 124/11 и 100/17), цијеном комуналних водних услуга се 
обезбјеђују средства за покриће укупних расхода даваоца комуналне услуге и 
унапређивање постојећих комуналних објеката и уређаја, према нормативима и 
стандардима у комуналним дјелатностима и тржишним цијенама улазних 
трошкова.  
Цијену комуналне услуге утврђује давалац комуналне услуге, а сагласност на 
цијену даје надлежни орган ЈЛС. Законом је такође утврђено да, ако надлежни 
орган ЈЛС не да сагласност јавном предузећу на утврђену цијену комуналне услуге 
и тиме доведе у питање пружање услуга корисницима, ЈЛС може из свог буџета 
надокнадити разлику између постојеће и економске цијене комуналне услуге. 



Предметна Методологија неће дерогирати нити једну постојећу законску обавезу у 
области финансијског / рачуноводственог извјештавања, нити ће извршити било 
какву измјену надлежности, одговорности и/или пореметити затечено стање у 
погледу обављања послова у области комуналних послова. 

3. Основни принципи и мјере за њихово постизање 
Методологија за одређивање цијена водних услуга се заснива на примјени 
неколико кључних принципа: 

 Принцип „корисник плаћа“ - Цијену воде за све категорије потрошача је 
потребно кроз одређени прелазни период изједначити. Пословним 
плановима предузећа предвидјети да се у периоду од 3-5 година цијена воде 
за све категорије потрошача изједначи, чиме ће се прекинути постојеће 
субвенционирање једне категорије потрошача (физичке особе) од стране 
друге категорије (правне особе). 

 Принцип правичности и једнакости - Резолуцијом УН 64/292 од 
28.7.2010. године је дефинисано човјеково право на воду, право свакога на 
довољне количине сигурне, прихватљиве и физички доступне воде за 
властито кориштење и кориштење у домаћинству по цијени која се може 
платити. Овај принцип обавезује ЈЛС да осигурају воду под једнаким 
условима свим својим становницима, укључујући насељена подручја која 
нису у систему јавног водоснабдијевања. 

 Принцип приуштивости – Овај принцип омогућава да се одреди највиша 
могућа цијена услуге коју просјечна породица може мјесечно платити из 
својих укупних прихода и са просјечном потрошњом по особи. Одређивање 
стопе приуштивости могуће је извршити на два начина: 
 
 Поставити границу приуштивости на 4 % укупних просјечних мјесечних 

прихода домаћинства за рачун за комуналне услуге производње и 
испоруке воде и пречишћавања и одвођења отпадних вода (за цијело 
домаћинство, не за појединца) у складу са праксама које су углавном 
везане за пројекте који се финанцирају из страних извора финанцирања. 
При дефинисању укупних прихода породице, потребно је укључити не 
само плате остварене у јавном или приватном сектору већ и директне 
или индиректне приходе из пољопривреде, туризма, пружања малих 
услуга, издавања стамбених и пословних простора, приходе од родбине 
која живи у дијаспори и сл. 
 

 Поставити границу приуштивости на основу израчуна укупних трошкова 
по кориснику комуналних услуга производње и испоруке воде и 
пречишћавања и одвођења отпадних вода (појединцу/становнику, не 
домаћинству) у односу на бруто национални доходак (БНД) по 
становнику (%). Препоручена граница приуштивости за системе без 
пречишћавања отпадне воде је 1,5 %, а за системе са постројењем за 
пречишћавање отпадних вода је 2 %. При процјени просјечне потрошње 
воде по особи потребно је користити податке из претходне године 
(укупно фактурисана количина воде у току године за домаћинства 
подијељена са стварним или процијењеним бројем становника који 



користе услугу производње и испоруке воде). Ово свакако значи да се 
при изради пословних планова и захтјева за промјеном цијене у истима 
морају навести претходни подаци о просјечној потрошњи, БНД-у и 
горњој граници приуштивости .1 

За кориснике који не могу да плате властити рачун за водне услуге, ЈЛС требају 
осигурати средства за субвенционирање водних услуга ових категорија корисника.  
Начин субвенционирања водних услуга треба да изабере сама ЈЛС, те да се 
количина воде чије би плаћање било субвенционирано по особи ограничи на 
највише  
3 м3 воде мјесечно. 
 

 Принцип очувања природних ресурса (начело еколошке ефикасности) - 
Једним дијелом ово начело се већ поштује примјеном дефинисаних накнада 
за воду (водне накнаде за кориштење површинских и подземних вода, 
накнаде за заштиту вода, и др.). За ЈЛС које оскудијевају са изворима воде 
није препоручљиво увођење додатних општих накнада већ се предлаже 
примјена растућих блок тарифних модела (чак и на сезонској основи у 
случају неравномјерне оскудице воде). На тај начин ће свака прекомјерна 
потрошња бити дестимулисана већом цијеном од основне потрошње. За 
такве случајеве предлаже се блок тарифни модел са јединичном цијеном 
која покрива трошкове у пуном износу за почетних 5 м3 потрошње воде по 
особи, 50 % увећану за наредних 5 м3 потрошње воде, те 100 % увећану за 
сваки наредни м3. У случају појаве већих прихода од односних трошкова 
примјеном ове тарифе, предлаже се да се исти усмјере у активности 
смањења губитака у мрежи или уопштено у побољшање квалитете услуге. 

 Принцип покривања трошкова - Начело од изузетне важности и темељ за 
досљедну примјену и пуно разумијевање свих трошкова који се односе на 
водне услуге (производњу и испоруку воде и пречишћавање и одвођење 
отадних вода). Постојеће стање је такво да се довољно добро евидентирају и 
узимају у обзир редовни оперативни трошкови, али се као посебан проблем 
намеће неодговарајући однос према амортизацији сталних средстава и 
посљедично томе инвестицијском одржавању. 

 Принцип економске ефикасности - Начело од изузетног значаја за 
унапређење успјешности сектора водних услуга (производње и испоруке 
воде и пречишћавања и одвођења отпадних вода) у БиХ. Од нивоа 
поштовања овог принципа заправо зависи постизање главног циља 
методологије за одређивање цијена, а то је постизање самоодрживости 
водних услуга. 
 

4. Предуслови за примјену методологије за одређивање цијене  
комуналних услуга производње и испоруке воде и  
пречишћавања и одвођења отпадних вода 
 

                                                 
1 Приуштивост је показатељ могућности за нове инвестиције у сектору односно покривање тих 
трошкова из цијене услуга, а не ограничење које треба поштовати при одређивању цијене независно 
од висине трошкова пружања ових услуга. 



Тренутно се у већини КП у БиХ књижење насталих трошкова најчешће врши на 
позицији цијелог предузећа, умјесто на мјесту настанка тј. дефинисаном 
трошковном центру (производња и испорука воде, пречишћавање и одвођење 
отпадних вода, заједничке службе, остало и сл.). Сва књиговодствена евиденција се 
најчешће води на нивоу КП као цјелине и тако се исказују приходи, трошкови и 
финанцијски резултат. Не води се системска евиденција о томе на које се услуге 
или активности конкретно односе појединачни трошкови (или приходи), чак ни 
стална средства се не воде аналитички према трошковним центрима. 

За потребе одређивања економске цијене услуга неопходно је раздвојити 
трошковне центре минимално на производњу и испоруку воде и пречишћавање и 
одвођење отпадних вода (као засебне рачуноводствене јединице), као и књижити 
посебно (индиректне) трошкове трошковног центра „заједничке службе“ попут 
Службе рачуноводствено-књиговодствених и финансијских послова, Комерцијалне 
службе, Службе административно правних послова, управе и слично. Заједничке 
службе не остварују властите приходе, али у свом дјеловању имају важну улогу, јер 
обезбјеђују услове за рад осталих трошковних центара. Оне опслужују трошковне 
центре који зато требају финансирати трошковни центар заједничке службе. 

Ове индиректне трошкове је затим потребно распоредити према „кључу“ 
који се утврђује на основу директних трошкова трошковних центара и то: 

 Плате запослених; 
 Броја запослених; 
 Амортизације и 
 Осталих оперативних трошкова (електрична енергија, одржавање опреме, 

осигурање и др.). 
Основни параметри на темељу којих се врши распоред индиректних трошкова 
исказани су као постотак учешћа заједничких служби у појединим трошковним 
центрима. ¨Кључ¨ за расподјелу индиректних трошкова мора бити донесен уз 
сагласност свих радних јединица. 
Овакво одређивање трошковних центара у КП ће омогућити раздвајање трошкова 
услуга производње и испоруке воде од услуга пречишћавања и одвођења отпадних 
вода, те од других услуга уколико их предузеће пружа.  
На примјер, сљедеће директне трошкове, треба књижити искључиво на трошковне 
центре, по могућности на што нижем нивоу (Трошковни центар „Производња и 
испорука воде“ на подгрупе „Производња воде“ и „Испорука воде“; трошковни 
центар „Пречишћавање и одвођење отпадних вода“ на подгрупе „Прикупљање и 
одвођење отпадних вода“, односно „Прикупљање и одвођење оборинских вода“, 
као и трошковни центар „Пречишћавање отпадних вода“ и сл.): 

 Плате и накнаде запослених у оквиру трошковних центара производња и 
испорука воде, односно пречишћавање и одвођење отпадних вода, те 
запослених у свим другим трошковним центрима укључујући и заједничке 
службе; 

 Амортизацију сталних средстава (према функцији коју стално средство 
има); 

 Трошкове електричне енергије; 
 Трошкове горива и мазива; 
 Трошкове репроматеријала из мјесечног извјештаја робног књиговодства; 



 Трошкове регистрације и осигурања возила на које се односи; 
 Трошкове одржавања средстава на које се односе и 
 Уговоре о дјелу које су склопиле пословне јединице и сл. 

Финансијске трошкове настале подизањем и враћањем кредитних средстава такође 
треба књижити према мјесту настанка, односно функцији у коју су дата средства 
утрошена. 
За покривање трошкова неопходно је укључити: 

 Оперативне трошкове, односно трошкове настале директно вођењем 
пословних активности (трошкове радне снаге, енергије, текућег одржавања, 
хемикалија и сл.); 

 Трошкове амортизације (трошкове инвестицијског одржавања – на примјер: 
правилном примјеном ће се годишње у просјеку замијенити 2 % цјевовода). 

Треба свакако размотрити и укључивање наредних трошкова, не нужно у почетном 
периоду имплементације нове структуре цијена, али свакако би то требао бити 
дугорочни циљ: 

 Економски трошкови ресурса, који се односе на изгубљену вриједност воде 
за друге могуће намјене, 

 Трошкови утицаја на животну средину и 
 Остали трошкови као што су трошкови који се односе на изградњу 

потребних рачуноводствених и других информацијских система, развој 
људских ресурса у мјери потребној за одрживост пружања услуга, 
мониторинг и евалуацију (укључујући и benchmarking), планирање и развој 
потребних стратегија и др. 
Свакако треба нагласити везу између фиксних и варијабилних трошкова. 

Кључно питање јесте уствари како ове двије врсте трошкова уградити у структуру 
цијена, а да буду задовољени раније наведени принципи. О томе говори наредно 
поглавље у којем се даје приједлог структуре цијена и начина прорачуна исте. 

 
5. Приједлог структуре цијена и начина прорачуна цијена 

Након уводних објашњења предуслова за одређивање цијена, у наставку је 
приказан начин одређивања цијена за услуге производње и испоруке воде и 
пречишћавања и одвођења отпадних вода према корацима, како слиједи: 

 Израда биланса успјеха и биланса стања по трошковним центрима 
У првом кораку КП треба биланс успјеха за цијело предузеће подијелити према 
трошковним центрима. На нивоу КП, дефинисани трошковни центри су: 
производња и испорука воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода, заједничке 
службе, остало. Остало се односи на поједине услуге која поједина предузећа врше 
попут прикупљања отпада, пијаца, одржавање јавних површина и др. Када 
директна подјела трошкова није могућа на трошковне центре или би директна 
подјела трошкова била повезана с изузетним напором, подјела може услиједити 
путем кључа. Кључеви се требају користити што мање, те их треба актуализирати 
на годишњој основи. Кључеви су посебно корисни код заједничких служби. 
Трошковни центри се требају посматрати као да су одвојена предузећа, јер сваки од 
њих генерише трошкове који требају бити покривени из цијене услуга. 

 Прорачун калкулаторних трошкова 



Након што је завршена подјела биланса успјеха, потребно је препознати расходе 
који су једнаки трошковима. Ови трошкови се називају оперативним трошковима и 
служе за одређивање цијене услуге. Поред ових трошкова који се преузимају из 
финансијског рачуноводства, потребно је израчунати трошкове који су својствени 
трошковном рачуноводству, а називају се другачијим и додатним трошковима. То 
је првенствено калкулаторна амортизација. 
Калкулаторна амортизација се рачуна на начин да се у првом кораку израчуна 
поновни трошак набавке. Овај поновни трошак набавке се усклађује за 
застаријевање (физичко застаријевање), технолошко (функционално) застаријевање 
и економско застаријевање као и за еколошке факторе. Ово је шири појам од 
амортизације имовине. Поновни трошак набавке се утврђује на начин да се 
процијени трошак изградње или стицања модерног еквивалента имовине. Имовину 
је потребно подијелити на значајне компоненте. Калкулаторна амортизација се 
рачуна на начин да се овај износ подијели са преосталим корисним вијеком 
употребе средстава. 
Овај износ не мора одговарати износу амортизације који је обрачунат у 
финанцијском рачуноводству, с тим да је овдје циљ одржавање имовине кроз њену 
замјену, док у финанцијском рачуноводству амортизација може бити условљена 
пореским и другим прописима. Метода који се користи у обрачуну је линеарна 
метода. 
Након што се заврши обрачун свих додатних и другачијих трошкова врши се 
сабирање свих трошкова из финансијског рачуноводства. Резултат су укупни 
трошкови сваког појединог трошковног центра. Ово је уједно прва фаза 
трошковног рачуноводства, која се назива рачуноводство трошкова према врстама. 

 Подјела трошкова на директне и индиректне 
Трошкови који су претходно израчунати служе као основа за обрачун цијена 
производње и испоруке воде и пречишћавања и одвођења отпадних вода у текућем 
периоду, а требају се базирати на најмање последњем завршеном извјештајном 
периоду. Препорука је да се обрачун базира на просјечној вриједности трошкова из 
последња три извјештајна периода. Трошкове је у наредном кораку потребно 
подијелити на директне и индиректне (опште) и фиксне и варијабилне. Трошкови 
се у обрачунском листу дијеле што је више могуће директно на припадајућа мјеста 
(директни трошкови), те се сви директни трошкови уписују у збирном износу. 
Индиректни трошкови се дијеле према кључу. Претходно израчунате директне 
трошкове у овом кораку потребно је додијелити на подгрупе сваког главног 
трошковног центра. За распоред трошкова заједничке службе и трошкова техничке 
службе се користе кључеви за расподјелу (пропорција, постотак, тачан износ и 
слично). Ови трошкови се према кључу дијеле такође на подгрупе главних 
трошковних центара. У коначници сви општи трошкови улазе у обрачун цијене 
услуге. Односно, трошковима директног материјала се додају трошкови 
заједничког материјала, директног рада, трошкови заједничког рада, томе се додају 
трошкови заједничких служби те се на тај начин добије укупан износ трошкова 
појединог трошковног центра.  

 Подјела трошкова на фиксне и варијабилне 
Трошкове у наредном кораку треба подијелити на фиксне и варијабилне. КП у 
правилу има: 



 високе фиксне трошкове, ниске фиксне приходе, 
 ниске варијабилне трошкове / високе варијабилне приходе. 

Фиксни трошкови укупно, у правилу чине значајан дио укупних трошкова КП.  
 Прорачун цијена водних услуга 

1. Обрачун цијене за услугу производње и испоруке воде 
Укупна цијена услуге производње и испоруке воде се састоји од: 

 Фиксног дијела цијене којег чине: 
o Накнада за замјену водомјера и  
o Накнада за санацију и реконструкцију изграђене водоводне 

инфраструктуре. 
 Варијабилног дијела цијене који је повезан са потрошњом. 

 
1.1. Прорачун фиксног дијела цијене за услугу производње и испоруке воде 

1.1.1. Прорачун накнаде за замјену водомјера 
Накнада за одржавање водомјера у фиксном дијелу цијене за услугу производње и 
испоруке воде има за циљ покривање основних трошкова мјерења потрошене воде, 
тј. свих водомјера на водоводном систему, а износ накнаде за корисника услуге је 
одређен припадајућим водомјером, његовим особинама, односно његовом 
величином и номиналним протоком. Ова накнада треба да покрива трошкове 
законом прописане обавезе КП да након пет (5) година замијени кориснички 
водомјер, као и трошкове одржавања корисничког водомјера у износу који 
одговара стварним трошковима за сваки водомјер појединачно. Обрачун фиксне 
накнаде за замјену водомјера се спроводи кориштењем калкулације еквивалентних 
бројева, односно на идентичан начин како то раде водоводна предузећа и њихове 
јединице локалне самоуправе у државама Западне Европе (Аустрија, Њемачка, 
Швицарска и др.). 
За обрачун је потребно утврдити еквивалентне бројеве (однос). Еквивалентни 
бројеви указују на то колики се износ трошка амортизације водомјера односи на 
водомјер једног профила у односу на водомјер другог профила независно од врсте 
водомјера. Потребан износ за замјену водомјера се рачуна на начин да се израчуна 
амортизација водомјера. Предуслов је да се водомјери књиже и исказују у 
финансијским извјештајима као дуготрајна материјална имовина, што је уједно и 
захтјев из МРС 16 – Некретнине, постројења и опрема. Годишњи износ који је 
потребан за замјену водомјера треба да одговара амортизацији водомјера који су 
претходно признати као дуготрајна имовина. Амортизација водомјера се рачуна на 
начин да се укупна вриједност водомјера подијели са корисним вијеком употребе 
(односно са годинама након којих се врши замјена). 
Поступак калкулације путем еквивалентних бројева се састоји од слиједећег: 

 Утврђивања врсте водомјера, 
 Утврђивања профила и номиналног протока водомјера за прорачун 

еквивалентног броја, 
 Утврђивања постојећег броја водомјера по сваком профилу, 
 Утврђивања набавне цијене сваког водомјера, 
 Утврђивање укупног износа трошкова амортизације свих водомјера, 



 Утврђивања фактора еквиваленције, на начин да се одреди профил 
водомјера који ће се користити као базна величина и који ће се стављати 
у однос сваким профилом за исту врсту водомјера засебно, 

 
 
 
¹ Базни водомјер је онај профил водомјера који је најзаступљенији у укупном броју 
водомјера 

 Утврђивање еквивалентног броја водомјера на начин да се број 
водомјера множи са фактором еквиваленције, 

 
 

 Распоређивање фиксних трошкова амортизације водомјера на укупан број 
еквивалентних водомјера да би се добила еквивалентна вриједност - то је иста 
вриједност (изједначена вриједност) за све врсте водомјера, 

 
 

 Утврђивање накнаде на годишњем нивоу по сваком профилу водомјера (без 
обзира на врсту водомјера) на начин да се изједначена еквивалентна 
вриједност множи са фактором еквиваленције, како би се добио износ накнаде 
по сваком водомјеру (на годишњем нивоу). 

 

 
 
 Утврђивање мјесечне накнаде по водомјеру, која је исправљена за удио 

зонских водомјера, а која се рачуна на начин да се износ годишње накнаде по 
водомјеру подијели са 12. 
 

 
Путем увођења еквивалентног броја, рјешава се питање неједнаког 

оптерећења трошковима амортизације по водомјерима различитих профила, 
номиналног протока и врста. Профил водомјера који преовладава у водоводном 
систему (на примјер: код механичких водомјера су они профила 3/4" (20 мм) и 
номиналног протока Q3=4 м3/х) најчешће представља односну величину и добија 
еквивалентни број 1. Према приказаној калкулацији путем еквивалентних бројева 
већи и скупљи профили водомјера добивају веће еквивалентне бројеве, што значи 
да водомјер са већим профилом и номиналним протоком узрокује и веће 
појединачне трошкове замјене водомјера, односно одржавања мјерног мјеста. 
Еквивалентни бројеви омогућавају да се водомјерима неовисно о врсти, профилу и 
номиналном протоку, додијеле припадајући износи укупних трошкова 
амортизације водомјера. Математички се неједнаки производи, у овом случају 
водомјери различитих врста, профила и номиналних протока, изједначе у 

 
 

 
 



калкулацији, али се путем еквивалентних бројева трошкови амортизације 
равноправно додијеле онима који их у највећој мјери узрокују. Управо због 
кориштења калкулације еквивалентних бројева, овај израчун се може примијенити 
код водомјера различитих врста и профила, који су у корелацији са номиналним 
протоком (измјереном количином воде), јер водомјери већег профила, односно 
већег номиналног протока узрокују и веће трошкове. Износ фиксних трошкова 
амортизације водомјера се након овог обрачуна додјељује различитим врстама 
водомјера тако да свака врста водомјера добија јединствену фиксну цијену, 
односно фиксну накнаду за замјену водомјера која се плаћа независно од потрошње 
воде.  

Осим овог трошка, приједлог је да се трошкови уградње и одржавања 
зонских водомјера и водомјера на извориштима распореде на све кориснике услуга 
и тако придодају претходно израчунатом износу. 

Приливи прикупљени по овом основу се морају књижити на одвојеном 
конту, те се не смију користити за било које друге сврхе него искључиво за замјену 
водомјера, односно одржавање мјерног мјеста. Пожељно је да се износ 
прикупљених новчаних средстава исказује на одвојеном конту, одвојеном 
банковном рачуну или подрачуну. 

Корисници услуга у објектима колективног становања 
Када су у питању стамбени објекти у којима се са заједничког водомјера 

снабдијева више стамбених јединица / потрошачких мјеста, износ накнаде за 
замјену заједничког водомјера се рачуна према профилу уграђеног водомјера на 
улазу у стамбени објекат и дијели пропорционално броју стамбених јединица / 
потрошачких мјеста. 
1.1.2. Прорачун накнаде за санацију и реконструкцију изграђене водоводне 

инфраструктуре  
Накнада за санацију и реконструкцију сталних средстава у фиксном дијелу 

цијене за комуналну услугу производње и испоруке воде има за циљ покривање 
основних трошкова обнављања постојеће инфраструктуре којом се корисницима 
услуга пружају услуге производње и испоруке воде, а износ накнаде за корисника 
услуге је одређен његовим прикључком на водоводни систем и потребом за 
одговарајућом количином воде коју осигурава профил прикључне (доводне) 
цијеви. Већа потреба корисника услуге за водом захтијева и већи профил 
прикључне цијеви, односно већа је потреба за изградњом одговарајуће 
инфраструктуре на водоводном систему (доводних цијеви, резервоара, пумпних 
станица и сл.). Ова накнада треба да покрива трошкове законом прописане обавезе 
КП да редовно и у континуитету обнавља изграђену инфраструктуру (стална 
средства) у износу који одговара стварним трошковима њене набавке. Обрачун 
фиксне накнаде за санацију и реконструкцију изграђене инфраструктуре се такође 
спроводи кориштењем калкулације еквивалентних бројева, односно на идентичан 
начин како то раде водоводна предузећа и њихове јединице локалне самоуправе у 
државама Западне Европе (Аустрија, Њемачка, Швицарска). 

За обрачун је потребно утврдити еквивалентне бројеве (однос). 
Еквивалентни бројеви указују на то колики се износ амортизације изграђене 
водоводне инфраструктуре односи на прикључну цијев једног профила и 
номиналног протока у односу на прикључну цијев другог профила и номиналног 



протока. Потребан износ за санацију и реконструкцију се рачуна на начин да се 
израчуна укупна амортизација изграђене инфраструктуре водоводног система. 
Предуслов је да се изграђена водоводна инфраструктура исказује у финансијским 
извјештајима као дуготрајна материјална имовина, што је уједно и захтјев из МРС 
16 – Некретнине, постројења и опрема. Годишњи износ који је потребан за 
санацију и реконструкцију треба да одговара амортизацији изграђене водоводне 
инфраструктуре која је претходно призната као дуготрајна имовина. Амортизација 
изграђене водоводне инфраструктуре се рачуна на начин да се укупна вриједност 
свих сталних средстава (пумпне станице, препумпне станице, резервоари, 
растеретне коморе, водоводна мрежа, опрема и др.) подијели појединачно са 
корисним вијеком употребе (односно са годинама након којих се врши замјена). 

Поступак калкулације накнаде за санацију и реконструкцију изграђене 
инфраструктуре (сталних средстава) путем еквивалентних бројева се састоји од 
сљедећег: 

1. Утврђивање калкулаторне амортизације за изграђену инфраструктуру 
(из „помоћне“ књиге сталних средстава) која припада трошковном 
центру производња и испорука воде, 

2. Утврђивања профила и номиналног протока прикључних цијеви за 
обрачун накнаде за санацију и реконструкцију изграђене 
инфраструктуре, 

3. Утврђивање фактора еквиваленције на начин да се одреди профил 
прикључка који ће се користити као базна величина и који ће се 
стављати у однос са сваким профилом прикључка засебно. 

 
 
 

2 Профил базног прикључка је онај профил прикључка који је најзаступљенији у 
укупном броју прикључака 
 Утврђивање броја еквивалентних прикључака на начин да се број прикључака 

на водоводни систем множи са фактором еквиваленције. 
 

 
 
 Распоређивање фиксних трошкова амортизације изграђене инфраструктуре на 

укупан број еквивалентних прикључака да би се добила еквивалентна 
вриједност - то је иста вриједност (изједначена вриједност) за сваки прикључак 
на водоводни систем. 
 

 
 
 Утврђивање накнаде на годишњем нивоу по сваком профилу прикључка на 

водоводни систем посебно, на начин да се изједначена еквивалентна 
вриједност множи са фактором еквиваленције, да би се добио износ по сваком 
прикључку (на годишњем нивоу). 

 



 

 
 
 Утврђивање мјесечне накнаде за санацију и реконструкцију изграђене 

инфраструктуре, а која се рачуна на начин да се износ годишње накнаде по 
прикључку подијели са 12. 
 

 
 

Путем увођења еквивалентног броја рјешава се питање неједнаког оптерећења 
трошковима по различитим димензијама прикључне цијеви на водоводни систем. 
Врста прикључне цијеви која превладава у водоводном систему је профила 3/4" (20 
мм) и протока Q = 4,0 м3/х, најчешће представља односну величину и добива 
еквивалентни број 1. 

Према приказаној калкулацији путем еквивалентних бројева већи и скупљи 
прикључци на водоводни систем, који имају потребу за већим количинама воде (на 
примјер: индустрија) добијају веће еквивалентне бројеве, што значи да прикључна 
цијев са већим профилом и већим номиналним протоком узрокује и веће 
појединачне трошкове санације и реконструкције изграђене инфраструктуре 
(сталних средстава) водоводног система. Еквивалентни бројеви омогућавају да се 
различитим прикључцима независно од профила и номиналног протока, додијели 
припадајући износ трошкова за санацију и реконструкцију изграђене 
инфраструктуре. Математички се неједнаки производи изједначе у калкулацији, 
али се путем еквивалентних бројева трошкови равноправно додијеле онима који их 
у највећој мјери узрокују. 

Управо због коришћења калкулације еквивалентних бројева, овај обрачун се 
може примијенити код различитих величина прикључне цијеви на водоводни 
систем, који су у корелацији са захтијеваним протоком (испорученом количином 
воде), јер прикључне цијеви већег профила, односно већег протока воде узрокују и 
веће трошкове санације и реконструкције инфраструктуре водоводног система. 
Износ фиксних трошкова се након овог израчуна додјељује различитим врстама 
прикључне цијеви на водоводни систем тако да сваки профил прикључне цијеви 
добија јединствену фиксну цијену, односно фиксну накнаду за санацију и 
реконструкцију изграђене инфраструктуре која се плаћа независно од потрошње 
воде. 

У фиксни дио цијене услуге потребно је укључити цјелокупни износ 
калкулаторне амортизације водоводног система. Сврха ове накнаде је покривање 
издатака који настају санацијом и реконструкцијом изграђене инфраструктуре 
водоводног система. Висина накнаде је у потпуности условљена димензијама 
прикључне цијеви што значи да корисници услуга са већим профилима прикључне 
цијеви треба да плаћају већу накнаду за санацију и реконструкцију изграђене 
инфраструктуре. 



Град Зворник и КП требају да донесу план укњиживања инфраструктуре 
водоводног система која је у употреби, а која није укњижена и на коју се не 
обрачунава амортизација. У складу с укњиживањем инфраструктуре водоводног 
система, потребно је ревидирати накнаду за санацију и реконструкцију изграђене 
водоводне инфраструктуре. На тај начин ће бити осигурано пуно покриће трошкова 
амортизације за изграђену и укњижену водоводну инфраструктуру.  

Корисници услуга у објектима колективног становања 
Када су у питању стамбени објекти у којима се са заједничког прикључка 

снабдијева више стамбених јединица/потрошачких мјеста, износ накнаде за 
санацију и реконструкцију изграђене инфраструктуре се рачуна према величини 
прикључне цијеви стамбеног објекта и дијели пропорционално броју стамбених 
јединица/потрошачких мјеста. Ова накнада се обрачунава без обзира на то да ли је 
стан насељен или празан. 
Напомена: 

Сваких 3-5 година потребно је да КП и Град Зворник поново направе 
обрачун накнаде за санацију и реконструкцију изграђене инфраструктуре 
упоређујући број изграђених прикључака на водоводни систем и укупни износ 
калкулаторне амортизације изграђене инфраструктуре (сталних средстава). 

1.2. Обрачун варијабилног дијела цијене за услугу производње и испоруке 
воде 

Варијабилни дио цијене се израчунава кориштењем једноставне дивизионе 
калкулације. Трошкови трошковног центра производња и испорука воде се дијеле 
са фактурисаном количином воде у периоду. Дијељењем укупног износа трошкова 
са количином фактурисане воде добије се цијена воде по 1 м3. 
На темељу наведеног, слиједи формула за израчунавање јединичне цијене воде по 
м3: 
 

 
Гдје су: 

 
Трошкови трошковног центра производња и испорука воде – Укупни трошкови 
услуге произодње и испруке воде у одређеном периоду (који не укључују претходно 
наведене трошкове који су укључени у фиксни дио цијене, чиме се избјегава 
двоструки обрачун трошкова). Трошкови укључују оперативне трошкове и 
трошкове камате за кредите којима се финансира набавка и/или изградња 
мреже. 
Фактурисана количина воде (m3) – Укупна количина фактурисане воде 
корисницима услуга у одређеном периоду. 
 
 
2. Обрачун цијене за услугу пречишћавања и одвођења отпадних вода 
Цијене услуге пречишћавања и одвођења отпадних вода састоје се од: 

 Фиксног дијела цијене који се односи на накнаду за санацију и 
реконструкцију изграђене канализационе инфраструктуре, 

 Варијабилног дијела цијене. 



 
2.1. Обрачун накнаде за санацију и реконструкцију изграђене 

канализационе инфраструктуре 
Код услуга пречишћавања и одвођења отпадних вода фиксни дио цијене 

односи се на накнаду за санацију и реконструкцију канализационог система. 
Накнада за санацију и реконструкцију инфраструктуре (сталних средстава) 

канализационог система у фиксном дијелу цијене за услугу пречишћавања и 
одвођења отпадних вода има за циљ покривање основних трошкова обнављања 
постојеће инфраструктуре којом се пружају услуге пречишћавања и одвођења 
отпадних вода, а износ накнаде за корисника услуге је одређен његовим 
прикључком на систем водоснабдијевања. Разлог томе је што је дефинисање 
профила прикључка на систем одвођења отпадних вода у техничком смислу 
условљен профилом прикључка на водоводни систем. Већа потреба корисника 
услуге производње и испоруке воде захтијева и већи профил водоводне прикључне 
цијеви, чиме настаје потреба за изградњом одговарајуће инфраструктуре на 
систему одвођења отпадних вода. Због тога ће у даљем обрачуну профил 
прикључка на водоводни систем бити кориштен у обрачуну накнаде за санацију и 
реконструкцију  на систем одвођења отпадних вода. 

Ова накнада треба да покрива трошкове законом прописане обавезе КП да 
редовно и у континуитету обнавља изграђену инфраструктуру (стална средства) у 
износу који одговара стварним трошковима њене набавке. Обрачун фиксне накнаде 
за санацију и реконструкцију изграђене инфраструктуре се такође спроводи 
кориштењем калкулације еквивалентних бројева, односно на идентичан начин како 
то раде водоводна предузећа и јединице локалне самоуправе у државама Западне 
Европе (Аустрија, Њемачка, Швицарска и др.). 

За обрачун је потребно утврдити еквивалентне бројеве (однос). 
Еквивалентни бројеви указују на то колики се износ амортизације изграђене 
инфраструктуре канализационог система за одвођење отпадних вода односи на 
прикључну (водоводну) цијев једног профила у односу на прикључну (водоводну) 
цијев другог профила. Потребан износ за санацију и реконструкцију изграђене 
инфраструктуре се рачуна на начин да се израчуна укупна амортизација 
канализационог система за одвођење отпадних вода. Предуслов је да се изграђена 
канализациона инфраструктура исказује у финансијским извјештајима као 
дуготрајна материјална имовина, што је уједно и захтјев из МРС 16 – Некретнине, 
постројења и опрема. Годишњи износ који је потребан за санацију и 
реконструкцију треба да одговара амортизацији изграђене канализационе 
инфраструктуре која је претходно призната као дуготрајна имовина. Амортизација 
изграђене канализационе инфраструктуре се рачуна на начин да се укупна 
вриједност свих сталних средстава подијели појединачно по врстама сталних 
средстава са корисним вијеком њихове употребе (односно са годинама након којих 
се врши замјена). 
 

Поступак калкулације накнаде за санацију и реконструкцију изграђене 
инфраструктуре (сталних средстава) канализационог система путем еквивалентних 
бројева се састоји од следећег: 



1. Утврђивање износа калкулаторне амортизације за изграђену 
инфраструктуру (из „помоћне“ књиге сталних средстава) која припада 
трошковном центру пречишћавање и одвођење отпадних вода, 

2. Утврђивања профила прикључних цијеви за обрачун накнаде за санацију и 
реконструкцију изграђене канализационе инфраструктуре, 

3. Утврђивање фактора еквиваленције на начин да се одреди профил 
прикључних цијеви који ће се користити као базна величина и који ће се 
стављати у однос са сваким профилом прикључка посебно. 

 
 
 
 
 
³ Профил базног прикључка је онај профил прикључка који је најзаступљенији у 
укупном броју прикључака 

4. Утврђивање броја еквивалентних прикључака на начин да се број 
прикључака 
множи са фактором еквиваленције. 
 

 
 

5. Распоређивање фиксних трошкова амортизације изграђене кализационе 
инфраструктуре на укупан број еквивалентних прикључака да би се добила 
еквивалентна вриједност - то је иста вриједност (изједначена вриједност) за 
сваки прикључак на систем одвођења отпадних вода. 

 
 

 
 

6. Утврђивање накнаде на годишњем нивоу по сваком профилу прикључка 
посебно, на начин да се изједначена еквивалентна вриједност множи са 
фактором еквиваленције, да би се добио износ по сваком прикључку (на 
годишњем нивоу), односно накнаде за санацију и реконструкцију 
канализационог система на мјесечном нивоу кад се добијени годишњи износ 
подијели са 12. 
 

 
 

7. Утврђивање мјесечне накнаде за санацију и реконструкцију изграђене 
инфраструктуре канализационог система, а која се рачуна на начин да се 
износ годишње накнаде по прикључку подијели са 12. 

 
 

 

 
 

 
 



Путем увођења еквивалентног броја рјешава се питање неједнаког 
оптерећења трошковима по различитим димензијама прикључне цијеви. 

Према приказаној калкулацији путем еквивалентних бројева већи и скупљи 
прикључци добијају веће еквивалентне бројеве, што значи да прикључна цијев са 
већим профилом и већим номиналним протоком узрокује и веће појединачне 
трошкове санације и реконструкције изграђене инфраструктуре (сталних средстава) 
канализационог система одвођења отпадних вода. Еквивалентни бројеви 
омогућавају да се различитим прикључцима независно од њиховог профила, 
додијели аликвотни износ трошкова за санацију и реконструкцију изграђене 
инфраструктуре. Математички се неједнаки производи изједначе у калкулацији, 
али се путем еквивалентних бројева трошкови равноправно додијеле онима који их 
у највећој мјери узрокују. 

Износ фиксних трошкова се након овог прорачуна додјељује различитим 
врстама прикључне цијеви тако да сваки профил прикључне цијеви добија 
јединствену фиксну цијену, односно фиксну накнаду за санацију и реконструкцију 
изграђене инфраструктуре канализационог система која се плаћа независно од 
количине отпадне воде. 

У фиксни дио цијене потребно је укључити цјелокупни износ калкулаторне 
амортизације канализационог система. Овај дио накнаде има намјену покривања 
издатака који настају санацијом и реконструкцијом изграђене инфраструктуре 
канализационог система. 

Град Зворник и КП требају да донесу план укњиживања инфраструктуре 
канализационог система која је у употреби, а која није укњижена и на коју се не 
обрачунава амортизација. У складу с укњиживањем инфраструктуре 
канализационог система, потребно је ревидирати накнаду за санацију и 
реконструкцију изграђене канализационе инфраструктуре. На тај начин ће бити 
осигурано пуно покриће трошкова амортизације за изграђену и укњижену 
канализациону инфраструктуру.  

Корисници услуга у објектима колективног становања 
Када су у питању објекти колективног становања износ накнаде за санацију 

и реконструкцију изграђене инфраструктуре канализационог система се рачуна 
према величини прикључне водоводне цијеви стамбеног објекта и дијели 
пропорционално броју стамбених јединица/потрошачких мјеста. 
Ова накнада се обрачунава без обзира на то да ли је стан насељен или празан. 
Напомена: 

Сваких 3-5 година потребно је да КП и Град Зворник поново направе 
прорачун накнаде за санацију и реконструкцију изграђене инфраструктуре 
упоређујући број изграђених прикључака на канализациони систем и укупни износ 
калкулаторне амортизације изграђене инфраструктуре (сталних средстава). 

 
 

2.2. Обрачун варијабилног дијела цијене за услугу пречишћавања и 
одвођења отпадних вода 

Варијабилни дио цијене се израчунава кориштењем једноставне дивизионе 
калкулације. Трошкови трошковног центра пречишћавања и одвођења отпадних 
вода се дијеле са фактурисаном количином отпадне воде у периоду. Дијељењем 



укупног износа трошкова са фактурисаном количином отпадне воде добије се 
цијена услуге пречишћавања и одвођења отпадних вода по м3. 

На темељу наведеног, слиједи формула за израчунавање јединичне цијене 
пречишћавања и одвођења отпадних вода по м3: 
 

 
Гдје су: 

 
Трошкови трошковног центра пречишћавање и одвођење отпадних вода – 
Укупни трошкови услуге одвођења отпадних вода у одређеном периоду (који не 
укључују претходно наведене трошкове који су укључени у фиксни дио цијене, 
чиме се избјегава двоструки обрачун трошкова). 

 
Фактурисана количина отпадне воде (м3)– Укупно фактурисана количина 
отпадне воде корисницима услуга у одређеном периоду. 
 
 
ПРИЛОГ 1: Образац за формирање накнаде за водомјере и накнаде 
инфраструктуре 

НАКНАДА ЗА ВОДОМЈЕРЕ 

Промјер  
водомјера (mm) 

Нормални (Q₃) КМ/ГОДИНА НЕТО 

KM/ ГОДИНА 
БРУТО 

(СА ПДВ-ОМ ОД  
17%) 

15 (M+R) Q3 2,5   
20 (M+R) Q3 4   
25 (M+R) Q3 6,3   
32 (M+R) Q3 10   
40 (M+R) Q3 16   
50 (M+R) Q3 25 / Q3 40   
65 (M+R) Q3 40 / Q3 63   
80 (M+R) Q3 63 / Q3 100   

100 (M+R) Q3 100/ Q3 160   
125 R Q3 160   

150 (M+R) Q3 160 / Q3 250   
200 (M+R) Q3 200 / Q3 250   

250 R Q3 1000   
300 R Q3 1600   

 
М - Механички водомјери 
R - Радијски водомјери 

НАКНАДА ЗА САНАЦИЈУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
ДИМЕНЗИЈЕ ПРИКЉУЧНЕ ЦИЈЕВИ KM/ ГОДИНА KM/ ГОДИНА 



(DN= унутрашнји промјер, DA = вањски 
промјер) 

НЕТО БРУТО (СА ПДВ-
ОМ ОД 17%) 

DN 15 (DA 20)   
DN 20 (DA 30)   
DN 25 (DA 32)   
DN 40 (DA 50)   
DN 50 (DA 63)   
DN 80 (DA 90)   
DN 100 (DA 110)   
DN 125 (DA 140)   
DN 150 (DA 160)   
DN 200 (DA 225)   
DN 250    
DN 300    
DN 400   
  
Број: 4284  
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Надзoрног одбора, 
Зоран Радосављевић, дипл. економиста 

 
 
 


