
                                                                                                          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), 
Скупштине града Зворник на 15. редовној сједници одржаној 23. новембра 2022. године, 
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
O ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦИЈЕНАМА И НАЧИНУ НАПЛАТЕ 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИКА 
 
I 

Даје се сагласност на Одлуку о цијенама и начину наплате комуналних услуга на подручју 
Града Зворника број 4285 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 Одлука о цијенама и начину наплате комуналних услуга на 
подручју града Зворника број  4285 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 је захтјев за давање 
сагласности на  Одлуку  Надзорног одбора  4285 од 15.11.2022. године којом су усвојене 
цијене комуналних услуга на подручју града Зворник. 
Надзорни одбор АД ,,ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ'' Зворник је на сједници, одржаној  дана 
15.11.2022. године донио Одлуку о цијенама и начину наплате комуналних услуга на 
подручју града Зворника, по којој је одређена већа цијена за комуналне услуге због 
повећања трошкова пословања. Наиме, током 2021. Године долази дo раста цијена 
материјала који утичу на трошкове пословања АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник, а 
који су знатно утицали на финансијско стање. Такође, у прва три мјесеца 2022. Године због 
рата у Украјини, повећане су цијене енергената (ел.енергија, нафта и нафтни деривати) те 
многих других роба и материјала неопходних за рад комуналних предузећа (водоводни 
материјал, HTZ опрема, резервни дијелови за одржавање возила и пумпних постројења). 
Поред тога мјерама Владе Републике Српске повећана је најнижа плата у Републици 
Српској што такође додатно повећава расходе. Како би одржали стабилност 
функционисања Друштва, а самим тим и редовност и квалитет комуналних услуга према 
свим корисницима на подручју Града Зворника неопходно је сразмјерно повећању 
трошкова горе наведених повећати цијену комуналних услуга за 15%. На овај начин би 
успјели задржати позитиван однос између прихода и расхода Друштва и све своје обавезе 
према грађанима извршавати уредно и на вријеме. 



Такође, обзиром да је Одлуком о јавном водоводу прописано да овлашћено комунално 
предузеће  које управља јавним водоводом и јавном канализацијом брине о одржавању 
истих, о свом трошку,  и да сноси трошкове поправке, одржавања, замјене и баждарења 
водомјера, а да је чл. 20. ст. 2. Закона о комуналним дјелатностима прописано да се 
цијеном комуналних услуга обезбјеђују средства за покриће укупних расхода даваоца  
комуналних услуга и унапређења постојећих  комуналних објеката и уређаја, због 
повећања расхода које давалац комуналних услуга има ради горе наведених обавеза 
неопходно је повећање цијене комуналних услуга. 
Цијена комуналних услуга производње и испоруке воде и пречишћавања и одвођења 
отпадних вода подијељена је на два дијела 

- фиксни дио и 
- варијабилни дио. 

Из фиксног дијела цијене давалац услуга измирује трошкове који се јављају независно од 
потрошње корисника, а приход остварен њима се користи за замјену водомјера, санацију и 
реконструкцију изграђене водоводне и канализационе инфраструктуре. 
Варијабилни дио цијене је повезан са потрошњом корисника и приказује цијену по m3 
утрошене/испуштене воде. 

 
Наведену Одлуку Надзорни одбор АД ,,ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ'' Зворник  је донио на 
основу члана 20. Закона о комуналним дјелатностим, члана 53. Одлуке  о јавном водоводу 
и јавној канализацији од 17.12.2019. године, члана 23. Одлуке о комуналном реду на 
подручју града Зворник од 6.3.2018. године и Методологије за одређивање цијана 
комуналних услуга производње и испоруке воде и пречишћавање и одвођења отпадних 
вода бр. 4284 од 15.11.2022. године.  
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       
      
Број:4285 
Датум: 15.11.2022. године 
 
На основу члана 7. Закона о јавним предузећима („Службени  гласник Републике Српске“ 
бр. 75/04 и 78/11), члана 47. Статута АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник, члана 20. 
став 3. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 
124/11 и 100/17), члана 53. Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацијибр. 01-022-
150/2019 од 17.12.2019. године(„Службени гласник града Зворник“ 14/19) и члана 21а- 23. 
Одлуке о комуналном  реду на подручју града Зворник, бр.  01-022-20/18 од 6.3.2018. 
године („Службени  гласник града Зворник“ бр. 3/18 и 13/20), а у складу са Методологијом 
за одређивање  цијена комуналних услуга производње и испоруке воде и пречишћавања и 
одвођења отпадних вода, бр. 4284 од 15.11.2022. године Надзорни одбор АД „ВОДОВОД И 
КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник на ванредној сједници одржаној дана 15.11.2022. године, доноси 

ОДЛУКУ 
о цијенама и начину наплате комуналних услуга  

на подручју града Зворника 

Овом одлуком Надзорни одбор утврђује цијену и начин наплате комуналних услуга 
на подручју града Зворника, а како слиједи: 

I 
ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈА И СМЕЋЕ– ПРИВРЕДА И ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА (варијабилни 
дио цијене) 

Кориснициуслуга 
Врста 
услуге 

Јединица 
мјере 

Цијена 
без 

ПДВ-а 

Водни 
допринос 

ПДВ 

Цијена 
са 

ПДВ-
ом 

 
Привреда и друга 
правна лица 

вода m3 2,943 0,005 0,501 3,449 
канализација m3 0,979 0,040 0,173 1,192 
смеће m2 0,670 -  0,114 0,784 

 
Јавне здравствене 
установе 

вода m3 1,874 0,005 0,319 2,198 
канализација m3 0,759 0,040 0,136 0,935 
смеће m2 0,610 - 0,100 0,710 

Васпитно образовне 
и хуманитарне 
установе 

вода m3 1,414 0,005 0,241 1,660 

канализација m3 0,572 0,040 0,104 0,716 
смеће m2 0,440 - 0,070 0,510 

Привреда и друга 
правна лица по 
контејнеру 

контејнер 5 
m3 

ком 118,730 - 20,184 138,914 

контејнер 1.1 
m3 

ком 34,150 - 5,805 39,955 

канта 0.1 m3 ком 13,340 - 2,268 15,608 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II 
ДОМАЋИНСТВА 

 
ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈА(варијабилни дио цијене) 

Корисници 
услуга 

Врста 
услуге 

Јединица 
мјере 

Цијена 
без 

ПДВ-а 

Водни 
допринос 

ПДВ 

Цијена 
са 

ПДВ-
ом 

Домаћинства 
коjа имају 
уграђен и 
баждарен 
водомјер  

вода m3 0,941 0,005 0,161 1,107 

канализација m3 0,495 0,040 0,091 0,626 

Домаћинства по 
паушалу  
(вода и 
канализација) 
 

1 члан 

7 m3 вода 6,584 0,035 1,125 7,744 

7 
m2канализација 

3,465 0,280 0,637 4,382 

2 члана 

12 m3 вода 11,286 0,060 1,929 13,275 

12 m3 
канализација 

5,940 0,480 1,091 7,511 

3 члана 

16 m3 вода 15,048 0,080 2,572 17,700 
16 m3 
канализација 

7,920 0,640 1,455 10,015 

4 члана 

20 m3 вода 18,810 0,100 2,215 21,125 
20 m3 
канализација 

9,900 0,800 1,819 12,519 

5 чланова 

23 m3 вода 21,632 0,115 3,697 25,444 
23 m3 
канализација 

11,385 0,920 2,092 14,397 

6 чланова 

25 m3 вода 23,513 0,125 4,018 27,656 
25 m3 
канализација 

12,375 1,000 2,274 15,649 

 
СМЕЋЕ 

Кориснициуслуга 
Врста 
услуге 

Јединица 
мјере 

Цијена 
без 

ПДВ-а 
ПДВ 

Цијена 
са ПДВ-

ом 
Град смеће m2 0,110 0,019 0,129 

Град (за лица која 
повремено бораве) 

смеће m2 0,043 0,007 0,050 

Приградска насеља 
(удаљеност до 500 
метара) 

смеће домаћинство 6,840 1,163 8,003 

Приградска насеља 
(удаљеност од 500 до 
1000 метара) 

смеће домаћинство 4,100 0,697 4,797 

Приградска насеља (за 
лица која повремено 
бораве) 

смеће домаћинство 2,740 0,466 3,206 

 
 
 
 



III 
НАКНАДА ЗА ЗАМЈЕНУ ВОДОМЈЕРА (фиксни дио цијене) 
Обрачунски период један 1 (један) мјесец 
Водомјер Цијена без 

ПДВ-а  
ПДВ 

 
Цијена са 
ПДВ-ом  

водомјер 1/2" 1,800 0,306 2,106 
водомјер 3/4" 1,800 0,306 2,106 
водомјер 1" 3,000 0,510 3,510 
водомјер 5/4" 3,500 0,595 4,095 
водомјер 6/4" 6,000 1,020 7,020 
водомјер 2" 15,000 2,550 17,550 
водомјер Ø 80" 20,000 3,400 23,400 
водомјер Ø 100" 30,000 5,100 35,100 
 

IV 
НАКНАДА ЗА САНАЦИЈУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИЗГРАЂЕНЕ ВОДОВОДНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ(фиксни дио цијене) 
Обрачунски период 1 (један) мјесец 

 
Све цијене наведене у члановима I, II, III и IV ове одлуке изражене су у конвертибилним 
маркама. 

 
V 

За све што није регулисано овом одлуком примјењиваће се одговарајуће одредбе Закона о 
комуналним  дјелатностима, те одредбе важеће Одлуке о јавном водоводу  и  јавној 
канализацији и Одлуке о комуналном реду на подручју града Зворник. 
Ова одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од Скупштине града Зворника, од 
кад почиње и њена примјена. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи одлука Надзорног одбора о цијенама и 
начину наплате комуналних услуга на подручју града Зворник, бр.4965 од 24.12.2020. 
године. 

 
VI 

Ова одлука објавиће се на огласној табли АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник. 
 

       
       
                                  Предсједник 

                                                                                                           Надзорног одбора, 
                                                                           Зоран Радосављевић, дипл.економиста 

 

Кориснициуслуга Врстауслуге Јединицамјере 
Цијенабез 

ПДВ-а 
ПДВ 

Цијенаса 
ПДВ-ом 

Физичкалица вода ком 3,500 0,595 4,095 
Правналицаи 
предузетници 

вода ком 3,500 0,595 4,095 


