
ПРИЈЕДЛОГ 
 

На основу члана 6. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, 
брoj 124/11 и 100/17), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 27. Статута града Зворник-пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, број: 5/17), Скупштина града Зворник на 15. редовној сједници, одржаној  
дана_________. године донијела је 
 

OДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНАМА  И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ВОДОВОДУ И ЈАВНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ 
 
I 

У Одлуци о јавном водоводу и јавној канализацији (Службени гласник града Зворник“,  број:  
14/19), члан 53. мијења се и гласи: 
„(1) Корисник комуналне услуге плаћа утврђену цијену за пружену комуналну услугу. 
(2) Цијену за утрошену воду утврђује комунално предузеће у складу са Методологијом за 
одређивање цијене производње и испоруке воде и пречишћавања и одвођења отпадних вода. 
(3) Цијена услуге производње и испоруке воде састоји се од два дијела: фиксног и варијабилног 
дијела. 
(4) Фиксни дио цијене састоји се од накнаде за замјену водомјера и накнаде за санацију и 
реконструкцију изграђене водоводне инфраструктуре и обачунава се корисницима мјесечном, по 
кориснику, независно од количине обрачунате воде. 
(5) Варијабилни дио цијене обрачунава се према количини испоручене воде. 
(6) Збир фиксног и варијабилног дијела чини јединствену цијену услуге производње и испоруке 
воде. 
(7) Сагласност на цијену даје Скупштина града Зворник. 
(8) У случају спора између корисника комуналне у услуге и даваоца услуге надлежан је редован 
суд“. 
  

II 
 У  члану 85. мијења се став 2. који сада гласи: 
„(2) Цијену за пречишћавање и одвођење отпадних вода утврђује комунално предузеће у складу 
са Методологијом за одређивање цијене производње и испоруке воде и пречишћавања и 
одвођења отпадних вода.“ 
Послије става 2. додају се нови ставови 3, 4, 5, 6, 7. и 8. који гласе: 
„(3) Цијена услуге одвођења отпадних вода састоји се од два дијела: фиксног и варијабилног 
дијела. 
(4) Фиксни дио цијене састоји се од накнаде за санацију и реконструкцију изграђене канализационе 
инфраструктуре и обачунава се корисницима мјесечном, по кориснику, независно од количине 
обрачунате воде. 
(5) Варијабилни дио цијене обрачунава се према количини испоручене воде. 
(6) Збир фиксног и варијабилног дијела чини јединствену цијену услуге одвођења отпадних вода. 
(7) Сагласност на цијену даје Скупштина града Зворник. 
(8) У случају спора између корисника комуналне у услуге и даваоца услуге надлежан је редован 
суд“. 
 

III 
У  члану 94. додају се нови ставови 2. и 3. који гласе: 
„(2) Методологију за одређивање цијене производње и испоруке воде и пречишћавања и 
одвођења отпадних вода доноси АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник. 
(3) Сагласност на  Методологију из става 2. овог члана даје Скупштина града Зворник. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

ПРАВНИ ОСНОВ за доношење ове одлуке садржан је у члану 6. Закона о комуналним 
дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, брoj 124/11 и 100/17), члану 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члану 27. 
Статута града Зворник-пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17). 

 
 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ: Чланом 20. став 1. Закона о комуналним дјелатностима прописано је 
да се средства за обављање комуналних дјелатности индивидуалне комуналне потрошње 
обезбјеђују из цијене комуналних услуга, док је ставом 2. истог члана прописано да се цијеном 
комуналних услуга обезбјеђују средства за покриће укупних расхода даваоца комуналне услуге и 
унапређење постојећих комуналних објеката и уређаја, према нормативима и стандардима у 
комуналним дјелатностима и тржишним цијенама улазних трошкова. 
С друге стране, чланом 35. став 1. Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији бр. 01-022-
150/2019 од 17.12.2019. године прописано је да овлашћено комунално предузеће које управља 
јавним водоводом и јавном канализацијом брине о одржавању истих, о свом трошку. 
Обзиром на наведено и обавезу истакнуту у члану 20. став 2. Закона о комуналним дјелатностима 
да се из цијене комуналне услуге обезбиједе средства за покриће укупних расхода даваоца 
комуналне услуге и унапређење постојећих комуналних објеката и уређаја, неопходно је одредити 
другачији начин формирања цијене од до сада коришћеног, што се настоји постићи доношењем 
Методологије за одређивање цијене комуналних услуга производње и испоруке воде и 
пречишћавања и одвођења отпадних вода. 
Према горе наведеној Методологији цијена комуналних услуга би се састојала од два дијела:  

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

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

Накнада за замјену водомјера у фиксном дијелу цијене 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. 
Накнада за санацију и реконструкцију сталних средстава у фиксном дијелу цијене има за циљ 
покривање основних трошкова обнављања постојеће водоводне и канализационе 
инфраструктуре којом се корисницима услуга пружају услуге производње и испоруке воде и 
пречишћавања и одвођења отпадних вода. 
Фиксни и варијабилни дио чине јединствену цијену комуналне услуге из које се обезбијеђују 
средства за покриће укупних расхода даваоца комуналне услуге и унапређење постојећих 
комуналних објеката и уређаја. 
Циљ израде Методологије је да се поставе јасне основе будућег начина формирања цијена 
услуга производње и испоруке воде и пречишћавања и одвођења отпадних вода, те да се из 
цијене комуналних услуга покрију сви трошкови даваоца услуга који настају у вези са пружањем 
услуге, те постигне самоодрживост предузећа. 
Наведену Методологију донијела су и комунална предузећа у другим градовима (Прњавор, 
Приједор, Градишка, Добој …), а сагласност на исту дали су надлежни органи јединице локалне 
самоуправе. 
Обзиром на то да Методологија за обрачун цијена комуналних услуга није донијета на нивоу 
Републике Српске, појединачним усвајањем исте на нивоу градова постиже се и једнообразност 
приликом формирања цијена комуналних услуга. 
Приједлог је да наведену Методологију донесе комунално предузеће, као давалац комуналних 
услуга, а да сагласност на исту даје Скупштина града Зворника, обзиром да иста даје и сагласност 
на цијене комуналних услуга. 

 
 

                     ОБРАЂИВАЧ        ПРЕДЛАГАЧ 
АД „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ ЗВОРНИК           ГРАДОНАЧЕЛНИК 


