
 

 На основу члана 157. став 2. тачка 2) Закона о водама („Службени гласник 

РС”, бр. 30/10 и 93/12) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, 

бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12),  

 Влада доноси 

 

 

У Р Е Д Б У 

О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ  

РЕФЕРЕНТНЕ ЦЕНЕ ВОДЕ 

 

 

Члан 1. 

  Овом уредбом утврђују се критеријуми за одређивање референтне цене 

воде. 

 Критеријуми  из става 1. овог члана обухватају критеријуме за учешће 

елемената референтне цене воде у референтној цени воде и критеријум за обрачун 

елемента референтне цене воде. 

 

Члан 2. 

 Елементи за одређивање референтне цене воде су: 

 1) оперативни трошкови снабдевања водом за пиће и санитарно хигијенске 

потребе системом јавног водовода и оперативни трошкови сакупљања, одвођења и 

пречишћавања отпадних вода системом јавне канализације који представљају 

оправдане трошкове настале по основу обављања тих делатности и чине их: 

 (1) трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања, 

 (2) трошкови материјала, горива и енергије, 

 (3) нематеријални трошкови, 

 (4) остали трошкови; 

 2) трошкови одржавања водних објеката за снабдевање водом за пиће и 

санитарно хигијенске потребе и водних објеката за сакупљање, одвођење и 

пречишћавање отпадних вода и заштиту вода; 

 3) трошкови амортизације водних објеката за снабдевање водом за пиће и 

санитарно хигијенске потребе и водних објеката за сакупљање, одвођење и 

пречишћавање отпадних вода и заштиту вода; 

 4) количина захваћене воде. 

 

Члан 3. 

 Критеријуми за учешће елемената референтне цене воде из члана 2. ове 

уредбе у референтној цени воде су: 

 1) оперативни трошкови снабдевања водом за пиће и санитарно хигијенске 

потребе системом јавног водовода и оперативни трошкови сакупљања, одвођења и 

пречишћавања отпадних вода системом јавне канализације - 60%, од чега су 40% 

трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања, а 20% трошкови 

материјала, горива, енергије, нематеријални трошкови и остали трошкови; 

 2) трошкови одржавања водних објеката за снабдевање водом за пиће и 

санитарно хигијенске потребе и водних објеката за сакупљање, одвођење и 

пречишћавање отпадних вода и заштиту вода - 10%; 

 3) трошкови амортизације водних објеката за снабдевање водом за пиће и 

санитарно хигијенске потребе и водних објеката за сакупљање, одвођење и 

пречишћавање отпадних вода и заштиту вода - 30%. 

 

 



Члан 4. 

 Критеријум за одређивање трошкова зарада, накнада зарада и осталих 

личних примања из члана 2. тачка 1) подтачка (1) ове уредбе је 4 запослена на 1.000 

домаћинстава прикључених на јавни водовод. 

 

Члан 5. 

 Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања (ТЗ) утврђују 

се применом критерујума из чл. 3. и 4. ове уредбе на основу следеће формуле: 

 

ТЗ = ПБЗ * 12 * Н * П / 1.000 

 где су: 

 ПБЗ - просечна месечна бруто зарада у претходној години у делатности 

снабдевања водом и управљања отпадним водама 

 Н - број запослених из члана 4. ове уредбе, 

 П - број домаћинстава прикључених на јавни водовод. 

 

Члан 6. 

 Просечна месечна бруто зарада, број домаћинстава прикључених на јавни 

водовод и годишња количина захваћене воде утврђује се на основу последњих 

објављених података Републичког завода за статистику.  

 

Члан 7. 

 Референтна цена воде је количник збира трошкова из члана 3. и количина 

захваћене воде из члана 6. ове уредбе.  

 У референтној цени воде из става 1. овог члана трошкови снабдевања 

водом за пиће и санитарно хигијенске потребе системом јавног водовода учествују са 

45% а трошкови сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода системом 

јавне канализације са 55%. 

 

Члан 8. 

 Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 

 

 


