
 На основу члана 157. став 2. тачка 1) 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, 72/12, 7/14-УС и 44/14),  

 Влада доноси 

 

 

У Р Е Д Б У 

О УТВРЂИВАЊУ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ОБРАЧУН ЦЕНЕ СНАБДЕВАЊА ВОДОМ 

ЗА ПИЋЕ СИСТЕМОМ ЈАВНОГ ВОДОВОДА И ЦЕНЕ САКУПЉАЊА, 

ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА СИСТЕМОМ ЈАВНЕ 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

Члан 1. 

 Овом уредбом утврђује се методологија за обрачун цене снабдевања 

водом за пиће системом јавног водовода и цене сакупљања, одвођења и 

пречишћавања отпадних вода системом јавне канализације. 

 Методологијом из става 1. овог члана утврђују се елементи за обрачун 

цене снабдевања водом за пиће системом јавног водовода, начин обрачуна јединичне 

цене снабдевања водом за пиће системом јавног водовода, елементи за обрачун цене 

сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода системом јавне канализације и 

начин обрачуна јединичне цене сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода 

системом јавне канализације. 

 

Члан 2. 

 Елементи за обрачун цене снабдевања водом за пиће системом јавног 

водовода су: 

 1) пословни расходи снабдевања водом за пиће (ПР); 

 2) расходи за изградњу, реконструкцију и санацију објеката за снабдевање 

водом за пиће и набавку опреме (ИР); 

 3) добит привредног субјекта који обавља делатност снабдевања водом за 

пиће системом јавног водовода (Д); 

 4) накнада за коришћење воде (НК). 

 

Члан 3. 

 Пословни расходи из члана 2. тачка 1. ове уредбе обухватају: 

 1) трошкове материјала, горива и енергије; 

 2) трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања; 

 3) трошкове одржавања; 

 4) трошкове амортизације; 

 5) остале трошкове. 

 Пословни расходи из става 1. овог члана утврђују се на основу података из 

програма пословања привредног субјекта који обавља делатност снабдевања водом за 

пиће системом јавног водовода за текућу годину. 

 

Члан 4. 

 Расходи за изградњу, реконструкцију и санацију објеката за снабдевање 

водом за пиће и набавку опреме из члана 2. тачка 2) ове уредбе утврђују се на основу 

података из програма пословања привредног субјекта за текућу годину.   
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Члан 5. 

 Добит привредног субјекта из члана 2. тачка 3) ове уредбе који обавља 

делатност снабдевања водом за пиће износи до 5% пословних расхода. 

 

Члан 6. 

 Висину накнаде за коришћење воде из члана 2. тачка 4) ове уредбе 

утврђује Влада, у складу са законом којим се уређују воде. 

 

Члан 7. 

 Јединична цена снабдевања водом за пиће (дин/m3) утврђује се применом 

следеће формуле: 

 

ЈЦ = 
ПР + ИР + Д 

+ НК  
КВ 

 где је КВ планирана количина воде која ће бити испоручена за пиће.   

 

Члан 8. 

 Елементи за обрачун цене сакупљања, одвођења и пречишћавања 

отпадних вода су: 

 1) пословни расходи сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода 

(ПР); 

 2) расходи за изградњу, реконструкцију и санацију објеката јавне 

канализације и набавку опреме (ИР); 

 3) добит привредног субјекта који обавља делатност сакупљања, одвођења 

и пречишћавања отпадних вода системом јавне канализације (Д); 

 4) накнада за испуштену воду (НИ); 

 5) накнада за загађивање вода (НЗ). 

 

Члан 9. 

 Пословни расходи из члана 8. тачка 1) ове уредбе обухватају: 

 1) трошкове материјала, горива и енергије; 

 2) трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања; 

 3) трошкове одржавања; 

 4) трошкове амортизације; 

 5) остале трошкове. 

 Пословни расходи из става 1. овог члана утврђују се на основу података из 

програма пословања привредног субјекта за текућу годину.  

 

Члан 10. 

 Расходи за изградњу, реконструкцију и санацију објеката јавне 

канализације и набавку опреме из члана 8. тачка 2) ове уредбе утврђују се на основу 

података из програма пословања привредног субјекта за текућу годину.   

 

Члан 11. 

 Добит привредног субјекта који обавља делатност сакупљања, одвођења и 

пречишћавања отпадних вода системом јавне канализације из члана 8. тачка 3) ове 

уредбе износи до 8% пословних расхода. 

 

Члан 12. 

 Висину накнаде за испуштену воду и накнаде за загађивање вода из члана 

8. тач. 4) и 5) ове уредбе утврђује Влада, у складу са законом којим се уређују воде. 
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Члан 13. 

 Јединична цена сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода 

(дин/ м3) утврђује се по категоријама корисника. 

 Јединична цена сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода за 

категорију „становништво” утврђује се применом следеће формуле: 

 

ЈЦС = 
ПР + ИР + Д 

+ НИ + Н3 
КОВ1 

 

 где је КОВ1 количина отпадне воде. 

 Количина отпадне воде из става 2. овог члана износи 80% испоручене 

количине воде за пиће.  

 Јединична цена сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода за 

остале категорије корисника јавне канализације утврђује се применом следеће 

формуле: 

 

ЈЦО = 
ПР + ИР + Д 

+ НИ + Н3 
КОВ2 

 

 где је КОВ2 измерена количина отпадне воде. 

 

Члан 14. 

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

гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

 


