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ИЗВЈЕШТАЈ 

о реализацији Уговора о пружању комуналних водних услуга 

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године 

 

 

1. УВОД 

 

 Општина Прњавор и Комунално предузеће „Водовод“ а.д. Прњавор су дана 

05.12.2017. године потписали Уговор о пружању комуналних водних услуга. Припрема и 

потписивање овог уговора реализована је у оквиру Пројекта општинског, еколошког и 

економског управљања (МЕГ), који подржава и финасира Влада Швајцарске, а проводи 

Развојни програм Ујердињених нација у Босни и Херцеговини (УНДП БиХ). 

 Осим испуњавања законских обавеза, кроз надлежност пружања комуналних 

водних услуга, реализација овог уговора доприноси унапређењу управљања комуналним 

услугама на ефикасан и учинковит начин, односно побољшању оперативног и 

финансијског пословања и доношења исплативих инвестиционих одлука. 

 

 Циљ Уговора је обезбјеђење услова за трајно, несметано, квалитетно и одрживо 

пружање комуналних водних услуга, као комуналне дјелатности од посебног јавног 

интереса, кроз трајно одржавање, побољшање поузданости и проширење водовода, са 

сталном тежњом повећања обухвата становништва у општини Прњавор, континуирано и 

квалитетно пружање пружање услуге сакупљања и одвођења отпадних вода, кроз 

одржавање и побољшање мреже канализације и пречишћавање прикупљених отпадних 

вода уз истовремено обезбијеђење услова за очување и заштиту екосистема и животне 

средине. 

 Ради достизања циља дефинисане су права и обавезе уговорних страна, на основу 

повјеравања права на обављање комуналних водних услуга, као комуналне дјелатности од 

посебног јавног интереса од стране Општине Прњавор и Комуналног предузећа „Водовод“ 

а.д. Прњавор. 

 

2. ЦИЉ ИЗВЈЕШТАЈА 

 

 Извјештај о реализацији Уговора о пружању комуналних водних услуга има за циљ 

упознавање одборника Скупштине општине са реализацијом проведених активности у 

извјештајном периоду, а које се односе на права и обавезе уговорних страна, показатеље и 

циљеве успјешности, одговорно праћење пословања, планирање и извјештавање, 

управљање својином на систему водовода и канализације, права управљања комуналном 

водном инфраструктуром, изворе финансирања, формирање цијена за пружене водне 

услуге, фактурисање и наплата пружених комуналних водних услуга, утврђивање 

субвенција социјално угроженим корисницима, обрачуна амортизације сталних средстава, 

као и обавезе утврђене у прелазним роковима. 

 Уговором је предвиђено да Скупштина општине усваја годишњи извјештај 

Комуналног предузећа „Водовод“ а.д. Прњавор о обављању комуналних водних услуга по 

основу овог уговора. 

 

 



 

3. РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ 

 

Општина Прњавор је у извјештајном периоду реализовала следеће обавезе из Уговора: 

 

- Обезбједила континуирану координацију са комуналним предузећем у циљу 

планирања и реализације инвестиционих планова и планова реконструкције 

комуналне водне инфрастуктуре; 

- Вршила контролу испуњавања обавеза Комуналног предузећа „Водовод“ а.д. 

Прњавор по овом Уговору,  

- Обезбједила подршку комуналном предузећу у обављању дјелатности; 

- Редовно праћење унапређења примјене стандарда (укључујући и стандарде о броју 

запослених у Комуналном предузећу „Водовод“а.д. Прњавор), квалитета јавних 

водних услуга и показатеља успјешности; 

- Пружање подршке комуналном предузећу у припреми документације за извођење 

радова и инвестиција и предузимање свих потребних мјера за прибављање 

сагласности и дозвола; 

- Извршила процјену потребе за израду пројектне документације у сектору пружања 

јавних водних услуга; 

- Обезбједила систем субвенција комуналних водних услуга, кроз реализацију Одлуке 

о субвенционисању трошкова комуналних водних услуга социјално угроженим 

корисницима на подручју општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 6/18) 

- У сарадњи са Јавном установом „Центар за социјални рад“ Прњавор, води 

евиденцију о корисницима којима је рјешењем утврђено право на субвенцију; 

- Исплата потраживања по збирној фактури Комуналног предузећа „Водовод“ а.д. 

Прњавор, по основу субвенционисаних износа. 

 

 

Комунално предузеће „Водовод“ а.д. Прњавор је у извјештајном периоду реализовало 

следеће обавезе из Уговора: 

- Покренут је поступак потписивања уговора са свим корисницима, те закључено око 

2080 корисничких уговора; 

- Настављен поступак наплате дуговања против корисника који нису платили рачуне у 

периоду дужем од 2 мјесеца; 

- извршене допуне Правилника о књиговодству, којим се осигурава одвојено 

књиговодство по организационим јединицама; 

- уведен систем субвенција; 

- припрема и подношење органима Општине на одобравање/усвајања извјештаја и 

других аката; 

- увођење и примјена ефикасног система управљања комуналном водном 

инфраструктуром у циљу смањења ненаплативих губитака воде, рационалног 

кориштења ресурса и унапређења комуналних водних услуга; 

- самостално обезбјеђивање континуиране едукације и усавршавања запослених; 

- вршење текућег и инвестиционог одржавања водоводног и канализационог система; 



- извршен попис комплетене комуналне водне инфраструктуре, без обзира у чијем се 

власништву иста води, те сачињена помоћна књига основних средстава која 

представља основу за израчун амортизације; 

- успостављање службе за односе с корисницима; 

- годишње провођење анкета у циљу испитивања квалитете пружених услуга; 

- издвајање новчаних средстава по основу обрачунате амортизације основних 

средстава која се воде у пословним књигама предузећа, на посебном подрачуну те 

утрошак истих за инвестиционо и текуће одржавање комуналне водне 

инфраструктуре; 

- достава захтјева за утрошак средстава са посебног подрачуна Општини Прњавор на 

давање сагласности;   

 

4. ЗАКЉУЧАК 

 

 На основу анализе реализованих активности може се закључити да су Општина 

Прњавор и Комунално предузеће „Водовод“ а.д. Прњавор, у току извештајног периода 

чинили заједничке напоре да на темељу принципа на којима се заснива уговорни однос 

остваре заједничке циљеве у високом проценту. 

 Реализацију ових активности истовремено је пратила континуирана обука за 

представнике јединице локалне самоуправе и представнике комуналног предузећа, у 

организацији МЕГ пројекта и стручног консултанта „Una Consulting“ д.о.о. Бихаћ. 

Основни циљ обука је подизање управљачких и оперативних капацитета и остварење 

свакодневне сарадње, комуникације и координације између служби. Тиме је остварен 

основни предуслов за реализацију активности МЕГ пројекта и Уговора о пружању 

комуналних водних услуга. 

 У наредном периоду неопходно је приступити заједничкој реализацији следећих 

активности: 

- Усвајање Правилника о методологији за формирање цијена комуналних водних 

услуга,  

- Покренути процес годишње ревизије цјеновника комуналних водних услуга; 

- Дефинисати поступак обрачуна, висине накнаде, начина уплате и утрошка средстава 

на име обрачунате амортизације основних средстава која се воде у пословним 

књигама општине Прњавор. 

 

                                                                                          

 

Број: 

Датум: 


