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ИЗВЈЕШТАЈ 
о реализацији Уговора о пружању комуналних водних услуга 

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. 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). 

Саставни дио закљученог уговора су и следећи прилози: 
- Показатељи успјешности и циљеви, 
- Кључни показатељи успјешности и циљеви КП „Водовод“ а.д. Прњавор, 
- Елементи за доношење методологије за формирање цијена комуналних водоних 

услуга у Општини Прњавор-Тарифна методологија; 
- Права и обавезе уговорних страна у погледу субвенционисања трошкова 

кориштених комуналних водних услуга угрожених категорија корисника у 
Општини Прњавор, 

- Наплата доспјелих, а ненаплаћених потраживања за пружене комуналне водне 
услуге. 

 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 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 дефинисана 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. САДРЖАЈ ИЗВЈЕШТАЈА О СТАТУСУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ УГОВОРА О 

ПРУЖАЊУ ЈАВНИХ ВОДНИХ УСЛУГА 
 

3.1 Преглед испуњења уговорних обавеза од стране Општине Прњавор 
 
 Општина Прњавор је у извјештајном периоду реализовала сљедеће 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 и 2/19) 

- Уз претходно обављене консултације са Јавном установом „Центар за социјални рад“ 
на сједници скупштине  одржаној дана 07.фебруара 2019. године донешена је Одлука 
о измјени и допуни Одлуке о субвенционисању трошкова комуналних водних услуга 
социјално угроженим корисницима на подручју општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 2/19), којом одлуком је промијењен досадашњи 
критериј за одређивање круга корисника права на субвенцију и којом је проширен 
круг корисника права на субвенцију и на кориснике права додатка на дјецу у 
породицама у којима су оба родитеља незапослена. 

- 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. 

- Општина Прњавор у Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста 
нема систематизовано радно мјесто или одвојену службу у чијем дјелокругу би били 
искључиво послови и задаци из области комуналних дјелатности и у току 2020. 



 
 

године активности ће бити усмјерене у том правцу, односно на измјену Правилника у  
са тачно дефинисаним описом послова и радних задатака у складу са законском и 
подзаконском регулативом, за лице које би било надлежно за дјелогруг послова из 
области комуналних дјелатности (могуће и формирање Одсјека у оквиру постојећег 
Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције). 

- Начелник општине је рјешењем број 01/1-014-191/19  од 18.07.2019. године, 
именовао представника општине за спровођење активности МЕГ пројекта за 
унапређење институционалних, оперативних и финансијских капацитета јавних 
комуналних/водоводних предузећа у јединицама локалне самоуправе, као прелазно 
рјешење до измјене Правилника о систематизацији радних мјеста. 
Задаци именованог представника по наведеном рјешењу су сљедећи: 
1) да учествује у обуци за институционално јачање у спровођењу Уговора о 

пружању комуналних водних услуга каоја ће се организовати у оквиру Пројекта 
општинскког, еколошког и економског управљања (МЕГ) који подржава Влада и 
проводи УНДП БиХ 

2) да учествује у радним састанцима на којима ће се разматрати и усаглашавати 
програм обуке изабраних  званичника јединице локалне самоуправе, 

3) да учествује у провођењу програма обуке изабраних  званичника јединице 
локалне самоуправе, 

4) да врши надзор над реализацијом уговора о пружању комуналних водних услуга 
број 01/1-014-431/17, потписаног између општине Прњавор и Комуналног 
предузећа „Водовод“ а.д.  Прњавор, дана 05.12.2017. године, 

5) да координира процес комуникације и сарадње Општине и комуналног предузећа 
у циљу унапређења пружања комуналних водних услуга,  

6) да учествује у изради, имплементацији, праћењу и годишњој ревизији стратешких 
планских докумената општине, програма и пројеката из области комуналних 
водних услуга, 

7) да прати јавне позиве међународних финансијских институција и донатора за 
финансирање пројеката у области комуналних водних услуга, 

8) да учествује у припреми, аплицирању и имплементацији проијеката који су од 
значаја за водоснабдјевање, одводњу и пречишћавање отпадних вода за чију 
реализацију су средства осигурана путем домаћих и међународних грантова или 
су планирана у буџету општине, 

9) да континуирано информише начелника општине и пројектни тим о реализацији 
наведених активности. 

 
3.2 Преглед испуњења уговорних обавеза од стране КП „Водовод“ а.д. Прњавор 
 

 КП „Водовод“ а.д. Прњавор је у извјештајном периоду реализовало следеће обавезе 
из Уговора: 

- настављен је поступак потписивања уговора са свим корисницима, а досад је 
потписано  2286 корисничких уговора; 

- настављене су активности око наплате потраживања од корисника који нису платили 
рачуне у периоду дужем од 2 мјесеца; Предузеће слиједи прописане процедуре у 
погледу наплате потраживања, од слања опомена, утужења, те искључења са 
водоводне мреже. Током 2019. године, предузеће је наплатило 306.086 КМ старих 
потраживања, тренутно је 11.239 КМ на сумњивим и спорним потраживањима, 



 
 

односно у току је процес утужења за 8 корисника. Укупно наплаћена потраживања 
износе 1.864.585 КМ.;  

- проширен је обим корисника субвенција; 
- предузеће није усвојило Правилник о оцјењивању запослених, а исто се планира у 

наредној години; 
- Настављене су активности око рјешавања статуса водоводне инфраструктуре, 

увођење и примјена ефикасног система управљања комуналном водном 
инфраструктуром у циљу смањења ненаплативих губитака воде, рационалног 
кориштења ресурса и унапређење комуналних водних услуга. КП „Водовод“ а.д. 
Прњавор нема укњижену сву имовину, односно стална средства везана за водоводну 
и канализациону инфраструктуру која му је повјерена на управљање и одржавање, те 
за исту не обрачунава пуни износ трошкова амортизације. У протекле двије године 
КП „Водовод“ а.д. Прњавор је успио пописати скору сву имовину која чини 
водоводни систем у цјелини и у наредном периоду сходно законској регулативи исту 
би требао унијети у Главну књигу сталних средстава, те према томе и редовно 
обрачунавати трошкове амортизације на поменута стална средства. 

- самостално обезбјеђивање континуиране едукације и усавршавање запослених; 
Током 2019. године, радници предузећа су учествовали у следећим програмима 
обуке: - смањење губитака и неприходоване воде (6 радника), 
            - управљање имовином (5 радника), 
            - енергетска ефикасност (3 радника), 
            - управљање и рад са хемикалијама ( 1 радник), 
            - јавне набавке (1 радник), 
            - рачуноводство и порески прописи (1 радник), 
            - канцеларијско пословање и архива (1 радник). 

- радови на текућем и инвестиционом одржавању водоводног и канализационог 
система; 

- континуирано вршен попис комплетне комуналне водне инфраструктуре, без обзира 
у чијем се власништву иста води на основу те сачињена помоћна књига основних 
средстава која се користи за израчун амортизације; 

- настављене активности унапрјеђења рада службе за односе с корисницима. 
Предузеће ради на информисању грађана путем веб сајта, фејсбук странице, радио 
емисија. Током године, оредузеће континуирано ради на анкетирању грађана по 
питању задовољства пруженим комуналним водним услугама, а резултати ће бити 
анализирани по завршетку године. Поводоом дана обиљежавања вода, предузеће је, у 
градским основним школама одржавало едукатицне часове, вршило подјелу 
едукативног материјала те организовало посјету једном од водозахвата приликом 
чега су ученици упознати са процесом производње и дистрибуције воде у њихове 
домове те важности овог ресурса. ; 

- настављено издвајање новчаних средстава по основу обрачунате амортизације 
основних средстава која се воде у пословним књигама предузећа, на посебан 
подрачун и утрошак истих за инвестиционо и текуће одржавање комуналне водне 
инфраструктуре. 
 

 
 
 



 
 

3.3 Имплементација Програма субвенционирања социјално угрожених категорија 
становништва и сарадња са Центром за социјални рад 
 
Дана 20.03.2018. године, на сједници Скупштине општине, донесена је одлука о 

субвенционисању трошкова комуналних водних услуга социјално угроженим 
корисницима на подручју општине Прњавор. Наведеном одлуком су биле обухваћене 
следеће категорије: 

- Корисници права на новчану помоћ у складу са Законом о социјалној заштити, 
- Породице којима је изречена мјера надзора над вршењем родитељског права у 

складу с Породичним законом, уколико су сви чланови домаћинства незапослени и 
немају других властитих прихода, 

- Породице у којима је код једног или више дјеце Стручна комисија за процјену 
потреба и усмјеравања дјеце и омладине са сметњама у развоју утврдила физичке , 
менталне, чулне и комбиноване сметње у складу са Законом о социјалној заштити, а 
чији чланови домаћинства су незапослени и немају других властитих прихода. 
Корисницима субвенција одобрена је  субвенција од 4 m3 воде и  одводње отпадне 

воде по домаћинству на мјесечном нивоу. 
Такође, да би се обухватио већи број социјално угрожених корисника, дана 

07.02.2019. године, Скупштина општине је усвојила одлуку о измјенама и допунама 
Одлуке о субвенционисању трошкова комуналних водних услуга, којом је обухваћена и 
следећа категорија корисника: 

- корисници права додатка на дјецу у породицама у којима су оба родитеља 
незапослена. 
Општина Прњавор је буџетом за 2019. годину, предвидјела 5.000 КМ за 

субвенционирање трошкова комуналних водних услуга. У периоду од почетка године до 
31.10.2019. године, комуналном предузећу је достављено 40 рјешења о корисницима 
субвенција од стране Центра за социјални рад. На бази издатих рјешења субвенционисано 
је 40 домаћинстава у укупном износу од 1.245,70 КМ, које је Општина Прњавор и 
уплатила. 

За 2020. годину нацртом буџета Општине Прњавор  је предвиђено 1.500 КМ. 
 

3.4 Примјена методологије за израчун цијена услуге, укључујући израчун цијена  
водних услуга и њихова презентација Скупштини општине Прњавор 
 
Током 2019. године, комунално предузеће је извршило припрему израчуна цијена 

водних услуга у складу с усвојеном тарифном методологијом. Такође, у сарадњи са 
консултантима (Una Consulting), предузеће је радило на припреми измјена усвојене 
тарифне методологије усвојене закљученим ПСА уговором, у смислу одобравања да се у 
фиксни дио цијене воде уврсти и дио трошкова инвестиционог одржавања водоводног 
система у функционалности, односно да се изврши раздвајање фиксног дијела цијене воде 
у двије ставке и то: 

- фиксни дио који се односи на одржавање водомјера и  
- фиксни дио који се односи на трошкове инвестиционог одржавања. 

Реализацијом пројекта водоснабдијевања за шест мјесних заједница сјеверног 
дијела општине Прњавор са изворишта Повелич, предузеће је у последњих пет година 
знатно проширило своју водоводну мрежу те сада одржава водоводну мрежу у дужини од 
око 660 km (око 360 km примарне и секундарне мреже те око 300 km прикључне мреже). 



 
 

Проширењем водоводне мреже на сјеверни дио општине, повећан је и број 
прикључака за око 2000, у периоду од 2014.-2018. године. 

Такође, последње три године предузеће активно ради на смањењу неприходоване 
воде, редовном замјеном водомјера (током протекле године замијењено је око 1100 
водомјера), те откривањем нелегалних прикључака.  

Међутим, проблем са којим се предузеће суочава у последњих пар година јесте 
одлив становништва, те је све већи број водоводних прикључака код којих нема потрошње 
воде.  

У последње три године број прикључака који немају потрошњу воде значајно расте, 
те са око 1850 прикључака у просјеку на мјесечном нивоу у 2016. години,  овај број је 
порастао на 2100 прикључака у 2018. години. Самим тим, предузеће губи значајан дио 
прихода, односно од око 285.000 КМ у 2016. години, дошло је до пораста на 335.000 КМ у 
2018. години, на годишњем нивоу који би требао бити искориштен за инвестиционо 
одржавање водоводне мреже. 

Из наведеног можемо закључити да предузеће остварује значајне губитке у 
приходима усљед смањене потрошње воде, а без обзира што корисници не троше воду, 
комунално предузеће је у обавези да редовно одржава водоводну мрежу у функционалном 
стању. Узимајући у обзир да је систем снабдијевања са изворишта Повелич релативно нов, 
досада нису ни била потребна значајнија улагања, међутим за очекивати је да ће у скорије 
вријеме предузеће морати постепено кренути са инвестиционим одржавањем и овог дијела 
система. 

Из наведених разлога сматрано је да би било потребно дио трошкова инвестиционог 
одржавања водоводног система уврстити у фиксни дио цијене воде, тако да се из једног 
дијела покрива замјена корисничких и зонских водомјера у складу са законским роковима 
за замјену водомјера, а из другог дијела да се дјелимично покривају трошкови 
инвестиционог одржавања водоводног система. 

План је да приједлог цијена водних комуналних услуга буде разматран на 
Скупштини општине до марта 2020. године. 

На 29. сједници Скупштина општине Прњавор одржаној дана 23.12.2019. године 
усвојена је Информација КП “Водовод“ а.д. Прњавор о начину обрачуна цијена  
комуналних водних услуга у складу са тарифном методологијом дефинисаном закљученим  
ПСА уговором између Општине Прњавор и КП “Водовод“ а.д. Прњавор. 
 

3.5 Кључни индикатори учинка КП“Водовод“ а.д. Прњавор  приказани у 
посљедње три године (табеларни приказ): 

 

НАЗИВ Јединица мјере 2017 2018 
01.01.-

30.09.2019.* 

Покривеност популације услугом 
водоснабдијевања  

% 
68,93% 69,68% 73,86% 

Покривеност популације услугом 
канализације  

% 
28,44% 28,89% 29,31% 

Неприходована вода  % 34,08% 34,53% 32,42% 
Просјечан период наплате - вода и 
канализација 

број дана 
68,07 82,19 81,00 

Постотак наплате - вода и канализација % 92% 113% 117% 



 
 

Број запосленика на 1000 прикључака, и 
вода и канализација 

#/'000 
6,06 6,39 6,40 

Број запосленика на 1000 прикључака, 
само вода  

#/'000 
5,54 5,89 5,90 

Број запосленика на 1000 прикључака, 
само канализација 

#/'000 
0,52 0,50 0,50 

Број запосленика на 1000 корисника 
услуга, вода и канализација укупно 

#/'000 
1,90 2,02 1,92 

Удио трошкова запосленика у 
оперативним трошковима  

% 
51,48% 57,46% 63,65% 

Удио трошкова електричне енергије у 
оперативним трошковима (%) 

% 
8,80% 9,30% 8,69% 

Покривеност оперативних трошкова 
(приходима) 

% 
125,00% 128,02% 130,49% 

Удио мјесечног рачуна за домаћинство 
(12 м3, 3 особе, вода и канализација) у 
просјечном мјесечном приходу 
домаћинства 

% 1,99% 1,93% 1,84% 

Број запослених  број 53 56 56** 
 
* Напомена: Предузеће врши праћење КПИ индикатора на кварталном нивоу те су из тог 
разлога наведени подаци закључно са 30.09.2019. године. 
 
** У предузећу су тренутно два приправника, два радника која мијењају раднике који су на 
боловању те два радника запослена на одређено вријеме. 



 
 

 
3.6 Преглед вриједности имовине у посљедње три године: 

 
У наставку је дат табеларни преглед вриједности имовине укњижене у пословним књигама комуналног предузећа КП 

„Водовод“ а.д. Прњавор те извод из помоћне књиге основних средстава Водовода, у коју је унесено око 95 % комплетне 
водоводне и канализационе инфраструктуре, без обзира да ли је иста укњижена у пословним књигама код Општине Прњавор 
или Водовода. 

Такође, потребно је нагласити да је у помоћној књизи кориштена процијењена набавна вриједност по каталогу 
консултантске куће, а не стварна као што је случај код укњижене имовине у главној књизи. 

 

Главна књига основних средстава КП Водовод а.д. Прњавор -Грађевински објекти 

Грађевински објекти     2017 2018 01.01.-30.09.2019. 

Набавна вриједност      6.502.562,41 6.589.320,28 6.589.320,28 

Укњижена новонабављена основна средства    -  86.757,87  -  

Отписана вриједност     4.657.234,79 4.768.289,85 4.863.970,36 

Амортизација     111.055,06 95.680,51 76.754,99 

Садашња вриједност     1.734.272,56 1.725.349,92 1.648.594,93 

      

Помоћна књига основних средстава КП Водовод а.д. Прњавор -Грађевински објекти 

  

Систем 
водоснабдијевања 

са изворишта 
Повелич 

Систем 
водоснабдијевања 
са језера Дренова 

Цјелокупан систем 
водоснабдијевања 

Цјелокупан систем 
одводње отпадних 

вода 
2019 

Дужина мреже 253.036,48 112.230,00 365.266,48 35.395,00   

Процјењена вриједност 35.950.477,20 21.800.821,85 57.751.299,05 8.543.693,80 124.046.291,90 

Отписана вриједност 2.508.667,70 9.531.244,26 12.039.911,96 4.506.541,85 28.586.365,77 
Износ калкулаторне 
амортизације 550.752,23 325.171,71 875.923,94 139.095,51 1.890.943,39 

Процјењена садашња 
неамортизована вриједност 

32.891.057,27 11.944.405,88 44.835.463,15 3.898.056,44 93.568.982,74 



 
 

 Преглед вриједности имовине у последње три године према евиденцији Општине 
Прњавор, приказан је у сљедећој табели: 
 
Конто 011191 –Плиноводи, водоводи, канализација 
 

Опис Стање 
31.12.2016. 
(КМ) 

Стање 
31.12.2017. 
(КМ) 

Стање 
31.12.2018. 
(КМ) 

Вриједност 
пописане 
имовине 

4.852.269,77 5.081.280,08 5.174.168,01 

Вриједност 
укњижене 
имовине у 
току године 

27.170,45 229.010,31 92.887,93 

 
3.7 Буџетска издвајања Општине Прњавор у протекле три године за припрему 

студијско пројектне документације и натјечајне документације за набавку нове 
инфраструктуре, укључујући и грантове и кредитна средства 

 
 У оквиру Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство у буџету је планирана 
буџетска позиција 412700 – Израда елабората, студија, пројеката из намјенских средстава за 
воде, чије извршење у последње три године је сљедеће: 
 

Буџетска позиција 
2016. 
година 
(КМ) 

2017. 
година 
(КМ) 

2018. 
година 
(КМ) 

412700 – Израда 
елабората, студија, 
пројеката из 
намјенских средстава 
за воде 

3.660,33 16.554,65 4.904,03 

 
3.8 Буџетска издвајања Општине Прњавор  у протекле три године за изградњу нове 

инфраструктуре 
 
 Конто 014113 – Саобраћајни објекти у припреми (инвестиције које се односе на водну и 
комуналну инфраструктуру) 
 

Опис 
2016. 
година 
(КМ) 

2017. 
година 
(КМ) 

2018. година 
(КМ) 

Улагања у водну 
и комуналну 
инфраструктуру 
по годинама 

140.187,74 117.330,91 357.902,61 

 



 
 

3.9 Годишња издвајања КП “Водовод“ а.д. Прњавор  у протекле три године за 
инвестиционо одржавање инфраструктуре која им је од стране Општине Прњавор 
повјерена  на управљање и одржавање 
 
У мјесецу децембру 2017. године предузеће је отворило подрачун за амортизациони 

фонд. Током 2018. године, предузеће је издвојило око 350.000 КМ из чега су финансиране 
набавке водоводног материјала за потребе одржавања водоводне мреже (водоводне цијеви, 
фазонски комади и арматуре, ЕФ материјал) те отплата кредита који су уложени у изградњу 
нових цјевовода и опремање водоводних објеката (изградња новог потисног цјевовода од фабрике 
воде Кремна до базена Цер, завршетак водоводне мреже на пројекту Повелич, опремање бунарева 
и резервоара на изворишту Повелич, изградњу дијела транспортног цјевовода Д225, те 
дистрибутивног и гравитационог цјевовода Д355 и Д400). 

Закључно са септембром 2019. године комунално предузеће је издвојило око 230.000 КМ 
за ове намјене. 

Прије отварања рачуна за посебне намјене, предузеће је извајало средства за одржавање 
водоводне и канализационе инфраструктуре са редовних пословних рачуна, те је у 2017. 
издвојено око 230.000 КМ, а 210.000 КМ у 2016. години. 

 
3.10 Степен имплементације прописа вишег реда од стране Општине Прњавор (број 

усвојених Одлука у односу на број законом прописаних - изразити процентуално) 
 

 Одлука о јавном водоводу и канализацији је усвојена од стране Скупштине општине 
Прњавор 26.09.2017. године („Службени гласник општине Прњавор“ број 20/17) и иста је у 
складу са Законом о комуналним дјелатностима и ПСА уговором. 

Скупштина општине Прњавор је на издвојеном дијелу имовине комуналног предузећа 
„Парк“ а.д. Прњавор, основала комунално предузеће „Водовод“ а.д. Прњавор дана 01.07.2002. 
године. У складу са Законом о јавним предузећима (Службени Гласник 75/04), 2005. године 
предузеће је трансформисано у акционарско друштво. Одлука о оснивању комуналног предузећа 
„Водовод“ а.д. Прњавор није усклађена са Законом о комуналним дјелатностима (Службени 
Гласник 124/11). 
  Такође, Скупштина општине усвојила је Одлуку о измјени и допуни Одлуке о 
субвенционисању трошкова комуналних водних услуга социјално угроженим корисницима на 
подручју општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 2/19), којом је 
проширен круг корисника права на субвенције за кaтегорије корисника права и услуга Центра за 
социјални рад. 
  И у наредном периоду Општина Прњавор ће проводити активности у погледу 
имплементације законских прописа, као  и усвајању одлука чије је усвајање као обавезу преузела 
потписивањем Уговора о пружању комуналних водних услуга, а све у циљу остваривања 
позитивног ефекта у реализацији потписаног уговора. 

 
3.11 Обучавање и оспособљавање запослених у јединици локалне самоуправе и КП 

“Водовод“ а.д. Прњавор   
 

  Током 2018. и 2019. године КП „Водовод“ а.д. Прњавор је улагало у оспособљавање и 
усавршавање запослених, поред редовних едукација из области рачуноводства, јавних набавки, 
хемикалија и у програме који се односе на управљање имовином, неприходованом водом те 
енергетском ефикасношћу. 
  Поред тога, радници предузећа су у оквиру МЕГ пројекта присуствовали различитим 
радионицама и обукама. 



 
 

 
   Реализацију свих наведених активности у извјештајном периоду 2019. године, 

истовремено је пратила континуирана обука за представнике јединице локалне самоуправе 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. 

 
4. ЗАКЉУЧАК И НАРЕДНИ КОРАЦИ 

 
 На основу анализе реализованих активности може се закључити да су Општина Прњавор 
и КП „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 наредном периоду неопходно је приступити заједничкој реализацији следећих 
активности: 

 
Табеларни приказ планираних активности са роковима извршења и извршиоцима: 
 

Активност Рок Надлежност 

Информисање Скупштине Општине о начину израчуна 
цијена комуналних водних услуга путем предложене 
тарифне методологије 

фебруар 
2020. 

године 

КП Водовод а.д. 
Прњавор,  Одјељење 
за финансије, 
Одјељење за 
стамбено-комуналне 
послове и 
инвестиције и УНДП 

Правилник о методологији за формирање цијена 
комуналних водних услуга није усвојен, али ће са 
усвајањем тарифне методологије ово питање бити 
ријешено.   

током    
2020. 

године 

КП Водовод а.д. 
Прњавор, Одјељење 
за финансије и 
Одјељење за 
стамбено-комуналне 
послове и 
инвестиције у ЈЛС 

Покренути процес ревизије цјеновника комуналних 
водних услуга, извршити израчун цијена у складу са 
усвојеном тарифном методологијом те презентација на 
Скупштини Општине 

март  
2020. 

године 

КП Водовод а.д. 
Прњавор, Одјељење 
за финансије и 
Одјељење за 
стамбено-комуналне 
послове и 
инвестиције у ЈЛС 

Именовање Комисије која ће радити на рјешавању статуса 
водоводне инфраструктуре 

фебруар 
2020. 

године 

Представници КП 
Водовод а.д. 
Прњавор и Одсјек за 
јавне набавке и 
правна питања и 
прописе и Одјељење 
за стамбено-
комуналне послове у 
ЈЛС 



 
 

Дефинисати поступак преноса имовине, обрачуна, висине 
накнаде, начина уплате и утрошка средстава на име 
обрачунате амортизације основних средстава која се воде 
у пословним књигама општине Прњавор 

март 2020. 
године 

КП Водовод а.д. 
Прњавор и 
Одјељење за 
финансије у ЈЛС 

Израда и усвајање Правилника о оцјењивању запосленика, 
у циљу мјерења радне учинковитости радника 

март 2020. 
године 

КП Водовод а.д. 
Прњавор 

Измјена и усвајање  Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста са тачно дефинисаним 
описом послова и радних задатака у складу са законском и 
подзаконском регулативом за КП „Водовод“ а.д. Прњавор. 

 март 2020. 
 КП Водовод а.д. 
Прњавор 

Припрема измјене Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста у ЈЛС са тачно 
дефинисаним описом послова и радних задатака у складу 
са законском и подзаконском регулативом, за лице које би 
било надлежно за дјелогруг послова из области 
комуналних дјелатности (могућност формирања и одсјека 
у већ постојећем Одјељењу за стамбено-комуналне 
послове и инвестиције).  

током 
2020. 

године 

Одсјек за јавне 
набавке и правна 
питања и прописе у 
ЈЛС 

Даљи надзор над реализацијом Уговора о пружању 
комуналних водних услуга (ПСА) и праћење извршавања 
обавеза јединице локалне самоуправе и Комуналног 
предузећа „Водовод“ а.д. Прњавор 

март  
2020. 

године 

представници ЈКП и 
ЈЛС 

Настављање активности на обучавању и оспособљавању 
запослених у ЈЛС и ЈКП/ЈВП. 

током 
2020. 

године 

представници ЈКП и 
ЈЛС 

 
                                                                                        


