ПРИЈЕДЛОГ
На основу члана 6. став 1. тачка г. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник
Републике Српске“ број: 124/11), члан 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 97/16), члана 11. Закона о социјалној заштити („Службени гласник
Републике Српске“ број: 37/12 и 90/16), члана 28. и Прилога број ИВ Уговора о пружању јавних
водних услуга на подручју Града Добој број: 02-022-2451/17 од 26.12.2017. године, члана 35.
Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 1/17 ) и члана 128. став 1.
Пословника Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 1/17), Скупштина
Града Добој је на сједници одржаној дана _____________ године донијела
ОДЛУКУ
о субвенционисању трошкова коришћених комуналних водних услуга угрожених категорија у
Граду Добој

И ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
На начин и под условима предвиђеним овом Одлуком вршиће се субвенционисање
трошкова коришћених комуналних водних услуга угрожених категорија у Граду Добој, уредити
питања утврђивања категорија корисника субвенција, услови и поступак за остварење права на
субвенцију, начин обезбјеђења финансијских средстава за субвенционисање јавних водних услуга,
количина субвенционисане испоручене питке воде и одведене отпадне воде из домаћинства, као и
сва друга питања од значаја за субвенционисање јавних водних услуга на подручју Града Добој.
Члан 2.
Субвенционисање, у смислу ове Одлуке, подразумјева плаћање дијела трошкова услуга
водоснабдјевања и одводње отпадних вода које пружа „Водовод“ а.д. Добој, за кориснике тих
услуга за које се, на основу критеријума из ове Одлуке, утврди да испуњавају услове.
Члан 3.
Јавне водне услуге, у смислу ове Одлуке, представљају производњу, транспорт и испоруку
питке воде корисницима путем јавне водоводне мреже, као и одвођење отпадних вода из
домаћинства путем јавне канализационе мреже.
ИИ ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 4.
Право на субвенцију јавних водних услуга на подручју Града Добој имају сљедеће
категорије корисника права и услуга Јавне установе „Центар за социјални рад“ Добој:
1. Корисници права на новчану помоћ којима је то право признато у поступку Јавне установе
„Центар за социјални рад“ Добој, у складу са Законом о социјалној заштити, због чега имају
статус угрожене категорије лица на територији Града Добој.

2. Корисницима права на личну инвалиднину којима је право признато у поступку код Јавне
установе „Центар за социјални рад Добој“, у складу а Одлуком о одобрењу пласмана средстава
за унапређење положаја лица са инвалидитетом накнадом за личну инвалиднину, чиме се
унапређује положај лица са инвалидитетом на територији Града Добој.

Члан 5.
Корисницима субвенције из члана 4. ове Одлуке, одобрава се субвенција од 3 м 3 питке воде
и одвођење 3 м3 отпадне воде по члану домаћинства мјесечно.
Корисници могу остварити право на субвенцију из члана 4. ове Одлуке по само по једном
од два основа.
Разлику утрошка воде између одобрене субвеницје, у смислу ставова 1. и 2. овог члана и
потрошене воде на мјесечном нивоу, корисник субвенције плаћа по цјеновнику „Водовод“ а.д.
Добој.
ИИИ ПОСТУПАК ЗА ОСТАРИВАЊЕ ПРАВА НА СУБВЕНЦИЈУ
Члан 6.
Поступак за остваривање права на субвенционисање јавних водних услуга покреће лице из
члана 4. ове Одлуке подношењем писменог захтјева Јавној установи „Центар за социјални рад“
Добој.
Уз захтјев за остваривање права, доставља се копија личне карте, овјерена кућна листа и
последњи рачун за пружене услуге водоснабдјевања и одводње отпадних вода, ради утврђивања
шифре потрошача.
Члан 7.
Уколико је за подносиоца захтјева од стране ЈУ „Центар за социјални рад“ Добој већ
утврђено право на основу тачке 1. или тачке 2. из члана 4, рјешење о субвенционисању се доноси
по скраћеном поступку, уз коришћење података и доказа које је прикупила Јавна установа „Центар
за социјални рад“ Добој током поступка за признавање права.
Члан 8.
Након проведеног поступка, „Центар за социјални рад“ доноси рјешење којим утврђује да
подносилац захтјева испуњава услове из члана 4. ове Одлуке и да му се признаје право на
субвенцију дијела трошкова комуналних услуга водоснабдјевања и одводње отпадних вода.
Захтјев лица за која се утврди да не испуњавају услове за субвенционисање, прописане
овом Одлуком, рјешењем ће се одбити као неоснован.
Уколико се захтјев одбије као неоснован или је подносилац захтјева незадовољан
рјешењем, може уложити жалбу Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске, у
року од 15 дана од дана пријема рјешења, а жалба се предаје путем ЈУ „Центар за социјални рад“
Добој.
Члан 9.
Рјешењем о субвенционисању се утврђује број чланова домаћинства подносиоца захтјева и
мјесечна количина воде и отпадних вода која се субвенционира.
Рјешење којим се утврђује право на субвенционисање јавних водних услуга ЈУ „Центар за
социјални рад“ Добој доноси за период од највише једне године, а по истеку овог периода,
странка може поново поднијети захтјев, уколико испуњава прописане.
Рјешење се доставља подносиоцу захтје ва, „Водовод“ а.д. Добој и Градској управи Добој.

Члан 10.
„Водовод“ а.д. Добој је дужан устројити евиденцију корисника субвенција и приликом
израде рачуна јасно разграничити износ који се субвенционише и који плаћа Град Добој и износ
који плаћа корисник субвенције, те исти доставити Градској управи - Одјељењу за финансије.
Naplata subvencije vrši se na mjesečnom nivou po računima korisnika subvencija.
IV DUŽNOST OBAVJEŠTAVANJA I DOSTAVE PODATAKA
Član 11.
Korisnici subvencije javnih vodnih usluga ili članovi domaćinstva, dužni su JU Centar za socijalni
rad Doboj i „Vodovod“ a.d. Doboj, obavjestiti o svim promjenama koje utiču na stečeno pravo na
subvenciju javnih vodnih usluga (promjena prebivališta, broj članova domaćinstva, smrt korisnika
subvencije i sl.), u roku od osam dana od dana nastale promjene.
Ukoliko dođe do promjena iz prethodnog stava, a one bitno utiču na uslove subvencionisanja, JU
„Centar za socijalni rad“ Doboj, će po službenoj dužnosti, pokrenuti postupak izmjene Rješenja o
subvencionisanju.
„Vodovod“ a.d. Doboj može, ukoliko ocjeni za potrebno, u svako vrijeme od JU „Centar za
socijalni rad“ Doboj zatražiti podatke o tome da li pojedini korisnik još uvijek ispunjava uslove za
subvencionisanje javnih vodnih usluga.

V PRESTANAK PRAVA NA SUBVENCIONISANJE
Član 12.
Ukoliko korisnik subvencije bez opravdanog razloga ne dostavi podatke o promjenama koje utiču
na ostvarivanje prava na subvencionisanje javnih vodnih usluga u smislu člana 11.ove Odluke, gubi pravo
na subvenciju i dužan je vratiti iznos subvencije od nastanka neprijavljene promjene.
Pravo na subvenciju u smislu ove Odluke u svakom slučaju prestaje gubitkom statusa iz člana 4.
Odluke.

VI FINANSIJSKA SREDSTVA ZA ODOBRENJE SUBVENCIJE
Član 13.
Finansijska sredstva potrebna za subvencionisanje javnih vodnih usluga na području Grada Doboj,
planiraju se i obezbjeđuju u budžetu Grada.
Sredstva iz stava 1. ovog člana ne mogu se umanjivati rebalansom budžeta.
Visinu sredstava potrebnih za subvencionisanje javnih vodnih usluga utvrđuje Grad Doboj, na
osnovu podataka o broju lica koja mogu ostvariti pravo na subvenciju u smislu člana 4. ove Odluke.
Podatke iz prethodnog stava dostavlja JU „Centar za socijalni rad“ Doboj.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje sa važenjem Odluka broj 01-013-204/18 od 30.04.2018. godine.
Član 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Doboj“.

Broj: _____________
Datum,

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE GRADA
Sanja Vulić

O b r a z l o ž e nj e
Pravni osnov za donošenje ove je na osnovu člana 6. stav 1. tačka g. Zakona o komunalnim djelatnostima
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 124/11), član 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni
glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16), člana 11. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik Republike
Srpske“ broj: 37/12 i 90/16), člana 28. i Priloga broj IV Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga na
području Grada Doboj broj: 02-022-2451/17 od 26.12.2017. godine, člana 35. Statuta Grada Doboj
(„Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 1/17 ) i člana 128. stav 1. Poslovnika Skupštine Grada Doboj
(„Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 1/17),
Prilogom broj IV Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga na području Grada Doboj broj: 02-022-2451/17
zaključen dana 26.12.2017. godine utvrđeno je da u Gradu Doboj ne postoji sistem subvencionisanja
troškova korišćenih komunalnih vodnih usluga ugroženih kategorija korisnika. Ugovorne strane su se
naprijed navedenim u ugovoru usaglasile da se sistem subvencionisanja komunalnih usluga u Grad uvede u
2018. godini.
Skupština Grada Doboj je odlukom broj 01-013-204/18 od 30.04.2018. godine utvrdila koja kategorija
korisnika javnih vodnih usluga ima pravo na subvencionisanje troškova korišćenja komunalnih vodnih
usluga. Na osnovu iskustva u primjeni Odluke, a u skladu sa preporukama konsultanta u MEG projektu,
utvrđeno je da postoji potreba da se uvede dodatna kategorija korisnika subvencije javnih vodnih usluga
kojom bi se obuhvatile porodice djece i omladine sa smetnjama u razvoju, kao specifična i posebno ranjive
kategorije stanovništva, te se predlaže usvajanje ove Odluke.
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