
           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Молимо да наведете колико вам је било потребно времена за попуњавање упитника  

                                                                                                                                          часова           минута 

      

Табела 5. ПОПИС НАСЕЉЕНИХ МЈЕСТА ПО ОПШТИНАМА КОЈЕ СНАБДИЈЕВА ЈАВНИ ВОДОВОД                  
(стање на дан 31.12.) 
Редни 
број 

ОПШТИНА/НАСЕЉЕНО МЈЕСТО 
Редни 
број 

ОПШТИНА/НАСЕЉЕНО МЈЕСТО 
Редни 
број 

ОПШТИНА/НАСЕЉЕНО МЈЕСТО 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
НАПОМЕНА: 

 
    

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ХВАЛА НА САРАДЊИ! 

 

           ВОД - 2В 

  Закон о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске" бр.85/03) 
Одлука Владе Републике Српске о усвајању Статистичког програма   
2022-2025, бр. 04/1-012-2-3176/21 ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 102/21) 

  

           

                         

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О 
JАВНОМ ВОДОВОДУ  

ЗА 2022. ГОДИНУ 
                      
                      
    ПРИЈЕ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ПРОЧИТАЈТЕ УПУТСТВО     

                         

                   4 1 4 0 1  

ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЈЕШТАЈ                                                                            шифра статист. активности 
(пословни субјект, пословна јединица у саставу) 
                         

а) Назив (фирма) _________________________________________________________________ 
ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА 

               

    ______________________________________________________________________________             
    (пословна јединица уписује пословни субјект у чијем је саставу и свој назив)           
                         
б) Матични број __________________________________________________________________           

                         
    Редни број јединице у саставу ____________________________________________________           

                         
в) Град/општина__________________________ Мјесто _________________________________           

                         
    Улица и  број ____________________________________  Телефон _____________________            
                         
    Е-mail_________________________________________________________________________           
                         
г) Дјелатност ____________________________________________________________________           

              

д) Укупан број насељених мјеста са јавним водоводом1)________________________________           

           
ђ) Назив водозахвата (изворишта) и припадајућих сливова 
________________________________________________________ 

          

    (видјети упутство и попис сливова)_______________________________________________           

      ____________________________________________________________________________ 
          

           

ПОПИС СЛИВОВА  
                         

Црноморски слив 
        

07 Сава 10 Дрина 11 Лим 14 Босна 15 Спреча 16 Врбас 17 Уна 18 Сана 
07 Укрина 10 Прача 13 Тара 14 Лашва 15 Јала 16 Врбања 17 Унац 18 Саница 

07 Брка 10 Јања  14 Усора  16 Плива 17 Смољана 18 Јапра 

07 Толиса 10 Дрињача  14 Криваја     
07 Тиња 10 Јадар  14 Жељезница       

   14 Фојница     
        

Јадрански слив 
                       

53 Цетина 54 Неретва  60 Остали водотоци Јадранског мора 92 Требишњица 

  54 Рама            92 Остали водотоци и језера 
 
ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ТАБЕЛА 1 - 3 
Извјештајна јединица саставља извјештај према редосљеду укључивања насељених мјеста у систем. Ако постоји само једно 
насељено мјесто, податке треба унијети у колону УКУПНО и у прву колону иза УКУПНО. Уколико водоводни систем снабдијева 
више насељених мјеста треба испунити прву колону УКУПНО, са одговарајућим збировима за сваки ред (алинеју). У случају када 
водоводни систем снабдијева више од четири насељена мјеста, треба испунити нови образац у којем колона УКУПНО остаје 
празна. Колона УКУПНО првог извјештаја збир је СВИХ насељених мјеста унутар града/општине, без обзира на то колико је 
извјештаја испуњено. 

1)Насељено мјесто је територијална јединица која обухвата једно или више насеља. Насеље је изграђен и функционално                                                                                                                                                                                                                   
обједињен простор на којем су обезбијеђени услови за живот, рад и задовољавање заједничких потреба становника. Насеља                                                                                                                                                                                                       
могу имати карактер градског или сеоског насеља.   

Датум _____________________________ 
 

  

 Телефон___________________________   
   

Лице које је попунило образац      (М.П.) Руководилац 

 
___________________________________ 

 
                

____________________________________ 

 и  



 

 

 

         

  

                        

 

 

 

 

 

                                                          ГРАД/ОПШТИНА:  Насељено 

мјесто: 
 Насељено 

мјесто : 
 Насељено 

мјесто : 
 Насељено 

мјесто : 

                                     Назив:  ____________________                                                     

                       
                                   Шифра: ____________________                     

                           

                                        
ВРСТА ВОДОВОДА: мјесни (1), заједнички (2),                          
регионални (3). Упишите у кућицу једну од шифара.                      

                                        
НАЧИН ТРАНСПОРТА: гравитациони (1), потисни (2),                      
комбиновани (3). Упишите у кућицу једну од шифара.                      
                                        

Табела 1. ИЗВОРИШТА ВОДЕ  УКУПНО:                     

1 
Укупно захваћена количина воде1),        

у хиљадама m3 (5+9+13+17+21) 
                        

2 

Подземна 
вода 

назив ријечног слива                         

3 број изворишта                         

4 број захватних објеката                         
5 захваћена кол. воде (`000 m3)                         
6 

Извор 

назив ријечног слива                         
7 број изворишта                         
8 број захватних објеката                         
9 захваћена кол. воде (`000 m3)                         

10 

Водоток 
 

назив ријечног слива                         
11 број изворишта                         
12 број захватних објеката                         
13 захваћена кол. воде (`000 m3)                         
14 

Акумула-
ција 
воде 

назив ријечног слива                         
15 број изворишта                         
16 број захватних објеката                         
17 захваћена кол. воде (`000 m3)                         
18 

Језеро 

назив ријечног слива                         
19 број изворишта                         
20 број захватних објеката                         
21 захваћена кол. воде (`000 m3)                         
                                        
22 Преузета количина воде од других 

водоводних система, у хиљ. m3 
     

1)Збир укупне количине захваћене воде (ред 1 Табела 1) и воде 
преузете од других водоводних система (ред 22) треба да је једнак 
збиру укупне количне испоручене воде (ред 1 Табела 2), воде 
коришћене за сопствене потребе (ред 7) и укупних губитака воде 
(ред 8). 
 

23 Назив водоводног система од којег је 

преузета вода 
     

                                                                                    

Табела 2. КОЛИЧИНА ИСПОРУЧЕНE ВОДЕ                   УКУПНО: 

 

                   

1 УКУПНО (2+3+4+5+6), у хиљ. m 3                         
2 Домаћинствима                         
3 Пољопривреди, шумарству и риболову                         
4 Индустрији1)                         
5 Осталим дјелатностима2)                         
6 Другим јавним водоводним системима                         
6а Назив водоводног система коме је испоручена вода                     
                                        
7 Сопствена и остала потрошња3)                         
8 Губици воде4)                          
1) Обухваћени су сви пословни субјекти који послују средствима у државној, задружној, мјешовитој и приватној својини, а који су према 
Класификацији дјелатности разврстани у подручја: вађење руда и камена (B), прерађивачка индустрија (C), производња и снабдијевање 
електричном енергијом, гасом, паром и климатизација (D) и грађевинарство (F). 
2) Обухваћене су све дјелатности које горе нису наведене (трговина, угоститељство, саобраћај, финансијско посредовање, пословање 
некретнинама, државна управа, образовање, здравствени и социјални рад, остале јавне, комуналне, друштвене, социјалне и личне услужне 
дјелатности).    
3) Вода утрошена за испирање цјевовода, прање резервоара, возила возног парка и сличне намјене. 
4) Губици воде на транспортној и/или дистрибутивној мрежи, преливање на резервоарима и губици на прикључцима до мјеста 
водомјера потрошача, као и губици настали усљед нелегалне потрошње и нетачног мјерења. 

Табела 3. ВОДОВОДНА МРЕЖА И УРЕЋАЈИ                 

(стање на дан 31.12.)                                       УКУПНО: 
                    

1 

Пумпне 

станице 

број станица                         
2 број пумпи                         
3 укупна пог. снага, кW                         
4 укупан капацитет, l/s                         

5 Постројења за 

припрему воде 
за пиће 

укупан број                         

6 проток, l/s                         

7 

Објекти 

(дијелови)  
постројења за 

припрему воде 

за пиће 

таложници 
број                         

8 m3                         
9 

филтри 
број                         

10 m2                         
11 

хлоринатори 
број                         

12 gr/h                         
13 

деферизатори 
број                         

14 m2                         
15 остали 

уређаји1) 

број                         
16 2)                         
17 

Резервоари 
број                         

18 укупна запремина m3                         
19 Дужина главног довода, m                         
20 Дужина разводне мреже, m                         
21 Број водоводних прикључака3)                         
22 Број прикључених домаћинстава                         
23 Број уличних хидраната                         
24 Број јавних пумпи прикљ. на водовод                         

25 Година почетка експлоат. водовода                         
1) У простору за НАПОМЕНУ, на полеђини обрасца, уписати пуни назив уређаја. 
2) Уписати одговарајућу јединицу мјере (производну) и евентуално објашњење  у НАПОМЕНИ на полеђини обрасца. 
3) Водоводни прикључак представља спој објекта са уличном водоводном мрежом. 
 
 

  

Табела 4. ЦИЈЕНА ИСПОРУЧЕНЕ ВОДЕ, у KM/m3  (без појединачних такси и накнада за воде)     
1 Домаћинствима     

1) Обухваћени су сви пословни субјекти који послују средствима у 
државној, задружној, мјешовитој и приватној својини, а који су 
према Класификацији дјелатности разврстани у подручја: вађење 
руда и камена (B), прерађивачка индустрија (C), производња и 
снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 
(D) и грађевинарство (F). 

 

2 Пољопривреди, шумарству и риболову     
3 Индустрији1)     
4 Осталим дјелатностима2)     
5 Другим водоводним системима     

2) Обухваћене су све дјелатности које горе нису наведене (трговина, угоститељство, саобраћај, финансијско посредовање, пословање 
некретнинама, државна управа, образовање, здравствени и социјални рад, остале јавне, комуналне, друштвене, социјалне и личне услужне 
дјелатности).    

 


