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ЈАВНИ ВОДОВОД

PUBLIC WATER SUPPLY
Подаци дати у овом Саопштењу добијени су на основу
Годишњег извјештаја о јавном водоводу (ВОД-2В). Извјештај ВОД2В подносе јавна комунална предузећа и општинске службе које
управљају јавним водоводом. Подаци нису прикупљани о
водоводима који служе искључиво одређеном домаћинству,
односно предузећу.

Data presented by this Release were provided by the Annual
Report on public water supply (VOD-2V). The report VOD-2V is
presented by public municipal services and municipal entities which
run public water supply system. Data on private water supply systems
which are in possession of households or enterprises only were not
collected through annual reports.

Захваћене количине воде су укупне количине воде која је
захваћена из изворишта вода (подземних, изворских и
површинских).

Water abstraction comprises all quantities of water captured
from water sources (underground, spring and surface water).

Под испорученом количином воде подразумијева се
укупна количина прерађене, тј. пречишћене воде у циљу
добијања воде за пиће, а која је продана корисницима.

Distributed volume of water is total volume of treated water,
that is water purified to be drinkable and sold to consumers.

Дужина главног довода је дужина цијеви за довод воде
од водозахвата до резервоара, однoсно уређаја за пречишћавање
воде за пиће, или до првог крака разводне мреже, ако нема
резервоара.

Length of water mains comprises the length of water supply
pipes from water capture to reservoir, that is equipment for drinking
water purification or from water capture to the first branch of the
distributive network, if there is no reservoir.

Дужина разводне мреже је дужина водоводне мреже од
резервоара до мјеста потрошње, без дужине прикључака и мреже
по кућама.

Length of distribution network is the length of the water
supply network from a tank to a consumption place, excluding the
length of connections and network within households.

У 2008. години захваћено је и преузето укупно
99 601 000 m³ воде, што је за 1,1 % мање у односу на 2007.
годину.

In 2008 the total amount of water captured was 99 601 000
m³, which is 1,1% less than in 2007.

Укупна количина воде испоручене из јавног водовода у
2008. години износила је 54 135 000 m³, што је за 0,04 % мање у
поређењу са претходном годином. Од укупне количине
испоручене воде највеће количине уступљене су домаћинствима,
39 838 000 m³ или 73,6 %. Укупни губици воде у водоводној
мрежи у 2008. години износили су 45 466 000 m³ или 45,6 % од
укупне количине захваћене воде.

The total volume of water distributed from public water
supply system amounted 54 135 000 m³, which is 0,04% less
compared to the previous year. The greatest volume of water was
distributed to households 39 838 000 m³ or 73,6% of the total
amount of distributed water. Total losses in the water supply network
amounted in 2008 45 466 000 m³, or 45,6% of the total amount of
water abstraction.

Дужина разводне мреже у 2008. години износила је
4 347 km, што је за 6,1 % више него у 2007. години. Водоводних
прикључака у 2008. години било је 203 347, односно 3,2 % више
него претходне године.
Таложника je било 19, уређаја за
припрему воде за пиће 21, филтера 49, хлоринатора 93,
деферизатора 4 и 8 осталих уређаја.

The total length of water mains in 2008 was 4 347 km, which
is 6,1% higher than in 2007. The total number of connections in 2008
was 203 347, that is 3,2% higher compared to the previous year.
Number of sedimentation tanks was 19, drinking water treatment
plants 21, filters 49, chlorinators 93, iron-removing plants 4 and other
facilities 8.

1

САОПШТЕЊЕ СТАТИСТИКЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ENVIRONMENT STATISTICS RELEASE

Број / No. 155/09

1. ЈАВНИ ВОДОВОД

PUBLIC WATER SUPPLY

у хиљ. m³/ in thousand m³
Година / Year
2006

2007*

2008

WATER SOURCES

ИЗВОРИШТА ВОДЕ
УКУПНО

99 391

Захваћене количине воде
Подземне воде
Извори
Водотоци
Акумулације
Језера
Преузете количине воде из других
водоводних система

98
41
29
24
1
1

100 720

581
332
107
317
883
942
810

99
41
31
23
1
1

739
235
121
558
883
942
981

99 601

TOTAL

98
42
27
25
1
1

Volume of water captured
Underground waters
Springs
Watercourses
Reservoirs
Lakes
Volume of water taken from other water supply
systems

642
116
707
217
886
716
959

VOLUME OF WATER DELIVERED

ИСПОРУЧЕНЕ КОЛИЧИНЕ ВОДЕ
УКУПНО

52 364

54 157

54 135

TOTAL

Домаћинствима
Пољопривреди, шумарству и рибарству
Индустрији
Осталим дјелатностима
Другим водоводним системима

36
1
7
4
2

38
1
6
5
1

39
1
5
5
1

Households
Agriculture, forestry and fishing
Industry
Other activities
Other water supply systems

УКУПНИ ГУБИЦИ ВОДЕ

47 027

850
164
491
752
107

653
159
466
927
952

46 563

838
166
430
858
843

45 466

WATER SUPPLY NETWORK

ВОДОВОДНА МРЕЖА
Дужина главног довода, km
Дужина разводне мреже, km
Број водоводних прикључака
Број уличних хидраната
Резервоари
Пумпни уређаји
Уређаји за припрему воде за пиће
Таложници
Филтери
Хлоринатори
Деферизатори
Остали уређаји

TOTAL WATER LOSSES

1016
3 816
188 734
5 240

1
4
197
5

075
097
091
401

...
…
…
…
…
…
…
…

...
…
…
…
…
…
…
…

Објашњење знакова
... не располаже се податком
* исправљен податак

1
4
203
5

132
347
347
733

Lenght of water mains, km
Lenght of distribution network, km
Number of water connections
Number of street hydrants

175
224
21
19
49
93
4
8

Rezervoirs
Pumping plants
Drinking water treatment plants
Sedimentation tanks
Filters
Chlorinators
Iron-removing plants
Other facilities
Explanation of symbols
... data not avaliable
* corrected data
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