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22. МАРТ
СВЈЕТСКИ ДАН ВОДА

АНАЛИЗА ВОДЕ
Вода из нашег система водоснабдијевања 
редовно се контролише у лабораторији Водовода 
Приједор, Институту за јавно здравство РС и 
Градском заводу за јавно здравље Београд. 
Током 2017. године извршена је физичко хемијска
и микробиолошка анализа 1879 узорака воде и све 
ове анализе потврђују изузетан квалитет воде.
Овако завидан ниво контроле исправности резултат 
је увођења и досљедног провођења стандарда
и свих осталих активности Водовода Приједор.

ОДГОВОР ЈЕ
 У ПРИРОДИ

Фотографија: Водопад «Зофик» - Козара

ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ
1. Израда Главног изведбеног пројекта транспортног цјевовода од резервоара Хамбарине до резервоара у Доњој 

и Горњој Љубији – избјећи прекидну комору Курево - Завршетак пројекта
2. Израда Главног изведбеног пројекта за основне објекте водоводног система „Томашица - Приједор“ –  Завршетак 

пројекта у зависности од локације изворишта
3. Израда Главног изведбеног пројекта за секундарну водоводну мрежу са кућним прикључцима водоводног система 

„Томашица - Приједор“–  У договору са градом
4. Израда Главног изведбеног пројекта изградње дистрибутивне водоводне мреже у насељу В. Паланчиште

- Завршетак пројекта
5. Израда Главног изведбеног пројекта реконструкције дистрибутивне водоводне мреже у насељу Тукови 

(од бунара Б2 до моста на Сани )
6. Израда Главног изведбеног пројекта реконструкције дистрибутивне водоводне мреже са кућним прикључцима за 

подручје између улица Видовданска, Бранислава Нушића и магистралног пута М15
7. Израда Главног изведбеног пројекта реконструкције дистрибутивне водоводне мреже у подручју од подвожњака 

према жељезничкој станици и даље према Конзуму
8. Израда Главног изведбеног пројекта реконструкције дистрибутивне водоводне мрежеса кућним прикључцима

 у насељу Чиркин Поље

9. Израда Главног изведбеног пројекта реконструкције дистрибутивног цјевовода у Улици Мајора Милана Тепића

10. Израда Главног изведбеног пројекта реконструкције водоводне мреже са кућним прикључцима у „Старом граду“

11. Израда Главног изведбеног пројекта реконструкције дистрибутивне водоводне мреже у појединим улицама према 
плану техничког сектора: улица Драгице Шкорић, Партизанска улица, крак у насељу Дубочај 

12. Дефинисање мјерних зона и подзона, снимање и унос у базу података водоводне мреже према посебним 
мјесечним оперативним плановима 

13. Израда Главног изведбеног пројекта реконструкције водоводне мреже за индустријску зону Целпак

14. Мањи пројекти реконструкције и проширења водоводне мреже на захтјев грађана

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - 2017. ГОДИНА
Израда Главног изведбеног пројекта реконструкције дистрибутивне водоводне мреже у насељу око „Шумарије“1.

2.

3.

4.

Израда Главног изведбеног пројекта реконструкције дистрибутивне водоводне мреже у улици Тоде Швракића 
насеље Тукови
Водоснабдијевање дијела насеља Тукови - Жегер

Изградња примарне водоводне мреже у улици Иве Андрића - насеље Гомјеница

5. Реконструкција водоводне мреже дијела насеља Урије

6. Реконструкција водоводне мреже у улици Жарка Згоњанина- насеље Рашковац

7. Реконструкција водоводне мреже у засеоку Мулалићи - насеље Хамбарине

8. Водоснабдијевање засеока Бешлагићи – насеље Козарац

9. Водоснабдијевање засеока Стегићи – Мало Паланчиште са кућним прикључцима 

10. Реконструкција водоводног система Мраковица

11. Мањи пројекти прикључења на водоводну и канализациону мрежу 

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - 2017. ГОДИНА

 

1.
 

Преспајање домаћинс тава на нову водоводну мрежу у насељима: Рашковац, дио Урија и Гашића 
насеља

 

2.

 

Преспајање стамбених зграда на нову водоводну мрежу у улици Вука Караџића

 

3.

 
 

4.

 

Изграђена примарна водоводна мрежа у улици Тоде Швракића - насеље Тукови

 

5.

 

Изграђени шахтови мјерних мјеста у појединим зонама и то: мјерна зона Трнопоље, мјерна зона 
Камичани, мјерна зона Чараково и подзона Пећани   са монтажом потребних фазонских комада

 

6.

 

Спајање нових потрошача на нову водоводну мрежу у насељима Јањића пумпа и Волар

 

7.

 

Измјештање водоводне цијеви у дужини од 700 м у Доњој Драготињи

 

 

ВЕЋИ ПОСЛОВИ У 2017. ГОДИНИ

Извршена реконструкција водоводне мреже у улици Жарка Згоњанина и преспајање домаћинстава на исту



Вода је укључена у све

Човјеку дневно треба
од двије до четири

литре воде

То нас 
води даље

пољопривреда

пољопривредних
усјева на свијету
се наводњава

и производи
40% хране

у свијету

пољопривреде
је зависно од
падавина  

али 
приноси пољопривреде
зависне од падавина ће
се вјероватно до 2020.
смањити за

50%

литара воде је потребно за
производњу хране за дневне

потребе једне особе

Слатка вода се користи у
бројним гранама индустрије

Енергија 
потребно је од 74

до 220 литара воде
да би једна сијалица од 100 

вати свјетлела 10 сати

Производња

Сточарство

потребно је од 144.300 литара
воде да би се направио
један аутомобил

потребно је од 1.600 литара
воде да би се
произвело 0,5 kg меса

Глобалне залихе
воде су ограничене 

слатке воде на
свијету је под
земљом

слатке воде је
лако доступно за
људску употребу

слатке воде је у леду или 
снијежном покривачу 
на планинама

Потребе за водом
константно расту 

До 2025. године земљама Блиског истока биће
потребно четири пута више воде него што сад имају

потрошња воде у земљама 
у развоју ће порасти 50%

потрошња воде у развијеним
земљама ће порасти 18%

потрошња воде у цијелом
свијету ће порасти 58%

До 2025. ће бити 

1 милијарда
више уста која треба нахранити, што захтјева додатних

1 трилион
кубних метара воде само за наводњавање

То нас води до

милијарди
људи

којима
пријети
несташица
воде

свјетског становништа
живјеће у страху од
несташице

Употреба слатке воде

индустрија

наводњавање

се користи у
домаћинству

је слатке воде  на свијету

ПОСЛОВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ
Финансијски резултати пословања

Продаја воде по категоријама потрошача

Број евидентираних потрошача

Укупан број потрошача са 31.12.2017. године је 22.358 и у односу на 2016. годину повећан је за
1,23% или 272 потрошача, док је у односу на 2015. годину повећан за 3,1% или 655 потрошача.

Испоручена количина воде потрошачима утврђује се мјерењем потрошње воде, код корисника који
имају уграђене мјерне инструменте (водомјер), а код потрошача који немају уграђен мјерни 
инструмент потрошња се утврђује паушално (по члану домаћинства 6 кубних метара).

Мјерење потрошње воде довело је до смањења расипања испоручене воде, односно, до контроле 
потрошње воде.

У периоду од 01.01. – 31.12.2017. године "Водовод" А.Д. Приједор је остварио укупан приход од 
5.075.336,27 КМ.
Од укупно остварених прихода, приходи од воде износе 3.883.077,02 КМ, приходи од услуга 
618.932,88 КМ, док финансијски и остали приходи износе 573.326,37 КМ. Приходи од испоруке воде 
становништву износе 3.084.823,76 КМ, привреди и буџетским потрошачима 447.726,42 КМ и 
занатском сектору 351.215,78 КМ.
Укупни расходи износе 5.060.757,74 КМ и у односу на 2016. годину повећани су за 642.465,07 КМ или 
14,54%, највише због набавке потребног материјала за реконструкцију и одржавање.
Од укупно остварених расхода, пословни расходи су 3.549.792,95 КМ, а финансијски и остали 
расходи 1.510.964,79 КМ. Друштво је пословало са добити од 14.578,74 КМ.

ПРОЈЕКАТ ОПШТИНСКОГ ОКОЛИНСКОГ
И ЕКОНОМСКОГ УПРАВЉАЊА (МЕG)
"Водовод" А.Д. Приједор је тренутно ангажован на провођењу прве 
фазе МЕG Пројекта у Приједору. Мег пројекат је 12-годишња 
иницијатива у области локалне самоуправе у БиХ, коју финансира 
Влада Швајцарске и проводи UNDP у сарадњи са консултантом "Una 
Consulting" из Бихаћа. Пројекат се бави процјеном институци-
оналних, оперативних и финансијских капацитета и подручја могућих 
побољшавања у 18 јединица локалне самоуправе у БиХ, међу којима 
је и Приједор.
Узимајући у обзир чињенице из анализе актуелног стања, Водовод 
планира сљедећи стратешки развој:

Очекује се видљив напредак у периоду имплементације овог плана 
кроз потпуну реализацију  акцијског плана.

Процијењује се да су подручја са највећим могућностима побољшања:
· Аутономија предузећа, 
· Организациона структура и запосленици ,
· Унапређење односа са корисницима,
· Технички аспект и
· Економско-финансијски аспект.

 

Пажња ће бити посебно усмјерена на :

уп

ниво оперативне аутономије предузећа

односе са јавношћу
картирање мреже
ефикасно зонирање мреже

наплата и администрација прихода, циклус наплате

политика цијена
буџетирање и пословно планирање
финансијско управљање

организациону структуру
запослене

рављање неприходованом водом

рачуноводствене процедуре и менаџерски информациони систем

управљање сталним средствима

остала подручја у којима се могу постићи побољшања

Пажња ће бити посебно усмјерена на :

Јачање институционалних, оперативних и финансијских капацитета 
нашег предузећа кроз МЕG пројекат ћемо проводити у сарадњи са 
градском управом и консултантима UNDP БиХ.  Темељни концепт је 
циклус Планирај - Уради - Провјери - Поправи, који има различите 
кораке са циљем сталног побољшања и стандардизацију поступака. 
Концепт анализе недостатака и побољшања је заснован на 
методологији Акционог плана програма финансијских и оперативних 
побољшања учинака у предузећу. 

Р.бр. циљеви развоја опис
Пословне 
активности

Инфраструктура

Људски ресурси

Организација

Финансијски 
ресурси

Водни ресурси

1.

3.

5.

4.

6.

2.

проширење услуга на нове кориснике на 
новим подручјима на контролисан начин

циљана техничка побољшања и 
проширења у складу са потребама и 
расположивим средствима

унапређење капацитета запослених и 
побољшање радног окружења за 
квалификовано особље

унапређење ефикасности, успјешности и 
економичности садашњих организационих 
структура и процедура у предузећу

повећање прихода, формирање трошковних
центара и одржавање трошкова под 
контролом, мањење дуговања и повећање 
акцијског капитала за будућа улагања

заштита водних ресурса који се користе и 
њихова контролисана експлоатација 
(мјерење производње, смањење губитака)

количина и квалитет воде у мрежи 
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