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 Информација  
о водоснабдијевању на подручју града Зворника као и пружању других комуналних 

услуга 

У складу са усвојеним Програмом рада Скупштине града за 2021.годину, доставља се на 
разматрање Информација о водоснабдјевању на подручју града као и пружању других 
комуналних услуга. 
 
Овом информацијом су обухваћени следећи сегменти: 
  -Снабдјевање водом и одржавање водоводне мреже 
  -Одржавање канализационог система, одводња отпадних вода и оборинских вода 
  -Одвоз комуналног и крупног отпада. 

Систем водоснабдијевања јавног градског водовода Зворник и приградских насеља 
питком водом, чине. извориште Сопотник, извориште Ђевање, бунари Б-1 и Б-2 у 
Зелињском пољу, бунари БМ-1 и БМ-2 на локалитету црпне станице „Мејдан“ у Зворнику, 
бунари Б-1 и Б-2 на локалитету Тилић Ада, бунар Б-1 Брањево који се користи за 
водоснабдјевање питком водом насеља Брањево,Средњи Шепак и дијела насеља Пилица, 
бунар Б-3 у Козлучком пољу за потребе водоснабдијевања насеља Козлук, Тршиh и дјелова 
насеља Табанци, те бунари Б-1 и Б-2 у Пађинском пољу за потребе водовода „Сјевер“ који 
обухвата насеља: Скочић, Кисељак, Јасеница, Трновица, Пађине, Poћeвиh, Доњи Шепак и 
дијелове насеља Локањ. 

Са наведених изворишта обезбјеђује се вода за континуирано и квалитетно 
водоснабдијевање домаћинстава и правних лица на подручју града Зворника и у већем 
дијелу приградских насеља. 

У 2020.години је изграђена је  водоводна мрежа за 155 нова домаћинства и то : 
          -Зелиње  25 корисника 
          -Хајдаревићи 20 корисника 
          -Грбавци (Бербићи, Мусићи, Тодоровићи) 110 корисника. 

У поменутим мјестима су уложена значајна финансијска средства за  техничка рјешења, 
како би се на постојећи систем надоградила опрема која омогућава да поменута мјеста буду 
непрекидно снабдјевена водом за пиће. 

У 2020.години достигнут је број од 11585 корисника градске водоводне мреже(11134 
корисника у 2019. години)  што показује да се овај број стално увећава. Како би се одржао 
овакав тренд раста и проширивања обима водоснабдијевања,  неопходно је да се посвети 
адекватна пажња овој, по нама најважнијој услузи према грађанима Зворника. 

Наиме, неопходно је константно јачати капацитет- повећавати капацитете изворишта, 
могућности транспортних цјевовода и пумпних станица. 
Тиме ће се   повећати сигурност квалитетног водоснабдијевања свих становника на територији 
града. 
      Због наведене потребе за проширење капацитета, планирано је да се у наредном 
периоду изгради по један додатни бунар на локацијама Тилић ада, Пилица или Брањево и 
Пађине, а за пар година још један бунар на локацији Тилић ада. 

Веома корисно и оправдано би било увезати водоводни систем Зворник са 
водоводним системом Тршић  на  Шљункари, водоводни систем Сјевер и воводводни систем 
Козлук у Скочићу (Ријићи) како би у случају било каквих проблема у једном систему  могли  
добити  воду  из  другог  система. Неопходно је  стално  радити  на  смањењу губитака, откривању 
илегалне потрошње и повећању квалитета услуга. Веома је битно на сваком кораку радити на 
промоцији значаја квалитетног водоснабдијевања што претпоставља и заштиту воде од 
загађења. 

Два су најбитнија сегмента загађења: 
- Неконтролисано испуштање отпадних вода у подземље. 
- Одлагање отпада у ријечним коритима 

Оба  наведена сегмената имају веома штетан утицај на квалитет подземних вода, 
јер треба имати на уму да кад једном загадимо подземне воде, нема квалитетног поступка да 
тај квалитет вратимо. Бахато понашање може нас довести у ситуацију да останемо без 
квалитетне воде што би било погубно за нас саме. Из тих разлога треба створити ефикасне 
законске оквире, како би уз контролисану примјену истих, од стране надлежних органа 
сачували природне pecypce. 



 

 

 

 

Квалитет и исправност воде се свакодневно провјерава и  можемо на основу тих 
анализа констатовати  да вода коју користе грађани Зворника одговара Правилнику о 
квалитету воде за пиће Републике Српске. 

Beћ смо истакли негативан утицај неконтролисаног одлагања отпада на квалитет воде,  
али поред воде негативан утицај има и на стање ваздуха и земљишта. 
Даваоц услуга одвоза отпада АД „Водовод и комуналије“ са ресурсима које посједује је 
спреман да организоује одвоз комуналног отпада за сва насељена мјеста, међутим у 
остварењу ове замисли код одређеног дијела грађана а и привредних субјеката наилази се 
на неразумијевање и избјегавање својих обавеза. (закључење уговора и плаћање услуге) 

На великом простору који обухвата град Зворник постављени су контејнери, те 
грађани отпад одлажу у исте а избјегавају обавезу плаћања, што доводи до смањења 
ефикасности у пружању услуга. Због слабог одзива грађана да склопе уговор о 
коришћењу услуге одвоза смећа,(што би био основ за наплату услуге) у предходној 
години су изгубљена значајна финансијска средства. 

Неопходно је ићи у промјену законске регулативе, која би се огледала у томе да су 
грађани дужни користити комуналну услугу коју организује локална управа на својој 
територији, ако не коришћењем исте праве штету другим грађанима и животној 
средини. 

Покривеност територије са организованим превозом отпада је задовољавајућа, 
али је обухваћеност корисника услуге веома ниска (2019.године 10809 корисника, а 
2020.године 11120 корисника). 
Ни Одлука којом је прописано да се у зависности од удаљености контејнера од 
корисника, уговором дефинише умањени износ за плаћање, није постигла очекивани 
резултат. 

Треба истаћи и одређене проблеме који се јављају приликом пружања услуге 
одвоза отпада, због несавјесног односа појединих грађана који у контејнере поред 
комуналног отпада одлажу и анимални и грађевински отпад, што проузрокује стварање 
депоније око контејнерских мијеста. Овакав однос проузрокује захтјев грађана у чијој 
близини се налазе контејнери за њихово уклањање, као што је био случај у насељу 
Улице. 

Да би се област прикупљања отпада унаприједила, поред измјене законске 
регулативе, потребна је већа укљученост, ангажовање и сарадња даваоца услуге, 
локалне управе, инспекцијских органа који врше надзор и самих грађана као крајњих 
корисника услуге. 

Услуге на градском гробљу се одвијају уобичајеним режимом и треба напоменути 
да је Градска управа обезбиједила нову парцелу површине 4000м2 која се граничи са 
постојећим гробљем. 

После реконструкције зелене пијаце квалитет пружања услуге је знатно 
поправљен, али попуњеност тезги је мала због утицаја великих маркета који продају 
комплетан асортиман роба који се нуди на зеленој пијаци. 

На крају треба истаћи да поред свих наведених активности, постоји  могућност  
      да се стање унапређује у свим областима пружања комуналних услуга, чему треба и  
      тежити у наредном периоду, а за добробит свих учесника. 
 
 
 
     ОБРАЂИВАЧ                                                                                           ПРЕДЛАГАЧ 

-Одјељење за стамбено комуналне                                                        Градоначелник 
 послове и послове саобраћаја 
-АД „Водовод и комуналије“ Зворник 

 
 
 

 


