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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 2022.годину, доставља се на 
разматрање Информација о водоснабдјевању на подручју града Зворника, 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 кишнице 
- 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, Тршић и дијелова насеља Табанци, те бунари Б-1 и 
Б-2 у Пађинском пољу за потребе водовода „Сјевер“ који обухвата насеља: Скочић, Кисељак, 
Јасеница, Трновица, Пађине, Роћевић, Доњи Шепак и дијелове насеља Локањ. 

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

У склопу водоводног система налази се 19 резервоара и 50 пумпних станица. 
Систем функционише у 5 одвојених цјелина гдје имамо за циљ њихово међусобно 

повезивање како би добили већу флексибилност и сигурност у њиховом раду. У току је стално 
усавршавање и надоградња система како би наши корисници имали већу сигурност у испоруку 
квалитетне воде за пиће 24 часа дневно. 

Потреба за питком водом се увећава свугдје у свијету па и код нас, те тако сваке године 
имамо увећање броја корисника јер се градски водовод проширује према најудаљенијим 
становницима на подручју града Зворника. Није могуће у оваквим условима направити 
економичност испоруке воде за пиће (по пет и више пута се препумпава вода, а на крају 
цјевовода 3 корисника) али се испуњава социјални карактер по коме сваком домаћинству треба 
омогућити ако то технички  услови дозвољавају доступност воде за пиће. 

У склопу пројекта водовод Пилица Локањ фаза I, у дијеловима насеља Локањ на 
водоводну мрежу прикључено је 220 корисника, а у Пилици 24 корисника. 

У свим другим мјестима има спорадичног прикључивања због смањења нивоа 
подземних вода. Због овог разлога појављују се групе грађана са захтјевима за изградњу 
водоводних система у њиховим мјестима који би се снабдијевали из градског водовода (Ново 
Село, Липље, Султановићи, Бошковићи, Шетићи, Малешић, дијеловиОраовца). 

Веома негативно на пословање комуналног предузећа утиче и ситуација да од 12527 
прикључака, њих 3000 је неактивно ( у години дана потроши 10 м3). 

Због глобалних климатских промјена долази до пада нивоа подземних вода што 
условљава све оне који су се снабдијевали из неких својих извора да потраже могућност 
прикључка на градски водовод. 

Неопходно је стално радити на повећању резерви питке воде, односно градити објекте 
(бунаре) како би у моменту када је то потребно исте ставили у функцију и омогућили 
континуирано напајање водом. 

Примјетан је проблем увећане потрошње воде у јулу и августу (годишњи одмори наших 
људи запослених у иностранству и заливање башти и воћњака), чему погодује ниска цијена 
воде. 

Како би имали даљу сигурност и редовну испоруку воде за пиће, неопходно је у 
наредном периоду доћи до економске цијене воде (претходно утврдити социјалне карте 
становништва и субвенционисати њихову потрошњу воде, канализације, ел.енергије, одвоза 
отпада, гријање итд.). 

У противном ће се лагано урушавати квалитет и сигурност пружања услуга. 
Поред ових ствари неопходно је штитити постојећа изворишта од могућих загађења 

(Сопотник и Ђевање од прекомјерне сјече шума), гдје главну улогу у могућем загађењу имају 
отпадне воде и неконтролисано одлагање отпада. 
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За сада квалитет воде коју пију грађани Зворника одговара квалитету воде за пиће 
прописане правилником, што потврђују свакодневне анализе лабораторије која ради у склопу 
предузећа АД „Водовод и комуналије“ Зворник, те редовне анализе Хигијенског завода за 
заштиту здравља Бања Лука и Регионалног завода Зворник.  

Услуга сакупљања и превоза комуналног отпада на Регионалну депонију Црни  врх се 
обавља на комплетном подручју које покрива град Зворник, осим подручја гдје је технички 
немогуће прићи са возилом. 

Пошто развој водоводног система улази у завршну фазу јер се изводи пројекат Пилица-
Локањ фаза II, а пројектује систем водоснабдијевања западног дијела града, каснило се у 
пројектовању и развоју канализационог система са изградњом пречистача. 

Изградња канализационих система и система за пречишћавање отпаднх вода ће 
представљати велики изазов за град, комунално предузеће и за саме грађане, јер је много 
сложенији и скупљи за извођење, одржавање и кориштење. 

У овој години урађена је канализација дијела насеља Јардан (15 прикључења) и 
завршен је канализациони систем насеља Брањево. 

Очекујемо да се на канализациони систем прикључи нових 300 корисника. 
Неопходно је истрајати на овом курсу јер ће  у овој области бити доступно много грант 

средстава. 
Услови за  услуге одвоза комуналног и крупног отпада  су још тежи, јер су законска 

ријешења по нама лоша. 
Веома је тешко доказати да је неко корисник ових услуга, а без ових доказа није могуће 

фактурисати накнаду за ову врсту услуге. 
По нама мора заједно ићи кампања за подизање свјести о значају сакупљања отпада, а 

и казнена политика која ће санкционисати несавјесне грађане. 
Накнада за ову дјелатност је ниска и не оставља простор за инвестициона улагања без 

којих нема квалитетног напретка. 
У свијету, као и у окружењу увелико се развијају системи раздвајања отпада које доноси 

много бенефита, а највећи је продужење вијека Регионалне депоније, док смо ми у једном 
дијелу становништва још увијек на становишту да је ова услуга необавезна и да је непотребна. 

Поред бројних препрека и губитака нисмо се повукли јер сматрамо да овдје по сваку 
цијену морамо ићи ка циљу да се сакупи сав комунални и кабасти отпад и збрине на адекватан 
начин. 

Истрајати на оваквом стању значи сачувати квалитет воде и сачувати комплетну 
животну средину таквом да омогућава квалитетан и здрав живот. 

Имате низ примјера да дођете у средину бајковитог изгледа,у чијој се непосредној 
близини налази дивља депонија. 

Услуга одвожења комуналног отпада је постала изузетно компликована због несавјесног 
односа појединих грађана да у контејнере одлажу поред комуналног и анимални и грађевински 
отпад што проузрокује стварање депоније око контејнерских мјеста. 

Овакав однос проузрокује захтјев грађана у чијој близини домаћинства се налазе 
контејнери за њихово уклањање (примјер насеље Улице, повучени контејнери). 

Како би ова област била уређена на адекватан начин, неопходне су измене поменутих 
законских рјешења, уска сарадња у ријешавању ових проблема између градске управе, 
комуналне полиције, комуналног предузећа и свих грађана који желе добро овом друштву и 
будућности. 

Услуге на Градском гробљу и Зеленој пијаци одвијају се по устаљеном реду са 
проблемима који се  ријешавају у ходу са циљем побољшања квалитета истих. 

Комунално предузеће и Градска управа морају стално јачати своје капацитете у овим 
областима како би били спремни на изазове времена које долази. 

Долази до страшног поремећаја на тржишту када су у питању: цијена енергената, 
репроматеријала, рада итд., што доводи до изузетно сложене ситуације у пословању 
комуналних предузећа. 

Уколико имамо добар капацитет сигурније ћемо одговарати изазовима и захтјевима који 
се пред нас постављају. 
Само уз заједничко дјеловање грађана, државе, градске управе и комуналног предузећа имамо 
добре шансе да правимо функционалну заједницу. 
 
 
     ОБРАЂИВАЧ                                                                                           ПРЕДЛАГАЧ 

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


