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Садржајпрезентације

01 Основни информације 
о пројекту;

03 Препоруке за 
водоводе/општине

02 Припрема процедура за 
смањење неоприходоване 
воде у општинама 
Колашин и Рогатица;



Општеинформацијеопројекту

Период имплементације: 1.2.2020 – 31.7.2022. године

Укупна вриједност пројекта је 577.296,47 ЕУР

Општи циљ пројекта:
• Допринос промоцији одрживог управљања водоснабдијевањем у 

прекограничном подручју Црне Горе и Босне и Херцеговине.

Специфични циљ пројекта:
• Унапређење ефикасности јавних услуга у области водоснабдијевања 

путем надоградње физичке инфраструктуре, изградње капацитета 
особља и примјене виших стандарда у водоснабдијевању на цијелом 
подручју општина Колашин и Рогатица.



Пројектнеактивности

A1.1: Набавка специјализоване опреме за водоснабдијевање (мјерачи протока, 
водомјери, вентили, пумпе, машине за чеоно заваривање PE цијеви, опрема за детекцију 
кварова, опрема за хлорисање); 
A1.2: Набавка за извођење радова за физичку инфраструктуру (Рогатица - водовод у 
насељу Пљешевица, а Колашин – изградња каптаже на изворишту “Мушовића ријека”); 
A1.3 Извођење радова – физичка инфраструктура – 2021. година; 
A2.1 Припрема процедура за смањење необрачунате воде; 
A2.2 Идентификација илегалних прикључака на водоводној мрежи; 
A2.3 Инсталирање мјерне опреме; 
A3.1: Спровођење сталне обуке запослених у општинским управама и комуналним 
предузећима и становништва у двије општине; 
A4.1: Припрема студија за заштиту изворишта у двије општине; 
A5.1: Израда и дистрибуција промотивног материјала; 
A5.2: Развој и спровођење медијске кампање; 
A5.3: Организација уводне и завршне конференције.



Спроведенепројектнеактивности

1. Практична обука запослених у ЈКП “Врела Сељани” 
д.о.о. Рогатица;

2. Набавка опреме за водоводе;
3. Набавка ИТ опреме;
4. Обука за запослене у општинама Колашин и Рогатица;
5. Медијска кампања.



Припрема процедура за смањење 
неоприходоване воде у општинама 

Колашин и Рогатица
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УКУПНИ ГУБИЦИ



ЈКП “ВрелаСељани” д.о.о. 
Рогатица

• Јавно комунално предузеће “Врела Сељани” д.о.о. Рогатица бави се испоруком 
воде потрошачима, одводњом атмосферских и отпадних вода те одржавањем 
система за водоснабдијевање и канализацију. Водовод опскрбљује 5.570 
становника општине. Предузеће се суочава са бројним проблемима, а 
процијењена количина губитака износи 71%.

• Циљ предузећа је поуздано водоснабдијевање водом свих потрошача.
• Једно од рјешења је увођење оперативних процедура за смањење 

неоприходоване воде NRW.
- Припрема и имплементација СОП за подјелу мреже на DMA зоне,
- Инсталирање опреме за континуирано мјерење вриједности протока и 

притиска воде, 
- Обука запослених о најбољим праксама за смањење губитака воде.

• Очекивани резултати: смањење губитака, смањење NRW, смањење броја пукнућа 
цијеви, очување енергије у систему водоснабдијевања



Уводнидио

• Процедура се заснива на примјени IWA методологије, одређивању вриједности 
неоприходоване воде приступом од дна према врху, заснованом на 
резултатима хидрауличких мјерења, анализама те препорукама за смањење 
губитака воде.



Процедуразаприпрему
прорачунаводногбиланса

• Дефинисање временског оквира –водни биланс ради на годишњем нивоу. 
Треба разматрати могућност увођења система континуираног 
мониторинга како би се постигли што бољи резултати.

• Зонирање система – мјерење губитака и потрошње воде у свим 
водоводним системима који имају више од 500 прикључака изводи се 
зонски. Зоне за мјерење се морају у одређеном моменту изоловати од 
осталог дијела водоводног система.

• Одабир програма (software-a) за обраду података – у циљу прорачуна 
водног биланса, потребно је припремити одговарајући софтвер како би се 
извршила брза и тачна обрада прикупљених података за сваку мјерну зону 
и за систем у цјелини.



Процедуразаприпремузонских
мјерењагубитака

• Дефинисање особља и расподјела обавеза и одговорности
- Адекватан број особља за инсталирање опреме, особље које ће за вријеме мјерења дежурати уз 

опрему, особе које ће радити на отварању и затварању вентила, довољан број особа за очитање 
водомјера и паран број особља на звучној детекцији.

• Дефинисање мјерне опреме и опреме за детекцију губитака воде,
- Минимално: преносни ултразвучни мјерач протока, мјерач протока са data logger-ом, корелатор, 

аквафон, детектор металних цијеви

• Прикупљања техничких података на терену о исправности вентила и других 
објеката унутар предметне зоне битних за израду плана и спровођење мјерења,

• Прикупљање података на терену о потрошачима и потрошачким водомјерима
• Одређивање мјерних мјеста унутар зоне и њихова нумерација.



Мјернаопрема

• Ултразвучни мјерач протока 
произвођача “Seba-KMT”;

• Геофон произвођача “Seba-KMT” 
типа HL 5000;

• Корелатор произвођача “Seba-
KMT”;

• Феромагнетни локатор типа F 800.

• Мјерачи притиска са  DATA 
LOGGER-ом - 8 ком;

• Мјерач протока ултразвучни 
мобилни преносиви;

• Мрежни корелатор са 8 сонди;
• Магнетни подизач за дизање 

поклопаца уличних шахтова.

Мјернаопремакојупосједује ЈКП
“ВрелаСељани” д.о.о. Рогатица

Мјернаопремакоју
требанабавити

За сву опрему која треба бити набављена мора се обезбиједити додатна обука 

запослених у водоводу Рогатица. Обука треба да се одржава у стварним 

условима у водоводном систему Рогатица.



Особљекојеучествује
уприпремипроцедуре

1. Александар Вукојичић, дипл.инг.маш. – директор ЈКП “Врела 
Сељани” д.о.о. Рогатица

2. Вања Рашевић, дипл.инг.маш. – техничка служба у водоводу,
3. Снежана Каностревац-Цвијетић, дипл.инг.техн. – пројект 

менаџер,
4. Александра Ковачевић, дипл.инг. организационих наука –

административни асистент.



Индикаториуспјеха
Техничкиифинансијскипоказатељи

1. Неоприходована вода као запремина
2. Неоприходована вода као трошак
3. Привидни губици приказани по прикључку на дан
4. Стварни губици као проценат
5. Стварни губици приказани по прикључку на дан
6. Стварни губици приказани по прикључку на дан по метру притиска

У оквиру анализе на основу добивених вриједности индикатора водног 
биланса доносе се закључци и препоруке.



Политикарегистровања
корисника

• Циљ 1: Обезбиједити потпуне и правовремене податке о кориснику 
и мјерном мјесту како би се створио почетни услов за реализацију 
укупне политике комерцијалног сектора

• Циљ 2: Обезбиједити да сви корисници прикључени на систем 
водоснабдијевања/канализације буду регистровани корисници 
којима се услуга мјери, фактурише и наплаћује.

– Регистрација нових потрошача

– Промјена власништва

– Промјене у информацијама о потрошачу

– Прикључци за објекте без грађевинске дозволе.



Политикаодносаса
корисницима

• Циљ: Обезбиједити да односи запослених са корисницима буду 
професионални, ефикасни и пријатељски са становишта 
корисника. Изграђивање односа са корисницима који је базиран на 
повјерењу и поузданости је трајни задатак свих запослених у 
предузећу.

– Однос запослених према корисницима у свакодневном раду

– Обраћање путем средстава јавног информисања

– Обраћање кориснику директно, по исказаној потреби



Политикакатегорисања
корисника

• Циљ 1: Разврставањем корисника према категоријама стварају се 
претпоставке за реализацију односа предузећа и његових 
корисника

• Циљ 2: Заштита права корисника и заштита интереса предузећа по 
питању специфичности односа који проистиче из системске 
категоризације корисника услуга предузећа

– Категорије потрошача:

• Домаћинства

• Правна лица



Политикаочитавања
водомјера

• Циљ 1: Планско и организовано очитавање водомјера које обезбјеђује 
да се сваки утрошак који корисници начине евидентира, фактурише и 
наплати

• Циљ 2: Планско и организовано прикупљање података и информација 
са терена релевантних за обрачун и наплату



Политикаодржавања
изамјеневодомјера

• Циљ: Обезбиједити тачно и поуздано мјерење као основу за обрачун и 
наплату

– Поступак приликом редовног баждарења водомјера

– Замјена водомјера усљед квара

– Искључење водомјера

– Начин очитања водомјера

– Припрема

– Очитавање

– Остале активности



Процедурезасмањење
стварних (физичких) губитака

• Циљ: Сузити круг дјеловања и убрзати процес детекције цурења
• Детекција и поправка видљивих цурења – ЦИЉЕВИ: Обезбиједити стабилније и 

сигурније водоснабдијевање и уклонити лошу слику управљања водоводом, 
коју видљиви губици остављају на потрошаче

• Звучна детекција подземних цурења – ЦИЉ: Обезбиједити стабилније и 
сигурније водоснабдијевање.



Препорукеза
општине/водоводе

• Сарадња општина – водоводно предузеће је од изузетне важности јер 
су то два кључна актера у сектору водоснабдијевања,

• Едукација особља у општинама и водоводним предузећима,
• Умрежавање – размјена искустава,
• Сарадња са другим пројектима,
• Припрема пројектне документације – сарадња са пројектним кућама, 

заводима за водопривреду, агенцијама за воде итд.
• Кориштење искустава из других пројекта ...



Сарадњасадругимпројектима

• Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској 
WATSAN;

• Акција за повећање енергетске и водне ефикасности услуга 
водоснабдијевања;

• МЕG- Municipal Environmental and Economic Governance - Пројекат 
општинског околишног и економског управљања; 

• RCDN – Regional Cooperation Development Network - Регионална мрежа 
за развој капацитета за услуге водоснабдијевања и санитације;



Овапрезентација јеурађенаузпомоћЕвропскеуније. Садржајовепрезентације
јеискључиваодговорностОпштинеРогатицаинужнонепредставља

становиштаЕвропскеуније.


