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~ Методологија ~ 

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ И ЗАШТИТИ ВОДА ОД 
ЗАГАЂИВАЊА У ИНДУСТРИЈИ 

 
 
ПРАВНИ ОСНОВ 

Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 85/03) и Статистичким програмом Републике Српске 
за период 2022-2025. годинa.  

 
МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ 

ЦИЉ И САДРЖАЈ  

Циљ ове статистичке активности јесте прикупљање годишњих података о количини захваћених, 
коришћених и испуштених отпадних вода у индустрији. 

JЕДИНИЦЕ ПОСМАТРАЊА / ИЗВЈЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Јединице посматрања су пословни субјекти чија је дјелатност по КД БиХ 20101) разврстана у 
подручја: Вађење руда и камена (B), Прерађивачка индустрија (C) и Производња и снабдијевање 
електричном енергијом, гасом, паром и климатизација (D), који користе и испуштају воду, 
независно од водозахвата и водопријемника за отпадне воде, као и индустријске јединице 
неиндустријских предузећа. Јединице посматрања уједно представљају јединице извјештавања. 
 
ОБУХВАТ  

Годишњим извјештајем о коришћењу и заштити вода од загађивања су обухваћена сва активна 
предузећа из Статистичког пословног регистра (СПР), која имају индустрију као главну или као 
споредну дјелатност, а имају 10 и више запослених. Приликом одређивања обухвата мора бити 
задовољен основни услов: обухватање 90% укупне производње на нивоу разреда дјелатности. 
 

МЕТОД И ВРИЈЕМЕ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА 

Прикупљање података у оквиру ове статистичке активности обавља се путем Годишњег 
извјештаја о коришћењу и заштити вода од загађивања у индустрији (ВОД-1). Извјештајна 
јединица попуњава упитник ВОД-1 на основу књиговодствене евиденције, техничке 
документације, као и на основу стручне процјене у случају када се не располаже потребном 
документацијом и евиденцијом. Попуњен упитник извјештајна јединица доставља Подручној 
јединици Републичког завода за статистику Републике Српске до 5. априла текуће за претходну 
годину. 
 

1) КД БиХ 2010 заснована је на NACE Rev.2 
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ОБАВЕЗА ЗАШТИТЕ ПОВЈЕРЉИВИХ ПОДАТАКА  

Подаци се објављују збирно, за ниво Републике Српске. Повјерљиви подаци су заштићени у складу 
са члановима 25. и 27. Закона о статистици Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 85/03) и у складу са Правилником о заштити повјерљивих података.  

ДЕФИНИЦИЈЕ  

Коришћене воде су воде (свјеже и претходно коришћене у другим пословним субјектима) које су 
предузећа у току извјештајне године користила за технолошки процес, за покретање турбина у 
хидроелектранама, за санитарне потребе и остале намјене. 
 
Отпадне воде су оне количине воде које се послије коришћења третирају као отпадне и које се 
одводе до уређаја за пречишћавање или се испуштају у земљу, подземне или површинске воде. У 
отпадне воде нису укључене атмосферске воде и проточне воде из хидроелектрана. 
 
Пречишћене воде су отпадне воде које су прошле процес примарног,  секундарног и/или 
терцијарног третирања у циљу задовољења еколошких стандарда прије испуштања, односно 
задовољења одређених норми квалитета за воду која је намијењена поновној употреби.  

УСАГЛАШЕНОСТ СА МЕЂУНАРОДНИМ ПРЕПОРУКАМА И СТАНДАРДИМА 

Годишњи извјештај о коришћењу и заштити вода од загађивања у индустрији у сагласности је са 
захтјевима садржаним у Заједничком ОЕЦД/Евростат упитнику o копненим водама и УНСД/УНЕП 
упитнику статистике животне средине - Воде. 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ 

ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТАТИСТИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

Одговорни произвођач података о коришћењу и заштити вода од загађивања у индустрији јесте 
Републички завод за статистику Републике Српске.  

Прикупљање података обавља се у Подручним јединицама Републичког завода за статистику 
Републике Српске, док се унос и обрада података обавља у Одјељењу производних статистика 
Завода.  

ОБАВЕЗНОСТ ДАВАЊА ПОДАТАКА 

Извјештајне јединице су дужне да достављају податке Републичком заводу за статистику 
Републике Српске у складу са Законом о статистици Републике Српске. 

ПЕРИОДИКА СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ 

Извјештајна јединица је дужна да достави податке Подручној јединици Републичког завода за 
статистику до 5. априла за претходну годину. Подаци се објављују 1. септембра. 

 
ИНСТРУМЕНТАРИЈУМ 

УПИТНИК 

За спровођење ове статистичке активности користи се упитник „Годишњи извјештај о коришћењу 
и заштити вода од загађивања (ВОД-1)“, који се налази на званичном веб-сајту Завода, на 
страници:  http://www.rzs.rs.ba/  
 

http://www.rzs.rs.ba/
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПИТНИКА  

Упутство за попуњавање упитника налази се на страници: http://www.rzs.rs.ba/  
 

ПУБЛИКОВАЊЕ 

Подаци се објављују у оквиру годишњег саопштења „Коришћење и заштита вода од загађивања у 
индустрији“, у Статистичком годишњаку, у публикацији „Ово је Република Српска“ и у 
статистичком билтену „Животна средина“. 
 

ОНЛАЈН БАЗА ПОДАТАКА   

На званичној интернет страници Завода за статистику доступна је онлајн база података у којој се 
објављује серија података о снабдијевању индустрије водом по изворима и отпадним 
индустријским водама.   
 

 

 

 

Припремила: 

Славица Јосиповић 

Посљедње ажурирање: 

09. 12. 2021. 

http://www.rzs.rs.ba/
http://www3.rzs.rs.ba:8080/rzs/faces/indicators.xhtml

