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~ Методологија ~ 

 
ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЈАВНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ 

 
 

 
 
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 да обезбиједи годишње податке о отпадним комуналним 
водама, врсти и дужини канализационе мреже и уређајима за пречишћавање отпадних вода. 

 
JЕДИНИЦЕ ПОСМАТРАЊА / ИЗВЈЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
 
Јединице посматрања су пословни субјекти чија је дјелатност по КД БиХ 2010 разврстана у област 
37 (Канализација - из подручја Е), односно пословни субјекти који управљају јавном 
канализацијом на територији Републике Српске.  КД БиХ 2010 је у потпуности усаглашена са ЕУ 
NACE Rev.2 класификацијом. Јединица посматрања је уједно и јединица извјештавања. 
 

ОБУХВАТ 
 
Овом статистичком активношћу обухваћени су сви пословни субјекти регистровани на територији 
Републике Српске који управљају јавном канализацијом. 
 
 
МЕТОД И ВРИЈЕМЕ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА 
 
Прикупљање података у оквиру ове статистичке активности обавља се путем Годишњег 
извјештаја о јавној канализацији (ВОД-2К). Извјештајна јединица попуњава упитник ВОД-2К 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 до 1. марта 
текуће за претходну годину. 
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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  

 
Jавна канализација је систем канала, односно цијеви за одвођење отпадних и атмосферских вода 
из насеља. 
 
Примарни третман представља први степен пречишћавања отпадних вода физичким и/или 
хемијским процесима. 
 
Секундарни третман представља други степен пречишћавања отпадних вода биолошким 
процесима. 
 
Терцијарни третман представља трећи степен пречишћавања отпадних вода путем кога се, након 
секундарног пречишћавања, уклања фосфор и/или азот. 
 
Дужина сабирне канализационе мреже је дужина затворених уличних канала, односно цијеви за 
одвођење отпадних и aтмосферских вода из насеља, без прикључака и мреже по кућама. 
 
Главни  колектор  је  сабирни  канал  који  одводи  отпадне  воде  из  једног  дијела или цијелог 
насеља до уређаја за пречишћавање воде или водопријемника. 
 
Канализациони прикључак чини спој објекта са уличном канализацијом, односно спој објеката 
преко којих кућне отпадне воде доспјевају у канализациону мрежу. 
 
Улични сливници су објекти коjи су повезани са канализационом мрежом, углавном на 
раскршћу улица, а служе за пријем атмосферских вода са површине улица, тргова и др. 
 
 
УСАГЛАШЕНОСТ СА МЕЂУН АРОДНИМ ПРЕПОРУКАМА И СТАНДАРДИМА 
 
Годишњи извјештај о јавној канализацији у сагласности је са захтјевима садржаним у Заједничком 
ОЕЦД/Евростат упитнику o копненим водама и УНСД/УНЕП упитнику статистике животне 
средине - Воде. 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА СПРОВОЂЕЊА  
 
ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТАТИСТИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
 
Одговорни произвођач података о јавној канализацији јесте Републички завод за статистику 
Републике Српске. Прикупљање података обавља се у Подручним јединицама Републичког завода 
за статистику, 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 у складу 
са Законом о статистици Републике Српске. 
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ПЕРИОДИКА СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ 
 
Извјештајна јединица је дужна да достави податке Подручној јединици Републичког завода за 
статистику до 1. марта за претходну годину. Подаци се објављују 1. септембра. 
 
 
ИНСТРУМЕНТАРИЈУМ 

 УПИТНИК 

За спровођење ове статистичке активности користи се упитник „Годишњи извјештај о јавној 
канализацији (ВОД-2К)“, који се налази на званичном веб сајту Завода, на страници:  
http://www.rzs.rs.ba/  
 
 
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 „Годишњи извјештај о јавној канализацији“, у 
Статистичком годишњаку, у публикацији „Ово је Република Српска“, у статистичком билтену 
„Животна средина“ и у публикацији „Градови и општине Републике Српске“. 
 

ОНЛАЈН БАЗА ПОДАТАКА   

На званичној интернет страници Завода за статистику доступна је онлајн база података у којој се 
објављује серија података о испуштеним отпадним водама.   
 

 

Припремила: 

Славица Јосиповић 

Посљедње ажурирање: 

09. 12. 2021. 
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