
 
 

Број: 02-131/21 

Датум: 19.03.2021.  

 

Удружење водовода и канализације Србије 

Teразије 23/II/203, 11103 Београд, Србија 

ПИБ: 107229205, Матични број: 28059558 

Предмет: Молба за интервентну помоћ 

 

Поштовани,  

Усљед земљотреса који је погодио општину Костајница дана 29.12.2020. године, 

те низa накнадних слабијих земљотреса који су услиједили након тога и који још увијек 

трају, према информацијама Општинског штаба за ванредне ситуације oпштине 

Костајница, оштећено је преко 600 објеката, међу којима је знатна оштећења претрпјела 

и зграда Комуналног предузећа ,,Комунално“ а.д. Костајница. (Фотографије оштећења 

налазе се у прилогу).  

Узевши у обзир катастрофу широких размјера и непредвидивост развоја даље 

ситуације у којој се нашла општина Костајница, а самим тим и наше Предузеће, ми у 

новонасталој ситуацији нисмо у могућности, а нити располажемо  средствима, са којима 

бисмо могли да сами санирамо постојећа као нити накнадна оштећења.  

Имајући у виду тешку финансијску ситуацију нашег Предузећа која је постојала 

и прије ове природне катастрофе, као и још више отежаном пословању које је условљено 

појавом вируса COVID-19, па на то све и овим недавним земљотресом, овим путем Вас 

молимо да нам, наравно, ако сте у могућности пружите било какву помоћ у санирању 

посљедица новонастале ситуације која је задесила наше Предузеће, што финансијски или 

у материјалу. 

Обзиром да је потресом дошло до великих оштећења на објекту, статичари су 

процијенили да је објекат неуслован и несигуран за рад, процијенивши га у 3. категорији. 

То значи да морамо радити пројекат санације објекта, а можда чак и исељење из зграде. 

Категоризацијом угрубо није искључено да ће морати доћи и до исељења из зграде 

Комуналног предузећа. Психички аспект је уочљив, јер усљед низа накнадних потреса 

радници су увијек у страху од могућности даљњег урушавања објекта. 

Осим проблема у оштећењу објекта, велики проблем имамо и код оштећења на 

водоводној мрежи. Дана 01.03.2021. извршено је мјерење протока воде у улицама Ранка 

Шипке и 2. Маја ултрасоничним мјерачем протока Oneflow. Увидом у резултате мјерења 

долази се до катастрофалних чињеница. Пораст процента неприходоване воде у периоду 

након потреса показатељ је великих оштећења на водоводној мрежи.  



 
 

Санацију вршимо у складу са расположивим средствима и нашим могућностима које 

су, ради тешке финансијске ситуације, јако скромне. Дио мреже која је била у лошем 

стању прије потреса сада је у катастрофалном стању (у прилогу карта мреже и дијаграм 

протока гдје је извршено мјерење протока 24h). Снимање је вршено у дијелу мреже гдје 

је дошло до највећих губитака а ради се о цијевима профила Φ80, Φ125, лијевано-

жељезних старих преко 40 година. Иако је старост у питању, прије потреса су цијеви 

биле функционалне, док је јаким потресом од 29.12.2020. и низом накнадних потреса 

дошло до оштећења на прикључним огрлицама, на спојевима у шахтама и на самим 

цијевима. 

У циљу санације, КП „Комунално“ а.д. Костајница није у могућности обезбиједити 

из својих средстава неопходан материјал. За хитну замјену су сљедећи дијелови мреже: 

У циљу санације, неопходан материјал су: 

1. Апарат за сучеоно заваривање цијеви профила од 6/4" до Φ200 

2. Цијеви профила ¾ ", 1", 5/4", 6/4", 2", Φ90, Φ110,Φ125, Φ75 

       3. Вентили 3/4", ", 1", 5/4", 6/4", 2", Φ80 и други 

       4. Спојнице различитих профила 

       5. Репаратурне спојнице за ПЕ цијеви Φ315, Φ110, Φ90, Φ75, лж 80 

       6. Пумпа за воду 

7. Т комади Φ80 

8. Прикључне огрлице Φ90, Φ110, Φ85 

9. Водомјери 3/4" 

10.  Све друго потребно за санацију оштећене мреже. 

 

Свјесни тежине ситуације изазване пандемијом COVID, и разумијевањем потешкоћа 

које су нас свију задесиле, апелујемо ипак на разумијевање и молимо за помоћ у складу 

са вашим могућностима, обзиром да је наша штета изазвана потресом немјерљива и 

тешко угрозила функционисање нашег предузећа које је у интересу свих грађана 

општине Костајница. 

 

Унапријед захвалан, 

Директор  

 Владимир Ћопић, дипл.ек. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Прилози:  

1. Дијаграм протока воде у улицама Ранка Шипке и 2. Маја (НАПОМЕНА:  Поред 

наведених улица, исти проблем у систему водоснабдијевања се налази и у улици 

Устаничка, укупне дужине 576 м. Због услова на терену није омогућено снимање 

протока. Материјал и старост цијеви у улици Устаничка идентичан је као у улицама 2. 

Маја и Ранка Шипке, гдје се ради о старим лијевано-жељезним цијевима Φ80 старим 

преко 40 година) 

2. Табела мјерења добијена мјерењем Ултрасоничним мјерачем протока Онефлоw – 24х 

3. 27. Карта мреже (зеленом бојом означен дио мреже који је претрпио највећа 

оштећења). 

Доставити:  

1.         Удружење водовода и канализације Србије 

2. Архива 

 

 

 

Прилог 1. Дијаграм протока воде у улицама Ранка Шипке и 2. Маја 
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Прилог 2.  

Табела мјерења добијена мјерењем Ултрасоничним мјерачем протока Oneflow – 24h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijeme l/s m3/h 

11:00 - 12:00 4,380641 15,77031 

12:00 - 13:00 4,551794 16,38646 

13:00 - 14:00 4,337952 15,61663 

14:00 - 15:00 4,343884 15,63798 

15:00 - 16:00 4,415451 15,89562 

16:00 - 17:00 4,436521 15,97148 

17:00 - 18:00 4,445493 16,00378 

18:00 - 19:00 4,410689 15,87848 

19:00 - 20:00 4,333769 15,60157 

20:00 - 21:00 4,448746 16,01549 

21:00 - 22:00 4,25331 15,31192 

22:00 - 23:00 4,294856 15,46148 

23:00 - 00:00 4,101932 14,76695 

00:00 - 01:00 4,007931 14,42855 

01:00 - 02:00 3,907483 14,06694 

02:00 - 03:00 3,910728 14,07862 

03:00 - 04:00 3,917723 14,1038 

04:00 - 05:00 3,922528 14,1211 

05:00 - 06:00 4,002795 14,41006 

06:00 - 07:00 4,394443 15,82 

07:00 - 08:00 4,478455 16,12244 

08:00 - 09:00 4,694993 16,90197 

09:00 - 10:00 4,688085 16,87711 

10:00 - 11:00 4,597201 16,54992 



 
Прилог 3.  

Карта мреже (зеленом бојом означен дио мреже који је претрпио највећа оштећења) 

 


