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И на почетку ове године, у светлости Христовог васкрсења и миру и радости највећег хришћанског празника, 

можемо једино пожелети да нам ова година донесе напредак и обнову у свим областима наших живота.

Пред нама је година у којој својим радом морамо одржати високи ниво и оправдати очекивања свих Новосађана.

У томе можемо успети једино заједничким радом, поштујући једни друге у заједничком напору за општу добробит.

Имајући веру да је у заједништву наша највећа снага, немам дилему да је пред нама још једна година успеха. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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„Савесним и одговорним радом потврдили смо углед 
„кичме града“ и на нама је и да у наредној години одржи-
мо високи квалитет на који нас обавезује важност де-
латности којом се бавимо”, рекао је Раонић пожелевши 
срећне наступајуће празнике свим грађанима Новог Сада 
и успешну и пре свега, пуну здравља 2007-у годину.

Планове за ову годину представили су помоћници ди-
ректора за послове сектора  „Водовод“ Планинка Савић и 
сектора „Канализација“ Јован Шућов који су, између оста-
лог, навели да је пред нама година у којој ће бити урађени 
многи послови важни за боље функционисање система, 
док је помоћник директора за економске, правне и опште 
послове Саша Бошков представио измене које је у преду-
зећу донела нова систематизација радних места. 

По завршетку конференције за новинаре, у Свечаном 
салону СПЕНС-а приређен је свечани пријем за градске 
званичнике, пословне партнере и сараднике на којем им 
је још једном изражена захвалност за успешну сарадњу у 
години која је за нама.

„...на нама је
 да у наредној години одржимо 

високи квалитет на који нас 
обавезује важност делатности 

којом се бавимо...”
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На годишњој конференцији за медије директор ЈКП „Во-
довод и канализација“ Милутин Раонић истакао је да је за 
нама још једна успешна година коју су обележили рекорд 
у количини дистрибуиране пијаће воде Новосађанима, као 
и завршетак радова на бројним инвестицијама, пре свега 
на канализационом колектору на Булевару Краља Петра 
Првог у Новом Саду. Поред тога, обновљена је водоводна 
канализациона мрежа у центру града и десетинама улица 
на територији општине.

Сумирана јoш једна 
успешна година

 У „Медија центру“ Спортског и пословног 
центра „Војводина“ крајем децембра одржана је 

конференција за новинаре на којој је руководство 
предузећа представило јавности резултате 

пословања у прошлој, као и планове за ову годину.

текст: Давор Сантрач
фотографије: Борислав Божиновић

Годишња конференција за медије
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Почетак године право је време да се представе 
планови у њој. О томе какве планове има Сектор „Ка-
нализација“, говори помоћник директора за послове 
Сектора „Канализација“ Јован Шућов...

Које су основе за план пословања Сектора „Ка-
нализација“ у овој години?

План и програм за 2007. подразумева испуњавање 
обавеза по три основа: Програма изградње објеката 
водовода и канализације за 2007. на основу члана 22. 
тачка 29. Статута Града Новог Сада, Програма одржа-
вања јавних градских функција на основу члана 18. 
тачка 4. Закона о локалној самоуправи и Програма 
пословања ЈКП „Водовод и канализација“ израђеног 
на основу законске регулативе везане за рад јавних 
предузећа.

Буџет по првом основу Сектора „Канализације“ је 
117 милиона и 626 хиљада динара, за програм јавних 
градских функција 60 милиона и 700 хиљада динара 
а по трећем основу су обухваћене ставке из претход-
них обавеза тако да је реализација зависна од прихо-
да и расхода предузећа.

Које се инвестиције у овој години по свом значају 
издвајају? 

Ова година се издваја по томе што ће у једном при-
градском месту – Каћу - почети изградња фекалне кана-
лизације, као што се пре 10 година издвајао Футог.

У Каћу би ове године требало да буде урађено 800 
метара магистралног цевовода. Реализација тог посла 
је предуслов за изградњу мреже у Каћу, што је у над-
лежности ЗИГ-а и што би требало да почне 2008.

Врло велика инвестиција очекује нас и на потезу 
Шафарикова – Темеринска где ће бити урађена реконс-
трукција мреже чиме ће бити растерећен колектор у 
Јеврејској улици. 

То је веома значајно јер је колектор у Јеврејској 
оптерећен и реч је о општем систему који прихвата и 
атмосферску и фекалну канализацију. Новосаграђени 
цевовод ће један део вода одвести у северни слив и 
служити као веза између јужног и северног слива, од-
носно поболшати услове одвођења вода на том сливу 
који иде Јеврејском и Футошким путем.

Као изузетно битна ствaр која ће бити решена у овој 
години, издваја се и увођење даљинског надзора над 
црпним станицама. То значи могућност непрекидног 
увида из једног командног центра у рад црпних ста-
ница канализације уместо досадашњег свакодневног 
обилажења објеката од стране дежурних радника. Та-
кав систем омогућиће да први имамо информацију о 
неком проблему на црпној станици и реагујемо на вре-
ме, уместо да такву информацију добијемо од грађана, 
када је штета већ настала.

Да ли ће нешто од послова из ове године бити 
пренето и у наредну?

Свакако да ће се наставити рад на снимању канали-
зационе мреже, капиталног посла који ће трајати не-
колико година и којим добијамо тачне податке за рад 
сектора.

Други велики посао на коме ће се радити је систем-
ске природе и реч је о прикључењу потрошача на сис-
тем канализације.

Од нових послова, а у оквиру јавних градских фун-
кција поред редовних – добили смо и две нове као 
обавезе према граду. Једно су средства за одржавање 
црпне станице канализације „Стадион“ код стадиона 

„Војводина“ а друга је функција одржавања депонија 
канализације. У оквиру тих функција ми практично оп-
риходујемо средства предвиђена за 2007. годину по 15 
врста радова на мрежи канализације.

Да ли је у овој години планирана набавка сред-
става која ће олакшати рад запослених у Сектору 
„Канализација“? 

- Што се тиче набавке возила и радних машина, 
планирана је набавка 2 ВОМЕ и четири сливничара, 
једне комбиноване „џете“, два камиона „Ивеко“ и јед-
ног „Поли“ камионета. Од путничког програма биће 
набављене две „Ладе караван“, две „Заставе 10“ и један 
„Југо“.

Наш сектор ће у наредној години добити 17 рачу-
нара и један штампач, при чему ће један део заменити 
старе рачунаре, а један је намењен запосленим који су 
били без рачунара.

Прошлу годину обележили су и значајни радови 
на објектима у Зличићевој...

 У овој години остало је да се заврши сервис пумпи 
и завршетак радова на грејању у гаражама. Поред тога, 
реконструисаће се преостали део мокрог чвора у при-
земљу зграде „Канализације“.

У плану ЗИГ-а за ову годину је реконструкција Зли-
чићеве улице што ће поболшати услове рада и могућ-
ност паркирања.

Шта бисте поручили радницима Сектора „Кана-
лизација“ на почетку ове године?

Очекујем да се настави тенденција поболшања од-
носа према радним задацима сходно околностима које 
очекују предузеће у наредном периоду, при чему бих 
највише волео да се успостави јасан систем мерења не-
чијег рада и адекватног награђивања према раду. 

Неопходно је да се повећа свест о коришћењу за-
штитне опреме у Сектору на свим местима где је она 
предвиђена, јер на тај начин могу да се предупреде 
многе штетне последице и на личном и на плану инте-
реса предузећа.

На самом крају, али можда и најважније, да се међу-
собна сарадња у оквиру Сектора, која је на завидном 
нивоу, на том нивоу одржи и у овој години.

Година јачања
 и напретка

Као изузетно битна ствaр 
која ће бити решена у 

овој години, издваја се 
и увођење даљинског 

надзора над црпним 
станицама. То значи 

могућност непрекидног 
увида из једног командног 

центра у рад црпних 
станица канализације 

уместо досадашњег 
свакодневног обилажења 

објеката од стране 
дежурних радника.

Очекујем да се настави тенденција поболшања односа 
према радним задацима сходно околностима које 

очекују предузеће у наредном периоду, при чему бих 
највише волео да се успостави јасан систем мерења

нечијег рада и адекватног награђивања према раду.

текст: Давор Сантрач
фотографије: Илија Рамић

Јован Шућов помоћник директора за послове Канализација
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БОГОЈАВЉЕЊЕ

По други пут, 
у кругу предузећа у Масариковој 

обележена је слава предузећа
Богојављење

По врло кишовитом времену које је спречило већи 
број запослених да присуствују, славски колач је пре-
секао и жито и воду осветио протојереј Боро Видовић 
који је истакао да у времену, које је карактеристично 
по уништавању природних добара, тако да је чак и 
пијаћа вода угрожена, треба да се присетимо правог 
значења речи човек које се открива тек у заједници 
са Богом који је сва своја три лица – Оца, Сина и Све-
тога Духа – људима открио управо на празник Бого-
јављења. 

Човек је део створеног света којег је обавезан да 
чува, истакао је протојереј Боро Видовић, пожелевши 
руководству много среће и мудрости у управљању 
предузећем на добробит Новосађана. 

Богослужењу су присуствовали и монаси ковиљс-
ког манастира, а по завршетку обреда, запослени и 
гости послужили су се јелом и пићем.

празник Христовог крштења

Српска православна црква слави 19. јануара Богојављење, 
успомену на дан када ја Јован Крститељ крстио Исуса Хрис-
та у реци Јордан.

На овај празник, у богослужбеном календару СПЦ означен 
црвеним словом, у храмовима се освештава богојављенска 
водица која се сматра лековитом и заштитом од нечистих 
сила. Богојављенска вода се чува у кућама до следећег вели-
ког водоосвећења (освећење је црквени обред којим се, по ре-
лигиозном веровању, нешто чини светим, односно којим се 
призива божији благослов за срећну употребу нечега, у овом 
случају воде.)

Богојављење се сматра једним од највећих хришћанских 
празника који треба да подсети хришћане да мисија сина 
Божјег није почела његовим рођењем, већ крштењем, јер је до 
30-те године Исус Христ живео обичним животом дрводеље, 
с мајком и праведним Јосифом.

Предање каже да су се у тренутку крштења Сина Божјег 
небеса отворила и чуо се глас Бога Оца: „Ово је син мој љу-
безни који је по мојој вољи”. Тада су први пут заједно поја-
вили отац, Син и свети дух, који је у тренутку крштавања, 
у облику светлосног голуба, слетео на глави Исуса Христа и 
први пут је објављена тајна Свете тројице.

Исус Христ је живео још три године након крштења, ис-
пуњавајући своју мисију искупљења људског рода од прароди-
тељског греха.

Празник Богојављења или Теофанија, назива се још и Про-
свећењем, јер како је написано, „догађај на Јордану нас про-
свећује, указујући нам на Бога као тројицу једнобитну”.

На празник Богојављења према нашем народном обичају, 
верници измењују поздраве: „Бог се јави” и „Ваистину се јави”.

Уочи Богојављења Српска православна црква обележава 
зимски Крстовдан који спада у непокретне празнике и у ка-
лендару СЦП није обележен црвеним словом.

текст: Давор Сантрач
фотографије: Милан Лазић
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Почетак нове године прилика је да се погледа шта 
ће она донети у Сектору „Водовод“. О томе говори ру-
ководилац тог Сектора Планинка Савић...

У овој години немамо толико значајних инвести-
ција, али је она важна у оквиру нашег стратешког оп-
редељења да треба да доведемо систем у ситуацију 
да од интервенције пређемо у превенцију. Имамо 
мање хаварија у односу на претходни период, али 
морамо бити ангажовани дупло више него раније да 
би се могло деловати превентивно.

Које бисте послове у овој години издвојили ?

То би, свакако у домену посла којим се бави наш 
Сектор, био завршетак радова на технолошкој пумп-
ној станици за прање филтера нехлорисаном водом, 
за шта се већ 15 година боримо. Реч је о врло важном 
процесу, јер хлор уништава пожељну микрофлору на 
филтерима, а и биће избегнуте и турбуленције на по-
тисном воду „Штранд“. Поред тога, из наших средста-
ва биће урађена и два електромоторна затварача на 
даљинску команду (код моста „Дуга“ и код Командно 
- контролног центра), а у функцији пуњења резервоа-
ра „Транџамент“ и „Мишелук“.

Чему треба посветити посебну пажњу у наред-
ном периоду?

Нама квалитет, а не квантитет мора бити на првом 
месту. Уско грло нам је прерада воде, и бојим се да би 
чак морали да прибегнемо и рестрикцијама воде уко-
лико би дошло до хаварије на филтер станици. Да би 
се то избегло, треба доградити шест нових филтера уз 
нову филтер станицу.

Са доградњом филтера уз нову филтер станицу до-
бијамо 300 l/s филтриране воде, односно могућност 
оптималне прераде од 1400 l/s, и стабилан квалитет 
воде. Предност ових радова је искоришћавање пос-
тојеће инфраструктуре и радне снаге, а као пoследицу 
имали бисмо нижу цену коштања у односу на предло-
ге решавања (Фабрика воде на Петроварадинској ади 
220 l/s – идејно решење), бољи квалитет производа и 
стабилност у водоснабдевању града за дужи времен-
ски период, по мојој процени 20-так година.

Поред тога, потребно је посветити пажњу и наставку из-
градње резервоара воде на Транџаменту. Пројекат резерво-
ара са црпном станицом Транџамент предвиђао је фазну из-
градњу од по 4000m³ резервоара, у зависности од потрошње 
воде у граду. Урађена је само прва фаза 1965. године, друге 
две нису, иако по студијама Транџамент представља идеал-
но висинско место за изравнавање потрошње воде.

Чини се да ће акценат у овој години бити на сремској 
страни града?

Систем даљинског надзора и управљања на систему 
водовода се проширује са новим системом „Фрушка гора”, 
који обухвата водовод Лединица и системе водоснабдевања 
Транџамент-Мишелук-Татарско брдо и Чардак.

Пројектује се и изводи антенски стуб на локацији Транџа-
мент који ће у наредном периоду телекомуникационо обје-
динити и повезати све објекте водоснабдевања са Команд-
но-контролним центром „Штранд”.

Проширење система за прање филтерских поља и нове 
станице за хлорисање воде, биће у систему СДНиУ.

Формирањем лабораторије за електронику и аутоматику 
омогућиће се квалитетан тренинг стручног особља за откла-
њање кварова и одржавање система у оперативном стању.

Који су, по Вама, приоритети у области истражи-
вања и радова на очувању капацитета ?

То је, свакако, редовно праћење хидродинамичких пара-
метара бунара, како би на основу добијених резултата могли 
урадити анализу стања бунара.

Код бунара који имају лоше хидродинамичке параметре 
и код којих имамо доказе о лошем стању, потребно је при-
ступити регенерацији бунара.

У случају да је већина дренова пропала (пример РБ – 3 
на изворишту „Штранд“) потребно је извршити утискивање 
нових дренова. Предност ових радова је искоришћавање 
постојеће инфраструктуре. Урађена су истраживања за утис-
кивање дренова код бунара РБ – 3 која су доказала оправда-
ност оваквог захвата.

Значајна је и област хидрогеолошких истраживања 
резерви подземних вода...

Не само да је реч о значајној области, већ и о послу који 
је наша законска обавеза. Сва потребна истраживања су већ 
урађена. Потребно је само испунити законску форму, јер ек-
сплоатационо право пружа могућност коришћења и давања 
права на експлоатацију. Никакве дилеме нема, „Водовод“ 
треба да тражи експлоатационо право за читаву територију 
Новог Сада.

Какву поруку имате за раднике на почетку и ове рад-
не године?

Мора се много више радити и сопственом снагом 
морамо начин нашег деловања подићи на виши ниво, 
од интервентног у превентивни. Једино ће се то испла-
тити и једино ћемо тако бити успешни у будућности.

У овој години немамо 
толико значајних 

инвестиција, али је 
она важна у оквиру 

нашег стратешког 
опредељења да треба 

да доведемо систем 
у ситуацију да од 

интервенције пређемо 
у превенцију. 
Имамо мање 

хаварија у одосу на 
претходни период, 

али морамо бити 
ангажовани дупло 

више него раније да 
би се могло деловати 

превентивно.

Поводом 1. марта, Светског дана цивилне заштите, председник 
Скупштине града и Командант Градског штаба цивилне заштите 
Зоран Вучевић уручио је на пригодној свечаности у Плавој сали 
Скупштине града захвалницу нашем предузећу за допринос 
у спровођењу мера заштите и спасавања и изградњи и развоју 
система цивилне заштите.

Захвалница нам је додељена за предан рад у оквиру Градског 
штаба за одбрану од поплава у тренуцима када је Новом Саду 
претила опасност да се Дунав излије, као и за успешно учешће
у вежби „НС 2007“ одржаној прошле године у кругу Рафинерије.

Квалитет 
испред 

квантитета

Планинка Савић 
помоћник директора за послове Водовода
текст: Давор Сантрач
фотографије: Илија Рамић

Награда за 
показану 
стручност 
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На последњој седници Управног одбора, усвојен је 
финансијски извештај о пословању у прошлој години. 

Говор бројки је неумољив, а о томе шта нам све 
бројке казују говори помоћник директора за eконом-
скe, правнe и општe пословe Саша Бошков...

С обзиром да немамо конкуренцију на територији 
којој пружамо услуге и дистрибуирамо пијаћу воду свим 
категоријама потрошача обезбеђена нам је стабилна 
позиција са аспекта пласмана производа и услуга. 

Једна од слабости тржишне позиције јесте надлеж-
ност у одређивању цена воде и услуга канализације, 
која је у ингеренцији оснивача, односно Скупштине 
Града Новог Сада, па предузеће није у ситуацији да 
коригује цене воде и услуга канализације у зависнос-
ти од инпута који утичу на цену коштања.

Последица таквог образовања цена јесте перма-
нентно исказивање губитка из пословања и неадек-
ватно улагање у системе водовода и канализације 
које резултира застарелошћу опреме и утиче на фун-
кционалну сигурност система.

Које бисте показатеље издвојили као позитивне?

Из извештаја је јасно да се приходи предузећа по-
већавају из године у годину, односно да се разлика 
између прихода и расхода смањује. 

Приходи предузећа порасли су са нешто више од 
888 милиона у 2003. на милијарду и 196 милиона у 
прошлој години.

Када је реч о разлици између прихода и расхода, и 
она се смањује.

У 2004. она је износила 418 милиона и 174 хиљада 
динара, у 2005. била је 369 милиона и 635 хиљада ди-
нара, док је у прошлој години износила 299 милиона 
и 35 хиљада динара. За ову годину планирана је још 
мања разлика од 284 милиона и 971 хиљаду динара.

Табела 1. Kретање прихода током последњих 5 годи-
на у 1.000 дин.

Табела 2. Развој разлике између прихода и расхода 
 у последњих 5 година

Који су, по Вама, најважнији проблеми са којима 
се наше предузеће суочава?

Ти проблеми нису нови, а међу њима се издвајају 
проблем бесправних прикључака на водоводну мре-
жу, губици воде на систему водоснабдевања, неис-

правни и небаждарени водомери, као и неадекватан 
пословни простор дислоциран на четири локалитета.

Главне слабости које отежавају пословање преду-
зећа пуном снагом јесу пре свега неекономске цене 
воде и услуга канализације, ниска платежна способ-
ност потрошача и корисника услуга која се одржава 
на обим наплате. Поред тога, имамо и висок проценат 
отписаности опреме, основних средстава, возила и 
радних машина, као и неповољну старосну структуру 
запослених

Који су главни узроци губитака?

Исказани губитак за прошлу годину последица је 
многих узрока.

Цена воде и одвођења отпадних вода путем канали-
зационе мреже су испод нивоа економских цена које 
би требало да обезбеде одрживо пословање тј. да рас-
ходи буду покривени приходима од продаје воде и од-
вођења отпадних вода.

Покривеност пословних расхода приходима од 
продаје воде и одвођења отпадних вода износи 65% 
у 2006. години, што значи да су цене воде и услуга ка-
нализације за 35 процетних поена мање од цене кош-
тања, или, да у цени није садржана амортизација као 
трошак који би морао бити укалкулисан у цени због ос-
новне функције коју амортизација као категорија има у 
пословању предузећа.

Диспаритет цена воде и одвођења отпадних вода 
између категорије потрошача „становништво’’ и „пос-
ловни потрошачи’’ по образованим ценама које су у 
примени од 1.07.2005. године износи 1 : 2,35 што је зна-
чајан диспаритет имајући у виду да производ и услуга 
истог квалитета и јединице мере има различите цене, 
па у стратегији повећања цена тај диспаритет постепе-
но довести на однос 1 : 1. Диспаритет између цена воде 
и одвођења отпадних вода је на нивоу 1,59 : 1, што је 
супротно свим економским показатељима које прати 
цлужба „Финансијски послови“, јер по подацима који 
се књиговодствено евидентирају по месту настанка, 
долази се до података да су трошкови 1 m3 одвођења 
отпадних вода чак и незнатно већи од трошкова који 
оптерећују производњу 1 m3 воде.

Трошкови амортизације за 2006. годину износе 508 
милиона и 720 хиљада динара или 35,3% од укупних 
пословних расхода.

У односу на пословне приходе остварене од про-
даје воде и услуга канализације од свих категорија пот-
рошача који износе 943 милиона и 600 хиљада динара 
можемо закључити да 53,9% прихода по овом основу 
иде на покриће трошкова амортизације, што значи 
да цене воде и услуга канализације у себи не садрже 
амортизацију као калкулативни елемент цене ни у јед-
ном проценту.

Какви су показатељи у области наплате?

Просечан проценат наплате воде и одвођења отпад-
них вода за све категорије потрошача на дан 31.12.2006. 
године, укључујући само фактуре за 2006. годину изно-
си 94,6% и тим процентом можемо бити задовољни. 
Када се узму у обзир сва потраживања, тај проценат 
износи 72,6 одсто.

Када посматрамо финансијски извештај у це-
лости какви се закључци могу извући?

Врло је важна чињеница да предузеће својим при-
ходима може редовно сервисирати своје дугове, јер 
није кредитно задужено. 

Предузеће је у могућности да редовно сервисира 
своје текуће обавезе, што највише проистиче из чиње-
нице да са својим добављачима постиже врло повољ-
не рокове плаћања. Остварен је губитак од 3,60% над 
укупно ангажованим капиталом у пословању, а имамо 
и прилично велики проблем са ликвидношћу који ће 
се повећавати из године у годину уколико не буде по-
већавања цена у складу са Програмом пословања.

Предузеће има врло низак степен задужености. 

Оно што је интересантно и упозоравајуће је да сте-
пен задужености расте из године у годину, што је нај-
више последица исказаних губитака у пословању, а 
делом и због промењене методологије исказивања ка-
питалних субвенција.

Закључак је да менаџмент Предузећа из године у 
годину све ефикасније користи расположиву укупну 
имовину као и уложени капитал инвеститора и поред 
неповољне економске климе у којој Предузеће пос-
лује, а што се највише односи на цене воде и услуга ка-
нализације које су постале социјална категорија.

раст 
прихода и 

стабилност

Покривеност пословних 
расхода приходима од 

продаје воде и одвођења 
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и услуга канализације 
за 35 процетних поена 

мање од цене коштања, 
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„... Менаџмент Предузећа из године у годину све 
ефикасније користи расположиву укупну имовину као 

и уложени капитал инвеститора и поред неповољне 
економске климе у којој Предузеће послује, а што се 

највише односи на цене воде и услуга канализације које су 
постале социјална...” категорија.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОШЛУ ГОДИНУ
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Разлика између прихода и расхода – губитак у 000 дин.

2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 
(План)

262.050 271.488 418.174 369.635 299.035 284.971

(План)

Кретање годишњег прихода 



Магистрални доводник који спроводи воду до Нових 
Лединаца као и резервоар Ловачки дом у Новим Лединци-
ма са припадајућом пумпном станицом су атестирани и у 
функцији, а тренутно смо у фази пуњења магистралног до-
водника између Ловачког дома и Старих Лединаца.

План је (уколико не буде неких непредвиђених окол-
ности) да вода стигне до пумпне станице у Старим Лединци-
ма и да започнемо пуњење резервоара Бубања и Клиса.

До средине марта се планира испитивање остатка тј. 
свих магистралних цевовода на притисак као и хидрома-
шинске опреме у објектима више висинске зоне које при-
водимо намени.

Друга половина марта месеца биће искориштена за ак-
тивности на пуњењу, испирању, дезинфекцији, узорковању 
и испитивању квалитета воде и након тога (у зависности од 
резултата), коначно, исходовању употребне дозволе за све 
магистралне цевоводе и припадајуће објекте. 

Оно што је потребно напоменути да радове отежавају 
оштећења инсталација која су била ван употребе више од 
15 година. Само у току фебруара месеца саниране су три 
хаварије.

Друга половина марта месеца биће 
искориштена за активности на пуњењу, испирању, 

дезинфекцији, узорковању и испитивању квалитета 
воде и након тога у зависности од резултата, 

коначно, исходовању употребне дозволе
за све магистралне цевоводе и припадајуће објекте. 

Друга половина марта месеца биће 

Хаварије
успоравају

радове

Чисто 
језеро

 Радници сектора „Канализације“ 
су почетком марта месеца 

извршили пражњење језера у 
Дунавском парку, а након тога 

приступило се измуљивању
 и испирању дна.

За тај посао ангажовано 
је осам возила са посадама.

Након испирања следи пуњење 
језера новом водом.

Сектор „Канализација” 

Сектор „Водовод” 
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22. март је Светски дан воде, дан за размишљање и акцију 
на решавању проблема везаних за светске водне ресурсе.

Светским даном вода координише Агенција УН за храну и 
пoљопривреду у име 24 агенције и програмске чланице Сек-
ретаријата УН за воду и биће обележен у различитим земљама 
на различите начине. Тема овогодишњег Светског дана вода је 
„Решавање проблема несташице воде“.

Стручњаци су подељени да ли се данас свет суочава са кри-
зом воде. Они који верују тако позивају се на бројне извештаје 
о ситуацији са водом широм света. На пример, само у једној 
недељи половином новембра прошле године, национални 
медији известили су о локалним, али озбиљним недостацима 
у деловима Аустралије, Боцване, Канаде, Кине, Фиџија, Кувај-
та, Либерије, Малавија, Пакистана, Филипина, Јужне Африке, 
Уганде, Уједињених Арапских Емирата и Сједињених Америч-
ких Држава.

Ту су, потом, и тихе кризе у којима су милиони људи лише-
ни воде која им је потребна за живот и за одржавање њиховог 
животног окружења. Реч је о снажном аргументу да је глобал-
на криза са водом састављена од многих сличних инцидената 
широм света, чак иако су они изоловани један од другог.

Постоје неколико начина дефинисања несташице воде. 
Углавном, несташица воде се дефинише као ситуација у којој 
заједнички утрошак свих корисника утиче на снабдевање или 
квалитет воде и у којој њихове потребе не могу бити задовоље-
не у потпуности. Несташица воде је релативан концепт и може 
се догодити на било ком нивоу снабдевања или потражње.

Несташица може бити социјално изазвана као производ 
нагомилавања, очекивања и уобичајеног понашања или као 
последица промене уобичајених начина снабдевања на при-
мер, због климатских промена.

Велика студија, „Збирна процена управљања водом у 
пољопривреди“, открива да се данас једно од троје људи су-
очава са несташицом воде. Око милијарду и двеста милиона 
људи, или скоро петина светске популације, живи у областима 
природне несташице, а 500 милиона људи се приближава тој 
ситуацији. Милијарду и шесто милиона људи, или скоро четв-
ртина светске популације, суочава се са економском несташи-
цом воде јер њихове земље немају неопходну инфраструктуру 
да би довеле воду из река и других извора.

У већини земаља, пољопривредни сектор је главни корис-
ник воде. У многим случајевима, пољопривреда која се развија-
ла наводњавањем је одиграла улогу у развоју заосталих еко-
номија, подршци економском расту и смањењу сиромаштва. 
Међутим, у исто време, сиромашне заједнице су претпрпеле 
и највеће здравствено оптерећење због неадекватног снаб-
девања водом, и услед лошег здравственог стања, не могу да 
побегну из круга сиромаштва и зараза.

Већина земаља на Блиском Истоку и Северној Африци пати 
од акутне несташице воде, као и земље као што су Мексико, Па-
кистан, Јужна Африка и велики делови Кине и Индије. 

Наводњавање у пољопривреди представља највећи део пот-
ребе за водом у тим земљама. У намери да се задовоље те пот-
ребе, владе тих земаља се концентришу на ефикасну употребу 
свих извора воде – воду из подземних изворишта, са површине и 
кише – и да максимално користе ограничене водне ресурсе.

Ипак, пре свега, несташица воде је питање сиромаштва. 
Нечиста вода и одсуство добрих хигијенских услова је судби-

на сиромашних људи широм света. Недостатак хигијене погађа 
прво сиромашну децу и породице, док остатак света ужива у 
предностима директног приступа води која им је потребна у до-
маћој употреби.

Један од петоро људи у земљама у развоју осећа недостатак 
чисте воде и нема ни минимум од 20 литара дневно, док просе-
чан корисник у Европи и Сједињеним државама троши између 
200 и 600 литара воде дневно.

Приде, сиромашне вода кошта скупље. Скори извештаји 
УНДП-а показују да људи у земљама у развоју плаћају пет до десет 
пута више за воду од људи који имају приступ води из славина.

За сиромашне, несташица воде није само питање суша и пре-
сушивања речних корита. Изнад свега, реч је о гарантовању до-
вољног и безбедног приступа води која им је потребна за одржа-
вање живота и животног окружења.

Проблем је и што се вода из падавина не третира на одгова-
рајући начин у студијама које се баве водом, већ се обично фо-
кусира на површинску и воду у земљишту. Потребно је да земље 
интегришу у потпуности воду из падавина у своје стратегије за 
решавање проблема са несташицом воде.

Кад би се сва свежа вода на планети могла поделити равно-
правно на све људе на планети, било би на располагању за сва-
кога пет до шест хиљада метара кубних воде за свакога, сваке 
године. Пошто стручњаци сматрају да се за несташицу сматра 
располагање са мање од 1.700 метара кубних воде годишње, ова 
глобална калкулација може да створи утисак обиља.

Па, ипак, ресурси воде распоређени су неједнако, као и свет-
ска популација.

Најозбиљнији недостатак воде је у оним областима где се ви-
сока концентрација становништва среће са слабим приступом 
свежој води. Јордан, као и неколико других земаља на Блиском 
Истоку, је екстреман случај са мање од 200 метара кубних по осо-
би годишње.

Централно за дебату о несташици воде су начини на који нам 
вода треба и на који је користимо. 

Да би се произвело довољно хране за дневне потребе једне 
особе потребно је око две до три хиљаде литара воде. За разлику, 
око две до три литре воде су потребне једној особи за пиће, и 

Изазов 
21. века

...,,Велика студија, „Збирна процена управљања водом у 
пољопривреди“, открива да се данас једно од троје људи 

суочава са несташицом воде. Око милијарду и двеста 
милиона људи, или скоро петина светске популације, 

живе у областима природне несташице, а 500 милиона 
људи се приближава тој ситуацији...”

Изводи из званичног извештаја УНДП
„Иза несташице: Енергија, сиромаштво и глобална криза воде“

20 – 30 литара за потребе домаћинства. Како светска популација 
расте, више људи ће захтевати више воде за производњу хране и 
остале потребе.

Процењено је да ће потребе за храном скоро удвостручити у 
наредних 50 година. Два главна фактора утичу на то колико хра-
не ће бити потребно, а то су раст популације и начин исхране.

Пољоприреда троши више од 70 одсто укупне потрошње 
воде. Њен удео пада на 40 одсто у земљама које увозе храну и 
имају развијену економију, али расте до 95 одсто у многим земља-
ма у којима је пољопривреда главна економска активност. 

Осигурање наших потреба за храном је неспорно. Међутим, 
начин на који се храна производи и врста исхране могу има-
ти значајног утицаја на укупну количину воде која се троши у 
пољопривреди.

У прошлом столећу, светска популација се утростручила. Оче-
кује се да ће са садашњих 6,5 порасти на 8,9 милијарди до 2050. 
године.

Потрошња воде је порасла за више од два пута од укупног 
раста светске популације, и иако не постоји глобална криза са 
водом као таква, растући број региона се хронично суочава са 
несташицом воде.

До 2025., милијарду и осамсто милиона људи живеће у земља-
ма или регионима са апсолутним недостатком воде, а две трећи-
не човечанства могло би се наћи у условима отежаног приступа 
води. Та ситуација биће усложњена како брзо растуће урбане 
средине буду вршиле тежак притисак на локалне изворе воде.

Друго, очекује се да ће свет постати растуће урбанизован, 
постављајући још јачи захтев за водом међу још јаче концентри-
саном популацијом. Очекује се да ће само азијски градови порас-
ти за милијарду људи у наредних 20 година.

Треће, очекује се да ће укупна потрошња воде по особи у до-
маћинству расти како се свет буде даље развијао.

Четврто, док ови фактори буду повећавали захтеве за водом, 
изворишта ће се променити као резултат климатских промена. 
Иако је распон ових промена још увек непознат и варираће од 
региона до региона, извесно је да ће до њих доћи.

Недостатак воде укључује такмичење за воду међу корисни-
цима, међу секторима економије и између земаља и региона које 
деле заједничке ресурсе, као што је у случају река које протичу 
кроз више држава. 

Много различитих интереса је у питању, а одговарајућа ре-
шења морају бити пронађена између заинтересованих страна. 
Конфликти око воде могу се појавити у подручјима са мањком 
воде међу локалним заједницама и међу земљама које деле за-
једнички ресурс, јер је дељење врло ограниченог и есенцијалног 
ресурса врло тешко.

Већу пажњу потребно је поклонити мирољубивој подели и 
управљању водом и на међународном и локалном нивоу...

Несташица воде Најозбиљнији 
недостатак воде је у 

оним областима где се 
висока концентрација 

становништва среће 
са слабим приступом 

свежој води. Јордан, као и 
неколико других земаља 

на Блиском Истоку, је 
екстреман случај са мање 

од 200 метара кубних по 
особи годишње.
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Ове године наше предузеће је многобројним активнос-
тима обележило Светски дан вода – 22. март.

У великој сали Погона за прераду и дистрибуцију воде 
одржана је свечана седница Савета за заштиту и унап-
ређење животне средине Скупштине града.

Чланови Савета су потом обишли постројења и детаљ-
но се обавестили о процесу прераде и дистрибуције воде.

У „Медија центру“ Спортског и пословног центра „Вој-
водина“ одржана је конференција за медије поводом Свет-
ског дана вода и успостављања сарадње ЈКП „Водовод и 
канализација“ и Секретаријата Уједињених нација за воду 
(UN - Water) и почетка реализације пројекта „Свака кап је 
битна“

На конференцији су говорили Александар Богуновић, 
портпарол ЈКП „Водовод и канализација“, који је најавио 
низ активности које ће се спровести у наредном перио-
ду са циљем подизања јавне свести код индивидуалних 
корисника о значају воде као ресурса и напорима за ус-
постављање одрживих односа између заштите водних 
ресурса и животне средине с једне стране, и развоја водо-
снабдевања у нашем граду. Активности ће бити на едука-
цији деце предшколског узраста и нижих разреда основ-
них школа кроз луткарске представе и едукативно-забавне 
радионице, изложбе итд. У плану је и тематска изложба сту-
дената графичког дизајна Академије уметности из Новог 
Сада на под слоганом „Свака кап је битна”, а најбољи ра-

дови ће бити адекватно награђени и кориштени у наредном 
периоду у едукативне и пропагандне сврхе.

 Александар Мацура, Канцеларија UNDP (United Nations 
Development Programme) у Београду, пројект менаџер за 
енергију и окружење, који је истакао да проблеми у нашој 
земљи нису толико изражени, али да то не значи да Србија 
не треба да се бави овом темом. Он је додао да је вода важ-
на не само за преживљавање, већ и за људски развој. Много 
деце широм света сваке године умире, јер нема приступ чис-
тој пијаћој води.

Петар Виђикант, члан Градског већа задужен за обра-
зовање, истакао је да у потпуности подржава ову акцију, јер 
Нови Сад заслужује да се бринемо о њему и логично је да 
едукација започне од најмалађих и да мора бити континуи-
рана јер ће само тако имати ефекта.

Поред њих конференцији су узели реч и Даница Бран-
ковић, начелник Градске управе за заштиту и унапређење 

Свака кап је битна! Зоран Вучевић
Председник скупштине града
приликом отварања изложбе
радова деце из 
ОШ „Ђорђе Натошевић”

Планинка Савић
и Бранислав Вујин 

председник Света за заштиту и 
унапређење животне средине 

приликом посете ППДВ и 
заједничке седнице 

животне средине као и Милица Малићевић, координатор 
едукативних програма у Покрету горана Новог Сада.

На самом крају и као врхунац прославе у свечаном са-
лону Спортског и пословног центра „Војводина“ отворена 
је заједничка изложбе ликовних радова деце из Основне 
школе „Ђорђе Натошевић“ под називом „Вода – савест чове-
чанства“ и фотографија посвећених проблемима са пијаћом 
водом у свету

Изложбу је свечано отворио председник Скупштине гра-
да Зоран Вучевић, уз наступ хора деце О.Ш. „Ђорђе Натоше-
вић“, чији ђаци представљају наш град на међународном 
такмичењу Армаловог фонда, Словенија, под називом „Пит-
ка вода за здрав живот“.

Конференција за медије поводом Светског дана вода и успостављања сарадње 
ЈКП „Водовод и канализација“ и Секретаријата Уједињених нација за воду (UN - Water)
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Александар Мацура
Канцеларија UNDP 

(United Nations 
Development 

Programme) 
у Београду, пројект 

менаџер за енергију и 
окружење



Како би реализовали постављене задатке, састављен 
је пројектни тим од конзорцијума компанија: „Berlinwaser“, 
„Hydrocomp“ и „Fideco&Gauf“, а о променама које очекују 
наше предузеће разговарали смо са Аланом Итоном, ди-
ректором програма институционалне подршке консул-
тантске куће „Berlinwaser“ у оквиру програма KfW. 

Господине Итон, на самом почетку, реците нам не-
што више о самом пројекту и променама у нашем пре-
дузећу које се њиме предлажу...

Ово је наш први разговор и надам се да ће ова врста 
комуникације бити стална како би помогла радницима да 
буду добро информисани о процесима који се дешавају.

Овај пројекат је другачији у односу на друге основане 
од станих донатора, јер у њему није реч само о подношењу 
извештаја и препорука, већ о имплементације промена у 
систему рада.

Програм институционалне подршке ће развити нове на-
чине рада у складу са акционим планом који је усаглашен 
са вашим руководством. Тим за Програм институционалне 
подршке је кроз разговаре са менаџментом процењивао 
податке и резултат тог процеса је извештај са препорукама 
представљен руководству крајем септембра. 

После представљања извештаја у сва четири града, тим 
је представио свој рад и представницима KfW-а, који су били 
врло задовољни и уверени да ће предлози помоћи пост-
ројењима да напредују.

Када је пројекат почео и какве промене доноси?

- Овај пројекат почео је 5. јуна прошле године и трајаће 
три године. После периода процене који је завршен у сеп-
тембру прошле године, почео је период имплементације 
који ће трајати до маја 2009.

Радници ће имати боље услове рада, биће боље обучени.
После обуке коју ће проћи, запослени ће имати јасније 

разумевање одговорности посла којег обављају и вештина 
које су им потребне за добар посао према корисницима јер 
се, напослетку, све ради због њих.

Шта подразумевате под обуком и како ће се она од-
вијати?

- Тренинг ће имати два циља: један је увођење вештина а 
други је грађење тима. Неће се радити од горе, већ ће се ући 
у различита одељења и полако почети од сваког и развија-
ти бољу праксу и потом је ширити обучавајући људе који ће 
преносити знања.

Финансијска контрола има две главне области: како тро-
шите новац и како привлачите новац.

Главни процес је поболшање система наплате кроз де-
финисање јасних процедура, јасне описе послова, а унутар 
организације имаћемо трениране људе који ће преносити 
вештине на друге запослене.

Рецимо, у наплати постоји процес од уградње водоме-
ра до наплате новца. Сви запослени, иако су у различитим 
одељењима, треба да разумеју да су део истог тима и истог 
процеса и да ће свака слабост у том процесу узроковати ло-
шији резултат на крају. 

Радници морају разумети да треба да раде као тим и тада 
ће осетити корист од тога.

У којим областима ће се промене највише осетити?

- Промене ће створити другачије праксе рада и највише 
утицати на следеће области:

- управљање средствима – успостављање система уп-
рављања средствима како би се повећала ефикасност и 
поједнаставио процес доношења одлука. 

- оперативна и финансијска контрола – унапређење систе-
ма обрачуна и наплате и смањења трошкова, као и развој 
процеса израде пословних планова и буџета.

- тарифни план – развој тарифног плана на начин који ће 
омогућити процену промена цене за дужи временски пе-

риод, успостављање процеса којим би се будућа одсту-
пања на време откривала и отклањала и поједностављи-
вање процеса доношења одлука.

Које су главне препоруке из извештаја који је у сеп-
тембру представљен руководству?

У оквиру трогодишњег пројекта, који је почео у јуну про-
шле године прикупљањем података за извештај, сада је на-
прављен акциони план који је усаглашен са руководством и 
он подразумева три ставке : 

- управљање средствима 
- наплата 
- бизнис планинг процес.

Суштина промена је у укључивању свих запослених у 
процес тако што ће, са једне стране, запослени разумети шта 
раде, а са друге стране, руководство ће имати повратну ин-
формацију о раду сваког од запослених у том процесу.

У току је имплементација нацрта извештаја који је урађен 
у септембру.

Главне препоруке из извештаја укључују :
• методологија – успостављање „тима за промене“ кроз 

који ће се промене реализовати 
• необрачуната вода – препознати проблеме који су се 

појавили у подацима Службе комерцијале који се углав-
ном односе на водомере, смањити губитке

• управљање средствима мреже – набавити и импленти-
рати EDAMS систем; изградити регистар средстава у 
водоснабдевању; препознати могућност за проширење 
ове мреже како би се покрио и систем канализације; раз-
мотрити опције за набавку и имплементацију система 
за управљање средствима

• институционално јачање организације – развити и про-
ширити бизнис планирања и израде буџета до нивоа 
сектора и одељења

• институционално јачање одељења – увођење промена 
унутар одељења за односе са потрошачима да би се по-
болшали фактурисање и наплата и процеси рада.

Све ово ће неизбежно довести до промена у организа-
ционој структури, опису послова и улога које има сваки за-
послени, новим радним процедурама и праксама, компјуте-
ризацији система и тренингу који ће помоћи запосленима да 
поболшају своје способности и да рукују новим процесима.

У наредном периоду биће израђен акциони план за пе-
риод имплементације од три године, а кроз одржавање 
досадашњег изузетно високог нивоа комуникације са руко-
водством евентуални проблеми биће брже идентификовани 
и решени.

нов   начин рада
У оквиру треће фазе KfW донације, 

покренут је пројекат Програма институционалне подршке. 
Првенствена сврха пројекта је да постигне бољу операционалну 

и комерцијану ефикасност и помогне водоводима у Србији 
- у пројекту су, поред Новог Сада, и Ниш, Крагујевац и Београд 

да се могу самофинансирати и стану на своје ноге.

Главни процес је 
поболшање система 

наплате кроз 
дефинисање јасних 

процедура, 
јасне описе послова, 

а унутар организације 
имаћемо трениране 

људе који ће 
преносити вештине 
на друге запосленe

Алан Итон, директор програма институционалне подршке 
консултантске куће „Berlinwaser“ у оквиру програма KfW
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Још од 1950-тих резултати многих извештаја су указива-
ли на везу између тврдоће воде и здравља.

У својим чланцима на тему омекшавања воде, Marta 
Sinclair и Oliver Schlosser, дају преглед постојећих ре-
зултата епидемиолошких истраживања и истичу да је не-
опходно да квалитет доказног материјала треба да буде на 
много вишем нивоу. 

На предлог неколико држава да се установе упутс-
тва о могућим дуготрајним позитивним утицајима од-
страњивања соли из воде за пиће на здравље, Светска 
здравствена организација је у новембру 2003. године от-
почела пројекат са циљем да се направи преглед потен-
цијалних корисних утицаја састојака садржаних у води 
за пиће на здравље. Тим стручњака је прегледао распо-
ложиву научну литературу да би утврдио резултате 
анализа за одређен број параметара, између осталих и 
о вези између тврдоће воде и ризика од кардиоваскулар-
них оболења. Коначна верзија извештаја Светске здравс-
твене организације о „Храњивим састојцима у води за 
пиће“ је објављена крајем 2005. године. Један од закључа-
ка везаних за кардиоваскуларна оболења говори у прилог 

Још од 1950-тих резултати многих извештаја су указива-
ли на везу између тврдоће воде и здравља.

хипотезе да се конзумирање тврде воде доводи у везу са 
нешто смањеним ризиком од појаве срчаних болести, и 
да је за то највероватније заслужан магнезијум.

Неки од учесника у изради Извештаја су чак тврдили 
да су прикупљени докази о корисном утицају довољни 
за одређивање препорученим минималних вредности за 
калцијум и магнезијум у води за пиће. Иако је иницијати-
ва за израду Извештаја Светске здравствене организације 
покренута у контексту десалинизоване воде, евидентно је 
да би се свака препоручена вредност односила и на воду 
за пиће из конвенционалних извора. Стога су налази до 
којих се дошло од изузетног значаја не само за водоводна 
предузећа која користе процес десалинизације у преради 
воде, већ и за већину водоводних предузећа на глобалном 
нивоу. 

Након објављивања овог Извештаја, Међународни 
савез за истраживање вода (GWRC) је покренуо посебно 
истраживање да би независно оценио квалитет резултата 
епидемиолошких студија на којима се заснивају закључци 
донети у Извештају (Sinclair и Schlosser, 2006). У овом раду је 
поред биохемијских, нутритивних и епидемиолошких аспе-
ката, разматран и аспект праксе коришћења воде за пиће. 
Вода сиромашна минералима, као и вода богата минерали-
ма, у контакту са материјалом од кога су произведене цеви, 
може негативно да утиче на квалитет воде, а следствено 
томе, и на здравље људи и квалитет животне средине. Из 
тог разлога је Међународни савез за истраживање вода 
(GWRC) израдио и други извештај који се бави испитивањем 
разлога и критеријума за омекшавање и кондиционирање 
(Mons и сар., 2006). У овом чланку је дат приказ резултата 
првог истраживања, док су резултати другог истраживања 
дати у наредном чланку. Поред тога, на страни 21 је дат и 
преглед примера из праксе у Холандији са омекшавањем 
воде описаних у раду Хофмана и сарадника. 

Епидемиолошко оцењивање
У првом извештају Међународног савеза за истражи-

вање вода је дат преглед епидемиолошких студија из ли-
тературе на енглеском језику од 1979. године које се баве 
испитивањем односа између параметара квалитета воде 
и појаве кардиоваскуларних болести. Највише изучавано 
кардиоваскуларно оболење је био акутни миокардиални 
инфакт (познатији као срчани удар) или шира категорија 
коронарних срчаних болести (укључујући срчани удар 
и ангину пекторис). Неколико радова се бавило испити-
вањем цереброваскуларних болести (нарочито шлога). 
У већини студија је мерена стопа смртности од кардиовас-
куларних оболења, док се пар радова бавило испитивањем 
учесталости јављања болести (новонастали случајеви са 
смртним и без смртног исхода).

У сврху израде овог прегледа, спроведене су три еколош-
ке студије на мањим географским подручјима да би се на-
правила класификација изложености становништва, затим 
две кохортне студије (студије инциденције) и седам студија 
случајева и контрола. Установљено је да су ове студије већи-
ном биле лошег квалитета, и да нису дале доследне и чврсте 
доказе у прилог заштитног утицаја калцијума или магнезију-
ма или тврдоће воде. Тако је, на пример, у само две од укупно 
12 студија утврђена врста и количина воде коју конзумирају 
појединци, док је у осталим само изведен закључак о изло-
жености тврдој или мекој води на основу места становања. 

У већини студија није разматран утицај важних поједи-
начних фактора ризика као што су пушење, исхрана или 
физичка активност на очигледну везу између параметара 
квалитета воде и учесталости јављања кардиоваскуларних 
оболења или стопе смртности. Такође, у већини студија није 
испитиван утицај друштвено економског положаја, који бит-
но утиче на стопу смртности и стопу јављања многих болес-
ти, укључујући и кардиоваскуларна оболења. 

Поред тога, резултати највећег броја ових студија су за-
сновани на рутинско сакупљеним подацима о узроку смрти 
из извода матичне књиге умрлих или матичне евиденције 
умрлих, мада је доказано да је 30% смртних случајева иза-
званих кардиоваскуларним оболењима, погрешно класифи-
ковано у матичној евиденцији. Ни у једној од студија које су 
се бавиле испитивањем смртности, није испитиван утицај 
медицинске интервенције на стопу смртности, мада је опш-
те познато да се брзим лечењем умногоме смањује ризик од 
смрти услед срчаног удара или инфаркта. 

У статистичкој анализи епидемиолошких студија у који-
ма је вршена корекција на друштвено-економске факторе 
и/ или индивидуалне факторе ризика, није утврђен значајан 
утицај квалитета воде. То указује да код очигледног заштит-
ног ефекта тврдоће воде који се види у многим испитивањи-
ма није извршена оцена ових фактора који се углавном или 
у потпуности могу приписати разликама у дистрибуцији 
појединачних фактора ризика и/или друштвено-економских 
фактора међу испитаним становништвом, а не утицају квали-
тета воде. У неким епидемиолошким студијама је указано да 
постоји могућност давања алтернативних објашњења како 
за заштитни тако и за негативни утицај других супстанци сад-
ржаних у води. 

Само је за једну од свих испитаних студија у прегледу 
утврђено да је тако дизајнирана да може адекватно да од-
реди конзумацију калцијума и магнезијума из хране и воде 
и индивидуалне факторе ризика (Rosenlund и сар.,2005). Та 
је студија спроведена у Шведској као подстудија веће сту-
дије о срчаним нападима, а оцену последица по здравље је 
вршила група врхунских специјалиста за кардиоваскуларне 
болести. 

У овој студији нису нађени докази о заштитној вези из-
међу тврдоће воде, нивоа калцијума или магнезијума и инци-
денције срчаних удара или смртности. Међутим, обим изло-
жености у овој студији је био доста ограничен, тако да је 7% 
испитаника пило воду са нивоима магнезијума преко 8.0 mg/
l, а 16% са нивоима калцијума од 28.5 mg/l или већим. Због 
тога се непостојање утицаја може приписати недовољном 
контрасту у нивоима изложености међу становништвом.

Упркос чињеници што је од 1975. године урађен велик 
број испитивања на ову тему, када је у научној литератури по 
први пут указано на везу између квалитета воде и смртности 
од срчаних оболења, квалитет епидемиолошких доказа на 
којима су се заснивале ове тврдње је био изненађујуће сиро-
машан. Постоји релативно мали број аналитичких студија, од 
којих је већина лошег квалитета, а налази до који су дошло 
су недоследни. 

Стога је у извештају Међународног савеза за истражи-
вање вода (GWRC) закључено да нема довољно индиција у 
прилог теорији да су ниски нивои калцијума и магнезијума 
у води за пиће значајан чинилац у изазивању срчаних обо-
лења. У прегледу је, такође, указано на велик број пропуста 
и грешака у дизајну у ранијим епидемиолошким студијама, 
које треба да се исправе да би будуће студије биле меродав-
није и квалитетније. 

Кардиоваскуларне болести су главни узрок оболевања и 
смртности код средњовечних и старијих људи у развијеним 
земљама, и рапидно се повећавају у земљама у развоју. На 
основу резултата неких епидемиолошких студија, процењује 
се да се очигледан користан утицај тврде воде на смањи-
вање укупне смртности од кардиоваскуларних оболења 
креће у распону од 10 до15%. Ако је ова веза између твр-
доће воде и калцијума и магнезијума заиста узрочно-пос-
ледична, онда би се установљавањем граничних вредности 
(или повећањем конзумације калцијума или магнезијума 
додавањем у храну) значајно поболшао општи здравствени 
статус јер би учесталост јављања кардиоваксуларних обо-
лења била доста смањена.

С друге стране, међутим, уколико та веза није узрочна, 
то би подразумевало значајна улагања у области водоснаб-
девања без неких посебних позитивних утицаја на здравље 
људи. Из тог разлога је неопходно да се унапреди квалитет 
доказног материјала да би могла да се донесе коначна одлу-
ка о томе да ли је оправдано утврђивати минималне концен-
трације за калцијум и магнезијум у води. По свему судећи, 
најбољи начин да се избегну недостаци и грешке из ранијих 
истраживања би био да се спроведу заједнички пројекти из-
међу стручњака за воде и специјалиста за кардиоваскулар-
на оболења да се што пре дошло до нових информација и 
чињеница које би омогућиле боље разумевање здравстве-
них аспеката састојака воде.

за одређивање препорученим минималних вредности за 
калцијум и магнезијум у води за пиће. Иако је иницијати-
ва за израду Извештаја Светске здравствене организације 
покренута у контексту десалинизоване воде, евидентно је 
да би се свака препоручена вредност односила и на воду 
за пиће из конвенционалних извора. Стога су налази до 
којих се дошло од изузетног значаја не само за водоводна 
предузећа која користе процес десалинизације у преради 
воде, већ и за већину водоводних предузећа на глобалном 
нивоу. 

савез за истраживање вода (GWRC) је покренуо посебно 
истраживање да би независно оценио квалитет резултата 
епидемиолошких студија на којима се заснивају закључци 
донети у Извештају (Sinclair и Schlosser, 2006). У овом раду је 
поред биохемијских, нутритивних и епидемиолошких аспе-

Омекшавање воде
Епидемиолошки доказни 

материјал о утицају 
калцијума и магнезијума 

из воде за пиће на 
кардиоваскуларна оболења 

„...На основу резултата неких епидемиолошких студија, 
процењује се да се очигледан користан утицај тврде воде 

на смањење укупне смртности од кардиоваскуларних 
оболења креће у распону од 10 до15%...” 

Неопходно да се 

унапреди квалитет 

доказног материјала да 

би могла да се донесе 

коначна одлука о томе 

да ли је оправдано 

утврђивати минималне 

концентрације за калцијум 

и магнезијум у води.

 Мartha Sinclair 
is with the CRC for Water Quality and Treatment and department of Epide-

miology and Preventive Medicine, Monash University, Melbourne, Australia
Oliver Schlosser

 is with the Health and Environment Department, CIRSEE Le Pecq, France
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После 33 године непрекидног амбулантског рада, док-
тор Љиљана Манин отишла је у заслужену пензију. Трећину 
радног стажа ова пажљива жена провела је лечећи радни-
ке нашег предузећа и о годинама које су за њом, нама и 
нашим навикама, проговорили смо по коју реч....

Како су изгледали дани у којима сте почели да брине-
те о здрављу радника ЈКП „Водовод и канализација“ ?

У „Водоводу“ сам од марта 1995. када сам дошла из ам-
буланте „Необуса“, дакле 11 година.

Првих месец дана нисам могла тачно да сагледам спе-
цифичности здравствене заштите у комуналним делатнос-
тима, али је здравствена документација била добро вођена 
те сам се доста брзо нашла у проблематици болести код 
запослених.

По чему је специфична здравствена заштита на-
ших радника?

У већини послова присутни су изузетно сложени усло-
ви рада, и грађани нису свесни у колико компликованим 
условима раде радници ЈКП „Водовод и канaлизација“. Тек 
када сам почела са њима да радим сагледала сам колико су 
то напорни послови. 

Послови које раде радници „Водовода“ су комплексни 
и непредвидиви, везани за низ околности, испод нивоа тла 
су и те карактеристике послова донекле обликују њихов 
профил да су ужурбани и да неће дубље да се загледају у 
здравствене проблеме.

Чега сте се придржавали у свом раду?

Кад су долазили пацијенти на прегледе покушавала сам 
да им омогућим да сами изнесу проблем; трудила сам се 
да их не убрзавам јер се деси да због журбе не кажу неку 
сметњу коју имају. 

 Са сваким са ким сам могла попричала сам ако треба 
и пола сата јер људи ако не осете да се то односи на њих 
лично, онда то неће ни послушати.

Како после свих ових година оцењујете однос наших 
људи према сопственом здрављу?

Утисак је да људи не брину у довољној мери о свом 
здрављу, не схватају значај и штетност одређених навика и 
поступака. Као да су се више ослањали на „лек, инјекцију и 
таблету“ које ће им наводно помоћи, али неповољне нави-
ке, неуредан начин живота и зависности свих врста и даље 
опстају. Људи им не придају довољан значај јер оне својом 
дуготрајношћу утолико више сметају, а последице које на-
стају су непоправљиве.

Најтеже ми је пало што је код неких пацијената дошло до 
компликација које се нису морале десити да су се придржа-
вали хигијенско - дијететског начина живота. 

У супротном случају, рецимо код особа које су оставља-
ле пушење, већ после годину дана долазило је до знатног 
поболшања општег здравственог стања и сам пацијент би 
се уверио у исправност одлуке коју је донео. То се односи 
и на друге навике: неправилну исхрану, коришћење алко-
хола....

Чега се лепог сећате?

Како време пролази, непријатности се бришу. У медици-
ни, кад се бавите лечењем, тешко је излечити акутно стање 
и то је увек лепо кад се деси.

Можете да препознате рани стадијум неке болести и 
да излечите пацијента или да му се стање поправи. Увек је 
лепо кад пацијент послуша савет и почне да га примењује.

Какав савет имате за све колеге које настављају са 
радом?

У 20. и 21. веку доминирају дегенеративне болести, а да 
би спречили или, барем, одложили њихову појаву потреб-
но је да се придржавамо умерености у свему - и у исхрани 
и навикама и у обавезама - јер сваки период живота има 
нешто што је лепо... 

У 20. и 21. веку доминирају 
дегенеративне болести, а да би 
спречили или, барем, одложили 
њихову појаву потребно је 
да се придржавамо умерености 
у свему и у исхрани и навикама и у 
обавезама - јер сваки период живота 
има нешто што је лепо... 

Утисак је да људи 
не брину у довољној 

мери о свом здрављу, 
не схватају значај 

и штетност одређених 
навика и поступака.

Као да су се више 
ослањали на „лек, 

инјекцију и таблету“ 
које ће им наводно 

помоћи, али неповољне 
навике, неуредан начин 

живота и зависности 
свих врста и даље 

опстају.

Љиљана др Манин

текст: Давор Сантрач
фотографије: Милан Лазић

Поводом 22. марта Светског дана воде, ученици ОШ 
„Ђорђе Натошевић“ из Новог Сада, позвани су да буду учес-
ници такмичења Армаловог фонда, Словенија, под називом 
„Питка вода за здрав живот“ и да на њему представљају наш 
град и земљу.

Половином фебруара организована је њихова посета 
Погону за прераду воде на Сунчаном кеју, као плод наше 
жеље да им помогнемо да на том такмичењу достојно пред-
стављају Нови Сад.

Деца су имала прилике да погледају промотивни филм о 
нашем предузећу и да посете постројења за прераду воде 
на Сунчаном кеју упознавши се са процесом добијања питке 
воде и начином на који се она дистрибуира, као и да у не-
посредном разговору са представницима нашег предузећа 
добију одговоре на питања која их занимају.

ПОСЕТА ПОГОНУ 
ЗА ПРЕРАДУ 
И ДИСТРИБУЦИЈУ 
ВОДЕ
текст: Давор Сантрач
фотографије: Давор Сантрач

Три 
деценије

бриге 
о другима
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Жеља за слободом зна да буде погубна. Нови Сад се у 
то уверио на најгори начин. После неуспелих преговора са 
вођом мађарске револуције, Лајошем Кошутом и пропасти 
слободарске буне 1848. године, град који је сто година пре 
тога откупио статус слободног краљевског града, налазио 
се пред губитком слободе. Са Петроварадинске тврђаве, са 
које се Нови Сад и те, 1849. године, види као на длану, почиње 
бомбардовање. Бан Јелачић, који је у међувремену дошао да 
помогне, после неуспешног покушаја да бомбардовањем Пет-
роварадинске тврђаве отера мађарску војску, напушта бојиш-
те. Нови Сад је остао на милост и немилост. Након снажног 
бомбардовања угарска војска са тврђаве се спустила у град 
пљачкајући, палећи куће и убијајући становнике које нису ус-

Озбиљно се приступило чишћењу и дезинфекцији 
бунара, као и изградњи нових уличних бунара на 

ђерам и дворишних бунара, по најновијој америчкој 
технологији, на шмрк, са два зупчаника и великим 

точком замахачем. Поправља се оштећена и запуштена 
канализација, а граде се и нови насипи (доњи лимански 

насип 1858. и горњи 1859) и на њима испусти за 
пропуштање градских вода у Дунав.

текст: Милан Лазић
фотографије: Музеј града Новог Сада

На почетку, 
опет ...

Историјат развоја водоснабдевања Новог Сада
пели да побегну из града. Од 2.812 зграда, колико их је било у 
граду пре бомбардовања, остало их је само 808, а од око 20.000 
становника остало је негде око 6.000. Поред људских жртава и 
материјалне штете, град је претрпео и ненадокнадиви губитак 
историјских и културних споменика. Уништени су драгоцени 
предмети културе, бројна дела новосадских уметника, изгоре-
ле су богате приватне библиотеке, Епископски двор је скроз 
разорен заједно са свим покућством, библиотеком и архивом.

Одмах након разарања града, Новосађани су се суочили са 
још једним проблемом. Комадант Угарске, генерал Хајнау, је на-
меравао да се нови Нови Сад оснује дубље у копну, удаљен од 
Дунава и мостобрана. Депутација грађана је тек након великих 
убеђивања успела да приволи генерала да град ипак остане ту 
где је и основан. Град је након тога, 1850. године, добио зајам од 
око 1.300.000 форинти сребра, како би се обновио. Та обнова 
обухватала је, између осталог и објекте водоснабдевања и ка-
нализације. Озбиљно се приступило чишћењу и дезинфекцији 
бунара, као и изградњи нових уличних бунара на ђерам и дво-
ришних бунара, по најновијој америчкој технологији, на шмрк, 
са два зупчаника и великим точком замахачем. Поправља се 
оштећена и запуштена канализација, а граде се и нови насипи 
(доњи лимански насип 1858. и горњи 1859) и на њима испусти 
за пропуштање градских вода у Дунав.

Више од једног века су становници Новог Сада пили воду 
само из Дунава или из копаних бунара. Идеја о изградњи градс-
ког водовода, коју је 1882. године изнео градски физик, Младен 
Јојкић наишла је на најшире одобравање. Основана је комисија 
која је вршила попис грађана који желе водовод. Градски ин-
жињер, Младен Јовановић, предложио је трасу градског водо-
вода која је требало да обухвати 447 зграда и 4297 становника. 

Предложена траса полазила је од Шанца на Дунаву, па јермен-
ском долмом до Јерменске цркве. Одатле би се краци мреже 
ширили до данашње Улице Алексе Шантића, до Дунавског пар-
ка, кроз Милетићеву и Темеринску до Доситејеве итд. Истовре-
мено, упућена је замолба градским поглаварствима Сегедина, 
Будимпеште, Пожуна (Братиславе), Темишвара и Загреба да по-
шаљу извештај о својим искуствима са водоводом. Магистрат 
је, поред техничких детаља, занимало и колики су трошкови 
и како обезбедити средства у буџету. Иако је постојала добра 
воља да се изгради градски водовод, иако су стигле три пону-
де, до реализације никада није дошло јер су новци из буџета 
усмерени на калдрмисање улица и изградњу канализације. У 
том периоду знатно се проширује канализациона мрежа, која 
се гради упоредо са калдрмисањем улица. Све главније улице 
у Новом Саду имају канализацију, чије одржавање финансира 
град из буџета, док су побочне канале, који су водили од кућа 
до главног канала, били дужни да одржавају грађани. Јавља се 
проблем испирања, пошто грађани мало користе воду. А новца 
за изградњу водовода нема. И даље се користи дунавска или 
бунарска вода. Епидемија колере из 1892. године још је више 
продубила проблем и привремено решење нађено је у бушењу 
артешких бунара. Први такви бунари избушени су 1895. године 
у Свилани, Плинари, Парном млину, на Жељезничкој станици 
и Варошком тргу. Следећих година бушени су такви дубоки бу-
нари (70 – 120 m) у фабрикама, јавним зградама и приватним 
кућама. Уз такве бунаре прављени су обично и кућни водоводи. 
На Рибљој пијаци је, 1906. године, избушен први цевни бунар 
дубине 70 метара. Вода из тог бунара била је изузетно квалитет-
на и путунџије, који још увек постоје, долазе често у међусобне 
сукобе због права првенства у узимању воде са бунара на Ри-
бљој пијаци. 

Истовремено са бушењем артешких и цевних бунара, 
врши се и пробно бушење за будуће извориште. Најиздашније 
бушотине биле су на Клиси и на Ченеју. Мултиципални одбор 
донео је 1911. године одлуку да се инжињеру Имреу Форбату 
из Будимпеште повери израда пројекта водовода и канализа-
ције у Новом Саду, са каптирањем воде из бунара на Клиси. 
Пројекат је усвојен 1914. године и обухватао је изградњу во-
доводне мреже у дужини од 49 километара са водоторњем 
капацитета 1000 метара кубних негде на средини Улице Лазе 
Костића. Нажалост, те исте године почео је Први светски рат и 
пројекат је одложен.

(наставиће се) 

 

Први бунари 
избушени су 1895. 
године у Свилани, 

Плинари, Парном млину, 
на Жељезничкој станици 

и Варошком тргу. 
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Зелене површине у близини резервоара „Институт“ 
и изворишта Петроварадинска ада доведене су у ред 
после дугог временског периода када је њихов изглед 
био далеко од прихватљивог.

На простору око изворишта Петроварадинска ада, 
Јавно комнално предузеће „Лисје“ је извршило 
комплетно уређење, кошење и крчење, док су „Лисје“ 
и „Градско зеленило“ посекли шуму и искрчили 
простор око резервоара „Институт“.

Ове године исте локације биће још два пута кошене, 
а биће доведене у ред и „Ратно острво“, „Транџамент“ 
и „Адице“ за чије уређење су већ обављени 
прелиминарни договори са „Лисјем“ и „Зеленилом“.

Уређење зелених површина
резервоара „Институт“ и извориштa Петроварадинска ада


