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Прва велика победа коју смо остварили у овој години, заједничка је победа свих нас.
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Потписивање новог колективног уговора

Господине Котур пред нама је нови колективни
уговор који са собом носи и нека нова решења када је
у питању положај запослених. Можете ли нам рећи
какав је значај доношења овог Општег акта за само
предузеће и запослене?

добитак
за све

ЗАПОСЛЕНЕ

Значај овог догађаје је изузетан из разлога што је
закључен колективни уговор у условима када су високе
социјалне, политичке и друге тензије у нашем друштву с
једне стране, a законскa регулативa обавезује социјалне
партнере на преговарање али не и на закључивање
колективних уговора што је у принципу у последње
време довело до урушавања система колективних
уговора. Подсетићу да у овом тренутку ми на нивоу
државе немамо општи колективни уговор, а грански
колективни уговори на националном нивоу не важе
или су доведени у питање, тако да је значај потисивања
колективног уговора од изузетног значаја за све
запослене у ЈКП „Водовод и канализација“.

Значај овог догађаје је изузетан из разлога
што је закључен колективни уговор
у условима када су високе социјалне,
политичке и друге тензије у нашем
друштву с једне стране, a законскa
регулативa обавезује социјалне партнере
на преговарање али не и на закључивање
колективних уговора што је у принципу
у последње време довело до урушавања
система колективних уговора.

Када је заптаво започет рад на његовој изради?

текст: Александар Богуновић
фотографије: Александар Богуновић

Колективини уговор за ЈКП „Водовод и канализација“
из Новог Сада закључен је 17. априла 2007. потписима
овлашћеног представника оснивача испред Скупштине
града Новог Сада – Градоначелник Маја Гојковић,
Милутин Раонић као директор ЈКП ВиК, Милорад Котур
испред Синдиката запослених у ЈКП Вик.
О самом току усаглашавања овог општег акта у нашем
редузећу разговарамо са Председником Синдиката
запослених у ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад
господином Милорадом Котуром.

Према постојећој
организационој
структури предвиђени
су тренинзи који
ће помоћи у бољој
координацији учесника
у појединим пословним
процесима

Рад на колективном уговору за ЈКП Водовод и
канализација отпочет негде с јесени прошле године,
по ступању на снагу новог правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији.
Прва фаза доношења колективног уговора је било
усаглашавање у самом предузећу на релацији између
пословодства и синдиката и то је период који се може
окарактерисати као изузетно конструктиван и плодан,
тако да није било спорних тачака када је овај акт у
питању.
Почетна намера је била да се колективни уговор измени
анексом, а време преговарања и усаглашавања је довело
до тога да се иде на доношење комплетно новог акта јер
је процена треће стране, а то је у овом случају оснивач,
да је проценат измена у самом колективном уговору
превелики да би се анексом изменио.
Прва фаза је успешно окончана и ми смо остварили
иницијални предлог који је касније кроз рад стучних
служби, пре свега кроз Управу за комуналне делатности,
Управу за прописе у Скупштини града, усаглашаван
са законом кроз трипартитни дијалог свих учесника у
закључивању колективног уговора.

Чињеница је да је цео процес трајао нешто дуже. Да ли
је било већих проблема у току рада и како оцењујете
сарадњу са друга два социјална партнера?
Тај процес је трајао дуже сбог саме сложености
процедуре, а однос стручних служби и начелника истих
био изузетно позитиван и конструктиван, што је на крају
резултирало једним текстом који је са синдикалног
становништва изиузетно добар и квалитетан и за
делатнот и предузеће у целини, тако да је циљ
Синдиката у потпуности испуњен. Сачувана су стечена
права запослених из колективних уговора предходног
периода и успели смо да значајније унапредимо положај
запослених кроз нова и далеко повољнија решења у
односу на оно што смо имали.
Из тих разлога цео овај поступак оцењујем добрим
и позитивним пре свега, хтео би у овом моменту да
нагласим значај и улогу друга два социјална партнера
у преговорима, јер су на захтеве Синдиката имали
изузетно позитиван однос, тако да је потписом
градоначелнице наша делатност и положај запослених
у ЈКП ВиК, испоштован у складу са рангом који имамо у
овом граду.
Желим да нагласим да је јавна медијска кампања,
подстицана, на жалост, из нашег предузећа, успорила
усвајање колективног уговора и никако није утицала на
квалитет донетих решења у колективном уговору.
Он је дакле ту; 25. априла 2007. године је ступио на снагу
и следи његова примена.
Да ли је са потписивањем овог акта посао завршен?
Какве су наредне активности када је Синдикат у
питању?
Синдикат и послодавац су иницирали формирање једног
трочланог одбора или тела које би пратило примену
овог општег акта. Представник Синдиката у њему је
Председник Синдиката, послодавац је с своје стране
именовао Руководиоца Правне службе господина
Предрага Дашића, а Управа за комуналне делатности
одредила је Злату Гостовић, дипломираног првника.
Тај одбор ће пратити примену колективног уговора,
тумачити његове одредбе.
Већ постоји договор Синдиката и послодаваца да се
колективни уговор доследно примењује, тако да је
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Извештај о материјално
финансијском пословању
Синдикалне организације
ЈКП “Водовод и канализација”

текст: Александар Богуновић
фотографије: Александар Богуновић

Надзорни одбор Синдикалне организације ЈКП
‘’Водовод и канализација’’ одржао је састанак одбора
дана 26.03.2007. и разматрао материјално финансијско
пословање, вршио контролу финансијске документације и
употребе финансијско материјалних средстава за протеклу
2006 годину.
Установљено је да на почетку пословне године на
текућем рачуну било 149.408,94 динара., а у периоду од
01.01. до 31.12.2006. године остварени су следећи приходи и
расходи:

већ на 41. седници Управног одбора ЈКП Водовод и
канализација одржаној у петак 04. маја 2007. донета
одлука да се за све запослене упаћује допунско
пензионо осигурање, што је практично други стуб
пезионог система и то је једна од главних акција
Синдиката од доношења Закона о додатном пензионом
осигурању. Усвајањем пословног плана за ову годину
обезбеђена су средства да се ова активност спроведе,
што је квалитативно велики напредак за све запослене.
Ми међу првима улазимо у овај програм да се
запосленима у Јавном комуналном предузећу уплати
премију у висини до неопорезованог износа у складу
са прописима, а то је 3.000,00 динара на месечном
нивоу у добровољни пензиони фонд што ће бити
огроман допринос за сигурност свих наших људи.
Оно што интересује већини запослених је примена
ових аката и потписивање нових решења о
распоређивању кроз анексе уговора о раду са
циљем почну да важе од 1. јула. У случају било каквих
проблема , сваки појединац треба да адекватно реагује
тако што ће се јавити представнику синдиката како би
се покушало у контакту са представником послодавца
евентуално их отклонимо на ефикасан начин.
Ради лакше примене, Синдикат је штампао и поделио
сваком запосленом колективни уговор како би лакше
штитио своја права и обавезе. Колективни уговор
је основни синдикални циљ, а овај наш позицију
Синдиката у целини, као и сва друга колективна
и појединачна права запослених сврстава у врх
синдиката наше делатности.
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ПРИХОДИ
Приходи од чланарина
1.345.314,57
Приходи по чл. 24 кол.уг.
3.026.466,60
Солидарност радника
1.391.200,00
Укупно
5.762.981,17
РАСХОДИ
Солидарна помоћ
781.550,27
Тр. потрошног мат.
178.006,48
Трошкови за лекове
1.305.442,97
Рекреативни одмор
284.384,34
Рекреација – прослава
974.622,07
Штампа
130.969,00
Семинари
133.200,00
Трошк.пл.промета
21.469,99
Тр.покрића операција
279.959,00
Трошкови снимања
306.496,17
Донација Спортском клубу
440.000,00
Остали трошкови
4.520,00
Укупни расходи
4.840.620,29

Радници ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад су
по други пут обележили Дан синдиката 26. мај 2007.
године и то уз помоћ Спортског друштва предузећа и
Актива жена. Организован је излет на Фрушкој Гори у
омладинском насељу „Летенка“уз рекереативно спортско
дружење на које су позвани сви запослени који нису
били непоходни на послу. Поред радника позвани су и
пензионери, као и представници одбора синдикалних
организација осталих јавних комуналних предузећа,
Званице иy градске управе, чланови Управног и
Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Нови
Сад.
Обележавање дана сидиката започело је око поднева, а
дружење и спортско надметање трајали су до предвече.

дан
синдиката
обележен

Стање текућег рачуна на дан 31.12.2006. године
износило је 335.791,05 динара, а потраживања од радника
за кредитирање одмора, рекреације и превенције
инвалидности су 4.160.517,59 динара.
На основу увида у документацију Надзорног одбора
је закључио да је пословање СО у складу са важећим
законским прописима и одредбама важећег Правилника
о материјално финансијском пословању Синдиката као и
Правилника о рачуноводственим политикама. Сва плаћања
су извршена на основу одлука у којима је образложена сврха
плаћања, износ, приложен рачун и остала документација.
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Balanced scorecard

пословно

„ присуствовали су: Директор Милутин Раонић,
Помоћник директора за опште, правне и финансијске
послове Саша Бошков,Помоћник директора за послове
водовода Планинка Савић, Помоћник директора за
послове канализације Јован Шућов, Руководилац Службе
комерцијалних послова Драган Вуковић и Шеф одељења
за људске ресурсе и систем квалитета Санда Настић.
Семинару одржаном на локалитету Штранд
присуствовали су представници одељења План и
анализа, Обрачун и наплата, Финансијска оператива,
Информационе технологије и Одржавање водоводне
мреже и баждарење, ЈКП „Водовод и канализација“ Нови
Сад.
Семинар је почео упознавањем са радом
берлинског водовода, његовим историјатом,
организационом структуром и начином рада. Након
тога представљене су селдеће области : планирање
на нивоу предузећа, карактер стратешког планирања,
инструменти стратешког планирања, Balanced scorecard
(избалансиране листе циљева), оперативно планирање
и диспозитивно планирање. Одржане су и практичне
вежбе, по групама и индивидуалне о коришћењу
инструмената стратешког планирања, склоностима за
израду стратегија предузећа, те израду balanced scored.

квалитет свог пословања. Овај концепт је осмишљен на
Харварду 1990 године, у Берлински водовод је увођен
годину и по и користи се од 2005 године. Показао се
веома успешним у четири перспективе које је Берлински
водовод дефинисао као своје стратешке циљеве
за побољшање квалитета пословања: финансијска
перспектива, корисничка перспектива, перспектива
процеса и перспектива запослених.
Почетак припрема за увођење Balanced scorecard у
ЈКП“ Водовод и канализација“, према консултантима Berlinwasser-a би требало очекивати у мају 2007 године.

Семинар о развоју Одељења за људске
ресурсе
Нови Сад, од 07- 09 маја 2007.године
У пероду од 07 -09.маја 2007.године у ЈКП „Водовод и
канализација Нови Сад“ одржан је семинар на наведену
тему у организацији консултантске куће Berlin Wasser.
Предавач је био стручњак из области људских ресурса,
Герхард Арнолд, а присуствовали су : Мирослава ХероГон ,задужена за развој Одељења за људске ресурсе
у београдском водоводу, Ђорђе Мариновић и Санда

планирање и

буџетирање

Balanced scorecard, се може укратко објаснити као инструмент
стратешког управљања намењен фокусирању организације
предузећа на стратешке циљеве.или једноставније као
балансирана листа циљева које предузеће жели и треба да
постигне, одржава и унапређује како би побољшало укупан
квалитет свог пословања.

Семинар о пословном планирању и буџетирању
одржан је 16 и 17 априла 2007. године у великој сали ЈКП
“Водовод и канализација“ на локалитету Штранд. Тема
семинара је била пословно планирање и буџетирање,
организатор Berlinwasser, предавач Joakim Jeske
из исте консултантске куће. Скраћена верзија овог
предавања представљена је менаџменту београдског
и новосадског водовода у Београду следећег дана,
18.априла 2007.године.Из ЈКП“ Водовод и канализација

Све групе учесника из ЈКП „Водовод и канализација“ су
показале висок ниво знања и креативности на изради
задатака, у знатно краћем року од предвиђеног.
Balanced scorecard, се може укратко објаснити
као инструмент стратешког управљања намењен
фокусирању организације предузећа на стратешке
циљеве.или једноставније као балансирана листа
циљева које предузеће жели и треба да постигне,
одржава и унапређује како би побољшало укупан

Настић из истоименог одељења новосадског водовода.
Важан аспект када је у питању унапређење
рада Одељења за људске ресурсе је да је у оба
наведена водовода у току процес увођења ИСО 9000
који подразумева опис радних процеса од значаја за
пословање водовода. Ови описи радних процеса могу
да дају важну базу за обуку и побољшање перформансе
, као и за системско решавање проблема и побољшање
квалитета тимског рада.

текст: Санда Настић
фотографије: Санда Настић
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профиле из области обезбеђења и заштите,
подаци о накнадном школовању и тренинзима, о
умањеној радној способности, знању језика, ниво
познавања рада на рачунару итд.
2) Мотивација - подразумева да се унутар
доследног Система награђивања разраде
следећи инструменти: систем награђивања,
систем напредовања и лествица каријере,
систем оцењивања перформансе.
a) Лидерско понашање – опште је познато да
мотивисаност и спремност запосленог да даје
максимум од себе у обавњљању радних задатака
умногоме зависи од стила и способности
руковођења његовог предпостављеног. За
мотивисање запослених од битног су значаја
следећи елементи доброг руководица: способност
да даје јасне налоге,умеће подучавања,, тачна
и брза повратна информација која укључује
експлицитну похвалу или корективне мере.
b) Организациона поставка - мора бити
једноставна, пренос овлашћења и надлежности
јасан, према организациој поставци треба да
се унапређује и подстиче тимски рад. Према
постојећој организационој структури предвиђени

Према постојећој
организационој
структури предвиђени
су тренинзи који
ће помоћи у бољој
координацији учесника
у појединим пословним
процесима
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При том је важно да се обезбеди
усаглашеност између ИСО пројекта и ИСП пројекта
и из тог разлога је већ уприличено неколико
састанака. Професори са ФТН задужени за ИСО
пројекат су се сложили да одрже заједничке
тренинге са консултантима ИСП програма.
Герхард Арнолд је свој програм семинара
конципирао на следећи начин:
1) Предлог садржаја базе података
Одељења за људске ресурсе – осим основне базе
података коју ће сачињавати подаци садашње
кадровске службе, евиденције боравка на послу
и податке о ЛД, треба да садржи још и податке
о посеним знањима и вештинама, препоруке
послодаваца (уколико је некад радио у истој
фирми), уверења о некажњавању за посебне

према процедурама, а у ЈКП “Водовод и канализација“је
у току рад на процедурама за добијање сертификата
ИСО 9000, одржано је неколико састанака између
консултаната са ФТН и ИСП програма. У циљу бољег
утемељења пословања према процедурама након
добијања сертификата ове године, заједнички се
дошло до закључка да су пожељни тренинзи на тему
унапређења процедура.
Предавачи су били: Виолета Орловић – ISP програм и
проф. Драгутин Станивуковић- ФТН.
У току је рад са Одељењем обрачуна и наплате и са
свим одељењима која су у вези са њима - План и анализа,
Информационе технологије, Финансијска оператива,
Људски ресурси и систем квалитета, Одржавање
водоводне мреже и баждарење .

Семинар о унапређењу процедура

су тренинзи који ће помоћи у бољој координацији
учесника у појединим пословним процесима, нпр
Обрачун и наплата ,и подстицање на тимски рад
у свим процесима који претходе или се настављају
на процес Обрачуна и наплате.

У термину 17-18. маја 2007 године у ЈКП “Водовод и
канализација“је одржан семинар у организацији Berlin
Wasser, програм ИСП.
Учесници: Виолета Орловић, Драгана Васић, ISP
PROGRAM, Проф.Драгутин Станивуковић, Слободан
Морача, Игор Кесић, Станко Николајев ФТН, Жељко
Митровић, одељење Обрачун и наплата, Драган
Лалошевић, одељење Обрачун и наплата, Саша
Граховац, одељење Обрачун и наплата, Љиљана
Ћаласан, одељење Финансијска оператива, Свјетлана
Делић, одељење Финансијска оператива, Горан Шијан,
одељење Информационе технологије, Шандор Бодиш,
одељење План и анализа, Санда настић, одељење
Људски ресурси и систем квалитета.
Какo се једна од активности Програма
институционалне подршке односи и на пословање

У складу са наведеним, теме семинара су биле.
1) Тимски рад : разлике групе и тима, карактеристике
тимског рада,стварање ефикасног тима, комуникација у
тиму, тимске улоге.
2) Вођење тима :улога лидера и менаџера, практични
аспекти, решавање проблема
3) Унапређења процедура – рад по групама, по
одабраним процедурама, презентација рада по групама.
Сврха овог семинара и обуке је била идентификација
могућности и предности тимског рада у процесу
унапређења процедура. Обука би требало да има
за резултат унапређене вештине за израду тренинг
материјала и преношење знања новим колегама.
Тренинзи тренера су предвиђени за 21-22.јуни 2007год. и
05-06 јули 2007год.
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*табела 1

омекшавање,

кондиционирање и

оптмалан састав

воде за пиће

У многим земљама се практикује централизовано
омекшавање у постројењима за прераду воде.
Margareet Mons, Hans Van Dijk, Dominique Gatel, Sebastian Hess i MyLinh Nguyen, детаљније објашњавају зашто се упражњава оваква
пракса за потребе Међународног
савеза за истраживање вода

текст преузет из
“WATER 021”, Magazine of the
Inernational Water Assotiation,
аутори:
Margareet Mons,
Hans Van Dijk,
Dominique Gatel,
Sebastian Hess i
My-Linh Nguyen
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Током транспорта кроз цевоводе, вода за пиће долази
у контакт са материјалом од кога су направљене цеви
и, у зависности од састава воде, може да дође до појаве
каменца или корозије. Идеално, би било да вода буде
таквог састава да не постоји могућност тих појава.
У циљу постизања оптималног састава воде, користе
се технологије прераде као што су омекшавање и
кондиционирање.

У Извештају Међународног савеза за истраживање вода
(GWRC) описани су разлози и критеријуми за примену
омекшавања и кондиционирања, као и тренутна
ситуација у земљама чланицама Међународног савеза
за истраживање вода (GWRC) (Mons i sar., 2007). У
овом чланку је дат кратак осврт на резултате овог
истраживања.
Разлози за омекшавање
Одстрањивање калцијум карбоната у процесу
централног омекшавања има неколико предности.
Пре него што укажемо на те предности, објаснићемо
укратко неке од основних принципа тврдоће воде за
пиће.
У природним условима, калцијум се углавном јавља у

Спречавањем
стварања каменца
и, истовременим,
смањивањем узајамног
деловања воде и цевног
материјала, постиже
се оптималан састав
воде. Кључни фактори
за оптималан састав
воде су одржавање
равнотеже калцијум
карбоната и довољно
високе pH вредности и
алкалинитета.

води због калцијум карбоната (кречњака) раствореног
у земљишту. Ова реакција се може описати равнотежом
калцијум хлорида:
CaCO3 + CO2 + H2O  Ca2 + 2 HCO3
Равнотежа калцијум хлорида се визуелно може описати
релацијом Ca – pH (Слика 1). Преко линије равнотеже,
вода је презасићена калцијум карбонатом и има
тенденцију стварања каменца (Фактор засићења (SI) >
0).Испод линије равнотеже вода је недовољно засићена
калцијум карбонатом и постаје агресивна према CaCO3 i
цементном материјалу (СИ < 0). *табела 1
Имајући ово на уму, можемо да објаснимо предности
уклањања калцијум карбоната централним
омекшавањем. Ове предности могу да се групишу у
четири области:
• Здравствена заштита
• Животна средина
• Добробит за потрошача
• Финансијска корист
Здравствена заштита
На слици 1 може да се види да вода са високом
садржајем калцијум карбоната има ниску pH вредност.
Што је нижа pH вредност, метали су више растворљиви.
Тако долази до повећаних концентрација метала (бакра,
олова итд.) у води и, следствено томе, до повећаног
излагања овим металима.
Са повећањем pH, смањује се растворљивост метала.
Међутим, pH не може да се повећа ако се не уклони
калцијум карбонат, јер ће, у супротном, доћи до

презасићења воде са CaCO3 и јављања проблема са
каменцем (види слику 1). Одстрањивањем калцијум
карбоната путем централног омекшавања стварају се
могућности за повећање pH, рецимо додавањем базе.
Истовремено, долази до смањене растворљивости
метала и потрошачи су мање изложени утицају метала
прело воде за пиће.
Квалитет воде са изворишта условљава избор
најоптималније технологије омекшавања. Омекшавањем
воде јонским измењивачем или додавањем соде,
рецимо, може да се повећа садржај натријума у води, и
на ово треба обратити пажњу са аспекта здравствене
заштите становништва.

Са становишта заштите животне средине боље је да
садржај метала у води за пиће буде нижи, јер ће и
концентрације метала у отпадним водама бити ниже.
Друга предност омекшавања је мања потрошња
вештачких средстава за прање и мања количина
испуштених детерџената у животну средину. И
коначно, трећа предност је да више нису потребни
приватни апарати за омекшавање воде. Како се ови
апарати обично регенеришу коришћењем сланог
раствора, са смањењем њихове употребе смањиће се и
концентрације испуштене соли у животну средину.
Још једна предност централног омекшавања је смањење
или елиминација анти-корозивних препарата, мање
испуштање ових препарата у животну средину, а и
бојлери ће трошити мање струје пошто ће проблеми са
каменцем бити сведени на минимум.

Предност омекшавања коју ће директно осетити
потрошачи је „лагоднији“ живот, да се тако изразимо.
Захваљујући мекшој води, опран веш ће бити мање
крут, биће мање флека на посуђу, листовима украсних
биљака и санитаријама у купатилу, а биће и много
мање проблема са каменцем у цевима, туш дршкама и
бојлерима
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... не сме се изгубити
из вида чињеница да
мека вода нема само
предности. Мека и
десалинизована вода
изазива кородирање
цеви. Да би се проблеми
са корозијом ублажили,
вода може да се
третира техникама
кондиционирања. Сврха
ових техника је повећање
количине калцијума,
хидроген карбоната
и pH ради спречавања
корозије...

Финансијска корист за потрошаче је очигледна због
мањег утрошка детержената и мање потрошње струје.
Поред тога што ће бојлери трошити мање струје,
тражиће и мање одржавање и неће морати да се купују
апарати за омекшавање воде. Калкулација показује
да је финансијска корист од омекшавања воде много
већа од трошкова које ће потрошачи морати да плате
за омекшавање, и креће се у распону од 23-190 долара
годишње (Merkel, 1998; Hillenbrand i sar., 2004).
Ситуација у земљама чланицама Међународног савеза
за истраживање вода (GWRC)
Највеће разлике у земљама чланицама Међународног
савеза за истраживање вода (GWRC) се огледају
у начину третирања тврде воде и технологије
омекшавања. У Аустралији и Јужној Африци, за воду
за пиће се користе релативно меке површинске воде
(98.5% у Аустралији и > 90% у Јужној Африци). Проблем
омекшавања воде, према томе, није толико изражен у
овим земљама, сем у неким мањим насељима и граду
Перту (Аустралија).
У Француској, Немачкој и Холандији, централно
омекшавање се много више практикује, у неким
случајевима чак и на 50% од укупне количине
произведене воде. У Швајцарској и Великој Британији
омекшавање се скоро уопште не користи, иако се
дешава да вода са изворишта има висок ниво тврдоће.
У САД постоје велике разлике у тврдоћи изворишне
воде, у зависности од региона и типа изворишта. Иако
америчка Агенција за заштиту животне средине није
донела никакву регулативу везану за омекшавање воде,
водоводи који послују у областима са веома тврдом
сировом водом, сами уводе процес омекшавања
у својим постројењима за прераду воде да би
снабдевали становништво са естетски прихватљивим
нивоом тврдоће у прерађеној води. У преко 1000
водоводних предузећа у САД се користи неки процес
омекшавања, и процењује се да се око 13% од укупне
количине произведене воде у земљи подрвгава некој
техници омекшавања.
Технике омекшавања које се најчешће користе
у земљама чланицама Међународног савеза за
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истраживање вода (GWRC) су додавање креча или
соде (Аустралија, Француска, Немачка, Холандија и
САД). У многим земљама се све више уводи мембранска
филтрација јер се овом техником омогућава
уклањање већег броја загађујућих материја из сирове
воде. Мада је омекшавање једно од многобројних
предности, обично није главна предност. Сем у неким
изузецима, коришћење мембранске технологије само
за омекшавање, је веома скупо и није економски
оправдано.

pH вредности и алкалинитета. Водоводна предузећа у
Холандији су установила смернице за ова три фактора у
циљу достизања оптималног састава воде.
Међутим, конкретна ситуација и законски прописи
условљавају шта ће се дефинисати као оптимално
и оправдано. У Холандији се хлорисање не користи
у великим размерама. С друге стране, у системима

Јонско измењивање је још једна техника омекшавања
и редовно се користи у системима омекшавања у
домаћинствима.У САД техника омекшавања јонским
измењивањем постаје све популарнија у малим и
средњим водоводима која могу лако да прикључе
на велике системе за пречишћавање и испуштање
отпадних вода.
Кондиционирање воде за пиће
Постоји више аргумената у прилог коришћења
омекшавања, међутим, не сме се изгубити из вида
чињеница да мека вода нема само предности. Мека и
десалинизована вода изазива кородирање цеви. Да
би се проблеми са корозијом ублажили, вода може
да се третира техникама кондиционирања. Сврха
ових техника је повећање количине калцијума,
хидроген карбоната и pH ради спречавања корозије.
Други начин спречавања корозије је додавање антикорозивних средстава, фосфата и силиката. Један
од разлога у прилог коришћења анти-корозивних
средстава су законом утврђене граничне вредности
везане за формирање трихалометана. Немачка и САД
спадају у земље у којима се користе анти-корозивна
средства.
Оптималан састав воде за пиће
Спречавањем стварања каменца и, истовременим,
смањивањем узајамног деловања воде и цевног
материјала, постиже се оптималан састав воде. Кључни
фактори за оптималан састав воде су одржавање
равнотеже калцијум карбоната и довољно високе

Оптималан састав воде за пиће у Холандији
Равнотежа калцијум карбоната
Препоручује се -0.2 < SI < 0.3 ради спречавања стварања
каменца, чиме се истовремено спречава кородирање
азбестно цементних цеви.
pH распон
Да би се растворљивост метала у води одржавала
на релативно ниском нивоу, pH се обично одржава у
распону > 7.8. У Холандији се препоручује pH > 8.3 да би
се смањила де-галванизација месинга.
Алкалност
Ради стварања заштитних слојева калцијум карбоната у
цевима, препоручује се да се да се укупан неоргански
угљеник (TIC) одржава на > 1 mmol/l.

Иако америчка
Агенција за заштиту
животне средине
није донела никакву
регулативу везану
за омекшавање
воде, водоводи који
послују у областима
са веома тврдом
сировом водом,
сами уводе процес
омекшавања у својим
постројењима
за прераду воде
да би снабдевали
становништво
са естетски
прихватљивим
нивоом тврдоће у
прерађеној води.

Хлориди, нитрати и сулфати
У циљу спречавања корозије дуктилних и челичних
цеви, установљена је препорука за хлориде, нитрате
и сулфате, на основу Немачкјих смерница (DIN EN
12502:2004/2005): ([CI-]) + [NO3-] + 2 [SO42-] / [HCO3-] < 1
водоснабдевања у северној Америци могућност
подешавања pH вредности је ограничена стварањем
низ-производа хлора, тако да спречавање формирања
нуз-производа хлора мора да има приоритет.
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радна посета

манастиру

Хиландар
Представници руководства и запослених
ЈКП „Водовод и канализација“ крајем маја 2007.
боравили су у вишедневној радној посети
манастиру Хиландар на Светој Гори. Циљ посете
је упознавање са потребама братства манастира
Хиландар и изналажење начина за решавање
проблема са којима се суочавају.
Посета је организована у оквиру редовних радова
на шестомесечном сервису електромашинске
опреме и снимању параметара система
водоснабдевања манастира Хиландар, као и радова
на пројектовању пумпне станице за Каково, у
оквиру метоха манастира Хиландар.
Поред руководства ЈКП „Водовод и канализација“,
на челу са директором предузећа Милутином
Раонићем, председником Управног одбора
Мирољубом Љешњаком, председником Надзорног
одбора Стеваном Станковим, у посети су боравили
и потпредседник Скупштине града Рада Маринков,
директор ЈКП „Пут“ Душан Видачић, директор ЈКП
„Новосадска Топлана“ Светозар Малетић.
Посебну част представљало је то што се посета
поклопила са великим хришћанским празником
Вазнесења господњег.

Посета је организована у
оквиру редовних радова на
шестомесечном сервису
електромашинске опреме и
снимању параметара система
водоснабдевања манастира
Хиландар, као и радова на
пројектовању пумпне станице
за Каково, у оквиру метоха
манастира Хиландар.

Директор предузећа Милутин Раонић и руководилац Службе развоја и инвестиција Драган Габоров приликом обиласка пумпне станице у манастиру Хиландар
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Прим. Мр Амалија др Тарноцки - специјалиста медицине рада
Како можемо предупредити рак?
Када су у питању жене требало би да саме себи
прегледају дојку, за то није потребна стручност. Једном
годишње, ради контроле, потребно је извршити
термовизију дојки. Препоручујемо посету гинекологу,
превентивно, два пута годишње.
Мушкарци, нарочито ако су пушачи, требали би једном
годишње да оду на рентген плућа. Код сваког кашаља,
који траје дуже од три недеље, обавезно отићи код
лекара.
Рак дебелог црева је подмукла болест, која подједнако
погађа оба пола, међутим, може се предупредити и зато
је потребно мало више говорити о њој.

како предупредити

малигне

болести?

Који су симптоми рака дебелог црева?
•
•
•
•
•

Шта је узрок повећању оболелих од рака?

Према подацима Светске
уније за борбу против рака, годишње
у свету од рака оболи око 11 милиона
људи, а од последица болести умире 6
милиона, што значи, више од половине.
Процењује се да ће се до 2020. године број
новооболелих повећати на 16 милиона
годишње. Нажалост, тренд повећања
малигних болести прати и наша земља.

Развој човечанства, односно негативне последице
технолошког развоја један су од основних узрока
повећања малигитета. То се, пре свега, односи на
повећану потрошња фосилних горива (аутомобили,
авиони, фабрике...) што доводи до изузетног
повећања аерозагађења. Храна и вода садрже у
себи пестициде, хербициде, антибиотике, адитиве
и тешке метале (олово, живу, арсен, кадмијум).
Изложени смо космичком и радиоактивном зрачењу,
електромагнетним поремећајима и стресу, подложни
лошим навикама као што су неправилна исхрана,
алкохол, пушење... Не водимо довољно рачуна о свом
здрављу. Све су то узроци који доводе до повећања
броја оболелих од рака.

Који су најчешћи малигнитети?
Код жена – рак дојке и рак материце.
Код мушкараца – рак плућа и рак простате.
Рак дебелог црева је подједнако учестао и код жена и
код мушкараца, те чини водећи рак.

Присуство свеже крви у столици.
Скривена крв у столици.
Болови у доњем делу стомака.
Чешће столице, са смењивањем затвора и пролива.
Присутни полипи или дивертикули у дебелом цреву.

Који су узроци рака дебелог црева?

Изложени смо
космичком и
радиоактивном зрачењу,
електромагнетним
поремећајима и стресу,
подложни лошим
навикама као што су
неправилна исхрана,
алкохол, пушење...

• Животни стил (пушење, алкохол, кафа, физичка
неактивност)
• Грешке у исхрани
• Наследне особине ( 8%)
• Полипи и улсерозни колитис
• Доб преко 40 година

Шта подразумевамо под грешкама у исхрани?
• Претерана употреба меса и масти животињског
порекла (путер, павлака, маргарин)
• Коришћење усољене, закишељене и димљене хране.
• Претерано коришћење слаткиша и хране која нема
дијететска влакна.
• Претерана употреба пржене масти, јер она садржи
канцерогене материје. Маст изазива лучење жучи, а жуч,
са бактеријама у цревима, прави такве материје које на
слузокожи црева изазивају рак.
• Недостатак калцијума у исхрани може такође довести
до појаве рака, јер калцијум везује жуч, настају жучне

соли које се излучују са цревним садржајем, те се
спречава стварање канцерогених материја.
Превенција рака дебелог црева и осталим
малигнитета
• Потребно је користити мешовиту храну (месо, риба,
воће, поврће), кувану, а не печену, мада, све што се може,
треба јести пресно. Најбоља је исхрана која је у складу
са крвном групом.
• крвна група „0“ - месојед
• крвна група „А“ и „АБ“ - вегетаријанац
• крвна група „Б“ – сваштојед.
• Повремено, један до два пута недељно, користити
овсене мекиње, или друге материје које садрже
влакна (интегрални пиринач, пасуљ, боранија, грашак,
интегрални хлеб) јер се на тај начин црева чисте од
канцерогених материја.
• Користити у исхрани следеће поврће:
а) купус, кењ, карфиол, броколи, прокељ јер садрже
индол и фолну киселину, који спречавају настанак
малигнитета;
б) грашак, боранија, соја, пасуљ јер , поред влакана,
садрже и ензиме који спречавају настанак малигнитета;
ц) бели лук у свежем стању јер делује као природни
цитостатик и убија бактерије које изазивају рак.
• Потребно је додатно користити витамине Ц, А, Е, Б
затим минерале (калцијум, магнезијум, селен, цинк,
гвожђе), есенцијалне масне киселине (омега 3 и 6) и
биљне антиоксиданте.
• Требало би избегавати пушење, затим употребу кафе,
алкохола, кока коле и сличних вештачких сокова јер
садрже канцерогене материје које се разграђују у јетри и
оштећују је.
• Потребно је редовно упражњавати физичку активност
(шетње, пливање, вожна бициклом и слично) јер
то отклања стрес и убрзава метаболизам. Дужи
одмор (викенд или годишњи одмор) утиче на боље
функционисање имуног система који је прва и основна
одбрана организма од свих болести.
• Када се јаве први од наведених симптома рака,
обавезно се треба јавити лекару.

текст: Др. Амалија Тарноци
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Рад Управног одбора у протеклом тромесечју

...донета је за раднике
врло важна одлука да
ће Јавно комунално
предузеће ,,Водовод и
канализација’’ Нови Сад
уплаћивати запосленима
премију за добровољно
додатно пензијско
осигурање у висини до
неопорезованог износа, у
складу са прописима...

бројне важне

одлуке

На 42-ој седници Управног одбора
ЈКП “Водовод и канализација” Нови Сад, одржаној дана
28.05.2007. донета је одлука о предлогу повећања
цена воде и одвођења отпадних вода
текст: Давор Сантрач
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На 10. седници по хитном сазиву Управног одбора
ЈКП “Водовод и канализација” Нови Сад, одржаној
30.03.2007. године донета је одлука о усвајању допуне
Правилника о стамбеним односима.
Предложену допуну Правилника о стамбеним
односима образложио је руководилац правне службе
Предраг Дашић. Као разлог је навео изузетно кратак
рок дат од стране Фонда за солидарну стамбену
изградњу, у коме је сада практично неизводљиво да се
спроведе поступак објављивања огласа и прикупљања
документације заинтересованих.
Да није дошло до усвајања такве одлуке, станове
које смо ми добили за расподелу ( две гарсоњере и
један једнособан стан) били би додељени додељени

следећој фирми на ранг листи. Из тих разлога је допуњен
члан 29. Правилника, како је дато у предлогу одлуке.
На 11-ој седници по хитном сазиву Управног одбора
ЈКП “Водовод и канализација” Нови Сад, одржаној
11.04.2007. године донета је одлука о прихватању понуде
Брокерско дилерског друштва ,, M&V Investments’’ а.д. из
Новог Сада, за преузимање 390 акција Панонске банке за
цену од 14.024,00 динара по акцији.
На 40-ој седници Управног одбора ЈКП “Водовод и
канализација” Нови Сад, одржаној 07.03.2007. усвојен је
годишњи извештај о пословању за 2006. годину Јавног
комуналног предузећа ,,Водовод и канализација’’ Нови
Сад.
Поред тога, усвојен је извештај о реализацији послова
на одржавању атмосферске канализације и јавних чесми
и бунара и санацији хаварија на секундарној мрежи
водовода и канализације за 2006. годину
Донете су инвестиционе одлуке за студије
оправданости за идејни пројекат изградње нове ПС
,,Штранд’’, главног пројекта пумпне станица високог
притиска-изградња нове ПС ,,Штранд’’, главног пројекта:
реконструкције и изградње везног цевовода од
резервоара ,,Штранд’’ до нове ПС,,Штранд’’ и ПС ,,Лиман’’
на локалитету фабрике воде.
Управни одбор је позитивно одлучио и о предлогу
одлуке за набавку материјала , фазонских комада и
затварача за реконструкцију главног правца водоводне
и канализационе мреже дуж улица Темеринске, Јована
Суботића и Шафарикове у Новом Саду.
На 41-ој седници Управног одбора ЈКП “Водовод и
канализација” Нови Сад, одржаној 04.05.2007. Управни
одбор је дао сагласност да се изврши измена у Програму
пословања ЈКП,,Водовод и канализација’’ за 2007. годину,
тако да уместо набавке камиона ,,IVECO’’ 2,5 тоне са
продуженом кабином (намењен техничкој припреми
канализације) буде набављена шасија за постојеће
возило ,,Мала WOMA’’.
Планирани износ средстава остао је 1.800.000,00
динара.
На основу Извештаја комисије за инвестиције и
образложења које је дао Драган Габоров, једногласно

је донета одлука за грађење доводника ,,Институт’’,,Татарско брдо’’ и пуштање у погон доводника питке воде
од резервоара ,,Институт до резервоара ,,Татарско брдо’’.
Усвајена је Понуда ГП,,Мостоградња’’ а.д. из Београда,
за грађење доводника ,,Институт’’-,,Татарско брдо’’
(пуштање у погон доводника питке воде од резервоара
,,Институт’’ до резервоара ,,Татарско брдо’’).
Радови су предвиђени Програмом изградње објеката
водовода и канализације за 2007. годину, а вредност
посла је 1.717.223,86 динара, без ПДВ-а.
Усвојена је понуда Института за заштиту здравља,
Сектор за хигијену и заштиту животне средине, Нови Сад,
за мониторинг подземних вода на извориштима ,,Ратно
острво’’, ,,Петроварадинска ада’’ и ,,Штранд’’ у Новом Саду.
Радови су предвиђени Програмом изградње
објеката водовода и канализације за 2007. годину.
Вредност посла је 1.140.250,00 динара, без ПДВ-а.
Усвојена је понуда, ITT FLYGT AB - MERIS, Sweden /
Serbia, за извођење даљинског надзора и управљање
црпним станицама канализације (суфинансирање са
KfW).
Радови су предвиђени Програмом изградње
објеката водовода и канализације за 2007. годину.
Вредност посла је 115.714.,00 €, без ПДВ-а,
од чега је из буџета KfW-а обезбеђено 60.000 € а из
Програма изградње објеката водовода и канализације
за 2007. годину 5.000.000,00 динара.
Усвојена је понуда Факултета техничких наука,
Нови Сад, за израду елабората оптимизације рада и
управљања подсистемом водоснабдевања Лединци.
Радови су предвиђени Програмом изградње
објеката водовода и канализације за 2007. годину.
Вредност посла је 2.650.000,00 динара, без ПДВ-а.
На истој седници донета је за раднике врло важна
одлука да ће Јавно комунално предузеће ,,Водовод
и канализација’’ Нови Сад уплаћивати запосленима
премију за добровољно додатно пензијско осигурање
у висини до неопорезованог износа, у складу са
прописима.
План уплате премија за добровољно додатно
пензијско осигурање донеће директор Предузећа.
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Разматрањем и
гласањем за сваки
предлог посебно,
једногласно су донете
следеће инвестиционе
одлуке : за извођење
радова за доградњу
магистралног вода у
Старим Лединцима, за
израду Главног пројекта
санације доводника
сирове воде ǿ600mm
од изворишта ,,Адице’’
до улице Иве Андрића у
Новом Саду, за израду
Главног пројекта
санације магистралног
водовода у Лединцима
на делу прелаз преко
Малокаменичког
потока и прелаз преко
Каменичког потока.
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Цене услуга одвођења отпадних вода путем
канализационе мреже:
1. За кориснике ових услуга у пословним
просторијама у износу од 24,77 дин/m³
2. За кориснике у индивидуалном становањуу
износу од 10,53 дин/m³
3. За кориснике у колективном становању
(скупштине станара) у износу од 10,53 дин/m³
Након усаглашавања ставова једногласно је донета
одлука да се усваји молба МЗ ,,ЛЕДИНЦИ’’ за помоћ у
донацији у висини од 250.000,00 динара за куповину
пумпе за потребе водоснабдевања становништва МЗ
,,ЛЕДИНЦИ’’.
Разматрањем и гласањем за сваки предлог посебно,
једногласно су донете следеће инвестиционе одлуке :
за извођење радова за доградњу магистралног вода у
Старим Лединцима, за израду Главног пројекта санације
доводника сирове воде ǿ600mm од изворишта ,,Адице’’
до улице Иве Андрића у Новом Саду, за израду Главног
пројекта санације магистралног водовода у Лединцима

на делу прелаз преко Малокаменичког потока и прелаз
преко Каменичког потока.

инфо

На 42-ој седници Управног одбора ЈКП “Водовод
и канализација” Нови Сад, одржаној дана 28.05.2007.
донета је одлука о предлогу повећања цена воде и
одвођења отпадних вода путем канализационе мреже
На Предлог председника Управног одбора је
прихваћен и једногласно је донета одлука о предлогу
повећања цена воде и одвођења отпадних вода путем
канализационе мреже.
По том предлогу, цене производње и испоруке воде
биле би:Ц
1. За кориснике ових услуга у пословним
просторијама у износу од 39,37 дин/m³
2. За кориснике у индивидуалном становањуу
износу од 16,71 дин/m³
3. За кориснике у колективном становању
(скупштине станара) у износу од 16,71 дин/m³
4. За кориснике у колективном и индивидуалном
становању преко рационалне потрошње у износу од
39,37 дин/m³

Фонд за превенцију болести, одмор и рекреацију запослених при
Градском одбору синдиката комуналаца града Новог Сада

понуда

аранжамана за

1. „Rekreatours“ д.о.о. Београд, пословница Нови Сад,
Улица Железничка 40, телефон 021/529-399,621-143,
Факс: 021/525-921

лето 2007

2. „ International line“
Краља Александра 10 ( код „ Париског магазина- 		
„Трчика“)
тел/факс: 021/ 452-341, 6613-613
3. „ Bon Voyage“ д.о.о. Нови Сад
Радничка 26
тел/факс:021/6611-944, 522-141
4. „ Grand tours“
Железничка 23/а
тел/факс: 021/422-324, 422-325
5. „Sity tours“
Хиландарска 2/а
тел/факс: 021/571-488

Одобрена је набавка основних средстава
и услуга, које нису предвиђене Програмом
пословања ЈКП,,Водовод и канализација’’ за
2007.годину, а неопходна су за функционисање
Предузећа, и то :
- комплетно уређење погона ,,Транџамент’’
		
					
2.000.000,00
- комплетно уређење погона ,,Ковиљ’’			
					
2.000.000,00
- детаљно чишћење и прање резервоара ,,Штранд’’
					
1.100.000,0
- хидроизолација на бунарима изворишта
,,Ратно острво’’, ,,Петроварадинска ада’’
и ,,Штранд’’						
					
500.000,00
- израда пењалице на згради старог аератора 		
					
500.000,00
- колска дизалица 			

30.000,00

- апарат за откривање подземних инсталација
					
270.000,00
- мобилни телефони			
		
					
127.500,00
Укупно процењена вредност основних средстава је
					
6.527.500,00.

Аранжмани и дестинације се могу
одобрити кориснику као неповратна средства
или средства по основу зајма, на 12 месечних
рата, преко следећих девет овлашћених
туристичких организација са којима је Фонд
за превенцију болести, одмор и рекреацију
запослених при Градском одбору синдиката
комуналаца града Новог Сада, закључио уговоре
о пословној техничкој сарадњи.
Средства Фонда за рехабилитацију и првенствено
рекреативни одмор могу се одобрити члану, у висини
проселне зараде у привреди и ванпривреди града Новог
Сада у претходном месецу према објављеном податку
органа надлежног за послове статистике у зависности
од броја члана породице-важи само за кориснике
средстава фонда на основу закљученог уговора. ( члан 7.
Правилника о начину коришћења средстава фонда).

6. „ Travel travel“
Трг Слободе 3- ПС „Аполо“
тел:021/422-350,421-454
факс: 021/ 420-672
7. „Adria travel“
Тургењева 5
тел: 021/530-090, факс: 021-4770-336
моб: 063/564-083
8. „ Monix“ d.o.o.
Змај Јовина 26/ИИ
тел/факс: 021/426-699,426-799
9. „ Fantast tourist“
Јеврејска 8
тел: 021/424-274, 424-274, 4725-232, 4725-233
факс: 021/ 424-334
Фонд ће признати кориснику изабрани аранжман и трошкове
једино на основу оверене потврде (предрачун из Агенције) и
одобрења председника синдикалне организације и уколико је
обрачун сачињен само преко наведених агенција.
Сви услови се директно уговарају са агенцијом, а према
условима Правилника редност посла је 2.650.000,00 динара, без
ПДВ-а.
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почетак

кампање

свака кап је

битна

Ово је, дакле, припрема за будућност, кампања
која ће трајати и којом се и Нови Сад укључује на
глобалну мапу напора човечанства да се значај воде,
и као намирнице и као енергента – и то најважнијег
енергента 21. века - истакне на прави начин.

У оквиру кампање Уједињених нација „Вода за
живот – Декада воде“, Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација“, у сарадњи са Градским
већем и Градском управом за образовање започело је
реализацију кампање „Свака кап је битна“ усмерену ка
рационалнијој потрошњи воде.
У предшколској установи у Улици Бановић Страхиње
одиграна је луткарска представа „Мјау,каква фрка“
у извођењу глумица Позоришта младих Вере Хрћан
Остојић и Марије Тодоровић.
Деца у свим предшколским установама на територији
града имаће прилике да погледају занимљиву
луткарску представу, добиће за њих прилагођен
пропагандни материјал и имаће прилике да сами, у
оквиру радионица, сликом или речју, искажу своје
ставове о води.
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текст: Давор Сантрач
фотографије: Милан Лазић

Вода је најважнији природни ресурс и правилан однос
према њој значи и правилан однос према свету који
нас окружује.
Због тога кампању започињемо од најмлађих, јер се
добре животне навике и ставови, стичу у овом узрасту.
Ово је, дакле, припрема за будућност, кампања која ће
трајати и којом се и Нови Сад уписује на глобалну мапу
напора човечанства да се значај воде, и као намирнице
и као енергента – и то најважнијег енергента 21. века
- истакне на прави начин.
Европски начин живота значи и европске навике, па
је отуда неприхватљиво да просечан становник Новог
Сада потроши дневно дупло више воде од просечног
становника Европске уније.
Порука и оно чему и покушавамо да научимо децу
јесте да морамо мењати себе на боље, да су свет и сва
његова добра заједничка својина коју морамо чувати.
Премијерном извођењу представе и свечаном почетку
кампање присуствовао је и председник Скупштине
града Зоран Вучевић и представници немачког
КФВ-а са којима наше предузеће успешно сарађује већ
годинама.
ЈКП „Водовод и канализација“ ће своје напоре на
едукацији становништва о значају воде наставити,
уверено да чини праву ствар корисну и за Нови Сад и
за друштво у целини.
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Историјат развоја водоснабдевања Новог Сада
Политичке борбе новоформираних
политичких странака и сукоби
инжињерских доктрина обележили су начин
водоснабдевања између два светска рата.

у новој

држави

на почетку...
текст: Милан Лазић
фотографије: Музеј града Новог Сада

Жеља за слободом, уколико је искрена и ако непрекидно
пламти истим сјајем, зна да донесе резултате. Војводина, а
наравно и Нови Сад, налазе се, после Првог светског рата,
у новој држави: у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца,
касније Краљевини Југославији. Присједињавање Србији
решило је одређене проблеме, али водоснабдевање и
одвођење отпадних вода и даље остају горући проблеми
нове власти.
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Политичке борбе новоформираних политичких
странака и сукоби инжињерских доктрина обележили су
начин водоснабдевања између два светска рата. И док су се
политички сукоби сводили на то како прибавити новчана
средства за увођење организованог водоснабдевања
новосадске вароши, као и на то коме ће припасти заслуга,
инжињери су рат водили око, поједностављено речено,
начина узимања воде за водовод: речна или подземна вода.
Наиме, у почетку су била четири концепта снабдевања
водом: извори на Фрушкој гори, дунавска вода са вештачким
филтрирањем, природна филтрација обалне дунавске
воде и подземна вода добијена из бушених бунара. Пошто
на Фрушкој гори не постоје извори довољно издашни за

Ситуација је толико
алармантна да је градски
физик послао писмо
председнику Општине
у коме, између осталог
каже: „Канализација града
Новог Сада је са хигијенског
гледишта потпуно
застарела, а капацитет
апсолутно не одговара.
Испуст канала налази се
поред железничког моста,
те инфицира новосадску
обалу дуж целог кеја...

снабдевање, а ни филтрирање обалне воде не би, на основу
студије из 1905. године, дало позитивне резултате, ова два
начина водоснабдевања су одбачена и остала је дилема: речна
или подземна вода. Највеће мане употребе дунавске воде су
велика осцилација у температури и честа загађеност Дунава,
док су код подземних извора основне мане издашност извора,
потребе одгвожђавања и велика тврдоћа воде.
У таквим дилемама, политичким и стручним, пролазе
године.
Тек 1932. године догађају се одређени помаци. Савет
града Новог Сада оформио је комисују у саставу: инж. проф.
Фајлитш из Берлина, инж. Емануел Снижек из Прага и инж.
Милан Нешић из Београда. Сагледавајући све релевантне
факторе, комисија је препоручила да се за водоснабдевање
Новог Сада користи вода из подземних извора, тј. из
бунара на Клиси. На основу стручног мишљења градски
Муницупални одбор образовао је при Градском грађевинском
одељењу Одељење за израду планова за градњу водовода
и канализације. За рад тог одељења закупљене су две
просторије у Дому Новосадске трговачке омладине. Следеће
године Одељење је завршило израду пројеката, међутим,
Хидротехнички одсек Банске управе ставља примедбе,
доводећи у питање, пре свега, издашност изворишта на Клиси
и враћа пројект Градском поглаварству.
Борба мишљења и утицаја се наставља, а године
пролазе.
Погрешно би било рећи да се на плану изградње
водовода у Новом Саду баш ништа не догађа. Водоводна
мрежа се продужује у улицама у центру града. Копају се нови
бунари и одржавају стари. Уз поједине бунаре постављају се
пумпе и полажу цевоводи који спајају бунаре из разних улица.
То још није водовод, јер не постоји организовано и планско
снабдевање водом становника Новог Сада. Главни проблем
је и даље извориште и погон за прераду воде. Градске управе
покушавају да реше тај проблем, контактирају се разни
стручњаци, чине покушаји ... Једном, 1936. године, чонило се
да је решење на видику. Постигнут је споразум са инжињером
Вегенштајном из Швајцарске да преради постојећи пројекат на
каптирање дунавске воде. И када се чинило да је решење на
видику, пала је градска власт и договор је пропао.
Последњи покушај пре Другог светског рата започет је
новембра 1937. године када је градска власт образовала
стручну комисију која ће прерадити пројекат водовода, раније
израђен у Градском техничком одељењу. Августа 1939. Градско
веће је донело одлуку да се узме зајам за изградњу комуналне
инфраструктуре. За изградњу водовода било је предвиђено 10
милиона. Каптирање воде планирано је из бунара на Клиси.
Други светски рат омео је ове планове.
Упоредо са решавањем проблема водоснабдевања,

решаван је и проблем одвођења отпадних вода. Уставри,
решавање канализације био је примарни задатак. Јасно је
и зашто. Водом су се грађани снабдевали из артершких и
копаних бунара, али отпадна вода, због мочварног земљишта
и високог нивоа подземних вода, није имала где да оде. И зато
се канализациона мрежа проширивала далеко више него
водоводна. Сваке године полагани су километри канализације
разних профила. Од 18 километара, колико је било 1918.
године, дужина канализације повећана је на 40 километара
1940. Нажалост, градило се неплански. Градско поглаварство
је, желећи да реши тај проблем, 1930. године одлучило да се
полагање канализације врши по Форбатовом пројекту. Банска
управа није на то пристала, тражећи да се пројект преправи.
Одсек за водовод и канализацију поднео је, јула 1933, свој
пројект Градском савету. Предлагачи новог пројекта кажу: „ ...
пројектовали смо непрекидну пловну канализацију, при том
водили смо рачуна да се код одређивања каналских профила
и потребних, односно расположивих падова канала узму у
обзир постојећи изграђени канали...“. План је, осим етапне
изградње канализације, подразумевао и изградњу нових
главних колектора. Чинило се да се, коначно, кренуло са мртве
тачке, али, ни овај план није усвојен.
А стање канализације је све горе. Капацитет црпних
станица је недовољан да брзо савлада веће количине
атмосферске воде, због чега су многе улице у граду, за
време кише, поплављене. Ситуација је толико алармантна
да је градски физик послао писмо председнику Општине у
коме, између осталог каже: „Канализација града Новог Сада
је са хигијенског гледишта потпуно застарела, а капацитет
апсолутно не одговара. Испуст канала налази се поред
железничког моста, те инфицира новосадску обалу дуж целог
кеја... Неопходно је потребно да се приступи извођењу нове
исправне канализације и водовода.“
И ... ништа од тога. Дискусије се настављају.
Преговарања трају. Септембра месеца 1937. године склопњен
је са управником Водовода града Београда, инжињером
Слободаном Петровићем, уговор о изради пројекта
канализације. На име аконтације дато му је 100.000 динара.
Истовремено траје препирка између Градског поглаварства
и Банске управе да ли је господин Петровић адекватна особа.
С друге стране, у градском парламенту жучно се расправља о
томе да ли узети кредит. Наравно, пројект је обустављен.
Још један озбиљан покушај решавања градске
канализације уследио је пред сам Други светски рат, јула
1940. године, када Градско веће доноси одлуку да 10 милиона
динара од зајма за комуналну инфраструктуру преусмери за
проширење градње северног и јужног колектора и пумпне
станице.
Други светски рат омео је ове планове...
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Завршени 27. сусрети радника Јавних комуналних предузећа Војводине

први

у генералном

пласману

...освојено је 8 златних, 4 сребрне и
4 бронзане медаље...

текст: Милан Лазић
фотографије: Музеј града Новог Сада

Овогодишњи, 27. по реду, сусрети радника јавних
комуналних предузећа Војводине, чији је организатор
и домаћин било ЈКП „Комуналпројект из Бачке Паланке,
организовани су од 14. до 17. јуна у Врњачкој Бањи. Учешће
је узело 38 комуналних преузећа из 15 места широм
Војводине, а преко 1200 такмичара током два дана надметало
се у 3 радних и 12 спортских дисциплина.
Екипе нашег преузећа, са 60 учесником, такмичиле су се у 3
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радне и 13 спотрских дисциплина: куглање (мушкарци), шах
екипно, шах цугер, мали фудбал, стони тенис (мушкарци),
стони тенис (жене), стрељаштво појединачно, (жене),
стрељаштво појединачно (мушкарци), крос 1500 метара, и
пикадо
У јакој конкуренцији освојено је 8 златних, 4 сребрне и 4
бронзане медаље и прво место у укупном пласману.
Најбоље резултате су постигле стонотенисерке за златном
медаљом, затим шахисти екипно (златна медаља), тркачи
кроса, стрељаштво и мушка и женска .
Сребрне медаље у екипном такмичењу припале су
стонотенисерима (мушкарци), спортским риболовцима,
а бронзану медаљу освојили су одбојкаши, као и екипа
куглаша.
Као појединци нарочито су се истакли Душан Клајић са
освојеним првим местом у дисциплини крос 1500 метара,

Женска и мушка екипа добитници златне медаље у стрељаштву: Еремија Љиљана капитен екипе, Анђелковић Светлана, Чутурило Маријана, Пантелин Нинослава,
Батори Марта, Јовановић Небојша - капитен екипе, Јовановић Александар,
Милинков Слободан, Поповић Небојша, Бијелић Спасоје, Јовановић Милета
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затим, Дејан Лескур првим местом у шаху цугеру, Илона
Јандрић златном медаљом у дактилографији.
Сребрне медаље су припале Ђорђу Стојшићу у кросу на 1500
метара, Попов Синиши у шаху цугеру, а бронзану медаљу у
појединачном пласману у дисциплини куглање, освојио је
Петровић Владимир и Сантрач Слободан - шаху цугер.
Фудбалери су заузели пето место, које је такође припало и
Зељковић Драгану у трчању на 1500 метара као и у радној
дисциплини Кошење траве.
Шесто место у кросу припало је Плачкић Браниславу, а у
радној дисциплини монтирање водомера, Радованов Милану
припала је шеста позиција.
Свечано проглашење победника и додела признања
организована у конгресном центру хотела „Звезда“.
Прелазни пехар прешао је у руке ЈКП „Стандард“ из Врбаса,
јер одлуком организационог одбора то предузеће је
изабрано за домаћина 28. сусрета комуналаца Војводине које
ће се одржати 2008. године.

први

Завршени 27. сусрети радника Јавних комуналних предузећа Војводине
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пласману
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ИНФО

бесплатни

прегледи за

запослене

Овог лета за све запослене омогућени су бесплатни лекарски прегледи у двема
новосадским ординацијама.
Прегледи за жене организовани су уторком и четвртком у ординацији „Фемина“ др Бенцион
Мусафија, Улица Васе Стајића 20, телефон 021/ 523-943. Радно време од 09:00 до 19:00 часова.
Прегледи почињу од 1. јуна 2007.
Преглед за жене обухвата: гинеколошки преглед са ултразвуком и ПА налазом и
ултразвук дојке са клиничким прегледом.
Остали омогућени прегледи обављаће се сваким радним даном у Поликлиници „Др
Цвијетковић“ , угао Балзакове и Улице 1300 каплара, Лиман IV, телефон 6367-378 и 466-636.
Радно време од 06:00 до 22:00 часова, суботом од 06:30 до 14:30 часова.
Прегледи почињу 01.07.2007. и трајаће до 30.11.2007.
Преглед за мушкарце подразумева: лабораторијску анализу ПСА – тумор маркер за
простату.
Прегледи који су омогућени и мушкарцима и женама, подразумевају: ултразвук абдомена,
кардиолошки преглед ЕКГ и ЕХО (ултразвук срца), доплер крвних судова
Одласци код лекара заказују се појединачно, уз обавезну напомену при заказивању
да се ради о запосленом у ЈКП Водовод и канализација“, и уз потврду која се издаје од стране
синдикалне организације и која се може преузети у Масариковој 17 код Љиљане Перковске
или Светлане Стилиновић.

Прегледи нису обавезни.
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Уколико дође до пријаве већег броја запослених у исто време, због избегавања гужви,
радници ће бити обавештени накнадно од стране представника синдиката о динамици
систематских прегледа путем огласних табла предузећа.

