
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” НОВИ САД | Децембар 2018. године | Број 320



Decembar 2018. године | Број 320

садржај
Дарко Малешевић, руководилац Инвестиционо-техничког сектора

ГРАЂЕВИНСКИ УСПЕШНА 2018. ГОДИНА

Јелена Злојутро, помоћник директора за опште и правне послове
ПОЈАЧАЊЕ У МЕНАЏМЕНТУ

Служба машинског одржавања објеката водовода
СУМИРАЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА

Широк спектар послова у Служби за очитавање и контролу водомера
ЗГОДЕ И НЕЗГОДЕ ИНКАСАНАТА

Канализациони системи и пречишћавање градских отпадних вода
у Републици Србији – стање и перспективе

САМО 55 ОДСТО ГРАЂАНА СРБИЈЕ ИМА КАНАЛИЗАЦИЈУ

Сарадња као камен темељац свих организационих процеса
УШТЕДА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Рени бунари у новом руху
ИГРА БОЈА И СВЕТЛОСТИ

Дружење са колегама из ЈКП-а „Наисус“
ТРАДИЦИЈА ДУГА СКОРО ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ

Занимљиви позиви у Контакт центру
„ГОСПОЂО, ДОБИЛИ СТЕ ВОДОВОД.“

Светлана Павловић, наша колегиница и мајстор медењака
СЛАТКА, МАЛА УМЕТНИЧКА ДЕЛА

Историјат 
ОДВОДЊАВАЊЕ И НАВОДЊАВАЊЕ У ВОЈВОДИНИ -

КРАТАК ИСТОРИЈСКИ ПРИКАЗ

Новогодишња чаролија
У СУСРЕТ ДЕДА МРАЗУ

страна 3 – 5

страна 6 – 7

страна 8

страна 9 – 10

страна 11 – 13

страна 14 – 15

страна 16 – 18

страна 19 – 21

страна 22 – 23

страна 24 – 26

страна 27 – 30

страна 31

|  ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА



ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” НОВИ САД  | 3

Дарко Малешевић, руководилац Инвестиционо-техничког сектора

ГРАЂЕВИНСКИ
УСПЕШНА 2018. ГОДИНА

Дарко Малешевић, руководилац Инвести-
ционо-техничког сектора ЈКП-а „Водовод 
и канализација“ каже за наш лист да је го-

дина на измаку била успешна, а да се у 2019. го-
дини очекује још више капиталних инвестиција 
од изузетног значаја за град. Према његовим ре-
чима, завршени су сви радови који су започети у 
2017. години, а посебно издваја изградњу водо-
водне мреже за другу висинску зону у Буковцу, 
скори почетак радова на изградњи резервоара 
за исти потез и изградњу нове црпне станице – 
НГЦ 1 код Кванташке пијаце.
– За другу висинску зону у Буковцу утрошено је 
30 милиона динара, а са постављањем резерво-
ара водоводна мрежа ће бити потпуна и конач-
на. С резервоаром смо имали доста проблема јер 
је било тешко одредити локацију која испуњава 
све техничке услове, те је због тога мењана план-
ска документација како би се поставио на друго 
место од првобитно превиђеног. У току је посту-
пак јавне набавке и за следећу годину остаје да 
се резервоар уради, чиме ће инвестиција бити 
заокружена. С том инвестицијом побољшаће се 
досадашње водоснабдевање у Буковцу. Уговоре-
на је изградња и опремање НГЦ 1, вредности 860 
милиона динара, а радови крећу 16. децембра. 
Тендерска документација је била обимна јер је у 
питању захтеван посао и комплексна инвести-
ција. У припрему су били укључени сви, од елек-
тро-инжењера до геолога, јер је реч о великим 
дубинама ископавања, а правиће се и нови отвор 
на Дунаву. Из тог разлога нам је било важно да се 
документација добро направи. То је објекат који 
се прави једном у 50 година и не знам да ли је ико 
од нас у каријери тако нешто радио. Посао изво-
ди конзорцијум фирми („Енерготехника“, „Јуж-
на Бачка“, „Градитељ НС“, „Техноунион“...) јер су 
једино тако могли покрити све радове. Потребно 
је да ЕПС измести високонапонски кабл и онда 
крећу радови – рекао је Малешевић.
Такође, у 2018. години завршено је измештање 
водоводне и канализационе мреже на ауто-путу, 
изграђена је водоводна мрежа на Староиришком 
путу, реконструисана канализација у Улици Јан-

Дарко Малешевић,
руководилац Инвестиционо-техничког сектора

ка Чмелика, рађена регенерација бунара на Пе-
троварадинској ади и Ратном острву, започета 
реконструкција водоводне мреже у Његошовој 
улици у Каћу, очекује се почетак реконструк-
ције буковачког доводника, а завршена је и ре-
конструкција доводника на Ади и повезивање са 
новим цевоводом на новом Жежељевом мосту.  
– Кад је реч о канализационим прикључци-
ма, урађено је отприлике пола, од укупно 2.500 
предвиђених. Остатак се пребацује за наредну 
годину. Међутим, ту имамо проблем јер је у но-
вембру измењен Закон о озакоњењу објеката, 
па сад не смемо да прикључујемо објекте који 
су у поступку легализације све док се поступак 
не оконча. Остале су нам Адице, где је можда 80 
одсто објеката нелегално, и остаје питање како 
ћемо их прикључити. Долазимо у проблем, а каз-
на за привредног субјекта је од 1,5 до 3 милиона 
динара по једном прикључку. При том, ако неко 
има мрежу испред куће, тешко да се неће дивље 
прикључити и све то нам компликује посао. 
Имамо и захтеве и уговоре, који су примљени 
пре измене закона, те смо тражили правно тума-
чење, тачније да ли ће нас казнити уколико такве 
случајеве прикључимо на канализациону мрежу. 
Град ће изградити канализациону мрежу и даље 
их, реално, не занима проблематика, док терет 
остаје на нама – објаснио је Малешевић.
За 2019. годину свакако се издваја почетак из-
градње доводника за Бегеч. Малешевић истиче 



4

Дарко Малешевић, руководилац Инвестиционо-техничког сектора

|  ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

да је пројекат рађен две године и да је Бегеч 
последње место у склопу Новог Сада које није 
повезано на водоводни систем града. Дистри-
буцију воде обављала је месна заједница, што је 
законом забрањено, па је инспекција наложила 
нашем предузећу да преузме мрежу. То је обаве-
за ЈКП-а „Водовод и канализација“ и град је за 
почетак изградње издвојио 100 милиона динара. 
– Тих 100 милиона није довољно ни за деони-
цу близу Бегеча, али мене радује што се с тим 
послом почиње. Дуго смо се борили с папири-
ма и дозволама, обезбедили смо све услове, цела 
прича је доста комплексна. При том, за доста 
њих у Ветернику и Футогу, који су већ на сис-
тему, обезбедићемо редовно водоснабдевање јер 
сада имају проблема с количином воде и при-
тиском. Реч је о великој инвестицији за коју је 
потребан дужи временски рок да се реализује – 
ипак је то 16 километара мреже – а при том неке 
деонице морају проћи кроз густо насељене дело-
ве Футога. За доводник је потребно још 400 ми-
лиона, док је за саму реконструкцију постојеће 
мреже потребно око 150 милиона динара, а оче-

кујемо да би све могло да се заврши за пет го-
дина. Од радова за наредну годину, издвојио бих 
још и изградњу комплетне секундарне мреже за 
станове за војску и полицију, које држава гра-
ди на Југовићеву, и реконструкцију обе мреже 
за делове Подбаре. У оба случаја пратимо Град, 
који је за те послове издвојио новац из буџета. 
Ми имамо комплетну техничку документацију 
за целу Подбару, али пратимо Градску управу за 
грађевинско земљиште и инвестиције, да се ули-
це не би више пута раскопавале. Од наших сред-
става наставља се регенерација бунара, санација 
филтерских поља, редовна одржавања... Радиће 
се и повезивање на Фабрици воде, у оквиру ста-
ре Филтер станице, а средићемо и водоводну 
мрежу на нашем објекту на Адицама – закључио 
је Малешевић.

Значајни пројекти у плану
Значајна ставка у програму пословања за 2019. 
годину је и израда пројеката. Малешевић исти-
че њих неколико. Између осталог, то су пројекти 
за реконструкцију Улице Бановински пролаз, 
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паркинга у дворишту Скупштине града, рекон-
струкцију Улице Николе Тесле, с изградњом цр-
пне станице, затим спајање јужног и северног 
слива од Радничке улице до Кванташке пијаце, 
који су у склопу пројекта изградње Централног 
пречистача отпадних вода...
– Ту је и пројекат реконструкције канализацио-
не мреже од Авијатичарске улице до Булевара 
краља Петра Првог. На том потезу има доста 
проблема, а пројекат је велик и значајан за кас-
није одржавање мреже. Кроз пројекат ћемо са-
гледати цео систем и утврдити шта је уопште 
потребно радити. Реконструкција ће се сигур-
но радити у фазама јер је цео тај потез грађен у 
различитим временским периодима. Цеви нису 
на истим дубинама јер ипак је то био рубни део 
града када је канализација рађена. Радићемо и 
студију хидрауличне анализе, како би испунили 
захтеве предвиђене Законом о заштити од пожа-
ра. Јавна мрежа је предвиђена за гашење пожара 
и мора да се уради анализа за цео град. Кад до-
бијемо пресек стања, видећемо шта је потребно 
мењати и где јер осим позиције и исправности 
хидраната, битна је и количина воде и притисак 
у мрежи на тим местима – чули смо од Малеше-
вића.
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ПОЈАЧАЊЕ У МЕНАЏМЕНТУ

Јелена Злојутро, помоћник директора за опште
и правне послове

У разговору са Јеленом Злојутро, новим по-
моћником директора за опште и правне 
послове, сазнајемо о њеним првим утис-

цима, како о сектору за који је задужена, тако и о 
нашем предузећу.
У оквиру тог сектора постоје три службе – 
Служба правних и кадровских послова, Служба 
општих и административних послова и Служба 
људских потенцијала. Сектор правних и општих 
послова у функцији је основне делатности пре-
дузећа и, будући да су у питању комунални 
послови, веома је важан како за сваки сегмент 
пословања, тако и за све остале секторе у фирми. 
Када год неко наиђе на проблем било које врсте, 
углавном правнике питају за мишљење и они ре-
шавају ситуације.
– Дакле, сада говорим само о људима који се баве 
правним пословима у оквиру овог сектора, а који 
се односе на несрећне случајеве, када неко од на-
ших суграђана упадне у шахт, или су то проблеми 
са нелегалним прикључцима, затим дужницима, 
како правним тако и физичким лицима. За све 
те случајеве постоји процедура која се води пред 
судом. Оно што је веома важно напоменути, када 
говоримо о наплати дуговања, јесте да се обим 
посла правне службе проширио. Проширио у 
смислу да сарађујемо и са судским извршитељи-
ма јер је наплата дуговања већ дуже време у њи-
ховој надлежности – каже Јелена Злојутро. 

Како би нам приближила ову сложену ситуацију, 
појаснила нам је како функционише наплата од 
дужника. 
– Када је у питању наплата услуга које ЈКП „Во-
довод и канализација“ врши, ту су подељене 
ингеренције. Највећи део обавља се кроз обје-
дињену наплату преко ЈП-а „Информатика“ и то 
се односи на физичка лица, док је предузеће за-
дужено за правна лица. Комуникација овог сек-
тора са правобранилаштвом које заступа Град је 
свакодневна, а такође имамо и правне заступ-
нике који раде за нас, односно, правно заступају 
предузеће пред судовима. То је уобичајена прак-
са јер наши правници немају овлашћења за ту 
врсту делатности.

Све у свему, уочила сам да су послови Службе 
правних и кадровских послова сложени и да 
захтевају висок степен одговорности –
истакла је Злојутро.

– Незаобилазни део те службе представља ка-
дровски сегмент који је по мом мишљењу из-
узетно важан. Значи, на једном месту су пох-
рањени подаци о 720 запослених на неодређено 
време, пет запослених на одређено и 25 извр-
шилаца, који се налазе на привремено-повре-
меним пословима. У кадровској служби налази 
се апсолутно све. Сваки радник има свој досије, 
од момента закључења уговора о раду па до раз-
них персоналних решења. Дакле, све оно што 
проистиче из права радног односа запослених, 
практично се реализује у овој служби. Примера 
ради, то су решења за годишње одморе, решења 
о солидарној помоћи, плаћена одсустава и слич-
на решења, која потом одлазе код директора на 
потписивање. 
– По доласку, затекла сам прилично несређену 
ситуацију, у смислу понашања неких запосле-
них у комуникацији са кадровском службом. 
Како бисмо заобишли било какве непредвиђене 
и нежељене ситуације прописали смо обрасце, 
односно документацију, како би се решења зако-
нито и благовремено доносила. При том, нијед-
ног момента не причамо о ограничавању или 
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– Што се тиче осталих, веома важних посло-
ва који се обављају у сектору, споменула бих 
Службу административних и општих посло-
ва, у преводу службу писарнице, експедиције 
и архиве и оно што желим да похвалим је ар-
хива предузећа.

Наиме, колегиница која води тај део посла, ис-
торичар по струци, изузетно је стручна у својој 
материји јер, заиста, ни у једној другој устано-
ви или органу нисам видела тако сређену архи-
ву. Писарница, с друге стране, такође заслужује 
похвалу. С обзиром на то да послујемо на више 
локалитета у граду, папирологија мора да кру-
жи и у том процесу из писарнице иде ка оста-
лим локалитетима или долази у писарницу где 
се на крају заводи. Оно што ја видим јесте да 
колегинице из писарнице прве долазе на посао, 
а последње одлазе јер сва документација о де-
латности предузећа и све оно што се ради мора 
да се заведе, депонује и дистрибуира. Изузетно 
сам задовољна службом и пословањем које сам 
затекла. Људи су и више него кооперативни, ок-
ружење је пријатно и очекујем да ћемо и убудуће 
добро сарађивати.

– Морам још да истакнем и своје задовољство 
извештајем нашег интерног ревизора, као и 
извештајем Државне ревизионе институције 
која је овде боравила безмало девет месеци. 
Добро смо оцењени и нису имали значајнијих 
примедби. 

Што се тиче самог Сектора општих и правних 
послова, ту постоје минимални недостаци који 
су отклоњени у току саме контроле. Примедба 
се конкретно односила на чување персоналних 
досијеа. Наиме, закон предвиђа да се досијеи 
депонују у одређеним орманима са прецизним 
карактеристикама, отпорним на све могуће 
спољне утицаје. У плану набавки за наредну го-
дину предвиђено је да прибавимо оно што нам 
недостаје и отклонимо тај, ако га тако можемо 
назвати, пропуст. И за крај, желела бих заиста да 
изразим велико задовољство које сам осетила по 
свом доласку у ЈКП „Водовод и канализација“. 
Рекла бих да сам донела исправну одлуку доша-
вши у овако динамичну средину – закључила је 
Јелена Злојутро, помоћник директора за опште и 
правне послове.

ускраћивању права радника. На претходном 
послу бавила сам се кадровима и увек била на 
страни радника и синдиката, у најширем мо-
гућем смислу. Наравно, до једног момента, док 
не дође до злоупотребе и до кршења радне дис-
циплине, што су законске категорије када се већ 
другачије реагује – подвукла је Јелена. 
– Осим тога, напоменула бих да је ове године 
урађен огроман посао, а односи се на то да је у 
августу усвојен нови колективни уговор за ЈКП 
„Водовод и канализација“. До тада је било доста 
тешко, јер се примењивао градски и републички 
уговор и то није било најсрећније решење када 
смо ми у питању.

Применом новог колективног уговора умного-
ме је олакшан начин рада. Мислим да је нови 
колективни уговор добар, користан и да његове 
одредбе прилично иду у корист радника.

Међутим ми, као сектор, не можемо директно да 
га примењујемо већ морамо да доносимо одређе-
не правилнике и обрасце како бисмо себи олак-
шали посао. У том смислу свакодневно се доносе 
појединачни правни акти, односно различита 
решења за раднике, у зависности од потребе. 
Други обиман посао представљају персонални 
досијеи, чији је начин чувања и ажурирања та-
кође дефинисан законом. 
– Даље, доношењем новог колективног уговора 
морали су да се ураде и нови анекси уговора о 
раду. С тим у вези, мишљења сам да је образац 
уговора о раду који се тренутно примењује пре-
обиман, преопширан јер садржи више од десет 
страна. Наравно, везан је за систематизацију, 
али поставља се питање да ли је пренормираност 
неопходна и то је, рецимо, предмет размишљања 
за наредну пословну годину. Просто, мислим да 
та акта треба дотерати са формалне стране – на-
вела је Злојутро.
– За мене све ово јесте новина јер долазим из 
покрајинске управе, где сам радила 17 година и 
где је све много другачије у односу на комунал-
на предузећа, у којима је динамика рада у пот-
пуности различита. Оно што могу да закључим 
јесте да је овде акценат на водоводу, канализа-
цији, на инвестиционом сектору, дакле, на уна-
пређењу основне делатности. Из тог разлога је 
правни део, условно речено, ослонац основној 
делатности предузећа – констатовала је Јелена 
Злојутро.
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Служба машинског одржавања објеката водовода

СУМИРАЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА

Ђорђе Везилић, руководилац Службе
машинског одржавања објеката водовода

Служба машинског одржавања објеката водовода 
(МООВ) налази се у саставу Сектора „Водовод“. 
Примарни задатак службе је одржавање објека-

та производње и дистрибуције воде за пиће, а тај део 
делатности обухвата и одржавање хидромашинске оп-
реме која је монтирана:
- на водозахватним објектима (бунарима),
- у постројењима за прераду сирове воде у Фабрици 
воде и
- у Пумпним станицама за дистрибуцију пијаће воде.
Предмет одржавања у наведеној групи објеката су и че-
лични цевоводи за транспорт сирове и пијаће воде.
Према речима Ђорђа Везилића, руководиоца те служ-
бе, они се баве и контролом вибродијагностичког 
стања пумпних агрегата у пумпним станицама за дист-
рибуцију пијаће воде. На њихову иницијативу, током 
2018. године уграђени су и стабилни уређаји за вибро-
дијагностику на преостала три пумпна агрегата у новој 
Пумпној станици „Штранд“.
– Код подводних пумпи у бунарима контролише се 
стање потисних цеви, стање вијчаних спојева и, по по-
треби, врши се чишћење електромотора пумпних аг-
регата од наслага – ради превенције, односно заштите 
истих од прегревања. Поред радова на објектима во-
доснабдевања, а за потребе Службе ППДВ-а, Служба 
МООВ врши различите браварско-заваривачке ра-
дове. Исте радове обавља и за остале организационе 
делове предузећа од којих добија налоге за рад. До 28. 
новембра 2018. године таквих радних налога је било 

292. Реализован је 251 радни налог, док је за преостале, 
односно 41 радни налог реализација у току. За већину 
налога за рад заједничко је то да се реализују кроз више 
радних дана, а о свему томе воде се уредне евиденције – 
објашњава руковоцилац Службе МООВ.

Највише налога за рад Служба МООВ је добила од 
Службе ППДВ – укупно 75. По објектима водоснаб-
девања, број реализованих радних налога је следећи:
Извориште Петроварадинска ада: 31, извориште 
Ратно острво: 5, извориште Штранд: 4, Фабрика 
воде: 14 и пумпне станице: 21.

У Служби МООВ ради укупно 21 радник. Овај број 
запослених радника, нажалост, не одговара потребама 
службе, поготово у струкама машинбравари, бравари и 
заваривачи. 
– Некада је наша служба могла без проблема да фор-
мира четири до пет радних екипа за реализацију рад-
них задатака. Сада најчешће једну, евентуално две. Ова 
ситуација се додатно компликује у сезони годишњих 
одмора, када је стварно тешко оформити више од једне 
радне екипе. Ситуација би се побољшала пријемом бар 
пет радника наведених струка. 
– Осим мањка, тачније недостатка оперативне радне 
снаге, других посебних проблема у раду наше службе 
нема. Ако се и појаве неки проблеми који су у вези са 
реализацијом налога за рад, успешно се решавају у ко-
ординацији са преосталим службама предузећа – наво-
ди Везилић.
– Током 2018. године одржана је погонска стабилност 
система за захватање, прераду и дистрибуцију пијаће 
воде, између осталог и због успешно реализованих ра-
дова на одржавању од стране Службе МООВ. То је ујед-
но и најважнији остварен задатак током 2018. године 
– објашњава нам Везилић.
– У другом делу 2018. године учествовали смо у раду 
на осавремењавању изворишта Петроварадинска ада. 
У БХД бунарима на изворишту извршена је уградња 
нових пумпних агрегата и пратеће електро-опреме са 
фреквентним регулаторима. На тај начин додатно је по-
бољшана стабилност водоснабдевања, уз побољшање 
његове енергетске ефикасности – наводи руководилац.
– Планом предузећа за 2019. годину, предвиђене су нео-
пходне позиције и за рад наше службе. У погледу пумп-
них станица, било би добро да се у току наредне године 
изврши реконструкција на Чардаку и Поповици, пре 
свега због повећаних потреба за пијаћом водом. Исто 
тако, неопходно је наставити радове на реконструкцији 
пумпне станице у Лединцима – завршава Везилић.
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ЗГОДЕ И НЕЗГОДЕ ИНКАСАНАТА

У Служби за очитавање и контролу водоме-
ра, запослено је 47 радника од којих већи 
број чине инкасанти.

Према речима Миладина Драгаша, руководиоца 
поменуте службе, 32 радника запослена су на не-
одређено, а 15 радника на привремено-повреме-
ним пословима.
– Од поменутог броја запослених, већи део броје 
инкасанти. Имамо 35 терена, тј. 34, али смо не-
давно направили и један привремени у Сремској 
Каменици јер имамо велики број прикључака – 
наводи Драгаш.
Ова служба карактеристична је због разних про-
блема са којима се радници свакодневно сусрећу. 
Није реткост да инкасанти заврше и у Ургентном 
центру, али било је и оних ведријих ситуација.
– Уједи паса су нешто са чиме се редовно су-
срећемо и то је заиста велики проблем. Радници 
су често на боловању па скоро никада нисмо у 
пуном саставу. Све то отежава редовно изврша-
вање задатака. Трудимо се да сви терени буду 
редовно покривени, а често се ради и викендом 
и празницима. Проблем нам праве закључани 
водомери. Ситуација у друштву, генерално, није 
на неком завидном нивоу тако да ме и не изне-
нађује неповeрење које грађани имају. С друге 
стране, све то нам прави заиста велики проблем 
јер не можемо на силу да улазимо у дворишта и 

прескачемо ограде, а самим тим нам се увећа-
ва број неочитаних водомера. Договарамо се са 
професионалним управницима зграда да нам 
омогуће приступ водомерима и за сада сам задо-
вољан сарадњом – истиче Драгаш.
– Нажалост, напади паса су све чешћи. Недавно 
је један колега озбиљно страдао. Био је буквал-
но изуједан. Апеловали смо у више наврата на 
власнике паса, али опет напомињем, народ је не-

поверљив – објашњава нам Ми-
ладин Драгаш. 
Он истиче да је и крађа воде 
нешто са чиме се често сусрећу 
на теренима и да потрошачи све 
чешће окрећу водомере и тиме 
лажирају потрошњу воде. 
– Крађа воде је кривично дело. 
Из тог разлога, служба која 
мења водомере поставља на 
уређај ПВЦ осигураче као си-
гурност, а то раде и инкасанти 
на терену. То је један од начина 
да спречимо крађу воде путем 
водомера. Људи се довијају на 
разне начине.

Миладин Драгаш, руководилац Службе
за очитавање и контролу водомера
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– Наравно, рад у овој служби има и лепшу стра-
ну. Било је ту и заљубљивања (осмехује се Дра-
гаш). Заљубе се људи на терену, странке нас зову 
па се распитују. Деси се и да помажемо старијим 
људима. Нарочито зими, кад су ниске темпера-
туре, па инкасанти буду као служба за доставу 
хране и лекова. Наравно, почасте их и кафом, 
ручком, баш онако домаћински. Значи, посао 
инкасанта није само пуко читање водомера и 
бележење утрошене воде. Као што видите, то је 
понекад много више од тога. У последње време 
имамо све више позива где се људи жале како 
немају средстава да плате рачуне и услуге. Ето, 
све су то сутуације са којима се ми свакодневно 
носимо – завршава Миладин Драгаш.

– Ово је заиста озбиљан посао. Нови Сад, зајед-
но са приградским насељима, броји негде око 65 
хиљада водомера. То није мала бројка и то јасно 
говори о комплексности овог посла, да не спо-
мињем колико је редовно очитавање мерних 
уређаја важно. Сматрам да је потребно да сви 
инкасанти имају решен статус, тј. да буду за-
послени на неодређено. Зашто? Да би озбиљније 
схватили ове задатке и да би били марљивији. Да 
би се савладао овај посао, да би се савладао те-
рен, потребно је минимум три до четири месеца 
обуке. Из тог разлога, сви инкасанти би требали 
да имају другачији статус у фирми, јер бисмо на 
тај начин били продуктивнији – закључује руко-
водилац Службе очитавања и контроле водомера. 



Да би испунила услове из Поглавља 27 у 
процесу придруживања Европској унији, 
Србија би морала да издвоји око 11,5 ми-

лијарди евра, од чега осам милијарди само за 
сектор отпада и воде. Наиме, мораће да уложи 
три милијарде евра у управљање комуналним 
отпадом, водама и индустријским загађењем, тј. 
у заштиту животне средине. 
Према подацима Министарства привреде, свега 
55 одсто популације повезано је на канализа-
циону мрежу, при чему се свега 7,3 одсто тих от-
падних вода биолошки третира, док је проценат 
хемијске обраде још нижи. Просечна старост 
мрeже је 35 до 40 година, а неопходно је да се 
изгради још 10.400 километара цевовода, као и 
359 постројења за пречишћавање отпадних вода 
што би, укупно, била инвестиција вредна 3,4 
милијарде евра. Такође, највећи део комуналног 
чврстог отпада не одлаже се на депоније јер их 
има само десет, односно осам регионалних и две 
општинске и оне успевају да скупе око 30 одсто 
смећа, док све остало завршава на око 3.500 неу-
ређених сметлишта. 

САМО 55 ОДСТО ГРАЂАНА 
СРБИЈЕ ИМА КАНАЛИЗАЦИЈУ

На канализационе системе прикључена је ско-
ро половина становништва централне Србије и 
Војводине, при чему је проценат прикључења на 
канализацију знатно виши у централној Србији. 
Поредећи ове податке са подацима из земаља Ев-
ропске уније, где је проценат прикључења више 
од 80 одсто, а у неким земљама и више од 95 
одсто, може се закључити да су канализациони 
системи прилично неразвијени. 
Стање канализационих система није у потпу-
ности познато, али уобичајени проблеми су пре-
велика инфилтрација, улаз атмосферских вода у 
санитарну канализацију и непостојање система 
мерења и праћења рада канализације. Ако се 
овоме дода да је у једном броју места, укључујући 
највеће градове као што су Београд и Нови Сад, 
канализација већим делом изведена по општем 
систему, може се закључити да су потребна зна-
чајна средства за комплексне радове на рекон-
струкцији и проширењу канализационе мреже 
у будућности, како би се омогућило ефикасно 
сакупљање и транспорт градских отпадних вода.
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У периоду од шездесетих година до данас, у Ср-
бији је изграђено више од четрдесет постројења 
за пречишћавање комуналних отпадних вода 
(ППОВ), од којих су нека само започета. По-
стројења која раде суочавају се са низом про-
блема у раду: засипање песком, хидрауличка 
преоптерећења услед инфилтрације и уласка 
атмосферских вода, акцидентна загађења индус-
тријским отпадним водама услед одсуства или 
неправилности у раду уређаја за предтретман 
индустријских отпадних вода, застарела и не-
исправна опрема, недовољно обучено особље и 
друго. 
Можда највећи проблем у раду постојећих 
постројења јесте тај што су трошкови рада и 
амортизације већи од сакупљених средстава од 
наплате услуга каналисања, пречишћавања и 
испуштања отпадне воде. Већ дужи низ година 
цена комуналне услуге водоснабдевања, кана-

лисања и пречишћавања вода под контролом је 
државе и њен ниво не омогућава покриће опера-
тивних трошкова постојећих система, а камоли 
развој и амортизацију. Економска неодрживост 
и технички проблеми у експлоатацији су већ 
довели до затварања неких постројења за пре-
чишћавање отпадних вода у Србији. Нови Закон 
о водама уводи новине у политику цена услуга 
водоснабдевања и каналисања, тако да се уводи 
принцип корисник плаћа, односно да цена воде 
треба да омогући покриће свих трошкова ових 
услуга. Пуна примена ових законских поставки 
очекује се у будућности, а предуслов за то је ус-
вајање и примена одговарајуће методологије и 
система одређивања цене воде. Данас је у раду 
око двадесет постројења за пречишћавање ко-
муналних отпадних вода на територији Србије.
Практично, сва наведена постројења примењују 
секундарни (биолошки) третман са процесом ак-
тивног муља. Само новоизграђено постројење у 
Суботици, поред уклањања органских и суспен-
дованих материја, врши и уклањање нутријената 
(једињења азота и фосфора) до нивоа траженог 
ЕУ директивама. 
На неки вид секундарног пречишћавања отпад-
них вода прикључено је око 10 одсто становништ-
ва у Србији, док се уклањање нутријената врши 
на мање од 2 одсто градских отпадних вода. Сви 
ови подаци указују на огромно заостајање Ср-
бије у односу на стандарде који се примењују у 
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ЕУ. У последњој деценији, изградња или 
реконструкција канализације углавном 
је финансирана из средстава локалних 
самоуправа, уз повремено учешће Репу-
блике. Са друге стране, реконструкција и 
изградња постројења за пречишћавање 
отпадних вода је најчешће резултат са-
радње са међународним институцијама, 
уз суфинансирање од стране Републике и 
локалне самоуправе.
ЕУ директива 91/271/EEC, о пречишћа-
вању градских отпадних вода, налаже 
да сва насеља, тачкасти извори загађења 
већи од 2.000 еквивалентних становника, 
морају имати постројење за пречишћа-
вање отпадних вода. У Србији, према 
попису из 2002. године, има укупно 509 
насеља већих од 2.000 еквивалентних ста-
новника, од којих се 216 налазе у Војво-
дини, а 293 у централној Србији. Укупан 
број потребних ППОВ је мањи од броја 
насеља, јер ће нека ППОВ пречишћавати 
отпадне воде из неколико насеља. Како је 
тренутно у Србији само двадесетак по-
стројења у функцији, у наредном перио-
ду ће бити потребно изградити више од 
стотину постројења како би се достигли 
захтеви законске регулативе.
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Синиша Бубњевић,
координатор
Службе
пословно-техничке
сарадње и
међународних
пројеката

За реализацију циљева на међународном 
плану од великог значаја је постојање 
Службе пословно-техничке сарадње и 

међународних пројеката унутар Јавног комунал-
ног предузећа „Водовод и канализација“. У раз-
говору са Синишом Бубњевићем, координато-
ром те службе, сазнали смо који су им примарни 
циљеви.
Служба пословно-техничке сарадње и међу-
народних пројеката припада Сектору комер-
цијалних послова. У принципу, служба ради са-
мостално, али је у свом раду повезана са радом 
свих осталих служби, али и сектора унутар пре-
дузећа. 
– Само име службе говори да су у питању 
пословно-техничка сарадња, као и међународ-
ни пројекти. Из првог дела назива службе ви-
димо да се наш рад односи на сарадњу унутар 
колектива, јер ми не постојимо само ради себе. 
Примарни задатак наше службе је учествовање 
на међународним, регионалним али и покрајин-
ским пројектима – објашњава Бубњевић.
Током 2018. године, ЈКП „Водовод и канализа-
ција“ аплицирало је на неколико међународ-
них пројеката.
– Прошле године започетa је реализација проје-
ката прекограничне сарадње Србије и Мађарске 
под називом „Urban Prex“ помоћу којег би тре-
бало да се реше проблеми поплава у градским 
срединама Сегедина и Новог Сада. Када је о по-

плавама реч, једна од најкритичнијих тачака у 
Новом Саду јесте и подвожњак у Партизанској 
улици, али и у Улици Корнелија Станковића. 
Пројекат је финансирала Европска унија, а ре-
ализоваће га стручњаци из Сегедина и Новог 
Сада. На подручју Новог Сада и Сегедина обил-
не падавине дешавају се неколико пута годишње, 
а циљ пројекта јесте спречавање проблема функ-
ционисања саобраћаја, кретања становништва, 
а некада и угрожавања живота и материјалних 
добара. Као што сам већ поменуо, комплетан 
пројекат ради се у сарадњи са Мађарском, тј. са 
Природно-математичким факултетом из Новог 
Сада и са Универзитетом у Сегедину. Овај проје-
кат је тренутно у фази чекања јер је дошло до 
делимичне промене партнера, односно, дошло је 
до промене у називу Универзитета у Сегедину – 
наводи Бубњевић.
– Ми смо ове године ставили највећи акценат 
на међународне пројекте, с обзиром на то да је 
покрајинских било знатно мање него ранијих 
година. Један од пројеката који је на чекању јес-
те ИПА пројекат са Хрватском. Наиме, реч је о 
инсталацији соларних панела, као и набавци 
електричних аутомобила и њихових пуниони-
ца. Соларни панели који би служили за напајање 
наше хлорне станице и аутомобили на електрич-
ни погон свакако ће имати велику улогу када је 
реч о уштеди. У овом пројекту сарађујемо са гра-
дом Вуковаром и Развојном агенцијом Вукова-
ра (ВУРА). Значи, све ово још увек је на чекању. 
Оно што морам да истакнем јесте да све колеге 
унутар наше службе раде активно и увек су у 
току са новим пројектима и процедурама. Сваки 
ИПА пројекат захтева неколико месеци ангажо-
вања – наглашава Синиша Бубњевић.

Програм ИПА (IPA – Instrument for Pre-
Accession Assistance) представља инструмент 
за предприступну помоћ који је Европска унија 
усвојила у циљу пружања финансијске подрш-
ке земљама Југоисточне Европе у њиховом по-
степеном приближавању европској политици и 
стандардима, све до испуњавања свих неопход-
них критеријума за улазак у Европску унију.

УШТЕДА ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ

Сарадња као камен темељац свих организационих процеса
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Код ИПА пројеката посебно се бодује контину-
итет, тако да је у плану да се настави сарадња са 
истим партнерима. Следећи пројекат ће бити 
наставак „Urban Prex“ пројекта, наравно уз са-
гласност Града, јер проблем застоја у саобраћају 
током обилних падавина јесте значајан проблем 
функционисања Новог Сада. 
Поред међународне и регионалне сарадње, зада-
так Службе пословно техничке сарадње и међу-
народних пројеката је и да одржи предавања о 
сарадњи и комуникацији унутар предузећа. 

Према речима координатора службе, план је да 
се обједини рад свих служби и сектора ЈКП-а 
„Водовод и канализација“ ради лакше израде 
идентитета предузећа и функционисања унутар 
и ван њега.
– Наша служба комуницира са свим секторима, 
службама и одељењима. Комуникација унутар 
предузећа је веома важна. На нама је да пратимо, 
да сазнајемо које су потребе лабораторије, кана-
лизације, водовода, одржавања објеката и да не 
набрајам даље. Морамо да знамо шта се дешава у 
фирми да бисмо могли да конкуришемо на неки 
пројекат, односно, да знамо да таква потреба по-
стоји. Ми смо ти који презентују све те потре-
бе споља. На свим нивоима и у свим облицима 
пословања, ради остварења стратешких циље-
ва компаније, успешна комуникација главни је 
покретач промена, како на локалном тако и на 
глобалном нивоу. Сврха комуницирања постаје 
не само информисање, мотивација запослених 
и управљање ресурсима, већ трајање и наме-
тање на тржишту препуном изазова и прохтева. 
Пажљива анализа очекивања тржишта, плани-
рање активности, кампања и стратегије наступа, 
уз адекватно руковођење и временско ограни-
чење истих, предуслов су успешног и модерног 
пословања, упркос непрестаним променама и 
трендовима који се свакодневно мењају – завр-
шава Бубњевић.
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ИГРА БОЈА И СВЕТЛОСТИ 

Прошлогодишњим пројектом ЈКП-а „Во-
довод и канализација“, односно Секто-
ра за односе са јавношћу – осликавања 

рени бунара на Сунчаном кеју, од Филозофског 
факултета до Штранда – завршена је прва фаза, 
тачније мурализација бунара. Наиме, рени бу-
нари представљају непосредну зону санитарне 
заштите, међутим, годинама уназад је њихова 
околина била запуштена и потпуно занемарена, 
а саме грађевине неугледне и ишаране неприме-
реним графитима. У оквиру пројекта простор 
око рени бунара је сређен и очишћен, док је ос-
ликавање украсило бунаре и дало нашем шета-
лишту, па и граду, нову ноту урбаног и модерног.
Поред тога, осликавање се показало и као од-
лична превентивна мера како бунари не би 
били ругло, ишарано разним графитима. У пси-
хологији стваралаштва и социологији културе 
вандалних група развило се неписано правило, 
односно својеврстан кодекс поштовања према 

другом „уличном“ уметнику, тј. његовом делу и 
стога сматрамо да су, у том смислу, рени бунари 
сада заштићени.
Као што смо навели и у једном од претходних 
бројева интерних новина, изабрано је концепту-
ално решење које је подразумевало да сви рени 
бунари буду осликани у истом стилу, те да имају 
јединствен печат у складу са околином. Осим 
тога, консултовани су људи из ЈП-а „Урбанизам“ 
и Покрајинског завода за заштиту природе како 
мурализација не би пореметила живи свет којем 
је ту станиште, као и да се уметнички акт уклопи 
у простор за рекреацију, што кеј и јесте.
Како се о сваком детаљу водило рачуна, ство-
рене су могућности и за остварење друге фазе у 
оквиру овог пројекта – осветљење рени бунара.
Реализацијом друге фазе пројекта постигли смо 
да објекти, осликани муралима у комбинацији са 
новом декоративном расветом, ноћу добију пот-
пуно ново лице, јер знамо да осветљење утиче 
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на раположење, ствара посебну атмосферу у 
простору, дефинише карактер објеката и нагла-
шава њихову форму.
Естетски гледано, пројектанти настоје да по-
стављањем расвете улепшају објекат. Том игром 
светлости приближавају или удаљавају објекте, 
наглашавају њихове елементе, у овом случају 
мурале, чији се мотиви уклапају у средину и иг-
рају се емоцијама посматрача. Пројектовање и 
извођење расвете на рени бунарима изворишта 
„Штранд“ може да се назове и пројектовање сен-
ки, јер без сенки простор некада изгледа моното-
но и досадано. Из тог разлога је руководећи ка-
дар Сектора за односе са јавношћу изнео идејни 
план о позицијама осветљења на рени бунарима 
и осмислио на који начин би могли да се поиграју 
управо са сенкама и ефектима које оне изазивају.
Пажљивом посматрачу ова игра мотива, боја, 
светлости и сенки никако не може да промакне.
Судећи по критичком осврту медија, коментари-
ма на друштвеним мрежама, похвалама из дру-
гих градова и, посебно, реакцијама наших суг-
рађана, простору, односно шеталишту на кеју, 
удахнута је доза урбаног и остварен је импреси-
ван визуелни доживљај.

Појам естетике је комплексан и уколико зађемо 
мало даље у прошлост, можемо наћи промиш-
љања управо о овом појму. Тако је, примера ради, 
Имануел Кант у својој Критици просуђивања 
користио реч естетика у односима где се про-
суђује лепота и/или укус. За Канта, естетичко 
просуђивање је субјективно, ка ономе на шта се 
односи, било да су у питању осећања задовољст-
ва или нездовољства и/или квалитет као кате-
горијa објекта. Зашто помињемо промишљања 
о естетици? Зато што ова дефиниција, условно 
речено, може да се примени и на наше објекте 
перцепције, тачније мурализоване рени бунаре, 
игру светла и сенки и целовиту слику коју може-
мо сагледати. 
Учинили смо да естетско просуђивање ослика-
них и осветљених рени бунара изазива осећање 
задовољства и пријатности суграђана који се 
нађу на нашем омиљеном шеталишту. Наравно 
да смо поносни на визуелни доживљај и пријат-
не емоције изазване код наших суграђана.
Но, оно што је и те како битно јесте порука која 
је овим пројектом послата. Говоримо о освешће-
ности руководећег кадра и њихове одговорнос-
ти у медијском представљању угледа предузећа, 
али и самог града.



|  ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА18

Рени бунари у новом руху
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Ове године одржани су 37. по реду „Сусре-
ти“ са ЈКП-ом „Наисус“ из Ниша. Тради-
ционално дружење с колегама уприличено 

је од 17. до 19. октобра, а домаћин овогодишњих 
сусрета биле су драге колеге из Ниша. Новина у 
деценијском дружењу, јесте да сад другарско-рад-
на посета траје три дана, као што су директори 
Гвозден Перковић и Игор Вучић обећали про-
шле године. Осим тога и време је било изразито 
сунчано, па се може рећи да ће се ово путовање у 
Ниш дуго препричавати међу колегама.
Као и претходних година, и овог пута су форми-
ране радне групе у оквиру радног дела сусрета 
где су стручњаци из оба предузећа размењива-
ли искуства у проналажењу решења проблема у 
раду и функционисању система са којима се сва-
кодневно сусрећу. Кроз три радне групе обрађене 
су теме из области нових законских регулатива и 

Дружење са колегама из ЈКП-а „Наисус“

ТРАДИЦИЈА ДУГА СКОРО 
ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ

процедура, наплате, цена и анализа, али разгова-
рало се и о положају запослених у оба предузећа.
Новосађани су имали прилику да посете изво-
риште „Студена“ које је заправо големо врело на 
падинама Мосора, чија експлоатација почиње 
1962. године. Издашност врела, као укупна коли-
чина воде свих извора, у појединим добима годи-
не варира од 240 до више од 400 л/с. На водозахва-
ту су изграђене три посебне каптажне грађевине 
из којих се цевоводима вода усмерава ка сабирној 
комори са шиканама у којој се обаваља хлорисање 
воде. Иначе, од Ниша је удаљено 17 километара.
Поред знаменитости града Ниша, љубазни до-
маћини показали су гостима из Новог Сада и 
брдо Чегар, односно место чувене битке из Првог 
српског устанка где је подигнут споменик у знак 
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сећања на храбре устанике и њиховог командан-
та, војводу Стевана Синђелића. Након битке на 
Чегру, Османлије су од лобања погинулих српских 
ратника саградили Ћеле Кулу, један од најстраш-
нијих споменика српске историје. Посебно иску-
ство је било упознати чувара српске традиције, 
Селомира Марковића, у народу познатог као чика 

Селе, који више од 30 година волонтерски чува, 
одржава и дочекује госте на спомен парку Чегар.
Посета Нишу показала је да су ова дружења пре-
вазишла колегијалне оквире и претворила се у ис-
крено и право пријатељство.
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Занимљиви позиви у Контакт центру

„ГОСПОЂО,
ДОБИЛИ СТЕ ВОДОВОД“

Контакт центар основан је 2009. године с 
циљем да се корисницима пруже све ре-
левантне информације које су у вези са 

делатношћу предузећа. Позиви су разноврсни 
и, неретко, поред добијања неопходних подата-
ка, корисници имају потребу да у разговору са 
оператерима оду и даље. С обзиром на то да су 
позиви бесплатни, оператери се повремено нађу 
у ситуацији да „решавају проблеме“ суграђана 
иако то не спада у домен њиховог посла. Свака-
ко, занимљивих момената не мањка!
У даљем тексту, предочићемо само неке од мно-
гобројних занимљивих, необичних, понекад и 
смешних позива који су били упућени нашем 
Контакт центру.

Поред „занимљивог“ вокабулара са којим се 
наши оператери сусрећу, неки грађани злоу-
потребљавају опцију бесплатног позива Кон-
такт центру те понеки разговори трају толико 
дуго, до мере да их укућани опомињу колико 
причају, а они на то кажу: „Ћути! Позив је 
бесплатан“. 

Пре неког времена један млади господин је, 
позвавши Контакт центар, рекао да је дошао 
из треће смене и затекао суве славине, те пи-
тао нашу колегиницу како сада да опере зубе 
јер му долази девојка.

Једна госпођа је, револтирана нестанком воде, 
упутила позив и питала „господу из Водово-
да“ како она сад да се опере јер је претходну 
ноћ имала „интимне односе“, а исте планира 
да понови увече. Да ли је госпођа изгубила 
границу пристојности због револта или је хте-
ла на свој начин да се нашали, остаће непозна-
ница за оператере.

Постоји категорија и симпатичних позива, па 
је тако један господин, у летњем периоду годи-
не, позвао да пита зашто је нестала вода када 
се он таман „насапуњао“, а у позадини се чуло 
добацивање од стране женске особе да не бри-
не, да је река поред и да слободно скочи у њу. 
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Ваља поменути и различите понуде које наше 
колегинице добијају од странака које пози-
вају Контакт центар. Тако је једна од њих до-
била позив на кафу. Наиме, господин који је 
пријавио квар, сасвим пристојан, захвалио се 
оператерки на љубазности, питао је за име и 
рекао да ће позвати сутрадан да провери да ли 
је поступак у току. Када се други пут јавио да 
провери да ли је налог пуштен, тражио је опе-
ратерку са којом је разговарао претходни дан 
и позвао је на кафу. 

Било је ту позива који и нису смешни, штави-
ше, могу се сврстати у трагичне приче и нерет-
ко су оптерећујући за оператера. Једна госпођа 
је тако, после решавања проблема са водом, 
морала да се пожали како је кћерка трује и 
како јој сипа отров у јогурт. Можемо навести и 
пример госпође која је рекла како види чести-
це пепела у води коју пушта из чесме. Госпођа 
живи преко пута продавнице „Уради сам“ која 
је горела, па је тиме и објашњавала појаву пе-
пела у води. Оператер је морао да саслуша же-
нину причу, па ју је између осталог питао да 
ли је можда разговарала и са комшијама о том 
проблему, а она је на то рекла да њене комшије 
не умеју да гледају у воду. 

У категорију позива који су ишли ка Контакт 
центру, а заправо немају никакве везе са де-
латношћу Водовода, спадају и позиви две гос-
пође. Једна је звала да пита где има да се купи 
органско млеко без лактозе; „Али госпођо, 
добили сте Водовод“, а госпођа на то говори: 
„Знам, али немам кога другог да питам“. Друга 
госпођа је звала да каже да има стари кауч и да 
јој треба информација ко може да га однесе, 
а на одговор да је добила Водовод, дотична је 
рекла да зна, али да је позив бесплатан па то 
користи. 

Рад у Контакт центру не би био рад а да се 
не деси неки претећи позив, па је тако један 
господин звао да тражи излазак мајстора због 
завртања два вентила. Наставак разговора до-
био је претећи тон где је господин рекао опе-
ратеру да се не игра, да је он радио са „Анге-
лином“ и питао га зна ли ко је Ангелина?! У 
наставку је „неупућеном“ оператеру „појас-
нио“ да је то мајка познатог политичара, да ће 
је сад позвати да каже сину да провери какви 
су то радници у Водоводу, и да ако за сат вре-
мена неко не дође, оператер ће награбусити. 

Међу најзанимљивијим позивима, које ће 
наши оператери дуго препричавати, из-
двојићемо позив једне баке која је пријавила 
да јој „клокоће дислоцна“ што до данас није 
утврђено шта је тачно било у питању, и једног 
руменчанина који је питао „Колико дубоко да 
закопам попу?“ (народски назив за део дво-
ришне капије). Писаном речју врло је тешко 
објаснити ребус у којем су се наши оператери 
нашли приликом тих позива.

Посао оператера, с једне стране непредвидив, 
стресан и динамичан, а у исто време и занимљив, 
заслужено је добио највишу оцену приликом 
истраживања задовољства корисника услугама 
нашег предузећа. Све у свему, ко је рекао да је 
посао оператера досадан?
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СЛАТКА,
МАЛА УМЕТНИЧКА ДЕЛА

Светлана Павловић, наша колегиница за-
послена на радном месту вишег референта 
продаје, има занимљив хоби. Цеца се већ 

годину дана активно бави израдом медењака. Као 
мајка троје деце, прво је правила медењаке у ок-
виру породице како би обрадовала децу. Она су 
јој уједно највећа инспирација и највише заслуж-
ни за овај хоби, који се развио у један вид додат-
ног посла. 
– Прављење слаткиша ми је увек било уживање, 
док кување сланих јела више сматрам обавезом. 
Код спремања слаткиша има више простора за 
креативност. Као дете имала сам привилегију да 
ми је мајка била изузетно креативна у прављењу 
рођенданских торти, толико да је временом осим 
нама, почела да их прави и свим нашим прија-
тељима. Ја сам била неми посматрач тих процеса 

у којима је она, са много љубави, правила сваку 
торту. Верујем да је на тај начин успела да на мене 
пренесе заинтересованост за такав вид стварања. 
Надам се да ћу и ја успети да пренесем ту љубав на 
ћерку, будући да спремање било каквог теста не 
може да прође без њене помоћи. Израда медења-
ка није први хоби који је окупирао моју пажњу. 
Бавила сам се декупажом и израдом накита, а са 
децом често организујем разне активности које 
подразумевају развој маште. То је нарочито изра-
жено пред празнике кад сами смишљамо и пра-
вимо декорације – започела је своју слатку причу 
наша колегиница.
Како каже, израда медењака обједињује две њене 
велике љубави, а то су слаткиши и украшавање. 
Бављење овим хобијем даје јој велику уметничку 
слободу јер су варијанте облика и методе израде 
немерљиве. Све што се замисли, нацрта, види, 
може да се пренесе на медењак. Цеца то упоређује 
са сликарским платном коме је само машта гра-
ница. И заиста, сваки медењак је попут малог 
уметничког дела. Сваки је уникатан, с посебном 
причом. Често јој кажу да их је штета појести, 
па је добра ствар што су дуготрајни, те се могу 
појести касније.
– Постоје разне технике којима се може украси-
ти један медењак, а и много туторијала се може 
пронаћи на интернету. Такође, постоје радиони-
це и курсеви на којима можете да се обучите за 
израду медењака. Лично нисам похађала курсеве, 
па се може рећи да сам самоука. С друге стране, 
добијала сам понуде да сама држим курсеве, тако 
да сматрам да сам стекла велико знање и вештину 
на том пољу. При том, константно наилазим на 
нове, занимљиве ствари и могу рећи да постоји 
још много неистражених могућности које су пре-
да мном и што је битно, имам вољу да их истра-
жим. Користим традиционални рецепт који сам 
добила од једне баке и он не укључује јаја. Сам 
мед је природни конзерванс, па je рок трајања ме-
дењака направљених по тој рецептури веома дуг. 
Муштеријама обично говорим да је рок трајања 
месец дана од израде, иако у реалности медењак 
траје и дуже. Морам да напоменем да за израду 
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користим 100 одсто природан мед из кошница 
мог свекра тако да је и квалитет самог медењака 
на нивоу. Рецепт који користим се, у досадашњем 
раду, показао као најбољи јер кексићи буду меки, 
нису крти, а њихова свежина је дуготрајна. Ме-
дењак има исти укус после месец дана као и првог 
дана уколико се чува правилно, односно у затво-
реној кутији. Како нисам наишла на такав рецепт 
код мојих колегиница, које се такође баве изра-
дом медењака, чувам га као тајну – објаснила је 
Светлана.
Према Цециним речима, време за израду медења-
ка зависи од технике и самог дизајна. Што је мо-
тив детаљнији, потребно је више времена. Процес 
израде подразумева да сваки урађени слој мотива 
буде потпуно осушен пре наношења другог, па је 
време за израду једне серије медењака два до три 
дана. Медењаци се након финиширања пакују по 
жељи купаца. Обично су то пластичне врећице, за 
чију израду је задужен њен супруг. За нешто лук-
сузнија паковања ту су картонске или пластичне 
кутије које су погодније за транспорт.

– Медењаци су у последње време постали хит 
на дечијим рођенданима. За такве прилике из-
рађујем медењаке на штапићу који се могу упо-
требити и као топери за торте. Претпразнично 
расположење позитивно утиче на обим посла. 
Медењаци и јесу више божићна посластица, али 
декорисани могу да се прилагоде свакој прилици. 
Уместо чоколаде или бомбоњере можете понети 
кутију лепо украшених, персонализованих ме-
дењака као поклон за посебне прилике. Можете 
пожелети срећно рођење медењаком, на коме је 
име новорођенчета и датум рођења. Исто тако, 
можете честитати и венчање, крштење, славу, по-
лазак у школу, матуру, понети као сувенир прија-
тељима… Медењак као поклон иде уз сваку при-
лику. Тренутно, моја кухиња је моја радионица, а 
време ће показати да ли ће мој сан о радионици 
која би била намењена само за израду медењака 
бити остварљив – чули смо од наше саговорнице.
Ове посебне медењаке можете да пронађете на 
Ноћном базару, али и другим традиционалним 
манифестацијама које се одржавају у Новом Саду.
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Светлана Павловић, наша колегиница и мајстор медењака

Светлана је редовни излагач на свим догађаји-
ма тог типа, па позива колеге да посете Нового-
дишњи базар, који ће бити одржан 22. и 23. де-
цембра, у Мастер центру.
– Учествовање на овим догађајима је једно велико 
и позитивно искуство, тако да ће ме заинтересо-
вани и даље виђати у том амбијенту. Осим мани-
фестација, они којима се свиђа мој рад, могу да 
ме пронађу и на Фејсбуку под именом Магична 
Пијаца. Намеравам, у наредном периоду, мало 
више да се посветим маркетингу на друштвеним 
мрежама које су ми се до сад показале као одли-
чан сарадник. Сматрам да љубав на уста улази, а 
љубав јесте снага – закључила је у даху Светлана, 
врсни масјтор у изради медењака.
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ОДВОДЊАВАЊЕ И 
НАВОДЊАВАЊЕ У ВОЈВОДИНИ

До почетка XVIII века, око 50% површи-
на у Војводини било је угрожено водом, 
почевши од поплава река које протичу 

кроз ово подручје до унутрашњих вода и висо-
ких подземних вода. Регулисањем тока река, од-
браном од поплава и одводњавањем, од почет-
ка XVIII века до данас, површине су постепено 
ослобађане од сувишних вода и претваране у 
плодне њиве. Данас се у Војводини, за потребе 
пољопривреде, може користити око два мили-
она хектара, односно око 92% укупне територије.
Година 1728, према доступним документима, 
сматра се почетком уређења водног режима 
земљишта у Војводини. Изградњом Хидросис-
тема Дунав – Тиса – Дунав, једног од највећих 
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подухвата ове врсте у свету, створени су сви ус-
лови за примену одводњавања и наводњавања 
на већем делу површина Бачке и Баната. Сре-
дином XIX века, интензивно су грађени насипи 
на обалама река за одбрану од поплава. Систе-
ми за одводњавање и уређење водног режима 
земљишта грађени су у последњој четвртини 
XIX и у XX веку.
Наводњавање у Војводини почиње крајем XIX 
века, изградњом првих система на око 43 ha. Из-
градња на већим површинама одвија се тек по-
сле Другог светског рата.

Почеци наводњавања у Војводини

Први мелиорациони радови на подручју Војво-
дине започети су још на почетку нове ере, за 
време владавине римског цара Пробуса (276 
– 282). Тада су извођени радови на одбрани од 
површинских вода шире околине тадашњег гра-
да Сирмијума (данашња Сремска Митровица). 
Сливајући се са падина Фрушке Горе, воде су 
плавиле ниже терене. У ту сврху ископана су два 
канала, који су имали задатак да ту воду прих-
вате и одведу у реку Саву, што краћим путем. 
Ти канали и данас постоје и, реконструисани, 
имају исту намену. До XVIII века, одводњавање 
на подручју Бачке и Баната било је спорадично 
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и делимично, у циљу уређења водног режима 
земљишта. Због угрожености водама, коришће-
не су само површине на вишим теренима и гре-
дама, а велики комплекси земљишта, преко 50% 
површина, биле су под водом, барама и мочвара-
ма. Све површине у Војводини припадају сливо-
вима Дунава, Саве и Тисе и њиховим притокама. 
У другој половини XVIII и током XIX века, пр-
венствено су извођени регулациони радови на 
рекама, па су тако одређене површине ослобађа-
не од сувишних вода. Крајем XIX и почетком XX 
века грађени су одбрамбени насипи поред свих 
река у Војводини, којима су од поплавних вода 
штићене површине од око 1.735.000 хектара и 
постепено оспособљаване за пољопривредну 
производњу.
У новијој историји, велики хидромелиорациони 
радови на подручју Војводине започети су по-
четком XVIII века у Банату, као најугроженијем 
подручју. Само у средњем Банату, реке Бегеј и 
Тамиш плавиле су близу 300.000 хектара. 
Године 1718. отпочело се са копањем канала, од-
носно вештачког корита реке Бегеј, југоисточно 
од Темишвара, сада Румунског града, па до на-
сеља Клека, у дужини од око 70 км (у Румунији 
око 37 км). Ископ канала трајао је 5 година, али 
циљ није у потпуности постигнут јер средњи део 
Баната није заштићен од сувишних вода и поп-
лава.
У другој половини XVIII века, неколико мели-
орационих система грађено је према пројекту 
холандског инжењера Фремонта. Значајни су ис-
копи два канала којима су спојене реке Тамиш 
и Бегеј на месту где се највише приближавају, 
на размаку око 5 км. Горњим каналом преводи 
се вода из Тамиша у Бегеј, да би се у Бегеју омо-
гућила пловидба за време ниских водостаја. За 
време поплава, у сливу реке Бегеј, доњим кана-
лом одводе се сувишне воде из Бегеја у Тамиш. 
Изградњом тих канала знатно је побољшана 
пловност Бегеја, али није постигнута заштита 
земљишта од поплава у сливу реке Бегеј. Из тог 
разлога су током XIX, као и почетком XX века, 
настављени радови на решавању проблема пло-
видбе, као и на изградњи већег броја одводних 
система са црпним станицама, односно парним 
пумпама.
Први одводни систем са пумпом на парни по-
гон изграђен је 1883. године у Банату, у месту 
Хајдучица. „Парна пумпа“ имала је велики зна-
чај у комплексном уређењу режима вода под-

ручја слива реке Бегеј и уређења водног режи-
ма земљишта. На подручју Бачке, први значајни 
хидромелиорациони радови започети су реа-
лизацијом плана градње Великог бачког кана-
ла - од Бачког Моноштора на Дунаву до Бачког 
Градишта на Тиси. Крајем седамдесетих година 
XVIII века, Јожеф Киш долази из Будима у Бачку, 
у својству главног инжењера коморске админи-
страције за Бачку, где остаје све до своје смрти, 
1813. године.
Доласком у Бачку, Јожеф Киш је морао да решава 
сложена питања у вези са колонизацијом Нема-
ца. Највећи проблем биле су велике површине 
под барама и мочварама, тако да без исушивања 
тих површина, колонизација није обећавала ус-
пех. Зато је 1785. године, као прву меру, предузео 
копање одводног канала између градова Куле и 
Врбаса, ради одвођења површинских вода у 
подручје Црна Бара. Овај канал је у потпуности 
задовољио потребе, јер је снизио ниво подзем-
них вода и смањио површине под барама и моч-
варама. Због успеха са првим каналом, Јожеф 
Киш је добио сагласност и потребна средства од 
Угарске коморе из Будима за копање још једног, 
али знатно већег и дужег канала. Овај канал је 
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копан 1786. и 1787. године, од Сивца до Врбаса, 
тј. до Црне Баре. Дужина му је износила око 30 
км. Копањем ових канала Јожеф Киш је вероват-
но добио идеју о могућем спајању Дунава и Тисе 
једним великим пловним каналом испод терена 
Телечке висоравни.
Као иницијатор идеје, пројектант и градитељ 
пловног канала Дунав – Тиса, Јожеф Киш, већ 
следеће године је, на сопствену иницијативу и о 
свом трошку, два пута обавио снимање терена 

између Дунава (место Бачки Моноштор) и Тисе 
(место Бачко Градиште). Уз помоћ млађег брата 
Габора Киша, 1791. године завршио је Елаборат 
о основним техничким и економским каракте-
ристикама Пројекта за изградњу пловног канала 
Дунав – Тиса.
Године 1792, браћа Киш су направила веома ве-
родостојну карту – план Бачке. На карти је при-
казана хидрографија Бачке (реке, језера, баре и 
мочваре), са локацијама насеља. Изградња пло-
вног канала од Бачког Моноштора до Бачког Гра-
дишта започета је јуна 1793. године да би се, по-
сле великих тешкоћа, завршила јуна 1801. године. 
Највећи хидрограђевински објекат у Подунављу 
и југоисточној Европи био је завршен и спреман 
за пловидбу. Коначно, дошао је давно очекивани 
дан (крај јуна 1801. године), када је вода из Дуна-
ва потекла каналом. Након завршетка пробног 
рада и провере функционалности свих објеката, 
најзад је почетком 1802. године, која се сматра и 
завршетком градње, почела експлоатација пло-
вног канала Дунав – Тиса.
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Новогодишња чаролија

У СУСРЕТ ДЕДА МРАЗУ

набавке“, може погледати конкурсну документа-
цију и информисати се о саставу пакетића у ок-
виру свих узрасних категорија. Такође, поред па-
кетића које ће добити деца запослених, одређен 
број намењен је и деци из Дечијег села „Др Ми-
лорад Павловић“ из Сремске Каменице. 
Овогодишњи догађај ће, горенаведеног датума, 
бити уприличен у амфитеатру на првом спрату 
СПЕНС-а, где ће се одржати представа „Завејани 
Деда Мразов воз“ коју ће извести позната ново-
садска глумица Јована Балашевић са својом по-
зоришном трупом, док ће пакетићи моћи да се 
преузимају у периоду од 17 до 20 сати на Спенсу.
Због великог броја деце, представа ће опет бити 
организована у два термина, од 17:30 и од 19 
сати, а услов за издавање пакетића ће, као и свих 
претходних година, бити доношење ваучера без 
кога неће бити могуће преузимање пакетића. 
Уколико неко од запослених не буде у могућ-
ности да дође тај дан, пакетић ће моћи накнадно 
да преузме у магацину на Адицама.
Сви ми, сигурно, с нестрпљењем очекујемо овај 
догађај, а надамо се да ћемо и ове године бити на 
висини задатка, приредити добру забаву и ста-
вити осмех на лице наше деце.

С обзиром на то да се ближе празници и 
празнична атмосфера лагано узима маха, 
ЈКП „Водовод и канализација“ традицио-

нално организује поделу новогодишњих паке-
тића за децу запослених. С тим у вези, колеге из 
Службе људских потенцијала Сектора за правне 
и опште послове вредно су радиле на ажурирању 
спискова, тачније прикупљању извода из мати-
чне књиге рођених, покретању јавне набавке и 
свим појединостима које су важне како би све 
протекло без проблема. Поред њих, колеге из 
Сектора за односе са јавношћу урадиле су тех-
нички део посла који се односи на израду вау-
чера и позивница, а биће, поред осталих, анга-
жовани и приликом саме поделе која ће се ове 
године одиграти 21.12.2018. године. 
Одлуком директора ЈКП-а „Водовод и канали-
зација“ ове године право на пакетић имају сва 
деца запослених радника, без обзира на то какав 
уговор о раду има запослени, која су рођена од 
2004. до 2018. године. Као и претходних година, 
пакетићи ће бити подељени по узрасним кате-
горијама којих ће бити седам и у оквиру сваке 
категорије добијаће се слатки пакет и играчке 
прилагођене узрасту. Уколико је неко заинтере-
сован, на веб-сајту предузећа, у сегменту „Јавне 
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