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Свечано пуштајући у рад нову пумпну станицу „Штранд“, 
Градоначелник Новог Сада игор Павличић најавио је да ће на некој од 
наредних седница Градског већа бити уважен захтев нашег предузећа и да 
ће доћи до корекције цене услуге питке и одвођења отпадних вода за 37 % 
колико је затражено пре два месеца.

Подсећамо, Градско веће је тада одлучило да, у први мах, дозволи 
корекцију цене воде од осам одсто.
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Градоначелник Новог Сада Игор Павличић свечано 
је 8. маја пустио у рад нову пумпну станицу „Штранд“.

Свечаном пуштању у рад присуствала је и 
први секретар Амбасаде Немачке у Београду Хајке 
Перксен, шеф мисије КфВ-а у Србији Елке Хелштерн, 
представници београдског „Водовода и канализације“, 
чланови Градског већа и бројне друге званице.

Сагласно развојном програму водоснабдевања 
Новог Сада, нова пумпна станица „Штранд“ ће преузети 
водоснабдевање прве висинске зоне водоснабдевања 
Новог Сада.

Нова пумпна станица ће, кроз уштеду на 
електричној енергији, остваривати годишњу уштеду 
до 70 хиљада евра. Њеном изградњом биће измењен 
и начин снабдевања водом сремске стране града тако 
што ће, уместо резервоара на Транџаменту, као базни 
резервоар послужити резервоар „Институт“ који има 
неколико пута већи капацитет.

Постојеће пумпне станице ће потискивати 
воду директно у резервоар „Институт“, одакле ће се 
снабдевати више висинске зоне на сремској страни, што 
је и предуслов стабилнијег водоснабдевања тих делова 
града, док ће пумпна станица „Штранд“ у потпуности 
преузети водоснабдевање бачке стране града.

Финансирање нове пумпне станице „Штранд“, 
заједно са припадајућом трафо станицом, и новог 
цевовода Ø 900 мм од пумпне станице Лиман до моста 
Слободе обезбеђено је, највећим делом, трећом фазом 
донације КфВ банке.

Уговорена вредност радова 1.170.000 евра. Градњом 
новог цевовода укупна вредност инвестиције нарасла је 
на два милиона и 400 хиљада евра. 

Средства су највећим делом обезбеђена из донације 
КфВ, а делом су средства ЈКП „Водовод и канализација“. 
Радови су започели у новембру 2007-е.

Пројектант пумпне станице је била 
„Војводинапројект“, за извођење је задужена 
„Пројектомонтажа АД“ у Београду, док је подизвођач 
грађевинских радова „Градитељ НС“.

Када је реч о трафо – станици, пројектант је био 
ФТН, а извођач АД „Струја“.

Надзор над радовима вршила је Служба „Развој 
и инвестиције“ нашег предузећа у сарадњи са 
консултантима – фирмама „СЕТЕЦ“(Аустрија) и 
„Војводинапројект“ Нови Сад.

Крајем овог месеца, новосаграђени објекат обићи 
ће и амбасадор Немачке у Београду господин Волфрам 
Мас, у чијој пратњи ће бити представници Министарства 
финансија Савезне Републике Немачке.

ОТВОРЕНА НОВА ПУМПНА 
СТАНИЦА „ШТРАНД“

ОТВОРЕНА НОВА ПУМПНА 
СТАНИЦА „ШТРАНД“

Д.Сантрач

Градоначелник и члан Градског већа за комуналне 
послове стижу на церемонију...

Званице у обиласку ППДВ-а на путу ка новом објекту

Упознавање званица са техничким карактеристикама 
новог објекта
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Градоначелник Новог Сада Игор Павличић пушта 
званично у рад ПС Штранд

Конференција за медије испред новог 
објекта

Осмеси на лицима учесника свечаности после успешно 
обављеног посла

После церемоније отварања, уследио је пословни 
ручак у ресторану Траг

Поздрав са руководством предузећа
Први секретар Амбасаде Немачке Хајке 

Перксен говори на конференцији за медије 

Градоначелник објављује одлуку да цена воде поскупи

ПОСЛЕ ГОДИНУ ДАНА БУНАРИ 
ИЗВОРИШТА ШТРАНД НА СИСТЕМУ

ПОСЛЕ ГОДИНУ ДАНА БУНАРИ 
ИЗВОРИШТА ШТРАНД НА СИСТЕМУ

К О Н А Ч Н О . . . .

Почетком маја су, после скоро годину дана, 
на водоводни систем Града враћена преостала три 
рени и пет бушених бунара изворишта „Штранд“.

Симболичним укључивањем пумпе на 
једном од бунара, председник Скупштине града 
Александар Јовановић вратио је на водоводни 
систем комплетно извориште „Штранд“.

На овај начин, ЈКП „Водовод и канализација“ 
добија додатних око 300 литара сирове воде у 

секунди спремних за прераду што ће омогућити 
пун прерадни капацитет Погона за прераду и 
дистрибуцију воде, регенерацију бунара на осталим 
извориштима и, у крајњој линији, квалитетније и 
стабилније водоснабдевање Новог Сада.

Вредност укупних радова на враћању 
бунара изворишта „Штранд“ на систем била је око 
20 милиона динара. 

У оквиру радова, елиминисана су „слепа 
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ПОСЕТА ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ВЕЋА И ЧЛАНОВА САВЕТА 
ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

Д.Сантрач

Д.Сантрач

Пуштање бунара у рад Интересовање медија било је велико...

У службеној посети ЈКП „Водовод и 
канализација“ крајем априла боравили су чланови 
Савета за комуналне делатности Скупштине града 
предвођени председником тог скупштинског тела 
Миланом Огаром.

Градски званичници обишли су централу 
предузећа у Масариковој улици, седиште Сектора 
„Канализација“ у Зличићевој улици, извориште 
„Ратно острво“, Главну црпну станицу канализације 
– 2 код Кванташке пијаце.

После последњег сегмента посете – посете 
Погону за прераду и дистрибуцију воде на Сунчаном 
кеју – уследио је разговор чланова Савета за комуналне 
делатности са представницима предузећа о свим 
отвореним питањима, а у присуству новосадских 
медија.

ПОСЕТА ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ВЕЋА И ЧЛАНОВА САВЕТА 
ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

С А Р А Д Њ А  С А  С К У П Ш Т И Н С К И М  Т Е Л И М А

На Сунчаном кеју

црева“ система која су и 
била узрочник загађења; 
замењени су затварачи 
на доводу сирове воде; 
уклоњене су све септичке 
јаме у околини изворишта; 
регенерисан је рени бунар 
1, а остали бунари су 
испрани и дезинфиковани.

После више година, 
саниран је и рени бунар 
6 који тренутно ради као 
хидрауличка завеса према 
осталим бунарима, тако да, 
у односу на претходне године, на систему имамо 
још један бунар више на изворишту Штранд.

Поред тога, у току је регенерација још два 
бунара: БХД -10 на Ратном острву и БХД – 8 на 

Петроварадинској ади. 
Завршетак тих радова 
омогућиће додатних 
110 литара сирове воде 
у секунди спремне за 
прераду.

Уговорена је 
регенерација још четири 
бунара у току године – по 
једног на извориштима 
Ратно острво и 
Петроварадинска ада и 
два бунара изворишта 
Штранд. 

Вредност регенерације сваког од бунара је 
три милиона и осамсто хиљада динара, што значи 
да је у овој години издвојено укупно 24 милиона 
динара у ту сврху.
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Ратно острвоРазговор пред медијима

У посети ГЦ 1 Зличићева
Упознавање са системом изворишта

на изворишту Ратно острво

САНАЦИЈА БУНАРА
Данашње снабдевање водом Новосадске 

градске заједнице обавља се путем бунара у 
приобаљу Дунава са квалитетом и нивоима 
подземне воде који су  углавном у вези са  реком 
Дунав. Вода се црпи из алувиона Дунава са дубине 
од око 25 метара. Водозахватни органи су бушени и 
копани бунари са хоризонталним дреновима. 

При експлоатацији бунара дешавају се процеси 
који временом смањују експлоатацију понекад  и 
на најмању могућу меру.

Суфозија, представља 
унос ситнијег материјала из 
подземља кроз филтерску 
зону  бунара. Најчешће 
је прави узрок ове појеве 
п р е д и м е н з и о н и с а н 
капацитет бунара или 
коришћење пумпног 
агрегата већег капацитета. 
Такав бунар уништава 
пумпне агргате и најчешће 
се мора избацити из 
употребе. Постоје методи 

САНАЦИЈА БУНАРА
битног смањења капацитета тј. убацивање нове 
филтерске конструкције која у принципу умањује 
битно капацитет бунара. Фактички појавом суфозије 
бунар није више за озбиљнију експлоатацију.

Колмација бунара је сложени процес који 
егзистира на физичко, хемиским и биолошким 
утицајима средине из које се експлоатише вода 
и који резултира смањењем количине воде. 
Колмација бунара једне средине је у директној 

вези са количином воде 
која се експлоатише из тог 
акваторија. 

Почетком рада бунара 
тај процес се одвија 
интензивно око саме 
бунарске конструкције 
где је и најизразитији али 
он се временом шири 
мањим интезитетом 
дуж депресионе линије. 
Теоретски колмациони 
процеси се одвијају свуда 
где постоји течење у 
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ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 
ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ

фреквенција узорковања 
друга фаза истраживања, - 
која траје 9 месеци и 
узроковања се врше 
са већом временском 
дистанцом
Поред постојеће, 

потребно је изградити 
додатну пијезометарску 
инфраструктуру, како би 
се обухватила комплетна 
канализациона мрежа за коју 
се сумња да је одговорна за 
појаву прошлогодишњег 
загађења бунара.

Пројекат изградње 
нових пијезометара је 
урађен, поступак јавне  
набавке пијезометара биће 
закључен до краја месеца. 

Пијезометри су 
осматрачки објекти који 
служе за мерење нивоа 
подземних вода и узимање 
узорака за хемијску и 
микробиолошку анализу, 
у овом случају служиће за 
упозорење о евентуалној 
појави загађења.

-  Пробно црпљење са мерењем количина и 
депресија 

-  Коначно израда елабората са препоруком 
даље експлоатације

Након извршене регенерације бунара очекује 
се повећање капацитета преко 50% по бунару.

Санација, односно регенерација бунара на 
нашим извориштима поверена је извођачу радова 
„Беогеоаква“ из Београда, вредност радова износи 
око 3.800.000,00 динара по бунару, а завршетак 
радова регенерације свих шест бунара очекује се у 
септембру месецу.      

Из оквира хитних мера на повећању 
и стабилизовању капацитета изворишта 
и преради воде издваја се активност 
мониторинг изворишта „Штранд“ . 

Циљ мониторинга је да се у зони 
изворишта „Штранд“ испита квалитет 
подземне воде у циљу идентификације 
могућег извора загађења и дефинисања 
превентивних и корективних мера заштите 
изворишта.  

План мониторинга и фреквенција 
узроковања је дат на бази једногодишњег 
истраживања, с тим да је период 
истраживања подељен у две фазе :

прва фаза истраживања, која траје - 
3 месеца и коју карактерише већа 

М О Н И Т О Р И Н Г  И З В О Р И Ш Т А

ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 
ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ

М.Миленковић

С. Васин, М. Миленковић

подземљу према орту бунара. 

Сами радови на отклањању горе назначених 
процеса раде се упрошћено речено у фазама и то:

- Пробно црпљење ради одређивања капацитета 
бунара и депресије у подземљу

-  Снимање камером стања дренова или бунара 
пре санације

-  Испирање дренова или бунара млазницом 
високог притиска

-  Утискивање у дренове или бунар хемиске 
супстанце која разара колмационе творевине

-  Чишћење бунара 
-  Снимање бунара или дренова 
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“Блиц” - 
Саобраћајна 
незгода у 
Балзаковој 
улици

Д Р У Г И  П И Ш У

“Блиц” - 
Саобраћајна 
незгода у 
Балзаковој 
улици

РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У 
ДЕЛУ ФУТОШКЕ УЛИЦЕ ОД УЛИЦЕ ЦАРА ЛАЗАРА 

ДО УЛИЦЕ ЖЕЛЕЗНИЧКА КОЛОНИЈА

РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У 
ДЕЛУ ФУТОШКЕ УЛИЦЕ ОД УЛИЦЕ ЦАРА ЛАЗАРА 

ДО УЛИЦЕ ЖЕЛЕЗНИЧКА КОЛОНИЈА

И Н В Е С Т И Ц И Ј Е

Постојећа канализација на овој деоници 
Футошке улице изграђена је пре 40 година од азбест 
- цементних цеви пречника 600 мм. Обзиром на 
толики период експлоатације, постојећем цевном 
материјалу је истекао век трајања, што се показује 
кроз честа хаваријска стања и кроз поремећаје 
подлоге на коју належу цеви.

Последице ових поремећаја изазивају стварање 
деоница са контрападовима, што знатно смањује 
пропусну способност постојеће канализације на 
потезу где је планирана реконструкција.

Осим наведених разлога, потреба за 
реконструкцијом канализације неопходна је и 
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због планиране реконструкције саобраћајнице на 
Футошкој улици и технички исправног прикључења 
новоизграђене канализације у кругу Клиничког 
центра на канализациону мрежу у Футошкој 
улици. 

Новоизграђени канализациони колектор у 
Футошкој улици ће, свакако, обезбедити брзо и 
ефикасно одвођење отпадних вода и знатно већу 
пропусну моћ и слива отпадних вода који му 
припада. 

ГРАЂЕЊЕ МАГИСТРАЛНОГ КОЛЕКТОРА ФЕКАЛНЕ 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА ЦРПНОМ СТАНИЦОМ У 

НАСЕЉУ КАЋ
Сада, дефинисани су услови када је у питању одвођење 
и пречишћавање отпадних вода.

Поменутом планском документацијом предвиђене 
су две варијанте:

по првој варијанти отпадне воде Каћа и Будисаве 
транспортују се на локалитет централног новосадског 
постројења, које је предвиђено на локалитету 
индустријске зоне „Север IV“ у Новом Саду.

По другој варијанти предвиђа се довођење отпадних 
вода Каћа и Будисаве на заједничко локално постројење, 
привременог карактера, лоцирано у близини Каћа.

Разматрање и реализација ових варијантних решења, 
као и изградња секундарне канализационе мреже ових 
насеља је у надлежности предузећа „Завод за изградњу 
града“, а у надлежности ЈКП „Водовод и канализација“ је 
изградња магистралног колектора фекалне канализације 
са црпним станицама у насељу Каћ, што је и предмет ове 
инвестиције.

Укупна дужина трасе колектора износи 4 км и 50 
м и пролази кроз неколико улица. Траса је подељена 
на четири деонице, приближних дужина и пружа се 
улицама: Светосавска, Краља Петра I, поред стамбеног 
насеља Сунчани брег, па у правцу Будисаве до краја 
грађевинског реона насеља Каћ. Предвиђени материјал за 
израду овог колектора су цеви од дуктилног модуларног 
лива са наглавком, пречника 500мм.

Ове године, крајем априла, је уговорена прва 
деоница колектора дужине око 1000м, са израдом само 
грађевинског објекта црпне станице ЦК-1. 

Вредност уговорених радова износи око 32 милиона 
динара, уговорени рок завршетка је 75 дана, а извођач 
радова је грађевинско предузеће „Пројектмонтажа“ из 
Београда.

И Н В Е С Т И Ц И Ј Е

Ђ.Делић

Ђ.Делић

Насеља Каћ и Будисава немају изграђену 
канализациону мрежу, односно немају решено питање 
одвођења и пречишћавања отпадних вода.

 Насеља су повезана на новосадски водоводни 
систем одакле се снадбевају пијаћом водом, а самим тим 
се и знатно повећава количина емитованих отпадних 
вода, у односу на време када водовод није постојао.

За сакупљање фекалних отпадних вода тренутно 
се користе неусловне септичке јаме, које углавном 
функционишу као упојни бунари, што се свакако не 
може прихватити као адекватно решење, јер се на овај 
начин деградира подземље и озбиљно угрожава здравље 
људи.

Генералним урбанистичким плановима насељених 
места Каћ и Будисава и просторним планом града Новог 

ГРАЂЕЊЕ МАГИСТРАЛНОГ КОЛЕКТОРА ФЕКАЛНЕ 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА ЦРПНОМ СТАНИЦОМ У 

НАСЕЉУ КАЋ

Траса се простире обострано дуж Футошке 
улице, укупне дужине око 1400 м, а пројектом су 
предвиђене цеви од дуктилног лива са муфом, 
пречника од 600 мм до 1000 мм. 

Радови на грађењу овог колектора су 
уговорени почетком маја ове године, са извођачем 
који чини конзорцијум „Тврђава Нова“ из Новог 
Сада и „Градис“ из Чачка. Рок завршетка радова, 
по уговору, износи 45 дана а вредност уговорених 
радова износи око 66 милиона динара. 
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БОЉА И ЕФИКАСНИЈА ЗАШТИТА НА 
РАДУ У ПРЕДУЗЕЋУ

БОЉА И ЕФИКАСНИЈА ЗАШТИТА НА 
РАДУ У ПРЕДУЗЕЋУ

А К Т  О  П Р О Ц Е Н И  Р И З И К А

 Чланом 13. Закона о безбедности и заштити 
на раду Републике Србије (Сл. гласник бр. 101/2005) је 
прописана обавеза послодавца да донесе Акт о процени 
ризика за сва радна места у радној околини и да утврди 
начин и мере за њихово отклањање.Начин доношења 
Акта је такође прописан Законом, а садржај и поступци 
Правилником. 

У Предузећу ЈКП „Водовод и канализација“ Нови 
Сад, за разлику од највећег броја Предузећа која су за ове 
послове ангажовали стручне установе (институте или 
агенције), одлучено је да израду Акта о процени ризика 
урадимо сами уз учешће консултанта са лиценцом.

Разлози због којих је донешена оваква одлука су 
бројни:

Израдити и донети Акт који ће бити на услузи •	
Предузећу,
Садржај Акта мора одсликавати право стање у •	
Предузећу,
Акт мора бити израђен по мерилима запослених,•	
Предузеће располаже потребним бројем изузетних •	
стручњака различитих профила што је један од 
предуслова за формирање врло квалитетног тима за 
процену ризика,
Познавање целокупног технолошког процеса је •	
далеко квалитетније код запослених у односу на 
било коју стручну установу која би била ангажована 
за израду Акта о процени ризика,
Израда Акта о процени ризика је на тржишту до •	
те мере комерцијализована да се њихов садржај не 
разликује чиме се доводи у питање њихова сврха,
Уштеда знатних финансијских средстава •	
Предузећу,
Боља информисаност и упознавање већег броја •	
запослених о садржају Акта, његовом значају и 
начину примене.

Дефинисањем Акта о процени ризика и његовим 
увођењем као потпуно нове категорије у нашем 
законодавству, Законодавац утврђује обавезу послодавца 
да на један системски начин утврђује, спроводи и 
унапређује мере заштите на раду у Предузећу.

Процењивање ризика можемо дефинисати као 
систематско евидентирање и процењивање свих фактора 
у процесу рада који могу узроковати настанак повреде 
на раду, обољење или оштећење здравља запослених и 
утврђивање могућности и начина спречавања, отклањања 
или смњења ризика на прихватљиву меру.

Доношењем Акта о процени ризика не престаје 
законска обавеза Предузећа. Напротив, Предузеће има 
обавезу да Акт о процени ризика стално дограђује 
уношењем нових елемената који ће категорију ризика 
мењати у зависности од разлога због којих се нови 

елементи морају уграђивати. Овим начином Акт о 
процени ризика добија категорију динамичног документа 
чије трајање зависи од створених услова у којима ће се 
моћи потпуно управљати ризицима на радним местима 
у Предузећу што је и крајњи циљ Законодавца.

Дакле, управљање ризицима значи потпуно 
елиминисање вероватноће опасних појава или опасности 
и њихово контролисање, односно држање у границама 
дозвољених вредности. 

Прописане мере за предузимање и њихова 
категоризација у нашем Акту о процени ризика 
представљаће основ за будућу контролу надлежне 
инспекције рада.

Резултати анализа које смо радили приликом 
израде Акта о процени ризика недвосмислено указују 
на оправданост израде оваквог акта и циља Законодавца 
који жели постићи. Посебна пажња се мора посветити 
повредама на раду, професионалним обољењима и 
обољењима у вези са радом. Потпуно елиминисање 
повреда на раду, професионалних обољења или обољења 
у вези са радом, или њихово довођење на најмању 
могућу и прихватљиву меру  је основни и заједнички 
циљ послодавца и Законодавца који се жели постићи 
Актом о процени ризика.

Овај циљ је заиста могуће реализовати за шта је 
неопходно:

Успоставити бољу организацију рада,•	
Обезбедити већу присутност организатора послова •	
и непосредних руководиоца на месту извођења 
радова,
Обезбедити доследну примену и сталну контролу •	
примене прописаних мера,
Строго поштовати и примењивати прописане •	
процедуре рада,
Реално процењивати могућности и знање радника •	
који се распоређују на послове,
Јасно поделити одговорности за безбедно •	
извршавање послова у Предузећу,
Обавезно анализирати сваку повреду, њен узрок и •	
извор уз обавезно учешће непосредног руководиоца 
у тој анализи,
Обезбедити бољу и ефикаснију унутрашњу •	
контролу.

Поред горе наведених услова неопходно је што пре 
заборавити досадашњи, деценијски изграђивани систем 
заштите на раду чија се успешност и ефикасност мерила 
количином, врстом, изгледом и начином одређивања 
средстава и опреме за личну заштиту запослених.

Успешност система заштите на раду се мери бројем 
повреда на раду, професионалних обољења или обољења 
у вези са радом. С обзиром да је број повреда на раду 
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у нашем Предузећу знатан, то указује на потребу да се 
однос према заштити на раду мора значајно променити 
а средства и опрема за личну заштиту радника морају 
одговарати стандардима који регулишу ову област. 

Неопходно је, на шта нас обавезују и неке одредбе 
Закона, изменити став о заштити на раду. Заштита на 
раду се не може посматрати као посебна категорија која 
производи трошак. Она јесте и мора бити саставни део 
технолошког процеса и организације рада.

Улагање у заштиту на раду и правилна расподела 
средстава намењених за заштиту на раду доноси 
вишеструку корист Предузећу што се може сагледати у 
следећем:

Штити се и чува радна способност запослених,•	
Обезбеђује се квалитет у извршавању посла,•	
Омогућује се реално планирање радних задатака и •	
успешно спровођење прописаних процедура,
Смањују се издаци који настају због повреда на •	
раду, професионалних обољења и обољења у вези 
са радом као и додатни трошкови који настају због 
увећаних доприноса,
Обезбеђује се ефикаснија употреба основних •	
средстава и повећава учинак,
Обезбеђује се ефикаснија заштита материјалних •	
добара и капитала у Предузећу,
Повећава се већа реална ефективна вредност •	
Предузећа на тржишту.

Ефекти правилног улагања у заштиту на раду уз 
потврду горе наведених чињеница су видљиви и могу 
се наћи у нашој Републици. Нажалост, примери су ретки 
када се ради о домаћим предузећима. Позитивни примери 
и ефекти улагања су углавном присутни у предузећима и 
компанијама чији су већински или апсолутни власници 
страна лица (Лафарж, Мишелин, УС Стил, Мерима 
Хенкел, Калсберг, Холцим Србија и најновији пример 
нафтна индустрија).

На крају, запосленима желим да скренем пажњу на 
следеће:

Акт о процени ризика је донешен а његова примена •	
је обавезујућа за све запослене,
Правилно користите прописане процедуре рада,•	
Средства и опрема за личну заштиту се морају •	
користити у току рада и без њих се не сме започети 
рад,
Средства и опрема за личну заштиту се морају •	
редовно одржавати и држати у исправном стању,
Није довољно водити рачуна само о својој •	
безбедности. Мора се обратити пажња и на остале 
који се по било ком основу налазе у вашој близини,
Средства и опрему за рад користите на начин који је •	
прописан упуством произвођача.
Не радите послове који нису у саставу послова •	
за које сте распоређени и за које нисте стручно 
оспособљени, односно за које не постоје докази о 
стручној оспособљености,
Наредбе и упуства непосредних руководиоца у •	
вези са обезбеђењем сигурног извршења радова се 
морају спроводити у целости,
Пооштрене су опште контроле код повреда на раду. •	
У пракси су присутни случајеви у којима је покренут 
поступак надокнаде трошкова лечења због повреда 
од лица која су повређена,
Радно место и радна околина мора стално бити •	
уређена на начин који пружа потпуну безбедност за 
запослене и друга лица. Недостаци и промене које 
могу угрозити безбедност се морају евидентирати 
и са истим обавезно упознати непосредног 
руководиоца,
Опрезно код распоређивања радника и обављања •	
послова:
у близини ротирајућих делова, при раду на висини 
и у дубини, при раду у рововима, раду са судовима 
и инсталацијама под притиском, при раду у 
срединама са хемијским и биолошким штетностима, 
при радовима на високонапоснким постројењима и 
средствима са унутрашнјим транспортом.
Прописане су обавезе чешће контроле запослених •	
на утицај алкохола и исте ће се редовно вршити,
Одредбе донетих аката којима се уређује и спроводи •	
заштита на раду у Предузећу се морају спроводити,
Одељење заштите на раду је потпуно спремно •	
за сарадњу са свим запосленима и за пружање 
неопходне помоћи ради инплементације свих 
прописаних обавеза и утврђених задатака у акту о 
процени ризика,
Упозоравамо непосредне руководиоце да је повећана •	
одговорност за случајеве када се деси повреда на 
раду. Свака повреда се мора пријавити најкасније у 
року од 24 сата од тренутка повређивања надлежној 
инспекцији рада путем интерног обрасца на факс 
број 021-421-785. Факс је у функцији 24 сата 
дневно.
Сви ризични послови се морају обављати уз •	
непосредни непосредни  надзор и учешће 
непосредног руководиоца који је истовремено дужан 
одељењу заштите на раду у Предузећу доставити 
пријаву о почетку радова,
Неопходно је упутити једно опште упозорење свим •	
запосленима без обзира на послове које обављају:



11

ИНТЕРВЈУ МИЛЕНКО ЗУБИЋ
ЛИЧНА КАРТА

„Опрезно код извршавања радних задатака. Врло 
оштре казнене мере су прописане одредбама Закона 
за све запослене и не дозволите да будете део сусдког 
спора“

 После кратких упозорења која се односе на 
све запослене очекујемо да ће се број повреда на раду 
постепено смањивати. У протеклом периоду ове године 
број повреда је порастао за 35% што је скренуло пажњу 
надлежне инспекције која је недавно била у контроли 
и наложила примену мера које су предвиђене актом о 
процени ризика. Законом је прописана обавеза када 
се мора извршити измена акта о процени ризика (чл. 
13. став 2.). Изменом акта о процени ризика се морају 
прописати додатне мере којима се обезбеђује постепено 
смањење броја повреда  до потпуне елиминације.

 Дакле, новим додатним мерама се уводе обавезе 
за запослене и непосредне руководиоце. Исте се морају 
примењивати и стално контролисати. На овај начин 
се стварају додатне обавезе које досадашње навике 
каналишу у правцу све веће контроле и строге примене 
процедуре рада.

 Шта можемо рећи о нашем донешеном акту о 
процени ризика?

 Сам садржај акта је дефинисан Правилником. 
Испоштовали смо све елементе који морају бити 
садржани у акту о процени ризика. Сагледавајући 
целокупну организацију Предузећа одлучили смо се 
за примену општепризнате КИНИ методе уз примену 
неких елемената прописаних у стандарду ОХСАС 8001. 
поред многобројних података које смо користили, а који 
представљају резултате неких испитивања, за израду акта 
смо користили разна упуства произвођача за поједина 
средства, резултате спроведене анкете путем упитника 
који су скоро сви запослени попунили и доставили, а 
за нека радна места смо посебно водили разговоре са 
непосредним руководиоцима.

 Са самим садржајем и резултатима који су 
саставни део акта можемо бити задовољни. Могло је 
сигурно и боље за шта нам је било неопходно време 
које нажалост нисмо имали  због рока који је наложила 
надлежна инспекција рада. Током процењивања 

ризика, критеријум нам је био јединствен и без било 
какве предрасуде. Нисмо били оптерећени било чијом 
сугестијом, а и коначан броја радних места са повећаним 
ризиком нам није био циљ. Напротив, били смо врло 
флексибилни у оцењивању опасности и штетности што 
је довело до тога да смо нивоом квалитета нашег акта 
веома задовољни.

 Обрадили смо 331 радно место од чега је 24 
радна места у категорији ризика на који треба применити  
мере смањења или довођења ризика на прихватљиву 
меру а 121 радно место је у категорији ризика на који 
треба обратити пажњу како би се држао на том нивоу 
или евентуално смањио. Осталих 186 радних места су 
без ризика односно са ризиком који не захтева посебну 
пажњу.

 У поређењу са предузећима са приближним 
бројем запослених и идентичним радним местима 
приметно је да је код нас број радних места са повећаним 
ризиком и ризиком на који треба обратити пажњу знатно 
већи. Објективним оцењивањем опасности и штетности 
на радном месту и у радној околини долазимо до реалног 
броја радних места са повећаним ризиком што има 
вишеструке предности:

препознаје се потреба већег ангажовања свих - 
запослених у спровођењу мера заштите на раду,
у зависности од ангажованости запослених - 
очекујемо мањи број повреда на раду а самим тим 
и ређе контроле надлежне инспекције рада па и 
заштите запослених од евентуалних санкција,
биће елиминисана потреба за изменом акта о процени - 
ризика и његова верификација и признавање при 
доношењу новог Закона о обавезном осигурању 
од повреда на раду, професионалних оболења и 
оболења у вези са радом,
створиће се услови за управљање ризицима- 

Дакле, створени су сви предуслови за једну 
квалитетнију и ефикаснију заштиту на раду а за њену 
реализацију неопходно је учешће свих запослених јер 
нас на то приморава и Закон који је врло рестриктиван.

Шеф оделења заштите на раду
Драгослав Радисављевић

С И Н Д И К А Т

ИНТЕРВЈУ МИЛЕНКО ЗУБИЋ
ЛИЧНА КАРТА

Миленко Зубић рођен је 1966. године у Зрењанину.  
Факултет Техничких наука уписује 1985. године од 
када и живи у Новом Саду. Дипломирао је на одсеку 
Електротехника. У јуну 1999. године запошљава се у 
ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад. До сада је био 
распоређен на радним местима инжењер за информатику, 
самостални стручни сарадник за информационе 
технологије, а од јуна прошле године постављен је на 

место шефа Одељења „Обрачун и наплата“. 
У октобру 2008.године када је покренута иницијатива 

за опозив дотадашњег синдикалног руководства, Миленко 
Зубић, након предлога колега из више изборних јединица 
прихвата да буде кандидат на листи за избор председника 
Синдикалне организације на изборима 16. децембра 
2008. године.  На којима је како се касније испоставило 
и изабран за председника Синдикалне организације. 
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М и н и с т а р с т в о 
рада и социјалне 
политике 22. априла 
2009.године издаје 
решење о променама 
у нашој синдикалној 
организацији од када је 
под редним бројем 2382 
Милеко Зубић уписан у 
Регистар као овлашћено 
лице за заступање 
и представљање 
Синдиката запослених 
у комунално-
стамбеној делатности- 
ЈКП „Водовод и 
канализација“ Нови 
Сад.

 Као председник 
Синдикалне организације у будућим активностима за 
основни циљ поставља заштиту радничких права. Сматра 
да највећи део времена треба посветити остварењу тог 
циља, а мањи део осталим потребама радника (прославе, 
летовања, рекреација итд). Иако је то лакше рећи него 
остварити у данашње време и мисли да је потребно 
концентрисати се на следеће:

обезбедити јединство свих чланова у Синдикату- 
појачати сарадњу са осталим сродним синдикалним - 
организацијама у Србији како би били масовнији у 
заштити својих права
на време пратити све предлоге промене Закона - 
који се тичу радника и тражити активно учешће у 
предлагању тих аката
успоставити редовне контакте са послодавцем и - 
Оснивачем нашег Предузећа и тако обезбедити 
равноправан статус у будућем времену
о свим важним питањима обавештавати све чланове - 
Синдиката и кроз разговоре и анкете формирати 
заједничке ставове
стално захтевати максималну заштиту на раду, - 
плаћено осигурање од повреда и трошкове лечења 
за све раднике
бити спреман да се организује озбиљан штрајк у - 
Предузећу у случају покушаја власти да нам одузму 
до сада стечена права

О проблемима које тренутно имамо каже:
-   плате које примамо су ограничене одлуком Владе 

Републике Србије. Заједно са другим комуналцима треба 

да тражимо да зараде 
прате барем повећање 
трошкова живота у 
току године, јер ћемо 
у супротном доћи у 
ситуацију да оне нису 
„замрзнуте“ већ да се 
реално смањују
-  тема приватизације 
комуналних предузећа 
је већ начета. Ја се 
слажем са онима који 
сматрају да Водоводи 
у великим градовима 
требају да остану у 
већинском власништву 
локалне самоуправе. 
То је према мени и у 
интересу Града Новог 

Сада и свих грађана. Наша је обавеза да домаћинским 
односом према нашем Предузећу остваримо добру 
позицију у Граду, а  самим тим и сопствену добру 
позицију на пословима које обављамо
-    Појединачни колективни уговор  је „кичма“ нашег 

статуса у ЈКП „Водовод и канализација“. Најважније је 
да он буде примењив у пракси. То значи да оно што се 
стави на папир буде реално и да сви чланови тог Уговора 
могу да се примене, а да то не угрози ни статус радника а 
ни положај Предузећа у коме желимо да радимо.

-  Међуљудски односи - није исто када се на посао 
долази намргођен, љут или расположен. Последњих 
година атмосфера у Предузећу је погоршана и мислим 
да је тога свесна већина радника. Ја сам се и до сада 
трудио да са колегама створим бољу радну атмосферу и 
жеља ми је да и на том плану дође до побољшања, каже 
Зубић.

На крају разговора Миленко Зубић износи и своје 
имовинско стање. Живи у двособном стану на Новом 
насељу са женом и двоје малолетне деце. Жена је 
запослена на Универзитету у Новом Саду и не планира 
да мења посао као ни он. У власништву има један ауто 
Шкода Фабиа 2001. годиште.

Председник Синдикалне организације ЈКП „Водовод 
и канализација“ , Миленко Зубић позива све чланове да 
активно учествују у раду наше Синдикалне организације 
и да преко својих изабраних представника или директно 
на састанцима Одбора Синдиката помогну да се дође до 
бољих решења и да тако сигурније пребродимо садашњу 
економску кризу и друштвену ситуацију у држави.


