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СЛЕДЕЋА ГОДИНА МОГЛА БИ 
БИТИ ИСТОРИЈСКА

- Колико сте задовољни годином која је 
прошла?

- Никад не можеш бити задовољан, јер 
колико год да урадиш увек мислиш да можеш 
више. Генерално гледано са финансијске тачке 
гледишта, ова година је добра због финансијске 
стабилизације, што је јако важна ствар јер фирма 
која није финансијски стабилна она не може да 
уради ништа. Важно је спровођење наше ценовне 
политике, јер фирма чији крајњи производ - а то 
су  наше услуге - ако није вреднована како треба, 
то је такође основа за нефункционисање фирме. 
Са те стране смо такође постигли јако много. 

Са стране наших услуга ми смо имали 
само један проблем, да се није појавила она 
прича о црвима, о жутој води, година би 
прошла перфектно као што је и текла до првог 
августа и, на жалост, кроз те приче ми смо били 

И Н Т Е Р В Ј У

Бранко Бјелајац, директор ЈКП „Водовод и канализација“

СЛЕДЕЋА ГОДИНА МОГЛА БИ 
БИТИ ИСТОРИЈСКА

присиљени да радимо много ствари које нисмо 
требали урадити које су пореметиле наш систем, 
док ми сви знамо да је наша вода исправна. 
Појављивало се замућење и раније али је било 
спорадично, међутим сад се појављује у већем 
броју али и то није велики проблем да се не диже 
на ону тачку која не би требало да буде.

Што се тиче саме организације рада целе 
фирме, суштина сваке организације је да се људи 
у својој фирми понашају као и у својој кући, да 
покушавају да штеде где год могу, да пазе и да 
раде колико год могу, али са свешћу да раде за 
себе а не за неког другог.

Ако је твоја фирма добра добро је и 
теби, ако је фирма лоша - лоше је и теби, без 
обзира ко њоме руководи и без обзира на било 
каква кадровска решења. Када људи тако буду 
размишљали - а надам се да ће једнога дана да 
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схвате да се времена мењају - ово нису ни 
седамдесете ни осамдесете, већ две хиљадите 
и да су услови пословања, односа према послу, 
односа Града према фирми и фирме према Граду 
– све је то потпуно другачије. 

У том погледу смо ми све више препуштени 
сами себи и сналажењу и нашој визији развоја 
фирме, јер имамо срећу да је доста јавних фирми 
у нашем граду у веома тешком проблему, а ми 
смо те проблеме избегли и за идућу годину се 
надам да ће у стратешком погледу бити веома 
значајна. 

У финансијским улагањима, Водовод би 
требао - и то је први пут у историји - да од својих 
средстава у капиталне инвестиције уложи дупло 
више него сам град. Нас седамсто, колико нас 
има запослених, постојимо због 400 хиљада 
људи, а не постоје тих 400 хиљада људи због 
нас 700. 

Све оно што добијемо од грађана - јер 
Водовод није и не сме бити профитна фирма 
-  него све што добијеш од услуга што ти 
грађани дају, ти мораш њима да вратиш кроз 
објекте, мрежу, одржавање и зато је то важно 
да то показујемо, јер неће то радници осетити 
на платама али хоће у значају фирме, а преко 
значаја и угледа фирме сутра можеш тражити и 
веће плате. 

 - Кад причамо о стратешком развоју, 
следеће године ћемо вероватно добити 
стратешког партнера? 

- Ја обилазим фирму да објасним причу о 
стратешком партнерству, јер постоје разне приче 
о томе које немају везе са истином. 

Стратешки партнер је нешто што ми 
треба да тражимо као помоћ да стабилизујемо, 
организујемо и модернизујемо фирму и то је 
функција стратешког партнерства. 

Пошто ја знам да се многи људи на основу 
искуства у Србији  боје приватизације мора се 
рећи да стратешко партнерство управо јесте 
заштита од приватизације. Фирма ће и даље 
остати градска и када се направи уговор на 20 
или 25 година - ти си за то време заштићен од 
‘’ сурове приватизације ‘’ коју су многе фирме 
доживеле. 

Ми ћемо на тај начин избећи судбину многих 
фирми коју су је доживеле сада, а вероватно ће 
је многе доживети и касније. 

 -Губитак посла је оно чега се људи највише 
плаше, да ли се зна нешто о намерама будућег 

стратешког партнера на том пољу? 
- На том пољу целокупни однос стратешког 

партнера и Града, а самим тим стратешког 
партнера и Водовода, ће бити јасно формулисан 
у уговору. Пошто ће тај уговор усвајати 
Скупштина града он ће бити потпуно јаван, сви 
људи ће знати шта пише у том уговору. Једна од 
ставки тог уговора ће бити кретање радне снаге, 
број радне снаге и услови, не отпуштања него 
решавања евентуалног технолошког вишка, као  
и превременог одласка у пензију где ће јасно 
писати у том уговору. 

Пре тендера ће се знати шта ће бити 
услови, колике ће бити отпремнине, који ће бити 
поступак да се смањи број радне снаге, с тим 
што ни у ком случају неће бити отпуштања. 

То ће бити систем да људи којима недостаје 
неколико година до пензије - а има их доста и 
наша фирма је стара - ће се откупљивати стаж 
по знатно повољнијим условима него што су 
законске од 200 еура по години стажа и на тај 
начин ће се отварати простор да се запосле нови 
људи, јер је чињеница да ми имамо недостатак 
младе радне снаге и не можеш их запослити ако 
не отворимо радна места.

Један део радника ће да оде или у пензију 
или уз отпремнине и нико неће бити присиљен 
да оде.

Тако ће бити у уговору јер баш код тог 
стратешког партнерства, једино се ту и праве 
озбиљни социјални програми. 

Страх може да постоји само код оних људи 
који ништа не раде. 

Разлика ће бити у томе да ће се морати 
побољшати дисциплина што је у интересу свих 
нас. 

 - У смислу самог система, његовог развоја, 
што водоводног што канализационог, постоје 
четири пројекта за које се конкурисало код 
Европске инвестиционе банке. То су градња 
Фабрике воде на Петроварадинској ади, новог 
резервоара на Штранду, доградња ППДВ-а 
озонозатором и гау филтрима и канализациони 
колектор у Улици Косте Шокице. Шта се 
дашава са тим?

О томе се још ништа не зна, јер је Република 
одредила свој део посла и дала је републичка 
скупштина гаранцију да се иде у тај кредит, али 
се и даље не иде, иако се са тим новцем морају 
направити важни објекти који нама гарантују  
количину прерађене воде и квалитет воде што је 
ужасно важно за нас. 
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Нарочито квалитет воде, јер је то једина 
ствар коју ми, у дужем периоду, ником не можемо 
да гарантујемо са оваквом технологијом. 

Због неких неспоразума са Нишем, Нови 
Сад још није добио тај кредитни аранжман иако 
је процедурално све завршено.

На крају и ако не се не раелизује кредит 
са ЕИБ-ом преко Града, реализација та четири 
пројекта биће обавеза будућег стратешког 
партнера, и једино је лоше то што губимо 
време. 

 - Још једна ствар од приоритета је 
заштита изворишта. Недавно је Институт 
„Јарослав Черни“ у Београду завршио студију 
проширења постојећих зона санитарне 
заштите. Шта ће бити урађено на том пољу?

- То је поново једна општа прича. Ми смо 
урадили оно што је био наш предлог, а то је зона 
заштите и на тај начин да покушамо да утичемо 
на све друге структуре - градске, покрајинске, 
републичке - да схвате и да се целокупна та 
подручја прогласе зонама најстроже санитарне 
заштите и дају на коришћење Водоводу и да 
било каква активност на том подручју буде 
забрањена. Ја сам лично мало скептичан на 
брзину реаговања свих ових институција које 
сам набројао, иако је то неопходност. 

Оно што ми можемо и морамо прво да 
обезбедимо, надам се идуће године, је да 
ћемо кренути у обезбеђивање наших објеката. 
Стварно је јако лоше да наши објекти попут 
бунара, фабрике воде, резервоара који би требали 
бити обезбеђени као најтајнији и најважнији 
војни објекти су апсолутно необезбеђени, тако 
ћемо следеће године морати да издвојимо један 
део средстава и то у десетинама милиона и да 
кренемо бар у прву фазу заштите, прво тих 
изворишта и резервоара и фабрике воде а после 
и других објеката. Е сад, то ће трајати неколико 
година из простог разлога што то тражи јако 
много новаца. 

- У инвестиционом смислу, које ће бити 
највреднији послови у току следеће године? 

 - Водовод ће да уложи око 900 милиона, 
град око 400 милиона, пошто ће тежиште бити 
на обезбеђивању количине воде регенерацијама 

и новим системом дренова на бунарима. Велике 
послове ћемо радити у реконструкцији и 
изградњи водоводне и канализационе мреже, 
где ће се уложити много новаца и где ће 
бити покривени сви делови града и урбани и 
приградска насеља, сем Ветерника и Футога јер 
су они међу последњима добили канализацију 
тако да имају најмлађу мрежу и ту нема великих 
интервенција, сем оних делова који је још увек 
немају јер су илегални.

У сваком случају покриће се са изградњом и 
Каћ у потпуности, делови Клисе, јужног Телепа, 
канализација у Петроварадину где је нема. 

Кренућемо и са мењањем канализационе 
мреже на Лиману 1 да би решили проблем 
микробиолошког загађења Штранда и да га 
вратимо у функцију, а то не може док се не 
реконструише канализациона мрежа на Лиману 
1 која је у катастрофалном стању и то ће тражити 
много новаца, али идуће године почећемо са 
Јиричековом  радове. 

Још је важно за раднике, наша синдикална 
организација је финансијски стабилна и далеко 
боље стојимо од осталих синдиката и људи то 
треба да препознају и схвате и то све мора бити 
са мером. 

Довољно је да прочитају појединачни 
колективни уговор и упореде га са градским; 
повољнији је за раднике у разним сегментима 
од других. Град неће да потпише јер од нас 
тражи да изједначимо услове као и градски који 
је неповољнији за раднике, ми покушавамо, да 
председник синдиката и ја да сачувамо неке боље 
услове који се тичу обрачуна плата, отпремнина, 
љубиларних награда која су директно везана за 
социјална давања и финансијски статус радника 
који су код нас повољнији и сада је свима јасна 
прича о синдикату која се вртела последње две 
године. 

Желео бих на крају да најавим да ће у 
идућој години коначно, после три године, доћи 
и до повећања плата за пројектовану стопу 
инфлације тј. највероватније у два наврата, 
збирно до осам одсто.

Поред тога, пожелео бих нам свима сретну 
и успешну 2011. годину, да нам и приватно и 
пословно донесе много успеха и задовољства.

Разговор водио: Д.Сантрач

пословно донесе много успеха и задовољства.
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СПОРАЗУМ ЈАВНИХ 
ПРЕДУЗЕЋА У ИНТЕРЕСУ 

ГРАЂАНА

ПОТПИСАН УГОВОР СА 
КОНСУЛТАНТСКОМ КУЋОМ 

ЦСП

5

Након спроведеног 
рестриктивног поступка 
избора консултантске куће која 
треба да предложи најбољи 
модел увођења стратешког 
партнера у „Водовод и 
канализацију“, потписан је 
уговор са консултантском 
кућом ЦСП из Берлина.

CSP Consult and 
strategy (ЦСП) је независно 
консултантско предузећа које 
је, са седиштима у Немачкој и југоисточној 
Европи, годинама успешно присутно на 
тржишту.

На тржиштима у транзицији, ЦСП саветује 
општине и јавна предузећа при реструктурирању 
и оптимизацији свога пословања. 

Од 2002. године ЦСП делује у Србији. 
Активности у региону се развијају преко ЦСП 
д.о.о. који има канцеларије у Београду и Новом 
Саду.

У нашој земљи, ЦСП је већ успешно 
обављао различите послове за Град Нови Сад, 
Град Зрењанин, Нафтну Индустрију Србије, а у 

Немачкој за градове Дуисбург, Есен 
и бројне друге локалне самуоправе и 
предузећа. 

Више информација о ЦСП-у 
могуће је пронаћи на Интернет 
страници - www.consult-strategy.de

Посао консултантске куће биће 
да сними постојеће стање у нашем 
предузећу и предложи најбољи 
модел остваривања јавно – приватног 
партнерства. 

Поред тога, ЦСП ће дефинисати 
дугорочне циљеве развоја ЈКП „Водовод и 
канализација“, јасно дефинисати дугорочне 
обавезе будућег стратешког партнера у погледу 
инвестиција, припремити међународни тендер 
за избор стратешког партнера и предложити 
Граду Новом Саду одлуке које је неопходно у 
том процесу донети.

Време предвиђено уговором за реализацију 
тог посла је шест месеци, када ће консултантска 
кућа изнети свој предлог градским властима 
које ће, на основу те студије, донети одлуку о 
расписивању међународног тендера за избор 
стратешког партнера.

ПОТПИСАН УГОВОР СА 
КОНСУЛТАНТСКОМ КУЋОМ 

ЦСП
Немачкој за градове Дуисбург, Есен 
и бројне друге локалне самуоправе и 
предузећа. 

могуће је пронаћи на Интернет 
страници - www.consult-strategy.de

да сними постојеће стање у нашем 
предузећу и предложи најбољи 
модел остваривања јавно – приватног 
партнерства. 

Д.Сантрач

Половином децембра, у име Града 
Новог Сада Градоначелник Игор Павличић 
потписао је Протокол о сарадњи са ДОО 
„Електровојводина“- „Електродистрибуција 

Нови Сад“ коју заступа директор Мирко 
Мајсторовић, ЈКП „Водовод и канализација“ 
кога заступа директор Бранко Бјелајац, 
ЈП „Завод за изградњу града“ кога заступа 

С А Р А Д Њ А

СПОРАЗУМ ЈАВНИХ 
ПРЕДУЗЕЋА У ИНТЕРЕСУ 

ГРАЂАНА

расписивању међународног тендера за избор 
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директор Борислав Новаковић, ЈКП „Пут“ 
кога заступа Радуловић Драган, ЈКП 
„Новосадска топлана“ кога заступа директор 
Владимир Јелић, ЈКП „Градско зеленило“ 
кога заступа директорица Наташа Рашета и 
ЈКП „Информатика“ кога заступа директор 
Зоран Делић. 

Представници ДП „Нови Сад Гас“, иако 
су били позвани, нису се појавили.

- Велико ми је задовољство што смо 
сагласни да унапређивањем међусобне 
сарадње побољшамо ефикасност рада 
јавних предузећа и тиме побољшамо 
функционисање целог града. То ћемо 
постићи благовременом и координираном 
реализацијом инвестиционих и 
инфраструктурних пројеката на територији 
Града. На тај начин биће остварена већа 
ефикасност и бржа реализација послова 
од чега ће имати корист сви Новосађани – 
рекао је том приликом градоначелник Игор 
Павличић и додао да ће се потписивањем 
овог протокола постићи и ниже цене такси 
које грађани плаћају јавним предузећима.

Потписници протокола су се обавезали на 
сарадњу приликом израде својих годишњих 
програма пословања и инвестиционих 
планова, као и да врше редовно годишње 
међусобно усклађивање приликом њихове 
реализације.

Према речима директора Бранка 
Бјелајца, потписивањем Споразума преузета 
је обавеза да се заједнички сарађује код 
наших програма и да се они усклађују. Биће 
тешко тај део превести у праксу, али треба 
покушати, каже Бјелајац.

Али оно што може одмах сутра да се 
примењује јесте да грађанима појефтинимо 
цену свих прикључака, из простог разлога 
што цене наших сагласности које грађани 
плаћају дижу ту цену за скоро 50.000 динара, 
наглашава Бјелајац.

Протоколом ћемо регулисати да једни 
другима сагласности наплаћујемо само 
1.000 динара и ово је правац којим треба 
сви да идемо, рекао је директор „Водовода 
и канализације“ и додао : „ Ако потпишемо 
ми, зашто не би потписао Гас (који је 
најскупљи), ПТТ Србије... Ја лично мислим 
да ће бити јако тешко натерати Гас, који носи 

малтене пола цене, да потпише али нека они 
онда објашњавају зашто неће грађанима 
да изађу у сусрет и зашто један папир 
наплаћују 25.000 динара, једино по основу 
што му се може, јер  онда ми не можемо да 
дамо прикључак ако они не дају папир.“ 

Данашња прича је у једну руку и 
морални апел на остале директоре и друга 
јавна предузећа да ослободе грађане намета 
који је стварно бесмислен, закључује 
Бјелајац.
који је стварно бесмислен, закључује који је стварно бесмислен, закључује 

6



77

ЈЕСЕЊИ ИНВЕСТИЦИОНИ 
ЦИКЛУС

И Н В Е С Т И Ц И Ј Е

ЈЕСЕЊИ ИНВЕСТИЦИОНИ 
ЦИКЛУС

Половином новембра су почели, и за десетак 
дана су завршени, радови на канализационој 
мрежи улице Двор у Сремској Каменици вредни 
милион и по динара. 

Циљ ових радова био је решавање 
проблема који су се појављивали приликом 
високог водостаја у Дунавској улици у Сремској 
Каменици, у коју се сливала дунавска вода због 
неадекватног прикључка старе канализационе 
мреже на испуст у бедему који штити Каменицу 
од Дунава.

Убрзо после тога почели су радови на 
реконструкцији водоводне и канализационе 
мреже у Улици Милана Ракића вредни 4 и по 
милиона динара, као и радови на реконструкцији 
водоводне мреже у Улици Облачића Рада вредни 
два милиона и седамсто хиљада динара.

По пристизању комплетног материјала, 
почеће радови на спајању магистралног 

колектора канализације у Каћу са новосадском 
канализационом мрежом, односно црпном 
станицом Север 4. 

Ова инвестиција вредна 120 милиона 
динара, омогућиће почетак градње секундарне 
канализационе мреже у Каћу, тако да се може 
очекивати да ће већ на пролеће наредне године 
прва каћка домаћинства бити прикључена на 
канализациони систем. 

Тиме ће бити решен вишедеценијски 
проблем са честим плављењем септичких 
јама због високог нивоа подземних вода у том 
месту што је стварало еколошки и потенцијално 
здравствену опасну ситуацију.

У току су припремни радови и набавка 
материјала за реконструкцију канализационе 
мреже у сливу Војвођанске улице у Новом 
Саду (Војвођанска, Улица Вере Павловић, и део 
Пушкинове улице од Булевара Цара Лазара до 
Војвођанске) у дужини од 750 метара. 

колектора канализације у Каћу са новосадском 
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ЗАВРШЕН ЕЛАБОРАТ О 
ПРОШИРЕЊУ ЗОНА САНИТАРНЕ 

ЗАШТИТЕ

ЗАВРШЕН ЕЛАБОРАТ О 
ПРОШИРЕЊУ ЗОНА САНИТАРНЕ 

ЗАШТИТЕ

Поред тога биће рекоструисан и део 
водоводне мреже и кућних прикључака у 
Војвођанској улици, а укупна вредност радова 
је око 53 милиона динара.

До краја године биће покренути радови 
на хидроизолацији два бунара на изворишту 
Петроварадинска ада, као и на санацији три 
бунара на истом изворишту.

У истом периоду биће набављени и нови, 
прохромски дренови вредни 60 милиона динара 
који ће бити уграђени у бунаре на нашим 
извориштима како би се повећала количина 
добијене сирове воде и обезбедила дуготрајност 
бунара.

Институт „Јарослав Черни“ у Београду 
завршио је прошлог месеца рад на елаборатуо 
проширењу зона санитарне заштите на 
извориштима Ратно острво и Петроварадинска 
ада. 

Будући да нови Закон о водама и нови 
Правилник о начину одређивања и одржавања 
зона санитарне заштите изворишта дозвољавају 
да се зонирају и планирана проширења 
изворишта (већ постоји пројектна 
документација), пружа нам се прилика да 
прогласимо скоро цело извориште „Ратно 
острво“ за зону непосредне заштите. Ово је 
веома значајно за Предузеће због тога што се 
на поменутој локацији предвиђа извориште 
инфилтрационог типа, разуђено по терену. 
Такође, то  је одлична прилика да заштита 
изворишта буде у „нашим рукама“, али је и 
велика обавеза и одговорност. 

Елаборати о зонама санитарне заштите 
изворишта су од нарочитог значаја за пословање 
ЈКП „Водовод и канализација“. Они садрже 
предлог зона санитарне заштите, са смерницама 
за заштиту квалитета воде. Када зоне постану 
валидне и правоснажне, постају једини основ 
Предузећу за заштиту изворишта. У суштини, 
тада брига о извориштима, по закону, пада на 

И З В О Р И Ш Т А

Д.Сантрач
добијене сирове воде и обезбедила дуготрајност 
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УВОД У ХАЦЦП

терет Граду. ЈКП „Водовод и канализација“ се 
за све уочене проблеме обраћа одговарајућим 
градским (и покрајинским) институцијама. 
На овај начин се могу ангажовати санитарна 
инспекција, водопривредна инспекција, 
одговарајуће градске инспекције, комунална 
полиција. Припремила:М.М.

Директна надлежност ЈКП „Водовод и 
канализација“ остаће физичка заштита у зони 
непосредне заштите изворишта, која обухвата 
непосредну околину физичког објеката који је у 
склопу система црпљења воде.  

У В О Ђ Е Њ Е  Н О В И Х  С Т А Н Д А Р Д А

УВОД У ХАЦЦП
ХAЦЦП систем је још шездесетих година 

XX века постао признат као међународни систем 
за производњу безбедне хране. Такође, Светске 
здравствена организација (WHO) усвојила га је 
као најефикасније средство за контролу болести 
изазваних храном.
ХАЦЦП је од изузетног значаја за безбедност 
хране јер има за циљ да осигура производњу 
и промет здравствено сигурне хране. Његова 
примена је широко распрострањена у свету, док 
је у Европској унији законски обавезујући од 
2004. године директивом Савета Европе (Coun-
cil Directive 93/43/EEC).

Примена ХАЦЦП система је постала 
законска обавеза и у Србији на основу Закона 
о ветеринарству (Сл. гласник РС бр. 91/2005) 
и Закона о безбедности хране (Сл. гласник РС 
бр. 41/2009).

Примена ХАЦЦП система није ограничена 
само на велика производна предузећа и 
комбинате, већ се ефикасно може увести и у 
средња и мала предузећа, задруге, хотеле и 
ресторане, предшколске установе у којима је 
безбедност хране од изузетног значаја.

Значење ХАЦЦП система?

ХА•  представља анализу ризика, односно 
идентификацију опасности у свакој фази 

производње хране и процену значаја тих 
опасности по људско здравље.
ЦЦП•  (критичне контролне тачке) представљају 
фазе у производњи у којима се може спречити 
или елиминисати ризик по сигурност хране 
или његов утицај свести на прихватљив ниво.

ХАЦЦП је систем управљања који се 
односи на безбедност хране кроз анализу и 
контролу различитих биолошких, хемијских 
и физичких опасности, почевши од пријема 
сировина, складиштења, руковања, припремања 
хране, дистрибуције и конзумирања крајњег 
производа.

ХАЦЦП систем је прилагођен различитим 
прехрамбеним производима и свим фазама у 
поступку производње и фазама руковања – “од 
њиве до трпезе”.

непосредну околину физичког објеката који је у 
склопу система црпљења воде.  
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ХАЦЦП систем се заснива на седам 
принципа:

Сачињавање листе свих могућих опасности, • 
спровођење анализе ризика и дефинисање 
контролних мера.
То је ниво у процесу производње на којем се • 
може применити контрола у циљу спречавања, 
елиминације или свођења те опасности на 
прихватљиву меру.
Минималне односно максималне вредности за • 
сваку контролну тачку за биолошке, хемијске 
или физичке опасности.
Надгледање критичних контролних тачака.• 
Успостављање корективних мера које требају • 
бити предузете када ЦЦП није под контролом.
Верификују се процедуре ради потврђивања • 
делотворности ХАЦЦП система.
Одржавање записа и докумената.• 

Помоћу ХАЦЦП система идентификују 
се и контролишу здравствене опасности које 
представљају ризик за безбедност хране. Његове 
главне карактеристике су да је научно заснован, 
делује превентивно, користи анализу ризика 
за смањење или елиминисање опасности, 
систематичан је, документован и проверљив.

ХАЦЦП није самосталан систем. Кохерентан 
је са:

Стандардним Оперативним Процедурама • 
(СОП)
Јасним одговорностима• 
Документацијом• 

Предуслови за ХАЦЦП систем
Добра процесна пракса (GPP)• 
Добра хигијенска пракса (GHP)• 
Добра произвођачка пракса (GMP)• 

ПРЕДНОСТИ ПРИМЕНЕ ХАЦЦП 
СИСТЕМА

Побољшава контролу процеса везаних за • 
храну;
Редукује појаве болести изазваних са храном;• 
Осигурава снабдевање становника здравствено • 
сигурним прехрамбеним производима;
Омогућује испуњење захтева законске • 
регулативе и ефикаснији инспекцијски надзор;
Стална преданост предузећа у континуалном • 
само-оцењивању па тиме и само-
побољшавању;
Омогућава ефективнији и ефикаснији рад • 
прехрамбених предузећа;
Помаже као доказ при жалбама и тужбама;• 
Боља искоришћеност ресурса;• 
Омогућава ефикасно увођење нових • 
технологија и производа;
Мере следљивости и безбедности које смањују • 
грешке у раду.

Целокупан процес увођења тј. развијања 
и имплементације ХАЦЦП система се мора 
добро испланирати и захтева координацију 
консултаната, руководства и запослених у 
предузећу. За ЈКП “Водовод и канализација” 
Нови Сад, значајно је да се под појмом хране 
подразумева и вода за пиће. 

У члану 4 - Значење појмова пише: “Вода 
за пиће јесте вода у оригиналној амбалажи и 
вода за јавно снабдевање становништва”.

Из тог разлога, директор   ЈКП “Водовод и 
канализација”  Нови Сад, је именовао ХАЦЦП 
тим чији је задатак да  отпочине поступак 
имплементације  ХАЦЦП система као система 
за осигурање безбедности  у свим фазама 
производње воде за пиће као и подизање 
хигијенских услова на свим објектима 
сектора Водовод на виши ниво.

Задатак ХАЦЦП тима је да изврши 
анализу свих опасности: физичких, хемијских, 
биолошких и микробиолошких и да дефинише 
ХАЦЦП план за следеће подручје примене: 
Вода за пиће /од момента црпљења и 
пријема сирове воде, прераде сирове воде и 
дистрибуције воде за пиће/

ХАЦЦП тим је у следећем саставу:
1. Татјана Симчин – вођа ХАЦЦП тима - 
самостални инжењер за прераду
Служба “Производња и дистрибуција воде“
2. Мирослав Јелечанин – члан ХАЦЦП тима – 
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руководилац Службе “Производња 
и дистрибуција воде”
3. Љиљана Јокић - члан ХАЦЦП 
тима - Самостални инжењер за 
прераду - Служба “Производња и 
дистрибуција воде“
4. Стеван Марић - члан ХАЦЦП 
тима - самостални инжењер - 
Одељење “Оперативна припрема”
5. Наташа Остојић - члан ХАЦЦП 
тима - инжењер Одељења 
“Оперативна припрема”
6. Милица Тапавица Томић - 
члан ХАЦЦП тима – самостални 
микробиолог Служба 
“Лабораторија”
7. Златко Арваји - члан ХАЦЦП 
тима - руководилац Одељења 
“Менаџмент информациони 
систем”
8. Ирена Лакета - члан ХАЦЦП тима - 
самостални хемичар- Служба “Лабораторија”
9. Зорица Фењац - члан ХАЦЦП тима - 
самостални биолог- Служба “Лабораторија”
10. Ђорђе Мариновић – члан ХАЦЦП тима - 
стручни сарадник за људске ресурсе и систем 
квалитета - Одељење “Људски ресурси и 
систем квалитета”

11. Соња Мацакања - члан ХАЦЦП тима - 
самостални стручни сарадник за
људске ресурсе и систем квалитета - Одељење 
“Људски ресурси и систем квалитета”

Рок за примену овог закона је јун 2011. године.

Извор информација:
Соња Мацакања - Одељење “Људски ресурси и 

систем квалитета”
www.mobes.rs

КОРИСНА РАЗМЕНА 
ИСКУСТАВА

У С А В Р Ш А В А Њ Е

КОРИСНА РАЗМЕНА 
ИСКУСТАВА

На позив партнерске фирме Мерис 
из Београда наши запослени, Небојша 
Димитријевић и Адам Широки присуствовали 
су корисничком семинару на тему мерно 
регулационе опреме, који је одржан у Базелу у 
периоду од 24.10. - 30.10. 

Ово је београдска фирма са којом већ 
дуги низ година сарађујемо и користимо 
њихову опрему како у канализационом тако 
и у водоводном систему. Домаћин је била 
глобална компанија Endress+Hausser из Базела,  
а трошкове пута сносио је сам организатор овог 
семинара. Endress+Hausser је компанија која је 

11
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искључиво у приватном власништву а има преко 
осам и по хиљада запослених широм света и 
њихов годишњи промет је преко милијарду и по 
долара. 

На питање која је филозофија предузећа 
и како опстају на тржишту са толиким бројем 
запослених директор ове компаније одговара: 
“Ми смо тим”. Семинар је био мултинационалан 
и присуствовали су људи из читавог света а 

међу њима и Србија, и ми као представници 
новосадског Водовода и канализације. Концепт 
је био такав да смо пре подне имали едукативна 
предавања а у поподневним сатима организоване 
су посете и обиласци фабрика и постројења. 
Било је едукативно и поучно сагледати како 
функционише једна таква компанија и са 
аспекта организације рада и са аспекта саме 
технике. Највећи утисак оставила је свакако 
посета Базелској фабрици за прераду отпадних 
вода. Овом фабриком управља град Базел иако 
је сва опрема која се у њој налази власништво 
Endess+Hauser-а.

Фабрика за рециклирање отпадних вода у 
Базелу је замишљена за прераду атмосферске 
и фекалне канализације, а процес се одвија у 
неколико фаза. 

Довођење воде за прераду обавља се путем 
канализационих цеви или пражњењем септичких 
јама тј. цистерни које празне септичку јаму и 

које имају посебне терминале за испуштање 
канализације.

 Како наводе Широки и Димитријевић, тај 
систем се састоји од центрифугалног оцеђивача 
који је величине једног фудбалског игралишта 
и ту се врши механичко одстрањивање из 
канализације путем спиралних одводника и тзв. 
чешљева где већи део сирових материја буде 
одстрањен. 

Сирове материје се након тога пласирају 
и суше по природи (пластика, метал итд...). 
Остатак воде одлази у други процес који се 
зове коагулација где се третирају са одређеним 
хемикалијама да би се талог формирао а не 
прерађена вода  се одваја у посебан технолошки 
процес за прераду воде. 

У фази прераде биолошког талога даље 
иде сушење, хемијска анализа и одвајање по 
компонентама. Фабрика је изузетно велика, 
аутоматизована, заснована на потрошњи 
електричне енергије, која велика, али постоји 
економија у свему томе. У задњем ланцу 
технолошке прераде следи формирање чврстог 
горива, а нус продукт је барски гас који иде 
директно у топлану која је саставни део 
фабрике. 

Та топлана служи за загревање топле воде 
за даље конзументе у оквиру града Базела. Цео 
процес је вођен аутоматски и њиме се управља  

12
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Припремила М.Котур

преко рачунарских система и процесних 
рачунара са врло софистицираним мерачима 
и сондама. У самом врху  се налази командно 
контролни центар са неколико рачунара где 
диспечер управља и надгледа цео систем. Могу 
да кажем да ту има око 16 запослених у све 
три смене и није оптерећење у смислу радне 
снаге, каже Широки и додаје да је све чисто и 
контролисано и да не види разлог зашто једног 

дана Нови Сад не би могао да има једну такву 
технологију, била она базелска, париска или 
будимпештанска. 

“То је ствар опредељења али у сваком 
случају је идеално решење. Семинар је био врло 
поучан и све што смо чули и видели можемо 
применити у нашем предузећу и процесу 
рада, иако доста опреме коју производе ми већ 
поседујемо”, закључује Широки.
рада, иако доста опреме коју производе ми већ 
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УМЕЋЕ И ДОБРА ВОЉА НА 
ДЕЛУ

УМЕЋЕ И ДОБРА ВОЉА НА 
ДЕЛУ

 Служба “Машинско одржавање 
објеката” у сарадњи са Службом “Одржавање 
канализацине мреже”, је у јесењем периоду 
направила адаптацију постојећих система за направила адаптацију постојећих система за 

Адаптација на аутосливничарима Службе “Одржавање канализационе мреже”

Слика 1

пражњење на аутосливничарима (сл.1). 
Адаптација је подразумевала замену 

постојећих, табластих затварача ДН 100 
за пражњење са пнеуматским погоном, са 
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евентуалних казни за просипање терета по путу 
(сл.3).

 Адаптација је урађена на укупно пет 
аутосливничара. Набавна цена нових оргиналних 
табластих затварача износила би укупно 
400.000,00 дин, тако да је уградњом нових и 
прерађених пљоснатих затварача за предузеће 
постигнута уштеда од око    320.000,00 дин. 

14

Слика 2 Слика 3
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 ИЗВЕШТАЈ СА ШТУКИЈАДЕ 
2010.

 ИЗВЕШТАЈ СА ШТУКИЈАДЕ 
2010.

Асоцијација спортских риболоваца 
“Бачка“ организовала је 06.11.2010. године 
традиционално пецање штуке на пловак, 
живим мамком – Штукијаду 2010.

Наше предузеће представљале су три 
екипе:
Водовод 1. - Плачкић Младен• 

                     - Фаркаш Горан

А К Т И В Н О С Т И

Водовод 2. - Савков Петар• 
                     - Гавранчић Драгослав 
Водовод 3. - Петровић Драган• 

                     - Сантрач Предраг
У јакој конкуренцији од 29 екипа, односно 58 
такмичара, наша екипа Водовод 1. - Плачкић 
Младен и Фаркаш Горан освојили су друго 
место. Организатор је победницима уручио 
вредне награде и пехаре.

пљоснатим затварачима ДН 100 на ручни погон. 
Пре уградње, нови пљоснати затварачи ДН 100 
су у машинској радионици прерађени тако да се 
руковање њима врши полугом уместо “точком” 
(сл.2).

Повод због којег су колеге из Службе 
„Машинско одржавање објеката“ кренуле у 
подухват адаптације система за пражњење 
био је пропуштање отпадних вода из цистерни 
аутосливничара кроз постојеће затвараче. 
Уједно адаптацијом је спречен  негативан утицај 
на животну средину и предупређено је плаћање 

прерађених пљоснатих затварача за предузеће 

Извор информација:
Душан Вујошевић, дипл.инг Служба “Машинско 

одржавање објеката”
Слободан Лазић, дипл.инг Служба “Одржавање 

канализацине мреже”
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ПРВИ СПОРТСКИ СУСРЕТ ЖЕНА 
ЗАПОСЛЕНИХ У ЈКП

15

Жене запослене у Јавним комуналним 
предузећима Новог Сада окупиле су се у 
суботу, 23.10.2010 у вртићу „Гуливер“ како 
би се такмичиле у пет спортских дисциплина, 

ПРВИ СПОРТСКИ СУСРЕТ ЖЕНА 
ЗАПОСЛЕНИХ У ЈКП

Први спортски сусрет жена запослених у ЈКП – у одржан је у организацији ПУ 
„Радосно детињство“ уз подршку Секретаријата за омладину и спорт.

као што су стрељаштво, стони тенис, пикадо, 
надвлачење конопца и полигон спретности. 

 Међу стотинак учесница, екипа 
стрељаштва ЈКП “Водовод и канализација” 

Нови Сад у саставу Еремија 
Љиљана - капитен, Чутурило 
Маријана и Пантелин 
Нинослава освојила је треће 
место. 

Уз изузетно леп пријем 
и организацију ове године, 
овогодишње учеснице надају 
се обећаним сусретима и 
наредне године.

 
Извор информација:

Љиљана Еремија

се обећаним сусретима и 
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* ПЕЦАРОШИ *

Спортски риболовци ЈКП “Водовод 
и канализација” (Савков Петар, 
Ковачевић Александар и Петровић 
Драган) покрећу иницијативу за 
оснивање сопственог фонда. 
Месечни износ за издвајање износи 
200 динара. Средства би се користила 
за трошкове дружења.  Љубитељи 
природе, дружења и пецања јавите се 
до 31.12.2010. године.

Контакт телефон: 
444-077, 444-175 или 065-60-90-572
Драган Петровић 

БИСТРО!
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КРАТАК ИСТОРИЈАТ ВОДЕ ЗА 
ПИЋЕ

Довољне количине слатке воде су основни 
предуслов за развој људске цивилизације. 
Хиљадама година људи живе у градовима 
саграђеним на обалама река да би били што 
ближе извору воде. Међутим, тек је током 
последњих 200 година дошло до већих помака у 
области прераде воде. У прошлом веку је много 
тога постигнуто на овом плану, а, чини се, да 
будућност обећава још много тога. Следи кратак 
преглед онога што смо постигли до сада, и шта 
нам још предстоји.

До 500. године пре наше ере 

Историјски гледано, чиста вода означава 
чисту воду. Без помоћи аналитичке хемије, 
визуелни преглед бистрине воде је заправо 
био једини показатељ колико је чист извор 
воде. Годинама је вода третирана само ради 
побољшања укуса и изгледа. 

Стари Египћани су први почели да користе 
алуминијум за отклањање суспендованих 
честица. Цивилизација Маја је имала врло 
сложене хидрауличке системе за дистрибуирање 
воде. У једном древном Хинду спису написаном 

пре 4.000 година се налазе смернице које можемо 
да назовемо првим стандардом за воду за пиће; 
ту стоји да нечиста вода треба се прокува, остави 
да одстоји на сунцу, да се у њу седам пута урони 
комад загрејаног бакра, а затим да се филтрира  
и охлади у земљаној посуди.

Од 500. године пре наше ере до 1000. после 
наше ере 

Грчки филозоф Хипократ је тврдио да је 
вода пола здравља. Он је сматрао да се треба 
више усредсредити на тражење здравог извора 
воде, него на пречишћавање воде лошијег 
квалитета.

Аквадукти које су градили стари Римљани 
да би довели незагађену воде са великих 
даљина су најстарији пример транспортовања 
воде до градова. Међутим, осим случајне 
благе дезинфекције сунчевим зрацима, вода из 
аквадукта није подвргавана преради.

У 8 веку нове ере, арапски алхемичар 
Гебер је дестиловао воду да би је прочистио од 
духова.  У 11 веку, персијски физичар Авицена 
је саветовао путнике да процеђују воду кроз 
платно или да је прокувавају.

КРАТАК ИСТОРИЈАТ ВОДЕ ЗА 
ПИЋЕ

Аутори:  Ellen L. Hall i Andrea M. Dietrich

16



1717

1000. то1500. А.Д.
Као и у другим научним областима, у 

средњем веку није дошло до већег помака у 
разумевању пречишћавања воде и важности 
чисте воде за здравље људи.

1600 А.Д.
У 17. веку, британски филозоф и научник, 

Сер Френсис Бекон је примењивао своју научну 
методу÷прави емпиријска запажања и извлачи 
закључке ÷ на читав низ ствари, па и на воду. 
1627. године је објавио на хиљаде експеримената 
разрађујући методе пречишћавања воде, 
укључујући филтрирање, кључање, дестилацију, 
и коагулацију

Холандски  природњак Antoni van Leven-
huk (Antony van Leeuwenhoek) је 1684 године 
објавио цртеже  такозваних “animalcules”, честих 
облика једноставних једноћелијских организама 
и бактерија које је проучавао под једноставних  
микроскопом који је сам направио. 

1700. година наше ере
Уласком у доба просветитељства у 18. веку, 

природна филозофија (оно што се данас назива 
науком) је почела да се посматра као област 
која може да донесе практичне вредности 
људима. Париски научник Filip La Hire је 1703. 
године изнео план којим је предвиђена уградња 
пешчаног филтера и цистерне за кишницу у 
свако домаћинство. Он је такође документовао 
да је подземна вода ретко када загађена. Његов 
земљак, Jozef Ejmi је 1746. добио први патент 
за конструкцију филтера. Његови филтери 
су се састојали првенствено од сунђера и 
песка у мноштву конфигурација, а најмања 
конфигурација  је омогућавала пролаз воде кроз 
филтере у перфорирану посуду. Филтрирана 
вода је почела да се продаје крајем 18. века, 

али се још није почело са градњом великих 
комерцијалних постројења.

Британски архитекта, Džejms Pikok, је 1791. 
добио патент за филтерско постројење од три 
филтер поља са испирањем филтерске испуне 
вертикалним смером млаза воде.

1800 година наше ере 
Прво филтерско постројење за 

водоснабдевање целог града је отворено у 
Шкотској 1804. године.

1806. је у Паризу отворено прво велико 
постројење за прераду воде, у коме је прерађивана 
вода из реке Сене. Сирова вода је остављана да 
се исталожи 12 сати, а затим је пролазила кроз 
пред-филтере од сунђера који су регенерисани 
сваког сата. Главне филтерске јединице су се 
састојале од крупне фракције речног песка, 
чистог песка, уситњеног угља и чистог 
Фонтенебло песка. Филтери су регенерисани 
сваких шест сати. У оквиру процеса је вршена 
и једноставна аерација, а пумпе су покретали 
коњи у три смене (коришћење пумпи на парни 
погон је било прескупо). Ово постројење је 
било у функцији 50 година. Годину дана након 
отварања постројење у Паризу, прорадило је 
и постројење у Глазгову у Шкотској из кога 
је филтрирана воде директно испоручивана 
потрошачима кроз цеви. 

1832. година је обележила отварање првог 
постројења са спорим пешчаним филтерима 
у Ричмонду, Вирџинија, САД, које је следеће 
године опслуживало 295 потрошача. Друго 
постројење за пречишћавање воде у Америци 
је прорадило 1855 у месту Елизабет у Њу 
Џерзију. 

Епидемија тифуса која је погодила Лондон 
1850-тих се повезивала са лошим квалитетом 
воде, мада стварни узрочник болести није 
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утврђен.  Британски лекар, Сер Џон Сноу, је 
утврдио да је избијање колере у Лондону 1854-
55 повезано са загађењем јавних бунара водом 
из канализације.

До краја 1860-тих, у Америци је постојало 
само 136 постројења за прераду воде. Велики 
број њих је испоручивао потрошачима оно што 
се сматрало чистом водом без филтрирања. Тек 
после Грађанског рата се почиње са озбиљнијом 
изградњом постројења за прераду воде.

Спори пешчани филтери су уведени у 
Масачусецу средином 1870-тих. Пешчани 
филтери и други облици прераде су првенствено 
дизајнирани да би се побољшао естетски 
квалитет воде. У периоду између 1870-тих 
и 1880-тих је дошло и до великих открића у 
области бактериологије којима је доказано 
да микроорганизми који постоје у води 
могу да изазову обољења људи и животиња, 
што је, истовремено, била и потврда да се 
пречишћавањем воде могу спречити болести. 
Роберт Кох, немачки лекар и микробиолог који 
је поставио теорију да су микроби одговорни за 
настанак инфекција и других болести,  и шкотски 
лекар, Џозеф Листер, су одиграли велику улогу 
на том плану.  

Виљем Страјп, управник водовода Кеокук 
у Ајови, је 1881. позвао све особе које се баве 
пројектовањем изградњом, експлоатацијом, 
одржавањем у управљањем водоводних система 
да одрже заједнички састанак. Састанку, на 
коме су размењена искуства у раду, односи са 
потрошачима и друга кључна питања, су се 
одазвали  представници 22 водовода, који су 
основали Америчко Удружење водовода у циљу  
обезбеђења економичности рада и увођења 
истоветних стандарди квалитета у свим 
водоводним предузећима у држави.

1890-тих процес филтрације је све више 
почео да добија на значају, не само због 
одстрањивања непожељних честица, већ и 
због уклањања мртвих микроба. У градовима и 
насељеним местима дуж реке Хадсон у држави 
Њујорк у којима је за пречишћавање воде 
коришћен процес филтрирања је било много 
мање епидемија и обољевања од тифуса него у 
осталим местима. Средином 1890-тих, водовод 
у Луисвилу (Кентаки) је почео да комбинује 

коагулацију са филтрирањем на брзим пешчаним 
филтрима, чиме је смањена мутноћа воде и број 
бактерија. 

У значајна унапређења до којих је дошло 
у пречишћавању воде 1880-тих и 1890-тих  
спадају брзи пешчани филтри који су радили 
на механички погон и могли да прерађују веће 
количине, побољшан рад спорих пешчаних 
филтера, и прва коришћења хлора и озона за 
дезинфекцију.

На састанку Америчког удружења за 
јавно здравље 1894. године, хидротехнички 
инжењер Џорџ Ворен Фулер је предложио да 
је потребна заједничка акција свих водовода на  
стандардизацији бактериолошких испитивања 
да би могли да се пореде резултати испитивања 
различитих лабораторија. Резултат његове 
иницијативе је био извештај донет 1897. из кога 
су настале данашње Стандардне методе.

1900 година
Године 1906. у Филаделфији су постављени 

спори пешчани филтери, а у Ници, Француска се 
почело са коришћењем озона као дезинфектанта. 
Почетком 1900-тих, озонизација је постала 
уобичајена пракса дезинфекције у Европи, али 
је била много мање заступљена у САД. Опрема 
за озонизацију је била сложенија и скупља од 
опреме за хлорисање, али је зато озон стварао 
мање проблема везаних за укус и мирис воде. 
После првог светског рата многе европске земље 
су одбијале да користе хлор јер је коришћен за 
хемијско оружје у рату.

Водовод у граду Џерси (Њу Џерси) је 
био први водовод у Америци који је почео да 
користи натријум хипохлорит за примарну 
дезинфекцију 1908. године, а водовод у 
Чикагу је први увео редовну дезинфекцију 
хлором  (тада су добијање хлора и хипохлорита 
електрилизом постали уобичајена технологија). 
Исте године је објављена информација о брзини 
убијања бактерија, на основу које је настао 
Чиков и Вотсонов модел  хемијске инактивације 
микроорганизама. Број оболелих од тифуса је 
почео нагло да опада после увођења хлора.

1914. године је донет први амерички 
стандард о бактериолошкој исправности воде 
за пиће, којим је прописан максималан број 
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колиформних микроорганизама, 2 у 100mL. 
Хлор је у почетку додаван у одређеним дозама, 
тек је 1919. године доказано да потрошња хлора 
варира у зависности од карактеристика воде и 
донет је концепт утрошка хлора као количина 
додатог хлора умањен за присутан резидуални 
хлор у одређеном временском периоду.

До 1920-тих и 1930-тих у Америци су 
практично елиминисане епидемије болести 
које се преносе водом, као тифус и колера, 
захваљујући филтрирању и хлорисању. 1925. 
је ревидиран бактериолошки стандард на 1 
колиформни микроорганизам у 100 mL, и додати 
су стандарди за гвожђе, цинк, и прекомеран 
број растворљивих минералних супстанци. 
У то време настају и ДАФ-
флотација (сатурисана ваздушна 
флотација) (патентирана 1924), 
први мембрански филтери 
(превасходно за аналитичку 
употребу), „флоц-бланкет“ 
седиментација, итд.  

Током Другог светског 
рата долази до великог развоја 
технологија за десалинизацију 
морске воде ради снабдевања 
војске у сувим поднебљима. 

1942. године су донети 
стандарди за воду за пиће, који 
су обухватили бактериолошко 
узорковање у дистрибутивном 
систему и максимално 
допуштене концентрације за 
гвожђе, флуорид, арсеник, 
и селен. 1946 овој листи је 
додат и шестовалентни хром, 
а мембранска  филтрација 
за бактериолошке анализе је 
одобрена 1957.

Почетком 1960-тих у 
Америци је радило 19,000 
комуналних система за 
водоснабдевање. Већина 
тадашњих система је за потребе 
дезинфекције користила хлор.  
Док је током 20 века озон био 
опште прихваћен и коришћен 
у  Европи, у Америци је до 

1987 године само 5 водовода користило озон и 
то првенствено за контролу мириса и укуса и 
уклањање прекурсора трихалометана.

Међутим, стандарди за воду за пиће нису 
били обавезујући у свим државама у Америци 
све до доношења Закона о безбедној води за пиће  
1974 године. Овај закон је донет највише због 
страховања од органских загађујућих материја 
и његовим доношењем су створени предуслови 
за утврђивање максимално допуштених 
концентрација загађујућих материја са аспекта 
очувања јавног здравља и секундарних МДК који 
се односе на естетеске аспекте које прописује 
и контролише Америчка агенција за заштиту 
животне средине.
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Мада су током 1980-тих прописи Америчке 
агенције за заштиту животне средине били 
усмерени на свођење нуз-производа дезинфекције 
на минимум, током 1990-тих фокус интересовања 
је померен на хемијске и микробиолошке 
контаминанте у води.   Инфекција патогеном 
бактеријом Црyптоспоридиум која је избила 
1993 у Милвокију, Висконзин, је послужила 
као подсетник да увек постоји неки други 
патоген који може да изазове акутне здравствене 
проблеме ако се нађе у води за пиће.

2000 година и даље 
Процеси филтрирања и дезинфекције се и 

данас користе, али се непрестано усавршавају 
и допуњавају у складу са новим научним 
сазнањима о  комплексној мрежи физичких и  
хемијских интеракција. Честице се данас мере 
микронима, и могу да се детектују једињења 
до нивоа делова-по-милијарди и делова-по-
трилиону. Законским прописима се данас 
тражи не само правилна дезинфекција, већ и 
пажљива контрола нуз-производа дезинфекције. 
Мембране су почеле да обављају исте функције 
као и конвенционални третман И све већа пажња 
почиње да се придаје алтернативним методама 
дезинфекције, као што је УВ зрачење. 

Поред коришћења процеса прераде воде, 
водоводни системи се данас суочавају са 
великим проблемом заштите изворишта питке 
воде и проблемом замене старе и дотрајале 
инфраструктуре. Још један важан проблем 
који треба убрзано решавати је цена воде, јер 
вода је у данашњем свету роба од непроцењиве 

Превод:Јулка Гајић

вредности. Изазови који стоје пред водоводним 
предузећима да обезбеде воду још бољег 
квалитета за све већи број становника у условима 
све мањег броја расположивих извора воде за 
пиће ће обликовати будућност водоснабдевања 
и прераде воде у 21 веку.     
   


