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НОВИЈОЈ ИСТОРИЈИ
Инвестициони буџет у овој години је 

милијарду и триста милиона динара: 900 
милиона динара је из наших средстава, 365 
милиона из буџета града и око 75 милиона 
динара су субвенције. 

О реализацији предвиђених инвестиција, 
директно ће се бринути технички директор 
Никица Ивић који - буквално у једном даху - 
набраја најважније послове:

Пуно активности. Каћ се већ ради и највећи 
део посла на спајању магистралног колектора 
канализације са ЦС Север 4 је завршен; покреће 
се тендер за набавку опреме за две црпне 
станице на улазу и излазу из Каћа и надам се да 
ће и то бити завршено до маја. Након тога, крећу 
радови на секундарној мрежи. Ми очекујемо да 
ћемо ове године завршити око 15 километара 
мреже.

Покренут је пројектни задатак за потисни 
цевововод од Каћа до Будисаве да се следеће 
године уђе и у тај посао.

Ради се и пројекат колектора атмосферске 
канализације на Булевару Краља Петра од 
Руменачке до Доситејеве. Пре пар година је 
урађена једна деоница на реконструкцији тог 
колектора, а према свим показетељима тај 
колектор је у катастрофалном стању и његова 
реконструкција је апсолутни приоритет.

Ове године биће пројектован и 
реконструисан део канализационе мреже у 
Јиричековој и Улици Народног фронта који је 
такође у тешком стању.

У Улици Двор у Сремској Каменици у 
мају ћемо почети радове на атмосферској 
канализацији, како би трајно решили проблеме 
који се тамо појављују приликом обилних 
падавина.

Могуће је да ћемо наћи модел да 
приликом радова Топлане у Радничкој улици 
и ми завршимо свој посао на реконструкцији 
водоводне и канализационе мреже у тој улици 

и да се та улица доведе у првобитно стање и 
остави на миру са раскопавањима у наредних 15 
година. Вредност наших радова ту би била око 
75 милиона динара.

Ради се и на новом пројекту за Јужни Телеп, 
јер је постојећи пројекат закочен на терену због 
великог броја приватних парцела преко којих 
би се морало прећи колектором и ту је настао 
проблем код откупа тог земљишта. Тренутна 
идеја је да се преко Улице Симе Матавуља 
одводи та фекална вода.

За насеље Садови у Петроварадину је 
пројектни задатак канализације завршен и 
ту ће се правити мешовита канализација да 
не бисмо у исти ров полагали две различите 
цеви са два различита извођача радова и свим 
компликацијама које прате такав поступак. Ту 
је извођење радова под такође великим знаком 
питања због преласка преко 230 приватних 
парцела и прикупљања свих потребних 
сагласности.

Накнадно ћемо у Програм изградње 
убацити и канализацију у Улици Николе Тесле 
код Јодне бање, јер ће ове године тамо бити 
обављени велики радови на ревитализацији 
тог локалитета које ће финансирати Покрајина, 
па ћемо реконструкцијом канализације ми, 
практично, комплетирати те радове. 

У први мах биће решено само одвођење 
атмосферских вода из саме Јодне бање до 
Хајдук Вељкове улице градњом црпне станице, 
а за сам слив Улице Николе Тесле и пар улица 
које се наслањају на њу постоје четири идејна 
пројекта. У скорије време, Технички савет ће 
се одлучити за један од њих на основу ког ће се 
радити главни пројекат и приступити фазном 
решавању тог проблема.

Врло се обимни радови тренутно већ раде 
на извориштима. Почетком марта би требали 
да буду готови сви радови на замени вентила 
и да нови доводник сирове воде φ 600 пустимо 
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у рад и растеретимо постојећи доводник φ 900 
и практично раздвојимо доток сирове воде са 
Ратног острва и Петроварадинске аде.

Око 10. маја имаћемо изузетно обимне 
радове током којих ћемо зауставити рад ППДВ-а 
и тог дана највећи део града биће потпуно без 
воде. Синхроно ћемо тог дана радити на трафо 
станици ТС 2 (што одлажемо већ годину дана), 
крстаку код портирнице на Кеју, санирању φ 900 
који је оштећен приликом радова на Кеју код 
Жежељевог моста и затварачима на φ 600 код 
Пескаре.

На филтерима су завршени радови на новој 
филтер станици, а расписани су тендер вредан 
18 милиона динара за стару филтер станицу и 
тендер за хидрауличко раздвајање филтерских 
поља, тако да очекујем да ћемо до почетка летње 
сезоне имати стабилизован највећи део система 
прераде. За лето ћемо оставити регенерацију 
филтерске испуне и тада ћемо одрадити 
регенерацију три филтерска поља.

Ако не буде већих проблема са снабдевањем, 
у току лета ћемо пустити у рад и пумпне станице 
Институт и Татарско брдо.

Кад је реч о реконструкцијама водоводне 
и канализационе мреже у улицама, ове године 
ићи ћемо са већим бројем „мањих“ али преко 
потребних инвестиција: Косовска, Златне 
греде, Школска, Слободана Бајића, Трг Марије 
Трандафил, итд.

У плану је и набавка уређаја за сепарацију, 
тако да ћемо ове године коначно напустити 
депонију течног отпада и са тог сепаратора је 
односити на градску депонију.

Још два велика посла за ову годину свакако 
јесу канализација у Мажуранићевој улици у 
Петроварадину и водоводна мрежа од Приморске 
до Сечањске улице. 

Раде се и два огромна пројекта ревизија 
развојних програма водовода и канализације; 
сагледаће се шта је у међувремену урађено, шта 
није и на основу тога направити смернице до 
2021. године.

Ове године стварно, ставрно много посла 
нас очекује и ја искрено не знам да ли ће људи 
моћи да изнесу све то, наводи Ивић и додаје да 
нас очекује страховит темпо у овој години и 
мноштво задатака, од којих се за мало који може 
рећи да није јако важан.

Разговор водио: Давор Сантрач
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Почетак године и хладно време нису омели 
изузетно обимне радове на извориштима и 
ППДВ-у. О ономе шта је урађено, шта се тренутно 
дешава и шта ће се радити на срцу водоводног 
система говори руководилац Сектора „Водовод“ 
Ранко Вукићевић...

Тренутни радови које имамо на бунарима?• 
Тренутно се ради баш много посла на 

извориштима; ради се хидроизолација на 
бунарима БХД 1 и БХД 5 на Петроварадинској 
Ади. БХД 5 је завршен ових дана, а БХД1 ће 
почети ових дана. У исто време је завршена 
регенерација БХД 5 због високих вода. Ја се не 
сећам да су у ова доба године воде биле овако 
високе као сада; морали смо прво да урадимо 
регенерацију да би запушили дренове да би људи 
могли да раде изолацију у бунару. Сада се ради 
регенерација и хидроизолација јединице, а када 
се она заврши онда се прелази на регенерацију 

тројке - Петроварадинска Ада. То је један 
огроман посао. 

Колико су то вредни послови?• 
Хидроизолација је три милиона, а 

регенерација је четири милиона са тим смо 
на једном бунару купили две комплетно нове 
пумпе са фреквентним регулаторима. На рени 
5 је урађена регенерација, хидроизолација и 
уградиће се скроз нова опрема са фреквентним 
регулаторима где ће бити велика уштеда пумпе и 
лакше управљање бунаром. Рени 5 ће бити први 
бунар који ће бити скроз урађен како треба. 

У плану је да се после уговоре послови за 
2-јку, 6-ицу, 7-ицу и 8-ицу на Петроварадинској 
ади. На Ратном острву, тренутно се на рени 2 
исто ради комплетна хидромашинска опрема 
са фреквентним регулаторима где ћемо имати 
праћење потрошње струје на рени 2 и рени 3 и где 
ћемо добити уштеду од најмање 25% енергије, и 
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тако ће бити на свим бунарима. Значи крећемо 
са једним програмом фреквентне регулације 
изворишта где са квантитативног прелазимо на 
квалитативно управљање системом и добијамо 
велику уштеду енергије. 

Када причамо о овом периоду имамо још • 
поприлично много радова у самом систему 
прераде, поред радова на бунарима?
Уговорена је још регенерација три бунара на 

Ратном острву на које се прелази чим се заврши 
Петроварадинска ада. Радићемо тај „чувени“ 
БХД10 који сваке две године мора да се ради 
зато што је урађен том технологијом којом је 
урађен и ми смо осуђени да ако хоћемо да га 
имамо, морамо сваке две године да га радимо. 
Даље, спремамо цео φ 600 тако да ћемо одвојити 
доводнике од Ратног острва  и Петроварадинске 
аде. Тај доводник ће ових дана бити пуштен у рад 
и тако ће се изворишта растеретити по питању 
притиска. У плану су радови за овај крстак овде 
на улазу који цури и 10. маја се планира да се 
заустави комплетно постројење као што рађено 
пре две године и да се то комплетно промени, 
као и да се то искористи и за трафо станицу ТС 2 
и за све радове који могу да се ураде када ППДВ 
стоји. 

Чим манган падне – јер се процес 
деманганизације успорава са смањењем 
температуре воде - чим почне да расте 
температура воде и проценат деманганизације 
буде бољи, крећемо са даљом регенерацијом 
филтерских поља. Ту је једно поље остало 
уговорено, а ове године имамо још четири 
уговорена и ради се и ту доста по том питању.

Успели смо ових дана да завршимо радове 
који су проузроковали пад притиска са индексом 
регулација филтерских поља и заменом опреме; 
ти су радови заврсени и сада крећемо са 
огромним радовима и у том погледу. Опрема 
са којом се управљало пре је јако стара и ми 
добијамо у сигурности рада система.

Када би издвојили најважнију ствар коју • 
треба направити у 2011. години која би 
била?
Највећа ствар 2011. ће бити утискивање 

дренова на БХД6 које је уговорено и чекамо 

немце да дођу ових дана и да кренемо са тим 
послом који је вредан 60 милиона и са тим што 
је у поступку уговарања осмице. У јако су нам 
тешком стању бунари 6, 7 и 8 где раде по четири 
по четири дрена, а од тога два би већ могао да 
избацим. Спајали смо два дрена на по осам 
комада, и то значи да је већ задњи воз да се то 
ради.

Ти дренови ће имати најсавременију 
технологију од најсавременијег материјала 
прохрома; радиће најбоља и једина фирма која 
то може да уради „Брехтел“ из Немачке, све је 
уговорено и та два бунара се раде ове године и 
то је, по мени, најважнија ствар ове године.

С тим што се наставља пројектовање 
проширења изворишта Ратно острво са 
инфилтрационим базенима и сада се ради на 
томе да пројектна документација буде доведена 
у ту фазу да већ у следећој фази идуће године 
можемо да уговарамо извођење радова и 
добијамо нову количину воде. 

На Петроварадинској Ади низводно од 
БХД8 планирамо нових десет бушених бунара; 
да их бушимо и повезујемо и да их пуштамо 
следеће године у рад и добијемо додатну 
количину воде. 

Везано за водозахватни појас на РО, јесу се • 
ту помериле ствари са мртве тачке?
На том потезу ми смо урадили два бушена 

бунара која су се показала као добра. Следеће 
године ће се урадити још три бунара, тако да 
следеће године можемо очекивати пет бунара у 
функцији са сто литара у секунди из залеђа тог 
изворишта.

А у смислу преноса власништва?• 
То још није урађено. Документација о 

појасима санитарне заштите  дата је министарству, 
али ми још нисмо добили повратне информације 
да је то усвојено. Али, ми већ преузимамо сами 
са наше стране кораке да их предухитримо; да 
не буде политика свршеног чина, већ ми њих да 
доведемо пред свршен чин. Ми смо већ почели 
да показујемо да то даје неке резулатате и да ту 
вреди радити и то подручје заштити. По мени 
најпаметнија и највреднија ставр која је урађена 
прошле године.

Разговор водио: Давор Сантрач
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ПОЧЕТАК РАДОВА У 
ВОЈВОЂАНСКОЈ И УЛИЦИ ВЕРЕ 

ПАВЛОВИЋ

РАДОВИ НА КАНАЛИЗАЦИЈИ У 
КАЋУ

Тренутно су у току радови на спајању 
магистралног колектора канализације у Каћу са 
новосадском канализационом мрежом, односно 
црпном станицом Север 4.

 Једну од најзначајних инвестиција нашег 
предузећа у овој години обишао је половином 
месеца и председник Скупштине града 
Александар Јовановић који је нагласио значај 
ове инвестиције за решавање вишедеценијског 
проблема којег мештани Каћа имају са високим 
нивоом подземних вода и изливањем септичких 
јама.

Директор ЈКП „Водовод и канализација“ 
Бранко Бјелајац најавио је да ћемо као предузеће 
учинити све да се прекине досадашња пракса 
приликом градње секундарне канализације у 
приградским местима да грађани дају „динар 
на динар“ и да се нада да ће бити постигнут 
договор са градским властима да Каћани плате 
само цену прикључка. 

У овом моменту граде се потисни вод у 
дужини 3,6 километара и гравитациони вод 
дужине километар и 350 метара. 

На овим радовима, вредним око 120 
милиона динара, ангажована су предузећа 
„Пројектомонтажа“ и „Градитељ НС“ и очекује 

се да ће, уколико то временски услови дозволе, 
они бити завршени до краја марта.

Упоредо са тим, расписан је тендер за 
опремање две црпне станице у Каћу вредан 18 
милиона динара и тај посао ће кренути наредних 
недеља.

Завршетком ових радова, биће створени 
услови за градњу секундарне мреже и кућних 
прикључака на канализациони систем у Каћу, 
а очекује се да би радови на секундарној 
кaнализационој мрежи у Каћу могли почети 
током маја месеца.     

И Н В Е С Т И Ц И Ј Е

РАДОВИ НА КАНАЛИЗАЦИЈИ У 
КАЋУ

ПОЧЕТАК РАДОВА У 
ВОЈВОЂАНСКОЈ И УЛИЦИ ВЕРЕ 

ПАВЛОВИЋ
Крајем фебруара почели су радови на 

реконструкцији 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. 

Д. Сантрач
током маја месеца.     
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АКТИВНО УПРАВЉАЊЕ 
ГУБИЦИМА НА ВОДОВОДНОЈ 

МРЕЖИ
Губици на водовној мрежи јесу проблем 

са којим се суочавају сви водоводни системи на 
свету и њихово смањење је један од приоритета 
за сваки од тих система. 

Губицима се сматрају цурења на систему, 
крађа воде (дивљи прикључци) и нетачност 
водомера. У свету се губици крећу од 10 - 70% 

(Аустралија 7%, С. Америка 14%, Ј. Америка 
42%, Азија 42%, Африка 38%, Србија 36%, Нови 
Сад 26%)

Активно управљање физичким губицима, 
подразумева 4 основна аспекта:

Управљање притисцима (нижи притисци - • 
нижи губици)

О Д Е Љ Е Њ Е  „ М И С “

АКТИВНО УПРАВЉАЊЕ 
ГУБИЦИМА НА ВОДОВОДНОЈ 

МРЕЖИ

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

Припремни радови на овој инвестицији 
почели су прошле године, а сами радови 
одложени су за ову годину због хладног времена. 
Рок за завршетак радова је 60 календарских 
дана.
Рок за завршетак радова је 60 календарских 
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Активна контрола цурења (детекција • 
невидљивих цурења инструментима)
Брзина и квалитет санација кварова на • 
водоводном систему
Реконструкција дотрајале мреже• 

Поред тога, сваки рад на активном 
управљању губицима мора почети континуалним 
мерењима, као и поделом система на мање целине 
које се засебно анализирају (мерне зоне). 

Водоводни систем Нови Сад је подељен 

на 15 мерних зона (свако приградско насеље је 
једна мерна зона). 

Досадашње анализе су показале 4 мерне 
зоне са губицима знатно већим од просечних: 
Петроварадин, С. Каменица, С. Карловци и 
Ченеј. Следи детекција и санација цурења по 
зонама са највећим губицима у 2011. години, 
што ће бити перманентан и систематичан посао 
у коме учествују све службе једног водоводног 
система.

PRILOG 1

GODIŠNJI GUBICI VODE ZA PERIOD 2005.-2010.

10,718,916 11,043,224
12,259,907

10,236,019
8,870,570 8,569,427
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2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000
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(m3)

Прилог 1

ГОДИШЊИ ГУБИЦИ ВОДЕ ЗА ПЕРИОД 2005 - 2010.

 Коначним билансом воде за 2010. годину, 
добијене су вредности укупних годишњих 
губитака воде од 8.569.427м3 (26%), као разлике 
између произведене и обрачунате количине. 
Осматрањем пероида 2005.-2010. уочава се 
наставак тренда смањења губитака (прилог 1). 

У односу на 2009. годину, укупни губици 
смањени су за 301.143м3, што представља 
тродневну производњу воде ППДВ. Овај 
позитивни тренд приписује се првенствено 
пуштању у рад ПС „Нови Штранд“ – фреквентна 
регулација притиска, у мају 2009. године.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ГУБИЦИМА  ВОДЕ – 2010.
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PRILOG 2 

MESEČNI GUBICI VODE ZA PERIOD 2005.-2010.
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PRILOG 3 

MESEČNA OBRAČUNATA VODA ZA PERIOD 2005.-2010.
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Детаљнијом анализом губитака у 2010. 
години на месечном нивоу, уочљив је основни 
тренд смањења, осим за период септембар-
новембар 2010. Ова појава објашњава се 
поремећајем режима рада система, због радова 

на магистралном цевоводу на мосту Слободе.
Најновији индикатор – децембар 2010., 

указује на нормализацију стања и наставак 
тренда смањења губитака воде (прилог 2).

МЕСЕЧНИ ГУБИЦИ ВОДЕ ЗА ПЕРИОД 2005 - 2010.

МЕСЕЧНА ОБРАЧУНАТА ВОДА ЗА ПЕРИОД 2005 - 2010.

Јан     Феб     Мар     Апр     Мај     Јун     Јул     Авг     Сеп     Окт     Нов     Дец

Јан     Феб     Мар     Апр     Мај     Јун     Јул     Авг     Сеп     Окт     Нов     Дец

Прилог 2

Прилог 3

АНАЛИЗА ГУБИТАКА ПО МЕСЕЦИМА
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MESEČNA PROIZVEDNJA VODE ZA PERIOD 2005.-2010.
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PRILOG 4 

Променом политике цене воде у 2010. 
години, директно се утицало на потрошњу, која 
је у просеку нижа за 10% (прилог 3). Значајнија 
одступања од просечне потрошње уочена су од 
маја 2010. године.

Пошто нема значајних сезонских промена 
потрошње, може се и у 2011. години, очекивати 
наставак тренда смањења потрошње.

Пратећи тренд смањења потреба за водом, 
уочава се и тренд смањења производње воде на 
ППДВ. Цела 2010. година је имала рекордно 
мале количине произведене воде (прилог 4).

Обзиром на тренутно стање са аспекта 
расположивих капацитета изворишта, као и 
дугорочног очувања ресурса, ови трендови се 
могу сматрати позитивним.

МЕСЕЧНА ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ ЗА ПЕРИОД 2005 - 2010.

Јан     Феб     Мар     Апр     Мај     Јун     Јул     Авг     Сеп     Окт     Нов     Дец

Прилог 4

АНАЛИЗА ПОТРОШЊЕ И ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ

Политика повећања цене воде утицала је 
индиректно на смањење губитака.

Замена водомера није реализована на 
задовољавајућем нивоу (50% од плана).

Тренд смањења губитака у 2010. години је 
настављен захваљујући стабилном режиму рада 
система и управљању притисцима

У 2011. години започиње реализација 
активног управљања губицима: Анализа 
мерних зона, пилот пројекат смањења губитака 
у сарадњи са ГТЗ агенцијом, активна контрола 
цурења.

ЗАКЉУЧАК

Припремио: Златко Арваји, руководилац 
оделјења „Менаџмент информациони систем“
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НАЈВЕЋИ СКУП ПРЕДСТАВНИКА 
ВОДОВОДА КОД НАС

11

Крајем јануара, у конференцијској сали 
Погона за прераду и дистрибуцију воде одржан 
је скуп представника водовода из целе Републике 
којем је домаћин било наше предузеће. 

Повод за овај, најбројнији скуп који се 
десио у нашим просторијама у новијој историји, 
била је намера републичког министарства 
здравља да направи битне измене Правилника 
о здравственој исправности вода за пиће без 
икакве консултације са представницима струке.

Током састанака 17 директора водовода 
и исто толико представника лабораторија у 
водоводима широм Србије, усаглашен је и 
потписан заједнички текст саопштења које је 
потом упућено ресорном министарству.

У наставку текста доносимо интегрални 
текст апела:

Нови Сад, 19.01.2011. год.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
БЕОГРАД, 
н/р Милосављевић Томици
Радна група за израду Правилника
н/р Звонко Платиша

Предмет: Примедбе и стручно мишљење на 
радну верзију Правилника о здравственој 
исправности воде за пиће 

С Т Р У К О В Н А  И Н И Ц И Ј А Т И В А

НАЈВЕЋИ СКУП ПРЕДСТАВНИКА 
ВОДОВОДА КОД НАС

11
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На састанку стручњака водовода Србије, 
Београд, Нови Сад, Ниш, Лесковац, Зрењанин, 
Суботица, Крагујевац, Сремска Митровица, 
Панчево, Чачак, Зајечар, Бечеј, Стара Пазова, 
Крушевац, Ужице, Вршац, Инђија, Обреновац, 
Краљево  који је одржан  19.01.2011. у Новом 
Саду разматрана је радна верзија Правилника 
о здравственој исправности воде за пиће од 
13.12.2010. год. Након детаљне анализе радне 
верзије, усаглашени су заједнички ставови 
представника водовода које Вам овом приликом 
достављамо:

У преамбули радне верзије Правилника о 
здравственој исправности воде за пиће позвати 
се на члан 26, став 5, Закона о безбедности хране 
(Службени гласник РС,  број 41/2009).

У члану 2, став 4 треба да гласи: „контрола 
здравствене исправности“ (у даљем тексту: 
контрола) је узорковање, лабораторијско 
испитивање (у даљем тексту: преглед)  и давање 
стручног мишљења о здравственој исправности 
воде за пиће које обавља установа овлашћена од 
стране министра надлежног за послове здравља. 
(Члан 20, став 3 Закона о безбедности хране 
,Службени гласник РС,  број 41/2009).

У члану 2 избрисати став 5.
У члану 2, став 8 треба да гласи: субјекат 

у пословању водом за пиће је правно лице 
одговорно за испуњење услова за пословање 
водом за пиће коју ставља у промет.

Радна група за израду Правилника о 
здравственој исправности воде за пиће имала је 
намеру да га усклади са Директивама Европске 
уније о квалитету воде намењене за људску 
потрошњу 98/83/EC. Међутим, у радној верзији 
Правилника о здравственој исправности воде 
за пиће се не помиње интерна контрола коју 
треба да обављају  водоводи, односно субјекти 
у пословању водом за пиће 

У Регулативама којима је прописан 
квалитет воде за пиће у земаљама Европске 
Уније, као и у неким земљама из окружења, 
јасно је дефинисана интерна контрола коју раде 
водоводи. Наводимо неколико примера:

Правилник о питни води - Урадни лист Републике 
Словеније 19/2004  - 10. člen- Notranji nadzor
Немачка регулатива - Drinking Water Ordinance 
(Trinkwasserverodnung TWV Ub.-Nr.222/02 
-Section 14 Obligation of analysis)

Италијанска регулатива- Decreto Legislativo 
del Governo nº 31 del 02/02/2001 Art.7. Controlli 
interni
Шпанска регулатива - Royal decree 140/2003 of 7 
february - Article 18. Self- monitoring
Мађарска регулатива - Alineja 5. Zakon 201/2001  
(X.25)
Хрватска регулатива - Pravilnik o zdravstvenoj 
ispravnosti vode za piće  NN 47/08 - članak 7 i 33.

Радна група, такође није узела у обзир 
чињеницу да се већ неколико година припрема 
ревизија Директива, при чему је заступљен нови 
приступ контроли квалитета воде. Овај приступ 
је  заснован на концепту  увођења плана за 
производњу безбедне воде за пиће (Water Safety 
Plan), па се уместо мониторингу квалитета 
воде на славинама потрошача, много већа 
пажња посвећује оперативном мониторингу, 
односно стратегији управљања ризиком, почев 
од захватања сирове воде, преко процеса 
производње до финалног производа. С обзиром 
да је ревизија Директива веома актуелна, треба 
овај нови концепт уградити и у предлог новог 
Правилника о здравственој исправности воде за 
пиће. 

Због тога предлажемо да се члан 9 подели на 
два члана. Једним  чланом дефинисати интерну 
контролу коју обавља субјект у пословању водом 
за пиће у складу са Законом о безбедности хране 
, члан 47, који би гласио: 

Субјект у пословању водом за пиће има 
обавезу и одговорност за вршење интерне 
контроле (самоконтроле) исправности воде 
коју испоручује потрошачима. Организација 
интерне контроле мора бити у складу са 
принципима добре произвођачке праксе и 
анализе опасности и критичних контролних 
тачака (применом HACCP-a). У укупном 
процесу захватања, обраде и испоруке воде, 
сваки систем водоснабдевања прави програм 
мониторинга полазећи од ризика који је 
идентификован.

 О извршеној интерној контроли из 
става 1. овог члана води се одговарајућа 
евиденција која се састоји од извештаја о 
лабораторијским испитивањима и стручног 
мишљења о усаглашености резултата са 
Правилником о здравственој исправности 
воде за пиће.

12
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Другим чланом дефинисати екстерну 
контролу здравствене исправности воде за пиће 
коју врши овлашћена установа, који би гласио:

Контролу здравствене исправности воде 
за пиће обавља установа овлашћена од стране 
министра надлежног за послове здравља, у 
складу са одредбама овог Правилника.

Контрола воде за пиће утврђује се и на 
службеном узорку воде, у поступку службене 
контроле.

У табели прилога 6, након реда који означава 
просечну дневну производњу воде од 10001- 
20000 убацити  још један ред за производњу од 
20001-30000.

У табели прилога 7, након реда који означава 
просечну дневну производњу воде од 10001- 
20000 убацити  још један ред за производњу од 
20001-30000.

Члан 14 избацити у потпуности, јер је 
узорковање дефинисано стандардним методама 
узорковања.

 Молимо Министарство здравља РС 
да све релевантне чињенице има у виду и да 
Правилником дефинише интерну контролу 
квалитета воде коју треба да обављају и 
лабораторије водовода упоредо са контролом 
овлашћених установа. 

Молимо Вас да уважите и појединачне 
примедбе које ће стучна лица са дугогодишњим 
искуством у струци предложити, тако што 
ћете укључити преставнике водовода у рад на 
доношењу новог Правлника. 

ПОТПИСНИЦИ:

ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА“ БЕОГРАД
Директор: Цвијо Бабић

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ 
САД
Директор: Бранко Бјелајац

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
ЗРЕЊАНИН
Директор: Милорад Бјелогрлић

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
ИНЂИЈА
Директор: Боривој Божић

ЈКП „ВОДОВОД“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Директор: Саша Бугарџија

ЈП „ВОДОКАНАЛ“ БЕЧЕЈ
Директор: Жолт Галус

ЈКП „ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ“КРУШЕВАЦ
Директор: Слободан Лазић

ЈКП „ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР
Директор: Радиша Николић

ЈКП „NAISSUS“ НИШ
Директор: Александар Митић

ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК
Директор: Зоран Пантовић 

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
СУБОТИЦА
Директор:Снежана Пејчић

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
ОБРЕНОВАЦ
Директор: Ненад Радојевић

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
ПАНЧЕВО
Директор: Александар Р. Радуловић

ЈКП „ВОДОВОД“ КРАЉЕВО
Директор: Марко Ромчевић

ЈКП „ВОДОВОД“ УЖИЦЕ
Директор: Миломир Средојевић

ЈКП „ВОДОВОД“ ЛЕСКОВАЦ
Директор: Зоран Стојановић

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
КРАГУЈЕВАЦ
Директор: Обрен Ћетковић

ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СТАРА 
ПАЗОВА
Директор: Јарослав Хребик

ДП „2. ОТОБАР“ ВРШАЦ
Директор: Љубисав Шљивић
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КОЛИКО ЗНАМО О 
ФЛАШИРАНОЈ ВОДИ?

14

Колико знамо о флашираној води коју 
пијемо? Недовољно, показују резултати 
извештаја Радне групе за животну средину 
(EWG), а произвођачи флаширане воде се 
својски труде да сакрију податке због којих 
бисмо се забринули.

Радна група је анализирала 173 етикета 
на боцама флаширане воде и web-сајтове 
произвођача из Сједињених америчких држава 
да би утврдила да ли садрже информације одакле 
долази та вода, како се или да ли се прерађује, и 
да ли су доступни резултати испитивања чистоће 
воде.

 

Истовремено се гледало колико су ефикасне 
методе прераде које се користе. Истраживачи 
су позивали произвођаче да би видели колико је 
њих вољно да каже потрошачима шта се налази 
у њиховим флашама.

Агенција за заштиту животне средине 
заступа становиште да потрошачи имају 
право да знају порекло воде коју купују и 
шта она садржи да би могли да се определе 
за здравствено исправан производ. Вода из 
славине, такозвана чесмовача, се редовно 
испитује и потрошачу су у свако доба доступне 
информације о њеном квалитету, док код 

Ј А В Н Е  Т А Ј Н Е

КОЛИКО ЗНАМО О 
ФЛАШИРАНОЈ ВОДИ?

*ppb = делова у милијарди (микрограма у литру)

Нуз-продукти дезинфекције нађени у 4 бренда

14
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флаширане воде то није случај, јер произвођачи 
нису у обавези да открију ове информације.  

Флаширана вода се сврстава у прехрамбени 
производ и њени произвођачи би требало 
да се придржавају прописа о здравственој 
исправности који важе за храну.  

Више од пола испитиваних производа 
флаширане воде није прошло тест 
транспарентности –18 одсто не даје информације 
одакле долази вода, а других  32 одсто не даје 
никакве информације о преради или чистоћи 
воде.

Филтрирана вода из славине је добила 
највећу оцену, јер, ако се филтер редовно мења, 
добија се вода која је чистија од флаширане, 
а истовремено се постиже и знатна уштеда  
(флаширана вода је до 1,900 пута скупља од 
чесмоваче).

 Поврх тога, флаширана вода, односно 
празне пластичне флаше значајно доприносе 
загађењу животне средине. Радна група даје 
низ савета за филтрирање чесмоваче, да би 
се пила вода која је хигијенски и  здравствено 
најисправнија.

А шта да радимо када нам вода из славине 
није доступна. Мада радна група као најбоље 

Флуорид је нађен у 5 брендова

*ppm = делова у милиону (милиграма у литру, mg/L)

Загађење вештачким ђубривима нађено у 6 брендова

решење препоручује  филтрирање воде из чесме, 
у случају када она није доступна, препоручују се 
они брендови флаширане воде који се добијају 
модерним технологијама прераде као што су 
реверзна осмоза и микро-филтрација. Зато треба 
куповати флаширану воду на којој пише одакле 
долази и колико је чиста.  

Препорука да се пије филтрирана вода из 
чесме је можда збуњујућа због многобројних 

15
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извештаја о присуству загађујућих материја у 
комуналним водоводним системима...

Група наводи да је врло вероватно да се 
хром-6 налази и у флашираној води и да у 
том смислу треба да се донесу одговарајуће 
мере на националном нивоу.  Сматра се да 
се филтерима са реверзном осмозом могу 
уклонити и најпроблематичнији контаминанти. 
На тај начин можете бити сигурни да је вода из 
славине апсолутно безбедна, што се не може 
увек тврдити и за флаширану воду.

Шта се све налази у флашираној води  – 
поред воде?

Чиста, безбедна вода.
Тако кажу рекламе. А шта кажу етикете на 

флашама?
Када се одлучите да пијете флаширану 

воду, која је до 1,900 пута скупља од чесмоваче, 
имате право да знате шта се тачно налази у 
скупоценој пластичној амбалажи.

Изгледа да већина произвођача флаширане 
воде не дели ово мишљење. Они држе у 
тајности све или неке од одговора на ова 
основна питања:
Одакле потиче вода којом се пуне флаше?
Да ли је пречишћена? Како?
Да ли су нађене загађујуће материје?

Од десет најпродаванијих брендова, чак 
девет не дају одговоре на ова питања.

Само један произвођач (Nestlé) - на етикети 
наводи порекло воде и методу прераде, и 
нуди адресу где може да се добије извештај о 
испитивању квалитета воде.

Изненађујуће је одбијање произвођача да 
кажу потрошачима све што треба да знају о 
флашираној води коју купују.

Због свега овога Радна група препоручује 
да се пије филтрирана вода из славине. На тај 

*ppt = делова у трилиону (нанограма у литру)

Лекови и продукти разградње лекова нађени у 3 бренда

16
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* ppb = делова у милијарди (микрограма у литру) 

Синтетичке хемикалије су нађене у 9 брендова

17
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*CFU, јединице које формирају колоније; **MPN, највероватнији бр. микроорганизама.

Бактеријско загађење нађено у 4 бренда

начин штедите новац, пијете воду која је чистија 
од обичне воде из славине и доприносите 
смањењу загађења животне средине.

Колико је сигурна вода која тече из славине? 
Одговор на ово питање умногоме зависи од краја 
у коме живите. 

Данас је потрошачима лакше него икад 
да сазнају шта се налази у води чесмуши... 
Стручњаци и даље сматрају да је боље пити 
чесмовачу него флаширану воду. Флаширана 
вода је много скупља од чесмоваче, празне 
пластичне боце доприносе загађењу животне 
средине, а не мора увек да буде исправнија и 
безбеднија од воде из славине.  

За флаширану воду се не примењују 
исти прописи као за воду из славине, тако да 

*pCi/L = пикоКирија/литру

Радиоактивно загађење је нађено у 7 брендова

потрошачи често не знају шта пију, а између 25 
до 40 процената флаширане воде на тржишту је 
обична чесмовача напуњена у флаше.   

     
Извор:

www.yahoo.com, Превод с енглеског: Јулка Гајић
Опрема текста: Давор Сантрач

обична чесмовача напуњена у флаше.   
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ПРОЈЕКАТ’’ЧАРОЛИЈА ВОДЕ’’
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 Због негативне кампање која се протеклих 
месеци неосновано водила на тему 
квалитета пијаће воде менаџмент ЈКП 
“Водовод и канализација” одлучио се да 
започне пројекат којим ће деци представити 
реалну слику рада, прераде и дистрибуције 
воде у нашем предузећу и учити их да треба 
да буду поносни на чињеницу да Нови 
Сад има квалитетну, еколошки исправну, 
контролисану и безбедну пијаћу воду из 
славине.
 Инвеститор пројекта је ЈКП “Водовод и 
канализација” а имплементатор пројекта је 
“Нешто инвест”  д.о.о. у сарадњи са одељењем 

“Односи са јавношћу и маркетинг”.
 Овим пројектом који је назван “Чаролија 
воде” наше предузеће жели да подстакне 
јавност и децу да о новосадској пијаћој води 
размишљају на позитиван начин. Пројектом 
је обухваћена циљна група трећих разреда, 
у 33 основне школе на дистрибутивном 
подручју ЈКП “Водовод и канализација”-
Нови Сад.
Пројектом је предвиђен рад са децом 
у трајању од два школска часа. Током 
првог часа деца имају прилику да виде 
анимирани филм на тему флаширане воде 
а затим се наставља предавање о преради 

Е Д У К А Ц И Ј А 

ПРОЈЕКАТ’’ЧАРОЛИЈА ВОДЕ’’
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и дистрибуцији воде у нашем предузећу 
и еколошком аспекту и значају воде на 
планети. Други час је посвећен радионици 
која се састоји из четири такмичарске игре 
током којих имају прилику да покажу своје 
креативне способности и вештине као и 
сазнања усвојена током предавања.

 Са реализацијом пројекта смо почели 21. 
јануара а крај је предвиђен завршетком 
ове школске године. До сада је пројекат 
презентован у осам основних школа и 
наишао је на веома позитивне реакције 
ученика и наставног особља.

Припремиле:
Дејановић Александра

Котур Марина


