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ЈАВНО – ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ИСТИНА И ЗАБЛУДЕ
Поводом одлуке градске власти да сe у
нашем предузећу успостави јавно - приватно
партнерство, у медијима и јавности појавили су
се разни, понекад и злонамерни коментари, који
су најчешће мотивисани било политичким било
финансијским интересима различитих група и
појединаца.
Поносни смо на то да је цео процес увођења
стратешког партнерства - од саме идеје да се у
такав посао уђе, преко избора консултантске куће
која је припремила цео посао – био потпуно јаван
и такав ће бити и убудуће.
Овај текст који читате је још једна потврда да
желимо да будете упознати са свим чињеницама
које прате овај процес и у њему ћемо одговорити
на најчешћа питања која су се постављала у
протеклом периоду.
Да ли ће „Водовод и канализација“ бити
приватизован?
• Не. „Водовод и канализација“ ће остати
власништво Града. Приватизација и јавно приватно партнерство су два потпуно различита
економска појма.
Шта је јавно - приватно партнерство?
• Потребе одржавања система расту, а Град
располаже са све мање новца. Улазак страног
партнера је начин да се систем одржи, у њега изврше
потребна улагања и да по истеку партнерства, Град
има модерно и стабилно предузеће.
Први начин, који прате бројни ризици, је да се
то деси продајом комплетног предузећа. То нити
је добар модел, нити је законом дозвољен.
Много бољи начин јесте стратешко партнерство,
када и даље остајемо у већинском власништву
Града, али долази нека велика светска компанија
са својим знањем, новцем и организацијом.
Према предвиђеном, менаџмент и управљање
били би у рукама стратешког партнера; исто тако
и правила пословања и понашања у фирми.
Град Нови Сад од испоручиоца јавне услуге
постаје организатор, гарант и контролор.
Целокопно финансирање улагања у систем
преузеће стратешки партнер. Град Нови Сад,
на тај начин, располаже са значајним додатним
средствима у буџету која ће искористити за друге
неопходне пројекте.
Суштина стратешког партнерства је да Град
кроз одређени временски период добије савремено
предузеће које може само себе да издржава
и то се не дешава само код нас, већ је пракса у
многим европским земљама и у интересу је свих
нас. Досадашњи тип размишљања, управљања
и пословања једноставно не може да опстане
и улазак страног партнера ће се десити пре или
касније.
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Да ли такав модел постоји у свету или смо
ми први?
• Напротив, Србија међу последњима уводи
оваква партнерства.
У последњих двадесетак година у свету
се интензивније развија модел изградње или
реконструкције инфраструктурних и других
објеката, намењених осигурању јавних потреба по
моделу јавно - приватног партнерства.
Фактори који су довели до развоја ЈПП на
локалном нивоу, широм света су:
• коришћење
управљачких,
техничких,
финансијских и иновацијских способности
приватног партнера,
• размена вештина и знања између јавног и
приватног партнера,
• расподела ризика на основу могућности
управљања њима од стране јавног и
приватног партнера,
• привлачење приватног капитала у недостатку
јавних средстава за финансирање изворних
послова локалне самоуправе (јавних услуга
и инфраструктуре).
Који су пројекти реализовани у Европи и
земљама у окружењу преко јавно - приватног
партнерства?
• У Европској унији, трансакције јавно
приватног партнерства, у 2009-ој години износиле
су 15,8 милијарди евра, да би у првој половини
2010 нарасле на 25,7 милијарди евра.
Западна Европа остаје доминантан регион
у погледу јавно приватног партнерства у 2010.
години. Један од највећих пројеката је болница
„Каролинска“ у Шведској, вредна милијарду и
четристо милиона евра.

У Белгији је преко јавно - приватног
партнерства покренута обнова преко 200 школа у
протеклих 6 година.
Холандија користи јавно приватно партнерство
за велики број пројеката; најновији је за установе
за чување изван Амстердама вредан преко 100
милиона евра.
У Источној Европи се такође бележи пораст
инвестиција остварених јавно приватним
партнерством и у првој половини 2010. нарастао
је на 2,8 милијарди евра.
Аутопут Москва - Санкт Петербург вредан
1,7 милијарди евра у Русији; болница Пардубице
у Чешкој вредна 70 милиона евра; две фазе
пута М-6 у Мађарској вредне милијарду евра;
водовод и канализација вредни 11 милиона евра
у Санандреји и модернизација аеродрома у Бакау
вредна 44 милиона евра у Румунији; стадион за
хокеј на леду у Братислави вредан 90 милиона евра
и бројне друге инвестиције (аутопутевe вреднe
милијарде евра у бројним државама нисмо ни
набрајали) реализоване су преко јавно - приватног
партнерства.
Да ли је ово први пут у Србији да долази до
јавно - приватног партнерства?

• Не. До сада је у Србији регистровано
установљање ЈПП у области: јавног превоза,
управљања отпадом (одношење, одлагање и
рециклажа), снабдевања гасом, паркинг сервиса и
водовода и канализације.
Највећи број ЈПП успостављен је у области:
изношења смећа, одржавања јавних површина
и коришћења депонија. Пример су: Београд,
Кикинда, Лесковац, Нови Бечеј, Смедеревска
Паланка, Јагодина и друга места.
У наведеним локалним самоуправама,
успостављање ЈПП вршено је у складу са законима,
који регулишу додељивање концесије, поверавање
изворних послова локалних власти, јавну набавку
и оснивање заједничког друштва.
У следећој табели приказани су примери ЈПП
у 17 јединица локалне самоуправе у Републици
Србији.
Поверавање делатности је најзаступљенији
облик ЈПП у локалним самоуправама у Србији.
Приказане концесије у Граду Београду још нису
реализоване. За водовод и канализацију је урађена
студија оправданости додељивања концесије уз
избор одговарајућих модела уговора о концесији.
Давање концесије на депонију Винча,
ради обезбеђивања дугорочне финансијске
самоодрживости система управљања чврстим
отпадом у Београду, у фази је припреме
тендера за избор концесионара.
Заједничка друштва су основана у области
снабдевања гасом у три општине. Обавеза
приватног партнера да инвестира у обављање
поверене делатности креће се од пола до пар
милиона евра у области паркинг сервиса,
дистрибуције гаса и управљања отпадом (изузетак
је улагање 40 милиона евра у депонију Винча).
Највећи број ЈПП успостављен је у области
паркинга, управљања отпадом и дистрибуције
гаса, због мањих улагања, краћег периода
повраћаја средстава и нижег ризика инвестирања
у односу на улагања у даљинско грејање, водовод
и канализацију.

Преглед започетих и успостављених јавно –приватних партнерстава:

3

Светски дан воде - 22. март

Вода и градови
Саопштење за медије
КОЈИ су изазови?
• Данас половина светског становништва живи у градовима, а градско становништво се повећава за две
особе сваке секунде. У Африци и Азији, градско становништво ће се удвостручити између 2000 и 2030.
• 141 милион становника у градовима нема приступ безбедној и хигијенски исправној води.
• Сваки четврти градски становник, или укупно 794 милиона, немају канализацију.
• Због тога се у таквим деловима градова често јављају болести проузроковане загађеном водом, као дијареја,
маларија и колера.
• Последњих деценија су успорени напори на обезбеђењу и побољшању услуга водоснабдевања и одвођења
отпадних вода у градовима због рапидног раста градске популације.

ГДЕ је ситуација најкритичнија?
• Процес урбанизације је најбржи у земљама у развоју, у којима се градско становништво повећава за 5
милиона становника сваког месеца.
• Ситуација је најкритичнија у сиротињским четвртима, такозваним сламовима, у којима живи 828
милиона градског становништва. Ови грађани немају приступ безбедној и хигијенски исправној води за
пиће и канализацији, а уџерице у којима живе су нестабилне и највише подложне природним и еколошким
катастрофама као што су поплаве и клизишта.

КО је највише угрожен?
• Градска сиротиња је највише угрожена. Ови становници често нису прикључени на градски водоводни
систем и снабдевају се водом за пиће преко скупих приватних водоводних предузећа.
Пример - у граду Акра у Гани, градска сиротиња плаћа чак до 12 пута више за литар воде од богатијих
суграђана у другим деловима града.
• За највећи део градских становника који живе у сиротињским четвртима, канализација је недостижан сан:
они уопште немају или имају ограничен приступ канализацији (јавни или приватни WC). За многе од њих
једино решење је “летећи WC” – фекалије трпају у пластичне кесе и бацају напоље, отворена канализација
или двориште.

КАДА ће доћи до промена?
• Миленијумски циљеви развоја, који су формулисани 2000 године, предвиђају да се:
- значајно побољша квалитет живота за најмање 100 милиона становника сиротињских четврти до
2020.
- преполови број људи који немају приступ услугама водоснабдевања и канализације до 2015.
• При садашњој стопи развоја циљ који се односи на воду за пиће биће остварен до 2015 године.
• Међутим, при садашњој стопи развоја циљ везан за канализацију се неће остварити. Многе урбане области,
иако често имају много бољи ниво комуналних услуга у области водоснабдевања и канализације од руралних,
и даље муче муку да постигну да ниво ових услуга прати раст градске популације.
• Исто тако борба за побољшањем квалитета живота у сиротињским четвртима не може да одржи корак са
растућим градским становништвом. Мада је проценат становника који живе у сламовима пао са 39% из
2000 на 33% у 2010, апсолутни број становника сиротињских четврти у земљама у развоју се повећава за 6
милиона сваке године.
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ПОВРЕМЕНА ПОЈАВА
ЗАМУЋЕНЕ ВОДЕ
У августу и септембру
прошле године, по налогу
Института за јавно здравље
Војводине, спроведене су
превентивне мере на систему
прераде и дистрибуције воде:
дезинфиковани су бунари,
аератор, филтерска поља и
резервоари.
Све то време, због заштите
грађана и микробиолошке
исправности
система,
превентивно је држан повишен ниво хлора, у
границама које су дозвољене за такве прилике и
не штете здрављу људи.
Не постоји контролисанија намирница од питке
воде и најважнији параметар – микробиолошка
исправност – је све време на изузетно високом
нивоу од преко 99%.
Повишени ниво хлора довео је до појачане
оксидације и стварања повећане количине талога
мангана, која се очитовала кроз повремену
промену боје воде.
Манган, у количини и временском распону у
којем се налазио и налази у цевима, није опасан
за здравље људи и изазива пролазну физичко –
хемијску нестабилност.
Поред тога, почетком септембра почети су
радови које више није било могуће одлагати
на антикорозивној заштити цевовода кроз
Мост Слободе што је последицу имало режим
дистрибутивног рада без резервоара Мишелук

и колебања притиска воде у
граду.
Честа колебања режима
притисака
воде
довела
су до подизања талога и
повремене појаве замућене
воде у одређеним деловима
дистрибутивног система.
Концентрација хлора је
враћена на редован ниво, што
је стабилизовало и количину
мангана у систему.
Појачаним испирањем водоводне мреже
највећи део талога мангана не налази се више у
водоводној мрежи.
Ипак, одређени део талога налази се и даље у
водоводној мрежи и приликом колебања притисака
у цевима, он се подиже и доводи до повременог
замућења воде.
Када би из наше Фабрике воде на Штранду у
дистрибутивни ситем одлазила замућена вода, она
би била замућена у апсолутно свим становима и
кућама у исто време.
Замућену воду не треба користити за пиће, већ
пустити да отече из славине док се не разбистри.
Након тога, вода се може користити без икакве
бојазни.
Талог мангана је мекан и не може изазвати
оштећења кућних апарата, као што што су бојлери
и веш машине.
Осим визуелне непријатности, оваква замућења
не представљају било какву другу опасност.

ПОЛАГАЊЕ РАЧУНА
ЈКП „Водовод и канализација“ је свесно своје одговорности за функционисање града и свих насељених
места која се налазе на нашем систему и не бежи од своје улоге најважнијег градског предузећа.
Када смо тражили корекцију цене воде да бисмо могли нормално да послујемо, обећали смо да ћемо
Вама, Новосађанима, полагати рачуне како трошимо новац. Сматрамо да је нормално – ако једна
страна испуњава своје обавезе, мора и друга. Ако ви рачуне плаћате, ми рачуне морамо да полажемо.
Искључиво вама. То овим путем и чинимо.

Година која долази биће за „Водовод и
канализацију“ веома значајна у неколико погледа.
Први пут у новијој историји, планирано је да
дођемо до минимално оптималног инвестиционог
буџета од око милијарду и триста милиона
динара.
Такође по први пут, већа количина новца – око
900 милиона динара – биће уложена из средстава
добијених наплатом у одржавање, реконструкцију
и развој система, него из градског буџета одакле
ће предузећу бити прослеђено око 365 милиона
динара.
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У водоводни систем у идућој години биће
уложено око 600, док ће у канализациони систем
бити инвестирано око 665 милиона динара, тако
да ће 2011. година у инвестиционом смислу бити
без премца у годинама, чак и деценијама које су
за нама.
Тражили смо корекцију цене воде да бисмо
тај новац уложили у водоводни и канализациони
систем града. Ако се погледа количина новца
уложена у протеклих пет година, све је јасно:
у 2005-ој: 471 милион динара
у 2006-ој: 272 милиона динара
у 2007-ој: 380 милиона динара
у 2008-ој: 308 милиона динара
у 2009-ој: 384 милиона динара
у 2010-ој: 488 милиона динара
у 2011-ој: милијарду и триста милиона динара.
Преко 310 милиона динара биће уложено у
реконструкцију водоводне мреже и објеката, док
ће око 490 милиона динара бити инвестирано у
реконструкцију и грађење канализационе мреже.
Водоводна и канализациона мрежа биће
реконструисана у улицама Слободана Бајића,
Бранка Бајића, Косовској, Банијској, Николе
Пашића, на Сомборском булевару, Петроварадину
и другим локацијама.
У реконструкцију водоводне мреже и
градњу објеката водоснабдевања биће улагано у
Масариковој улици, улици Димитрија Туцовића,
Радничкој, на Булевару Европа, на Сомборском
булевару, у Љермонтовој, Футогу и Ветернику,
на Темеринском путу, у Петроварадину, наставку
изградње објеката на Поповици и другим
локацијама.
Реконструкција,
санација
и
изградња
канализационе мреже биће обављена у улицама
Ђурђа
Бранковића,
Димитрија
Туцовића,
Николајевској, Матице Српске, на јужном Телепу,
на Булевару Европе, Улици Народног фронта
и Јиричековој улици, изградњи секундарне
канализације Каћа и другим местима.

У новосадска изворишта воде ће бити уложено
око 200 милиона динара за санацију бунара и
хидромашинске опреме на одређеном броју рени
бунара, утискивање нових дренова на једном
рени бунару, истражне радове у циљу проширења
изворишта “Петроварадинска ада” и “Ратно
острво”.
У Погон за прераду воде уложиће се око
35.000.000 динара за санацију филтерских поља
и опреме за управљање филтерским пољима, док
ће у видео надзор на извориштима и стратешким
објектима ЈКП “ВиК” бити уложено око 20
милиона динара.
За пројектовање и грађење прве фазе хлорне
станице “Штранд” по новој технологији где
се гасни хлор замењује новом технологијом
хлорисања, која се заснива на електролизи
кухињске соли, одвојено је око 25 милиона динара.
У црпне станице канализације биће уложено
56.000.000 динара.
Ова
улагања
обухватају
санацију
хидромашинске опреме на црпним станицама
“Роков поток”, “Север 4” и “ГЦ-2”, као и набавку
два уређаја за пријем септичког отпада, док ће у
систем даљинског надзора и управљања црпним
станицама канализације бити уложено 9 милиона
динара.
Видите и сами – биће улагано у све делове
система, након вишедеценијске небриге. Не
можемо рећи – овде можемо, а овде не морамо
улагати.
Свим деловима система подједнако треба
помоћ, требају улагања којих деценијама није
било.
Пут је дуг и тежак, али га једино заједно
можемо и морамо прећи.
Морамо, јер ако га не пређемо биће
угрожено функционисање града у будућности
и свакодневни живот свих нас који желимо да
живимо у Новом Саду квалитетом живота на
који смо навикли.

СВЕ О УТРОШКУ И РАЧУНИМА ЗА ВОДУ
Просечна месечна потрошња воде по члану
домаћинства у градском делу Новог Сада износи
око 5 кубних метара или пет хиљада литара воде.
У приградским насељима она је нешто већа,
јер се великом броју суграђана и даље више
исплати да зелене и обрадиве површине заливају
питком водом, него да буше бунаре и за то користе
техничку воду.
Од укупне количине воде, мање од процента
се потроши за пиће, а све остало за неке друге
намене:
за пиће и кување потроши се 3 до 6 литара
прање посуђа 4 до 7 литара
чишћење у стану 5 до 10 литара
прање рубља 20 до 40 литара
купање и туширање 20 до 40 литара

телесна хигијена без купања 10 до 15 литара
испирање WC-а 20 до 40 литара
Поставља се питање: зар, онда, не би било
боље да имамо техничку воду, а да воду за пиће
купујемо?
У том случају, требало би за сваког члана
домаћинства дневно купити две литре флаширане
воде, а рачуни за воду на обједињеној наплати би
се преполовили.
На страну то што бисмо за личну хигијену и
прање рубља користили воду која је микробиолошки
неисправна, најбоље је израчунати:
СЦЕНАРИО 1: Тренутно, при нормалној
потрошњи, трочлана породица плати око 1.300
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динара, а четворочлана око 1.800 динара месечно
за воду.
СЦЕНАРИО 2: Цена пет литара флаширане воде
је око 90 динара, што значи да би само за воду
за пиће трочлана породица дала 2.700 динара
месечно и још око 600 динара за техничку воду.
Трочлана породица издвајала би сваког месеца
2000 динара више, а четворочлана три и више
хиљада динара сваког месеца.
На годишњем нивоу то су додатни трошкови
од 250 до 400 евра!

Из ове грубе рачунице јасно је да стабилно
функционисање водоводног система града у
директном интересу сваког грађанина и сваке
новосадске породице.
КАКО СЕ ОБРАЧУНАВА УТРОШЕНА
ВОДА?
Испред сваког водоводног прикључка постоји
мерни инструмент – водомер.
Укупна потрошња воде коју водомер региструје
дели са бројем пријављених станара у објекту
и на тај начин се долази до потрошње по члану
домаћинства.
Рационалном потрошњом воде сматра се
потрошња воде до 5 кубика воде месечно по члану
домаћинства. Сваки потрошени кубик преко тога
плаћа се по цени од 160 динара.
ШТА ЈЕ АКОНТАТИВНО ЗАДУЖЕЊЕ?
Инкасанти који очитавају водомере некада
нису у могућности да очитају потрошњу за
претходни месец.
У том случају се на основу потрошње у
претходним месецима одреди аконтативно
задужење које не сме прећи пет кубних метара по
члану домаћинства.
Уколико, на пример, инкасант није у могућности
да очита водомер два месеца у та два месеца биће

наплаћен аконтативни износ од максимално пет
кубних метара воде по члану домаћинства.
Када дође до очитавања и утврди се да је у
претходним месецима потрошња износила, на
пример, пет и по кубних метара, за тај месец
биће наплаћена редовна потрошња и оно што је
наплаћивано мање у претходним месецима тако
да ће рачун бити шест и по кубних метара воде
по члану.
НА ШТА ТРЕБА ОБРАТИТИ ПАЖЊУ?
Грађани који живе у колективном становању
тј. зградама посебну пажњу треба да обрате
да пријављени број станара одговара стварном
стању.
Непријављени станари свакако троше воду
која се после дели са бројем пријављених станара
што може довести до увећаних рачуна за воду.
Уколико неколико месеци заредом долазе
увећани рачуни за воду, а број пријављених станара
је тачан, потребно је проверити унутрашње
инсталације и уверити се да на њима не долази до
цурења које водомер региструје као и сваку другу
потрошњу воде у објекту.
То радите са предузећем са којим као
скупштина станара имате уговор о одржавању
унутрашњих инсталација.
Грађани који имају рекламацију на рачун или
сумњају у исправност водомера могу се у сваком
моменту обратити бесплатним позивом на број
0800/333-021 где ће добити додатне информације.
ЗАМЕНА ВОДОМЕРА
Обавеза нашег предузећа је да на сваких пет
година замени мерни уређај тј. водомер.
Проценат замене у протеклим годинама је
подигнут, али и даље није на задовољавајућем
нивоу.
Када је водомер старији, често долази до
појаве каменца, трошења пластичног пропелера у
водомеру, заглављивања и других појава.
Покварен водомер увек мери
мању потрошњу од реалне често и до осамдесет одсто јер се спорије окреће пропелер
водомера.
Отуда је у великом броју
зграда, након замене водомера,
дошло до очитавања реалне
потрошње и, следствено томе, до
увећања рачуна.
ЈКП „Водовод и канализација“ ће
интензивирати напоре на замени неисправних
водомера јер то директно утиче на смањење
губитака на систему и приходовање
средстава неопходних за радове на водоводном и
канализационом система.
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