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УСПЕШНА
ГРАЂЕВИНСКА СЕЗОНА
ЈКП „Водовод и канализација” је током грађевинске сезоне 2017. године реализовало више
од 80% планираних активности, каже у разговору за наш лист, Дарко Малешевић, руководилац
Инвестиционо техничког сектора.

Реконструкција канализационе мреже у Матице Српске и околним
улицама
Сезона за нама је била врло успешна, приводе се крају радови на
реконструкцији канализационе мреже у Матице српске, Косте Хаџи
Млађег и Земљане ћуприје. Како Малешевић наводи, било је доста
проблема приликом извођења ових радова, јер је и сам колектор у доста лошем стању, а пронађене су и друге инсталације које су морале
бити измештене. За ове радове је издвојено око 19 милиона динара.
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РЕАЛИЗОВАНО ВИШЕ ОД 80% ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ

Завршена секундарна канализациона мрежа на Чардаку
Током ове грађевинске сезоне, завршена је и секундарна канализациона мрежа у насељу Чардак. Грађани овог насеља већ подносе захтеве за изградњу кућних прикључака. Према речима Дарка Малешевића,
више од 60% домаћинстава у насељу Чардак је већ прикључено на
новоизграђену канализациону мрежу.
Прва фаза изградње на Поповици
Завршена је и прва фаза радова на изградњи водоводне мреже у насељу
Поповица. Ускоро почиње и друга фаза. За ове радове издвојили смо 11
милиона динара, а рок за њихов завршетак је 95 дана. Тиме ћемо покрити више од 90% овог насеља и како Малешевић наводи, урађено је све
оно за шта смо могли добити грађевинску дозволу, односно све оно што
је у грађевинској зони.

Ускоро водоводна мрежа на Староиришком путу и у Буковцу
До краја ове године ући ћемо у посао изградње водоводне мреже на
Староиришком путу. За овај посао обезбеђено је 28 милиона динара. На
захтев Града и Покрајине, неопоходно је да се изврши измештање канализационог колектора и доводника за Каћ због радова које ће изводити
ЈП „Путеви Србије“. Недавно су почели радови и у Буковцу, а у питању је
изградња водоводне мреже, друга висинска зона. Ови радови су вредни
40 милиона динара.
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ИКОНИЈА КАРАЏИЋ | главни инењер

Реконструкције на више локација
Ове године реконструисан је и магистрални вод ф 600 у Привредниковој
улици. Реконструисана је водоводна мрежа на Булевару цара Лазара, од
Фрушкогорске улице до Булевара ослобођења.
Ове године радили смо и санацију филтерских поља и овај посао је још
увек у току. Такође, завршена је и реконструкција пумпне станице Лиман. У питању је електроенергетска опрема.
Завршен је посао изградње антенских стубова за повезивање система
даљинског надзора и управљања на Адицама и у Лединцима.

КРАЂА ВОДЕ ЈЕ
КРИВИЧНО ДЕЛО

У току изградња прикључака у Руменци
У току је изградња кућних канализационих прикључака у Руменци. Како
Малешевић истиче, план је да се изгради око 200 прикључака на канализациону мрежу која је грађена средином деведесетих година.
Велики послови пред нама
Према речима руководиоца Инвестиционо техничког сектора Дарка
Малешевића, ускоро ће бити расписан тендер за изградњу канализационих прикључака у Адицама, Будисави, Ветернику, Каћу, Ковиљу, тј.свих
домаћинстава која су остала неповезана на канализациону мрежу коју је
градио некадашњи Завод за изградњу града.
Сумирајући ову грађевинску сезону која је при крају, резултати су
задовољавајући. Реализовано је више од 80% планираних активности, а
скоро сва планирана средства су уложена, закључио је Малешевић.

П

рема проценама Инвестиционо
техничког сектора ЈКП „Водовод
и канализација“ у Новом Саду
тренутно има око 300 километара
нелегално саграђене водоводне
мреже која је прикључена на систем ЈКП „Водовод и канализација“.
Према речима Иконије Караџић
главног инжењера, овај проблем
најчешће је заступљен у насељима
где је раније било много случајева
дивље градње, а упоредо са тим,
изграђене су и читаве нелегалне
водоводне мреже.
Сваке године стручне службе ЈКП
“Водовод и канализација” евидентирају више од 200 покушаја
нелегалног прикључивања на водоводну мрежу. Легално прикључење
је могуће само уколико постоји изграђена легална водоводна мрежа,
као и да су објекти легални или у
поступку легализације. Таквих, легалних прикључака, у Новом Саду
има око 50 000 – наводи Караџић.
Када су у питању нелегална прикључења на легално саграђену
водоводну мрежу, а посебно на
магистралне цевоводе, такви при-
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кључци се у законској процедури и уз сарадњу са Комуналном
инспекцијом, одмах искључују, а
Инспекција подноси пријаву против
одговорних лица. Оваквим начином
прикључења изазивају се велики
губици на систему и директно се
угрожава водоснабдевање легално
прикључених потрошача.
Подсећамо да је крађа воде кривично дело и да ће ЈКП “Водовод
и канализација” предузети све неопходне мере како би се санкционисали сви такви покушаји - каже
Иконија Караџић, главни инжењер
предузећа.
Недавно су становници насеља Карагача у Петроварадину доведени
у заблуду од стране НН лица која
су нелегално изградила водоводну
мрежу у једном делу овог насеља,
те навела становнике овог дела
града да им плаћају прикључак.
При том су покушана два нелегална прикључења на магистралне цевоводе за Петроварадин и Сремске
Карловце, која су по хитној процедури санкционисана.
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НИКИЦА ИВИЋ | технички директор

ПРЕРАЂУЈЕМО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ

НОВОСАЂАНИ НЕ ПИЈУ
ДУНАВСКУ ВОДУ

А

ко се руководимо податком да у
Војводини од 49 водовода само
седам дистрибуира исправну
воду за пиће, а да је на нивоу Републике Србије од 155 потпуна исправност забележена на свега 45
процената, не чуди свакодневна
сумња грађана у квалитет пијаће
воде. Новосађани, пак, не треба
да имају сумње у квалитет воде
из водовода, јер су наше редовне
анализе основ за такву тврдњу. О
томе сведоче и речи Никице Ивића,
техничког директора, који, између
осталог, каже да је поносан на
чињеницу да је део пројекта званог
“Нова фабрика воде”.
Тај пројекат завршен је у децембру 2015, а у пробни рад нова фабрика воде пуштена је у априлу
2016. године, подсећа Ивић.
Циљ је био доградња линије прераде воде са озоном и филтерима
са активним угљем, пошто класична технологија прераде није могла
да задовољи потребе отклањања
евентуалних загађења, а увек треба имати на уму да се у близини
налазе Рафинерија, Термоелектрана топлана, као и сам Дунав. До
сада, срећом, није било хемијских
и микробиолошких загађења, али
то не значи да их у будућности
неће бити.
Јасно је то да технологија коју
“нуди” нова фабрика воде на Лиману повећава трошкове, али и безбедност.
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Три изворишта
Почетком педесетих година прошлог века, Новосађани су пили филтрирану дунавску воду, а већ десетак година касније, 1963. изграђен је први
погон за прераду подземних вода. Данас Нови Сад има три изворишта:
Петроварадинску аду, Ратно острво и Штранд, чије је постројење за прераду и дистрибуцију воде ревитализовано у 2016. години, дограђивањем
процеса озонизације и филтрације на филтерима са гранулисаним активним угљем, а чија је вредност износила око 9 милиона евра.

Када су од 2000-их повећане стране донације, ЈКП “Водовод и
канализација” је, верујем, паметно
уложило новац у дугорочне пројекте,
каже Ивић. У Немачкој су у многим
градовима уклонили загађиваче
река, али пошто то код нас, тренутно, није могуће, свакако је било потребно уложити средства у прераду
и редовну контролу. Зато редовне
контроле параметара исправности
које пролазе кроз фазе аерације,
филтрације и дезинфекције, а према правилу завршавају финалном
оценом Института за јавно здравље
Војводине са којим имамо изванредну сарадњу, гарантују исправност пијаће воде.
Технички директор ЈКП “Водовод
и канализација” каже да је тешко разуверити део грађана који је
убеђен да “пије дунавску воду”.
Новосађани не пију воду из Дунава
– каже технички директор ЈКП “Водовод и канализација”. Прерађују
се подземне воде, од којих је први
водоносни слој са двадесетак метара дубине из шљунковито песковите средине. С обзиром на то да
и најсавременијој опреми, каква је
наша, може теоријски да се догоди
грешка, ангажован је довољан број
стручњака и инжењера који свакодневно прате процес, а у случају
да се било шта догоди, нова фабрика воде функционише тако да
за тили час може да се системом
затварача, буквално за пет минута,
врати на стари систем.

Канализација
Нова фабрика воде тако је урађена да представља врхунац технологије.
Ту више немамо шта да унапређујемо, већ само да квалитетно одржавамо. Оно што представља перспективу за наше предузеће свакако је
реконструкција и уређење канализационе мреже, наглашава Ивић.
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РАЗВОЈ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ
НОВОСАДСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Преко 70 црпних станица

Бранко Церовић

1880. почиње изградња
Гледано кроз историју, изградња
канализације у Новом Саду почиње
1880. године, а тада је град имао
21.500 становника и заузимао простор од 427 хектара. Почетак II
Светског рата Нови Сад је дочекао
са око 40 км канализационе мреже којом су се одводиле углавном
атмосферске воде, а августа 1953.
године прихваћен је и одобрен
инвестициони програм изградње
градске канализације. По овом
програму задржан је основни концепт подела на јужни и северни
слив са мешовитим системом. Исте
године је започета изградња првих
објеката на Дунаву – главних
црпних станица (ГЦ-1 и ГЦ-2) са
изливима у Дунав и главних колектора. То се може сматрати почетком
изградње модерне канализације на
подручју Новог Сада.
Унапређење система
Како се Нови Сад ширио, растао је
и број домаћинстава, а самим тим
повећала се и потреба за изградњом
канализационе мреже. Процес изградње канализационе мреже за

Нови Сад је недавно у рад пустио
три мала пречистача отпадних вода
која се налазе у Ковиљу, Руменци
и Степановићеву. Одговарајуће
пречишћавање отпадних вода је
обрада отпадних вода било којим
поступком којим се постижу захтеване граничне вредности емисије,
односно не нарушава добар статус
површинске воде након испуштања
у реципијент. Граничне вредно-

приградска насеља покренут је пре
неколико година и трајаће све док
за тим буде потребе. Првенствено,
циљ је да се погасе све септичке
јаме, те да се на новоизграђену канализациону мрежу прикључе сва
домаћинства. Постојећи канализациони систем обухвата нешто више
од 1200 километара мреже односно, преко 90% Новог Сада има
изграђену канализациону мрежу.
Међутим,
поједина
приградска
насеља нису у потпуности покривена
канализационом
мрежом.
Бошко Павловић, руководилац
Службе функционалог одржавања канализационе мреже каже
да је тај посао од великог значаја
за функционисање Новог Сада.
Павловић наводи да
поједина насеља као
што су Руменка, Кисач,
Лединци, Будисава и
Бегеч за сада још увек
немају у потпуности
изграђену канализациону мрежу, тј. процентуално
гледано,
изграђеност је 25%.
Бошко Павловић
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На систему новосадске
канализације има преко 70 црпних станица у
које је уграђено преко
150 пумпи које су у сваком тренутку оперативне. Бранко Церовић,
руководилац Службе
машинског
одржавања канализационе мреже истиче да се

Пуштена у рад три пречистача

већа количине воде без било каквог пречишћавања, осим механичког, дирекно испушта у Дунав, осим
канализације у Руменци, Ковиљу и
Степановићеву где се налазе мала
постројења за прераду отпадних
вода. Што се тиче канализационог
система, црпна станица служи за
подизање отпадних вода из дубљег
колектора и за потискивање на
виши ниво одводне канализације,
објашњава Церовић. Он наводи
да се црпне станице састоје из три
дела: уливни део, црпни базен и
изливни део. Најважнији део јесу
корпе путем којих се одваја чврсти
отпад који се касније одлаже на
депоније, тј. предвиђено место.

сти емисије зависе од производног
процеса, каратеристика отпадне воде и третмана, као и од еколошког и хемијског потенцијала
реципијента.
Према речима Браниславе Краљ
Бандић, руководиоца Службе
постројења за пречишћавање
отпадних вода, у плану је да се
изграде и два мала
пречистача на Ченеју
и у Бегечу с тим што
је овај пројекат у рукама Градске управе
за земљиште и инвестиције и још увек нисмо у потпуности упознати са пројектном документацијом.
Бранислава Краљ Бандић
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ПРЕКО 90% НОВОГ САДА ИМА ИЗГРАЂЕНУ КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

Велика помоћ кол центра
Једна од новина која је ове године
уведена у рад Сектора канализација
и олакшала рад Служби функционалног одржавања канализационе мреже је активно учешће Кол
центра путем којег грађани могу да
поднесу захтев за пражњење септичких јама. До ове године, грађани
су захтев подносили искључиво доласком у просторије фирме.
Према речима Бошка Павловића,
руководиоца Службе функционалног одржавања канализационе мреже, приметно је олакшан рад ове службе управо због
увођења ове новине у рад Кол
центра. Павловић истиче да је
побољшана сарадња са грађанима.
Грађани у чијим улицама је
изграђена канализациона мрежа
немају право на пражњење септичких јама, већ су по закону дужни
да се прикључе на постојећу мрежу. Бесплатним позивањем Кол
центра, грађани подносе захтев
за пражњење септичких јама, али
се и аутоматски проверава да ли
постоји право на пражњење и да
ли постоји претходно дуговање.
Кол центар је преузео скоро све позиве које смо добијали од странака
у вези са пријавама за пражњење
септичких јама. Релативно мало
има необавештених странака које
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по навици зову нас и покушавају
да пријаве пражењења септичке
јаме. Редослед пријава који прави
Кол центар је готово немогуће променити, осим у ванредним околностима или уз сагласност директора
– додаје Павловић.
Ово информационо технолошко
решење, захваљујући и ангажману радника Кол центра, смањило
је и листу чекања која је настала
током претходне године. Павловић
наводи да је затечено 1500 нерешених захтева старих и по 6 месеци. Управо то је разлог зашто су
поједини грађани чекали и по неколико месеци да би њихов захтев
за бесплатно пражњење септичких јама био реализован. За сада
је овај број смањен на 850 захтева,
а смањио се и временски период
чекања на максимум 100 дана.
Резултат би свакако био бољи
када би постојао већи број радника, мањи број кварова и бржи поправак возила, али и већи ангажман других сродних институција,
изричит је Павловић. Није редак
случај да у канализационим отворима заврши различит грађевински
шут након асфалтирања улица или
неких грађевинских радова које
обављају приватне фирме, али и
јавна предузећа.

ДАНИЈЕЛА БОГИЋ | руководилац Службе административни и општи послови

УСПЕШНО ИМПЛЕМЕНТИРАН
ДМС СИСТЕМ

J

КП „Водовод и канализација“ је
у периоду од 2015-2017. године набавило и успешно имплементирало комплетан ДМС (document management system) систем за „Електронску писарницу са
праћењем живота докумената“.
Овај софтвер има за циљ да унапреди пословне процесе који су
тренутно засновани на папирној
документацији, због чега у истом тренутку са истим документом
може да ради само једна особа, приступ документу је ограничен, а трошкови продукције,
коришћења и архивирања папирне
документације су велики. Трајни и
поверљиви документи су такође
у папирном облику, па постоји
опасност уништења папира, без
могућности брзог и лаког начина
опоравка или поновног извршења
операција чији је резултат био
уништени папир.
Оно што је ДМС донео као очигледно унапређење пословања је
могућност брзе претраге и прегледа документације која се сада
налази и у електронском облику.
Захваљујући овом систему, ретроактивно смо скенирали, за сада, део
опште и техничке документације.
Како је „електронски деловодник“
заживео 15.09.2010. године, скенирана је општа документација која
је постојала у папирном облику
пре овог датума и уназад до 2007.
године. Техничка документација
(пројекти, извештаји, елаборати
...) која има статус трајног чувања,
скенира се ретроактивно, почев од
1990. године. У плану је скенирање
и електронско архивирање комплетне грађе и опште и техничке
која се налази у ЈКП „Водовод и
канализација“, била она оперативна или не – каже Данијела Богић.

Поред основних функција (пријем
предмета, завођење предмета, издавање потврде о пријему документа, штампање омота списа, достављање у рад, решавање и развођење предмета) систем омогућава ефикасно праћење кретања
предмета унутар организационе јединице, статуса предмета и исхода
решавања.
Систем омогућава да се информације о предметима једноставно проналазе, по броју предмета, пошиљаоцу, датуму завођења и сл.
Такође, систем поседује адекватан начин извештавања, који даје
могућност прегледа предмета по
врстама/типовима, класификацији
материје, по исходу решавања,
по запосленима који су обрадили
предмет и другим параметрима –
наводи Богић.
На нивоу ЈКП „Водовод и канализација“ систем омогућава увид у
комплетан рад свих припадајућих
организационих јединица, по предметима и сумарно.
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ПРОМОЦИЈА НАШЕ ВОДЕ

УЧЕШЋЕ НА БРОЈНИМ
МАНИФЕСТАЦИЈАМА
У години на измаку, поред стандардних делатности и пројеката
којима се предузеће бавило, ЈКП „Водовод и канализација“ може
да се похвали и учешћем на бројним градским манифестацијама
на којима је имало за циљ промоцију квалитетне новосадске
водоводске воде. Циљ нам је увек и рад на едукацији о важности
очувања ресурса и изворишта воде, као и промоција свих делатности
и услуга нашег предузећа.

ПРОМОЦИЈА НАШЕ ВОДЕ

Наша вода за маратонце
Недуго затим, у априлу, одржан је и
24. Новосадски полумаратон, а тим
поводом ЈКП „Водовод и канализација“
поставило је четири штанда на којима
су учесници овог полумаратона, али
и остали грађани могли да се освеже
водом из нашег дистрибутивног система

и да науче неке занимљиве чињенице
о новосадској води. На поменутим
пунктовима, поред освежења, грађани
су се највише распитивали за квалитет
воде, планиране инвестиције, али и за
канализациону мрежу у Новом Саду.

Поводом 22. марта - светског дана вода - малишани у гостима
Како већ годинама уназад едукујемо ђацима укажемо на потребу чувања и
малишане о значају воде за људски заштите изворишта, као и штедње воде
организам и комплетан живи свет на на сваком месту и у свакој прилици.
планети, али и о важности штедње Ђаци су обишли Погон за прераду и
овог ресурса, и ове године смо пово- дистрибуцију воде на Сунчаном кеју,
дом 22. марта, Светског дана вода, уго- где им је објашњено како се прерађује
стили ученике ОШ „Душан Радовић“. сирова вода и на који начин прерађена
Циљ едукативног предавања био је да вода долази до њихових славина.
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ПРОМОЦИЈА НАШЕ ВОДЕ

ЕМИЛ ФЕЈЗУЛАХИ | руководилац Службе људских потенцијала

Промо филм на змајевим дечјим играма
У јуну смо учествовали на Змајевим
дечијим играма у оквиру пројекта „Да би
дете расло здраво, треба му дрво зелено
и право“ који је реализовало Удружење
васпитача Новог Сада. Малишанима
је пројекат представљен у Дунавском
парку, а поред уживања у песми и игри,
најмлађи суграђани су нешто и научили
о води кроз промотивни филм нашег
предузећа „Штедња воде“. На штанду

ЈКП „Водовод и канализација“ који се
налазио поред бине, осим што су се
Новосађани освежили чашом градске
воде, могли су и да сазнају занимљиве
информације о предузећу, квалитету
воде и систему дистрибутивне водоводне
мреже. Цистерна с пијаћом водом била
је паркирана на улазу у Дунавски парк,
што је посебно обрадовало грађане као
спас од врућине.

Синергија два еко пројекта
После врло успешне сарадње са
Удружењем васпитача Новог Сада
у јуну на Змајевим дечијим играма, а у оквиру пројекта „Да би
дете расло здраво треба нам дрво
зелено и право“, одлучили смо да
се лепа прича настави. Тим поводом је екипа РТВ-а посетила Фабрику воде и са три узрасне групе
малишана из ПУ „Лептирић“ снимила емисију „Хајде са мном у обданиште“. Водитељ емисије, добро
познат деци, био је музичар Бранимир Росић, а наша колегиница
Александра Дејановић предавач.
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Обилазећи постројења за прераду
воде, кроз забавно – едукативни
приступ и инетеракцију са децом
њих двоје су обрадили све важне
теме о води и научили их, између
осталог, одакле она долази и шта
то ми радимо са њом како би као
безбедан и еколошки исправан
производ стигла до наших славина.
На крају дружење поделили смо им
и поклон блокчиће који су их обрадовали.

ИМПЛЕМЕНТИРАН СОФТВЕР
ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

С

офтверско решење за управљање кадровима је апликација која
омогућава рационално управљање, једноставну администрацију и регистрацију свих законом прописаних информација о запосленим
лицима, евидентирање, вођење, анализирање података, контролу
трошкова, управљање обукама, оцењивање запослених и сл.
Овај софтвер успешно даје подршку у планирању
и стандардизацији унутрашње организације
и систематизације радних места и ефикасно
распоређује и користи кадровске потенцијале
унутар ЈКП „Водовод и канализација“. Такође,
садржи могућност праћења и оцењивања радне
ефикасности у циљу даљег усмеравања каријере
запосленог. Такође, генерисањем решења, потврда
и других персоналних аката о запосленом отвара
могућност једноставног праћења свих потребних
података о појединачном радном месту, задацима,
ризицима, обавезним лекарским прегледима,
остваривању права на бенефицирани радни стаж
итд. – каже Емил Фејзулахи, руководилац
Службе људских потенцијала.

Овим софтвером су покривене све потребе које су у вези са евиденцијом
предузећа, организационих јединица, кандидата који аплицирају за
рад, као и одабир кадрова, запослених, укључујући картон запослених,
податке о члановима породице, документима на нивоу запосленог,
кретању у служби, образовању, радном стажу, одсуствима, каријери у
компанији, обуке, праћење мотивације, дисциплинских мера, награда и
номинација и сл.
Доступан нам је и модул за израду решења и уговора и њихову евиденцију,
који би унапредио и пословање Кадровске службе ЈКП ВиК, као и модул
за евидентирање радног ангажовања запосленог на месечном нивоу,
налози за службена путовања и сл. – објашњава Фејзулахи.
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ДОДЕЉЕНЕ ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ПРЕДУЗЕЋА

68 ГОДИНА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Ј

КП “Водовод и канализација” је основано 1949. године. У јануару 2017.
године прослављено је 68 година постојања и рада предузећа. Тим поводом наше колеге које су запослене у колективу односно јавном сектору, једну, две или три деценије су добиле пригодне награде за јубилеј
вредан пажње. Укупно њих 41 је заокружило радни стаж.
Иза себе 10 година радног стажа имају Данијела Богић, Исидора
Бошковић, Љиљана Бркић, Бранислава Гаковић, Чедо Драгосављевић,
Борислав Ђурић, Јадранко Ивезић, Ђорђе Мариновић, Синиша Попов, Наташа Ратковић, Давор Сантрач, Љиљана Станишић, Љубомир Станишић,
Јелена Томашевић, Шандор Бодиш, Душко Давидовић, Биљана Кнежевић
и Наташа Микавица.
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Две деценије рада имају Ненад Алексић, Владимир Бечелић, Бранка Вучковић, Ђорђе Ђукић, Миленко Ђукић, Ђоко Живановић, Никица
Ивић, Мирослав Јелечанин, Борис Михајлов, Предраг Момић, Стојанче
Петровић, Слободан Хајдуковић, Јован Шућов, Милорад Давидовић, Гина
Илић, Стева Милошев и Ђорђе Ченејац.
Са 30 година радног стажа може да се похвали седам колега: Зорица
Мајсторовић, Свјетлана Делић, Небојша Миленковић, Ђорђе Савковић,
Ђоко Ћурковић, Витомир Николашев и Александра Летић.
Честитке свим колегама!
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ДОДЕЉЕНЕ ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ПРЕДУЗЕЋА

30 ГОДИНА У ПРЕДУЗЕЋУ
Зорица Мајсторовић
“Што је ближа пензија, све је драже. Тако бих
описала осећај са напуњених 30 година радног
стажа. Најбоље је било у предузећу кад сам се
запослила и тај период је трајао до почетка кризе деведесетих година прошлог века. Некако ми
се у сећање урезао први дан на послу, а за ово
време било је свега, и смеха, и суза.”

ДОДЕЉЕНЕ ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ПРЕДУЗЕЋА

Пригодном свечаношћу, у просторијама предузећа уз доделу
јубиларних награда, ЈКП „Водовод и канализација“ је обележило 68 година постојања и рада.

Свјетлана Делић
“Немам никакав посебан осећај с три деценије
рада. Све је брзо прошло и не радујем се
пензији. Увек је сад најбоље у предузећу и толико се свега издешавало, да не бих ниједан
моменат посебно издвојила”.
Небојша Миленковић
“Не памтим ниједан посебан догађај за 30 година радног стажа у ЈКП “Водовод и канализација”.
Генерално, могу само да кажем да ћу ове три
деценије рада памтити као добре, па се надам
да ће тако бити и до пензије”.
Ђорђе Савковић
“Свих ових година било ми је задовољство радити у ЈКП “Водовод и канализација”. Пуно је било
разних момената и догађаја, али ко ће их се из
ове перспективе сетити. Радујем се пензији”.

Ђоко Ћурковић
Самостални стручни сарадник за правне послове. Једно време је био и директор нашег
предузећа.
Витомир Николашев
Радник на црпној станици у Степановићеву. Запослен у ЈКП “Водовод и канализација” од 1987.
године.
Александра Летић
Тренутно обавља посао архиватора у
Служби лабораторије.
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ВОДА У НОВОМ САДУ ВИСОКОГ КВАЛИТЕТА

У

свим земљама света чине се значајни напори на стандардизацији
квалитета воде за пиће, као и квалитета расположивихприродних вода
намењених водоснабдевању.
Цео скуп активности који је у вези
са обезбеђивањем квалитета воде
изузетно је важан, а организован је
око два циља. Први и најважнији
је заштита корисника, а други циљ
је постизање и континуирано одржавање захтеваног квалитета воде.
Вода из новосадског Водовода је
најконтролисанија животна намирница која се свакодневно користи. Колико је то важно говори и чињеница
да свака земља има закон којим се регулише здравствена безбедност воде
за пиће – физичка, хемијска и микробиолошка. По нашем закону вода за
пиће се у градовима контролише свакодневно, у зависности од броја становника.
У Новом Саду контрола квалитета
воде се обавља на три нивоа. Први
ниво је контрола квалитета воде у водоводу и то током процеса прераде,
други ниво је контрола воде за пиће
на дистрибутивној мрежи и трећи
степен контроле представља екстерна контрола, а обавља је Институт за
Јавно Здравље Војводине.
У ЈКП „Водовод и канализација“ укупно се годишње обради око 35 000 узорака сирове воде, воде током процеса
производње и воде за пиће, и око 550
узорака површинске воде у тачкама значајним за заштиту изворишта,
као и градске и индустријске отпадне
воде које се упуштају у канализациони систем и механички у Дунав.
Лабораторија нашег предузећа је
акредитована за контролу квалитета
производа, односно воде, по стандарду SCS ISO/IEC 17025 који је усклађен
са међународним стандардом и у Новом Саду га је увео Институт за Јавно
здравље Војводине.
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Акредитација је начин за успостављање поверења на тржишту производа и услуга и представља независну и непристрасну оцену компетентности организација које обављају испитивање, еталонирање,
сертификацију и контролисање производа.
У овом процесу је од изузетне важности да се користе услуге компетентних и технички оспособљених
лабораторија, чиме се обезбеђује
поверење корисника у обављена
испитивања, контролисања и сертификације. У овом процесу активно учествује Акредитационо Тело
Србије (АТС), највише тело у Србији
за потврду компетентности оспособљености лабораторија.
Институт за јавно здравље Војводине, на основу Уговора са Градом
Новим Садом, контролише здравствену исправност воде за пиће из
фабрике воде и водоводне мреже
ЈКП „Водовод и канализација“.
Свакога дана Институт за јавно
здравље Војводине врши 18 узорковања и анализа којим се утврђује
здравствена исправност воде за
пиће. Према подацима овог Института, чак 98,03% узорака је показало
здравствену исправност, што значи
да је квалитет воде у Новом Саду
непрекидно на врло високом нивоу.
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ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ НАШЕГ ПРЕДУЗЕЋА

НОВИ МИКРОСКОП
ДЕЧИЈОЈ БОЛНИЦИ
И РАЧУНАРИ ВРТИЋИМА

Т

оком 2017. године били смо активни на хуманитарном плану.
Тако је ЈКП Водовод и канализација“ наставило са друштвено
одговорним понашањем и донирало 500.000 динара Институту за
здравствену заштиту деце и омладине Војводине, затим смо поклонили десет рачунара вртићима ПУ
“Радосно детињство”, а учествовали смо и у акцији “Ускршња трпеза” у којој су се прикупљали храна,
хигијенски препарати и одећа за
бескућнике.
У априлу 2017. године наше предузеће је издвојило 500 000 динара као донацију за Дечију болницу у Новом Саду. Ова средства су
наменски утрошена за куповину

микроскопа за цитогенетску анализу хромозома, односно генетског
материјала. Директор ЈКП “Водовод
и канализација” Гвозден Перковић
уручио је донацију директорици
“Дечије болнице” проф др Јадранки
Јовановић Привродски.
Како је објаснила др Јовановић
Привродски, лабораторија је до
тада располагала са једним микроскопом, старим 25 година. Овом
донацијом, Институт за здравствену
заштите деце и омладине Војводине
моћи ће лакше да обавља анализе
генетског материјала деце, одраслих, али и трудница.
Директор ЈКП „Водовод и канализација“ Гвозден Перковић, иста-

Александра Перковски Келеува, руководилац Сектора правних и општих послова уручила поклоне вртићима

као је да је то само једна у низу
хуманитарних активности које спроводи ово предузеће и да ће наставити са друштвено одговорним
понашањем убудуће, те позвао
и остала градска предузећа да се
укључе у акцију.
Наше предузеће је, такође, са великим задовољством изашло у сусрет
молби Предшколске установе “Радосно детињство” и поклонило десет рачунара вртићима “Дунавски
цвет” и “Колибри”. Тиме су уведене
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новине у рад са децом предшколског узраста у поменутим вртићима,
а самим тим лакше ће се малишани
припремити за школске активности
које их очекују.
Такође, учествовали смо и у хуманитарној акцији “Ускршња трпеза”
за бескућнике. Тада је прикупљено
доста пакета хране, хигијене и
одеће, које смо са задовољством
уручили нашим суграђанима којима
је таква помоћ више него добродошла.
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ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНО ПОСЛОВАЊЕ

НАСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ „ЧАРОЛИЈА ВОДЕ“

ВИШЕ ОД ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ
ПОМОЋИ ХИЛАНДАРУ

С

арадња нашег предузећа са
манастиром Хиландар на Светој
гори успостављена је формално
пре 22 године на инцијативу садашњег руководиоца Сектора „Водовод“ инжењера Ранка Вукићевића.
„Ја сам 1995. први пут отишао након што је постављено питање
водоснабдевања манастира, урадио
сам пројекат и на основу тог пројекта се наше предузеће укључило
у даље радове“, каже Вукићевић и
додаје: “Манастир је пре тога имао
снабдевање преко каптаже Спасова
вода која сада тренутно даје 0,2
литра у секунди што је десет пута
мање од њихових стварних потреба.
Ја сам први пут отишао као приватно
лице на позив тадашњег игумана
оца Митрофана који је на препоруку
колега из „Новограпа“, који су радили на одржавању манастира,
дошао код нас и замолио за помоћ.
Одазвао сам се позиву и отишао у
Хиландар како бих снимио стање
и могућности решавања проблема.
На основу снимљеног стања, анализа вода и геологије закључило се
да тај извор не може да одговори
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повећаним потребама и да треба
тражити друго решење. Због тога
се прешло на бушени бунар који је
урађен 1996. године, поред манастира на дубини од 99 метара и на
који је, импровизовано, одмах и
прикључен Хиландар. Седам година касније донирали смо две центрифугалне пумпе са свом пратећом опремом и инсталирали их.
Поред тога, преузели смо и комплетну одговорност за одржавање
свих сегмената система због чега
два пута годишње, у пролеће и
јесен, наши радници одлазе у једини
српски манастир на Светој гори.“
Пројекат за проширење и бушење
нових бунара Ранко Вукићевић је
урадио 2004. године уз помоћ око
геофизичких параметара колега из
„Нафтагаса“.
„Пре две године добили смо донацију тадашњег председника Србије
Томислава Николића за бушење два
нова бунара који имају перфектну
воду чиме смо дуготрајно решили
водоснабдевање манастира водом
за пиће и техничком водом. Протеклих година саграђен је и нови
противпожарни резервоар који ће
бити и у функцији водоснабдевања.
У последњих годину дана наше екипе под вођством Бошка Павловића
раде на реконструкцији комплетне
водоводне мреже у манастиру и на
манастирском имању. Урађено је
десет километара нове мреже, од
противпожарне φ 225 до φ63 за
водоснабдевање. Највећи део тог
посла биће завршен ове, а вероватно ће комплетан завршетак тог
посла бити следеће године када
нам истиче и важење петогодишњег
уговора за који верујем да ће бити
продужен. Ове смо године повезали
и извор Спасова вода са испосницом
Света Тројица која је издвојена од
манастира чиме смо трајно решили
и то питање“, наводи Вукићевић.

ЕДУКАЦИЈА У
35 ОСНОВНИХ ШКОЛА

Ј

КП “Водовод и канализација” је и ове године наставило са реализацијом
пројекта “Чаролија воде – питка вода новосадска ’’ који се веома успешно и уз одобрење и сарадњу са Активом директора новосадских основних школа реализује још од 2011. године. Пројекат је едукативног
карактера и намењен је свим ученицима трећег разреда у 35 основних
школа које се налазе на нашој дистрибутивној водоводној мрежи.
Новосађани од малих ногу треба да буду поносни на своју воду из чесме и да имају основно
предзнање о томе одакле, како и којим путем
вода стиже до наших суграђана. Деци је неопходно подићи свест о томе да је вода саставни
елемент природе и да је као такву морамо чувати и поштовати као природни, али никако и
неисцрпни ресурс. Подизање свести о важности
водоводног система и начину добијања пијаће
воде разбиће многе предрасуде и заблуде које
су у вези са водом из чесме.
Пројекат је направљен уз консултације са школским психолозима и на основу истраживања из
области развојне и когнитивне психологије где
је утврђено да је важно да се деци од најранијег
свесног узраста помогне да се определе у избору става када су у питању, на првом месту,
екологија и здравље.
Циљ пројекта је да подстакнемо децу да о
новосадској пијаћој води размишљају на позитиван начин, као о производу који је здравствено и еколошки исправан. Реакције ђака и
наставног особља до сада су биле изузетно позитивне и подстакнути њиховим похвалама са
задовољством настављамо дружење са нашим
малишанима и у овој школској години.
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ПРЕДСЕДНИЦИ СИНДИКАТА О ВАЖНИМ ТЕМАМА

XXII ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ РАДНО-СПОРТСКИ СУСРЕТИ У БЕЧИЋИМА

ПРЕГОВОРИ О КОЛЕКТИВНОМ
УГОВОРУ У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ
Интервју са председницима синдиката у ЈКП „Водовод и канализација“

П

Бранко Церовић

Слободан Тасић

редседницима синдиката који
делују у нашем предузећу,
Бранку Церовићу (Синдикат
запослених у комунално–стамбеној
делатности Нови Сад ЈКП „Водовод
и канализација“ Нови Сад), Слободану Тасићу (Синдикат запослених ЈКП Водовод и канализација
– Једнакост) и Бранислави Максимовић (Синдикат радника ЈКП
,,Водовод и канализација“ Нови
Сад), поставили смо неколико
питања која сигурно занимају наше
запослене и о којима свакако треба да буду информисани. Одговоре
смо добили од председника синдиката Бранка Церовића и Слободана
Тасића.
На питање о важним активностима
којима су се бавили током 2017. године Слободан Тасић каже да су као
и увек имали уобичајене активности попут слања чланова на рекреативни одмор и рехабилитацију,
пружање помоћи у виду покривања
трошкова лекарских прегледа, лекова и лечења својих чланова,
давања бескаматне позајмице у ви-
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ду кредита и куповина робе на рате.
Не желећи да се задржимо само на
уобичајеним активностима, посебан осврт направили смо на тему
колективног уговора. Четрнаест новосадских јавних и јавно комуналних предузећа имају потписане
колективне уговоре, док их неки
потписују већ по други пут. На
питање због чега ЈКП „Водовод И
канализација’’ нема потписан колективни уговор већ пет година,
Слободан Тасић каже да су преговори у вези са потписивањем у
завршној фази.
„У оквиру предузећа смо се усагласили, али постоји неколико
чланова за које надлежни органи
града Новог Сада сматрају да су
спорни и за које посебно морамо
и желимо да се боримо” - додаје
Бранко Церовић. На питање када
ће бити потписан уговор, Бранко
Церовић и Слободан Тасић сагласно одговарају да се надају да ће у
што краћем року успети да закажу
састанак са градским представницима и да ће успети да се изборе за
права запослених.
Запослени у ЈКП ,,Водовод и
канализација’’ памте време када
им се уплаћивало допунско осигурање, те нас је занимало да ли ће
се синдикати поново изборити за
оно што смо некада имали. Председник синдиката Церовић одговара да постоји добра воља, како
руководства, тако и самог синдиката и обећава да ће са надлежним
органима преговарати и на ту тему.

Што се тиче информисања радника
о свим текућим активностима синдиката, Церовић и Тасић одговарају да
то чине путем огласне табле, као и
усменим путем преко чланова одбора синдиката. Такође, напомињу да
сарадња са руководством постоји и
да су врло задовољни.
Церовић наводи да постоји обострана воља за дијалогом и
унапрађењем положаја свих запослених у ЈКП
Водовод и канализација“ али да ће се и поред те
чињенице трудити да сарадња постане још боља и јача.

Како сазнајемо, сарадња између сва
три синдиката постоји, једногласни
су када су преговори у питању и
својим члановима обезбеђују исте
услове.
Радницима је, поред уобичајених
погодности које добијају од синдиката, често потребна и правна
помоћ, а према речима Слободана
Тасића и Бранка Церовића, њихови
чланови у том случају могу да се
обрате председнику синдиката или
члановима одбора, како би се даље
могла консултовати адвокатска
канцеларија.

СПОРТСКЕ
РАДНИЧКЕ ИГРЕ 2017.

Т

радиционални спортски сусрети радника одржани су и ове године, у
периоду од 15. до 21. септембра у Бечићима, у Црној Гори. Осам радника нашег предузећа учествовало је на овој манифестацији и такмичило се у две дисциплине, у шаху и стрељаштву. Шаховска екипа коју су
чинили Дејан Лескур, Миленко Зубић, Драган Ђорђевић и Ђоко Ћурковић,
освојила је 1. место са 22 поена од могућих 28. У мушкој конкуренцији
у дисциплини стрељаштво учествовали су Слободан Милинков, Спасоје
Бијелић, Милета Јовановић и Небојша Поповић. У овој дисциплини такмичила се 21 екипа, а наши представници освојили су 4. место, са 448
поена од могућих 600. Преко 500 учесника из Србије и региона окупило
се на овом догађају и можемо се похвалити врхунским резултатима и
успехом који су постигли радници ЈКП „Водовод и канализација“. Надамо
се да ћемо и следеће године учествовати са још већим бројем такмичара
и показати потенцијал и спортски дух нашег предузећа.
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МНОГО ПОЗИТИВНИХ ОБЈАВА У МЕДИЈИМА

НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ 2017. ГОДИНЕ

ОД САДА – ПОКЛОНИ ЗА
ДЕЦУ УЗРАСТА ДО
15 ГОДИНА

К

ао и свих претходних и ове године
ће ЈКП „Водовод и канализација“
организовати доделу новогодишњих пакетића за децу запослених
радника. С обзиром на то да је дошло
до измена у Колективном уговору по
којем предузеће послује, важно је да
запослени буду упознати са свим новим условима.
Члан 45, став 2 Посебног колективног уговора за јавна комунална
предузећа и друга јавна предузећа
Града Новог Сада (“Сл. лист града
Новог Сада”, бр. 37/17 од 27. јула
2017. године) наводи да је послодавац дужан да обезбеди деци сваког запосленог старости до 15 година, један поклон за Нову годину или
Божић до висине неопорезивог износа утврђеног прописима о порезу
на доходак грађана, као и у другим
случајевима под условима и на начин
утврђен колективним уговором код
послодавца.
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Важно је напоменути да пакетић
добија дете, а не родитељ, тако да
иако постоји одређен број брачних
парова који су запослени у фирми, дете ће добити један пакетић.
Такође, право на пакетић немају пасторци запослених, док усвојена деца
имају то право. Да не би дошло до
злоупотреба било које врсте, Служба људских потенцијала је захтевала на увид копију Извода из матичне
књиге рођених сваког детета како би
могао да се формира коначан списак
деце која испуњавају горе наведене
услове.
Сви запослени благовремено ће бити
обавештени о детаљима у вези са
доделом пакетића и новогодишњом
представом, а надамо се да ћемо и ове
године испунити очекивања малишана и улепшати им новогодишње празнике. Право на пакетић имају деца
радника запослених на неодређено и
одређено време.
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ЧУВАЈМО ИЗВОРИШТА

ЧУВАЈМО ИЗВОРИШТА

ЗНАЧАЈ ОЧУВАЊА КВАЛИТЕТА
ПОДЗЕМНИХ ВОДА
КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА

Ч

овек је део природе и на њега
утичу све њене законитости. Током еволуције он је престао са
буде обичан члан биосфере. Човек је тај који мења биосферу и
прилагођава је својим потребама,
мења њене токове и тиме је нарушава. Последице поремећаја се
јављају постепено, али константно,
у виду разних деградација, како на
локалном тако и на глобалном нивоу. Крај прошлог и почетак овог
века одликују се сазнањем о неопходности заштите и унапређења
животне средине као неизбежног
услова за опстанак и даљи развој
цивилизације.

Вода је хемијско једињење које
представља основу живота на
нашој планети и покрива око 71%
Земљине површине. Молекули воде
су најраспрострањенији молекули на Земљиној површини, било
да се налазе у течном или чврстом
стању, било да их посматрамо као
састојке атмосфере. Од укупне количине воде на Земљи, 97,6% чине
мора и океани, док остатак (2,4%)
представља слатку воду која се
може употребити за задовољавање
већине људских потреба.
Подземна вода је сва вода која тече
кроз подземне слојеве земљишта
или се налази у подземљу, у
стенама и тлу, настала помоћу
инфилтрације, а губи се кад излази као извор, избија из земљишта
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у виду извора или кад се повлачи
из земље путем бунара. Подземне воде су део хидролошког циклуса и могу бити дугорочни „резервоар“ воде. Подземна вода је
важан извор воде за људе, чини
око 20% светског снадбевања водом, што је око 0,61% целокупне
светске воде, укључујући океане и стални лед. Ресурси подземних вода играју виталну улогу за
производњу чисте и адекватне воде
за водоснадбевање широм света.
На територији Војводине подземне
воде представљају искључиви вид
водоснабдевања становништва.

физичко-хемијских и биохемијских
процеса којима су површинске
воде директно изложене. Без обзира на то и подземне воде подложне су загађењу, најчешће због
људског фактора. Као највећи
загађивачи подземних вода могу
се издвојити: индустријски и комунални отпад (било да је опасан
или неопасан, контролисан или неконтролисан), отпадне воде (посебно комуналне) и гасови, интензивна пољопривредна активност
(употреба вештачких ђубрива) и
многи други. Свака непажљива и
непромишљена активност за последицу може имати нарушавање
квалитета подземних вода , што
директо утиче на даље процесе у
хидроциклусу.
Отпад и поступање са отпадом,
јавност је код нас тек пре извесног времена спознала као про-

блем. Међутим, она га не осећа и
не доживљава као свој, него туђи,
а за његово решавање је надлежан
увек неко други– држава, локална самоуправа, индустрија, итд. У
највећем броју случајева, спремност на учествовање у решавању
овог и сличних проблема јавност
показује само када је и сама угрожена или ако је заинтересована за
његово решавање.
Отпад и вода нераскидиво су повезани. Сваки непрописно и неадекватно одложен отпад, пре или
касније доспева до подземних вода
и загађује их. Неопходно је едуковати становништво, радити на
стварању нових навика и стицању
знању о решавању проблема отпада
као једном од највећих загађивача
животне средине а самим тим и
воде, која је наш најдрагоценији
ресурс.

Животна средина функционише
као веома сложен систем. Заштита
животне средине поставља услове смањења коришћења штетних
супстанци и њиховог минималног
испуштања у животну средину. С
обзиром на чињеницу да људска
активност има директан утицај
на животну средину, императив
људског опстанка је смањење или
елиминисање штетних утицаја и
последица по околину. Када су у
питању подземне воде, њихово
коришћење у развијеном свету дефинише се кроз концепт одрживог
коришћења, који је последично
битан за животну средину, а нарочито важан за стратешке природне
ресурсе као што су подземне воде.
Њих карактерише далеко бољи
квалитет него што је то случај са
површинским водама, због одсуства
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ЧУДО АНТИЧКОГ ГРАЂЕВИНАРСТВА

ЧУДО АНТИЧКОГ ГРАЂЕВИНАРСТВА

РИМСКИ АКВАДУКТ –
ПРВИ ОРГАНИЗОВАНИ
СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА

Н

а шта прво помислите када
чујете израз “римски аквадукт”?
Вероватно замишљате импресивне мостове с мноштвом лукова.
Занимљиво је међутим да су лукови
чинили мање од 20 посто укупне
дужине аквадуката, а остатак се налазио под земљом. Римски аквадукти убрајају се у највеличанственија
остварења античке архитектуре. У
старом веку градови су обично ницали на местима на којима је воде
било у изобиљу. Тако је било и с
Римом. Река Тибар и околни извори на почетку су његовим становницима осигуравали довољно питке воде. Проблем је настао кад је
у 4. веку пре нове ере Рим почео
нагло да се шири, па је његовом
бројном
становништву
требало све више воде. С обзиром да
је мало ко од становника у својој
кући имао текућу воду, у Риму су
била изграђена многа јавна купатила. Прво такво купатило у Риму
водом је снабдевао водовод Aqua
Virgo, који је био свечано отворен
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у 19. п.н.е. Њега је саградио римски војсковођа Марко Агрипа, који
је био зет императора Августа. Он
је уложио велика средства да би у
Риму обновио постојеће и саградио
нове водоводе. Јавна купатила су
постала и жаришта друштвеног живота. Након што би стигла до купатила, вода је текла даље. Отицала
је у канализацију и односила разне
врсте смећа, и отпадне воде.
Изградња и одржавање
аквадуката
Пре него што би започели изградњу
аквадукта на неком подручју, архитекте би прво извршиле процнену
да ли се исплати упуштати у такав
подухват. Испитали би чистоћу и
укус воде и брзину њеног протока.
Обратили би пажњу и на здравље
становника околних места који су
свакодневно пили ту воду. Кад би
донели одлуку одређивао се идеалан правац и нагиб аквадукта, ширина и дужина канала. Главна радна снага били су робови. Изградња

је обично трајала више година па
су те грађевине биле веома скупе,
нарочито ако је требало градити
мостове с много лукова. Систем је
морао бити одржаван и прошириван у складу са приливом становништва. У Риму је на одржавању
водоводног система радило око
700 људи. На обављање неопходних поправки мислило се већ при
пројектовању и градњи аквадуката. Било је предвиђено да сваки

неким местима били високи и до
27 метара! Неки делови тог водовода остали су сачувани до данас!
Аквадуктима су у град стизале велике количине воде. Водовод Aqua
Marcia свакодневно је у Рим доводио отприлике 190 000 кубних метара воде. Кад би захваљујући нагибу аквадукта и деловању силе
теже вода дошла до града, сливала
би се у велике базене. Оданде би
се усмеравала у канале којима је

аквадукт има посебне отворе да би
се радници могли спустити до подземног канала. Кад је било потребно извршити неке веће захвате,
привремено би скренули ток воде.

текла до других мањих базена, или
до купатила, фонтана и јавних чесми из којих су је људи могли узимати. Процене су да је римски систем водоснабдевања с временом
постао толико велик и ефикасан
да је сваки грађанин Рима дневно
имао на располагању преко 1 000
литара воде. Ширењем Римског
Царства ширила се и мрежа аквадуката које су Римљани градили
у освојеним подручјима, па се и
данас у Малој Азији, Француској,
Шпанији и Северној Африци могу
видети остаци тих ремек дела античке архитектуре.

Римски систем
водоснабдевања
До почетка 3. века нове ере у Риму
је већ је постојало 11 великих аквадуката. Најстарији од њих, Aqua
Appia, саграђен је 312. п.н.е. Био
је дугачак 16 километара и скоро
цео се налазио под земљом. Аквадукт Aqua Claudia био је дугачак
69 километара и имао је 10 километара мостова, чији су лукови на
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FACEBOOK, TWITTER

АКТИВНИ НА
ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

J

КП “Водовод и канализација” Нови
Сад активно је и на друштвеним
мрежима. На нашој званичној Facebook страници www.facebook.com
/vikns.rs објављују се сервисне и
информације које су важне за кориснике наших услуга. Тренутно
нас прати око 1.300 људи и тај број
свакодневно расте.
Поред редовних информација о
искључењима воде, објављују се и
видео снимци о нашем предузећу,
прилози медија о нама, чињенице
и занимљивости о води, активности ЈКП “Водовод и канализација”,
извештаји са терена… Новосађани
су позитивно реаговали на ажурност предузећа на друштвеним
мрежама, што сведочи све већи
број порука које добијамо.
Живимо у дигиталном времену, па

није ретка појава да наши корисници преко порука траже информације
о хаваријама, пражњењу септичких
јама или једноставно проверавају
да ли нешто радимо у њиховом
крају. Током целог дана колеге из Сектора Односи с јавношћу
прате Facebook страницу, тако да
суграђани у кратком року добијају
тражену информацију.
Позивамо вас да нас и ви запратите, ако до сада нисте. Реците
комшијама и пријатељима да смо
ту, нека погледају нашу Facebook
страницу. Тако ће најбрже и
најлакше сазнати где и када се
искључује вода, али и добити
прегршт занимљивих информација.
ЈКП “Водовод и канализација” има
и свој налог на Twitteru. Наш nick je
@NS_Vodovod.
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