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Дамир Кондић, помоћник директора за финансијске и комерцијалне послове

одина се ближи крају и право
је време да сумирамо колики
успех смо постигли. У разговору са
Дамиром Кондићем, помоћником
директора за финансијске и комерцијалне послове, сазнали смо
колике приходе је остварило ЈКП
„Водовод и канализација“, колики
су били расходи и који су планови
за наредну годину.
Захваљујући рационализацији трошкова али и ангажману целог колектива, ЈКП „Водовод и канализација“
остварило је већи финансијски успех у односу на прошлу годину.
У јулу 2016. године нови менаџмент
преузео је руковођење Јавним
комуналним предузећем „Водовод и канализација“ Нови Сад.
У том тренутку по релевантним финансијским показатељима
предузеће је имало скромна средства на текућем рачуну, а када смо
ставили у однос остварене приходе
и реализоване расходе у тој години уочили смо да је предузеће имало негативан пословни резултат те
да је тај губитак износио 55 милиона динара. Одмах смо направили план рационализације расхода

у свим сегментима где је то било
изводљиво како бисмо успели да
до краја године исправимо тренд
у пословању. Једна од непопуларних али нужних мера је била и
редукција броја ангажованих лица
преко привремених и повремених
послова на самом крају 2016. године. Уз велику подршку свих запослених у колективу, предузеће је
успело на крају године да забележи позитиван финансијски резултат тј добит у износу од 2,3 милиона динара. Затечен је дуг од 150
милиона динара, због нередовног
измиривања доспелих рачуна према другим институцијама. Крајем
године смо успели да обезбедимо
трајну финансијску ликвидност и
тиме омогућили да се све обавезе измирују у року. Са једне стране рационализација расхода а са
друге стране инсистирање на што
је могуће бољој наплати наших услуга је дало резултате на које сви
можемо бити поносни. Већ на крају
трећег квартала (30. септембра)
2016. године имали смо исказану
добит у износу од 1,7 милиона динара, а на крају истог квартала у
2017. години добит предузећа из-

страна 36

ПОЗИВ РОДИТЕЉИМА ТАЛЕНТОВАНЕ ДЕЦЕ
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носила је 97,5 милиона динара.
Запослени у Сектору Финансија и
Комерцијале су дали одлучујући
допринос у спровођењу конкретних
мера везано за рационализацију
расхода и наплату услуга, а сви
запослени су допринели овом резултату пожртвованим радом у оквиру својих служби у којима раде.
Садашњи менаџмент има искрену намеру да што је могуће више
олакша положај свих запослених а
поготово непосредних извршилаца
који раде у службама које произилазе из наше основне делатности предузећа, рекао је помоћник
директора
за
финансијске
и
комерцијалне послове.
Просечна месечна фактурисана
количина воде у 2015. години је
износила 1.930.000 м3, у 2016.
години је тај податак био у висини 1.950.000 м3, а у 2017. години
очекује се на основу релевантних
показатеља да та количина буде
око 2.000.000 м3.
Можемо бити поносни што је колектив ЈКП „Водовод и Канализација“
Нови Сад у стању да делатност која
нам је поверена од стране Града
Новог Сада, обавља на овако квалитетан начин.
Фактурисана потрошња воде у 2016.
години је износила 2.577.000.000,00
динара,
док
у
2017.
години очекујемо да она буде око
2.630.000.000,00 динара.
Синхронизованим радом очекујемо
благо увећање процента наплате наших услуга. Врло нам је важан допринос Сектора “Односи с
јавношћу” у контексту увећања наплате код крајњих корисника, јер
афирмативни текстови у медијима
где подсећамо грађане на важност
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уредног измирења обавеза према ЈКП „Водовод и Канализација“
представљају врло важну карику у
нашем пословању. Иако се никада
не треба одрицати свих законских
модалитета наплате врло је важна интеракција нашег предузећа
са крајњим корисницима како путем медија, тако и кроз директан
пословни однос наших запослених у свим службама са грађанима
као крајњим корисницима услуга,
објашњава Кондић.
Чињеница је да је текућа година на
измаку и да се планови за наредну већ увелико праве. Кондић истиче да се нада да ћемо у следећем
периоду, поред редовних извора финанирања, у што већој мери
аплицирати за одговарајуће европске фондове.
Једна од првих новина која је спроведена доласком новог менаџмента
је формирање Службе за пословнотехничку сарадњу и међународне
пројекте. Недуго после формирања
ове службе, успели смо да добијемо
позитиван одговор у вези са Фондовима прекограничне сарадње
између Мађарске и Србије. Овим
пројектом ће Европска Унија финансирати око 85.000 ЕУР инвестицију
коју ће добити наше предузеће, а
огледа се у набавци 15 мерних падавинских станица и једну аутоматску метеоролошку станицу. Поред
овог пројекта смо аплицирали за
још неколико других. У будућности
ћемо сигурно интензивирати активности у овом правцу, завршава
Кондић
Он је подсетио да у свим активностима имамо велику подршку градских структура, а посебно наше
ресорне управе за комуналну делатност.

КЉУЧНИ ОБЈЕКТИ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОМОЛУ
Вишегодишње недоумице коначно решене
За Нови Сад, канализациони
систем
је подједнако важан
као и водоводни.
Сваки поремећај у
његовом раду доводи
до тренутног проблема у функционисању
града и потребан је
велики напор, који
Браниславa Краљ-Бандић руководиоц Службе
улажу радници ЈКП
постројења за пречи“Водовод и каналишћавање отпадних вода
зација” како би овај
систем функционисао. Развој насеља и
увећање стандарда
становништва, узрокује загађење животне околине, а међу
најтеже облике загађења свакако убрајамо загађивање вода.
У разговору са Шућов
Јованом, руководиШућов Јован, руковооцем Сектора канадиоц Сектора каналилизација и Бранизација
славом Краљ-Бандић
руководиоцем Службе постројења
за пре-чишћавање отпадних вода,
сазнали смо које су то највеће
инвестиције у најави и на који начин функционишу пречистачи отпадних вода.
Дуги низ година уназад, непознавање локације на коју би био
смештен пречистач отпадних вода,

представљало је препреку да се замисле будући коридори за довођење
и одвођење отпадних вода до пречистача. Од 2009.године, ова тема
се поново интензивирала, али је
локација и даље остала упитна.
Урађено је неколико пројеката и
студија и коначно смо завршили
генерални пројекат. Очекујемо да
ће исти бити одобрен од стране
Покрајинске ревизионе комисије,
тј. да ћемо добити позитивно
мишљење и да ће самим тим овај
пројекат постати валидан. Из приложене документације, види се да
је Роков поток локација на којој ће
бити изграђен централни пречистач
отпадних вода. Са одређивањем
те локације, сви други пројекти су
могући за планирање. Рокови за
изградњу нису дефинисани, али након добијања позитивног мишљења
од Покрајинске ревизионе комисије,
приступамо делу пара које су већ
обезбеђене од стране ЕУ у износу
од милион евра за идејни пројекат
и за израду Студија утицаја животне средине и Студију оправданости.
Иако су у питању обимни и комплексни послови, не би требало да
трају дуже од 4 године, објашњава
Шућов Јован.
Шућов истиче да се можда то чини
као дуг временски рок, али да је
много посла пред нама јер поред
спајања ГЦ и ГЦ2, неопходно је да

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” НОВИ САД | 5

Отпадне воде и пречистачи

се ураде и доводни и одводни колектори, повезивање слива са северне стране канала и слично.
Други важан пројекат, на који смо
такође чекали неколико година
је управо повезивање ГЦ на ГЦ2,
односно, повезивање северног и
јужног градског слива. На седници Стручног савета која је одржана
у новембру реализација поменутог пројекта добила је свој епи-
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одводних колектора, повезивања
сливова заврши у истом року у
ком ће бити завршена комплетна
документација везана за централни пречистач, наводи Шућов.

покрије подручје насеља Кисач. У
насељу Руменка, још увек нису сва
домаћинства прикључена на канализациону мрежу, истиче КраљБандић.

Он истиче, да уколико се у наредне
две до три године настави градња
поменутих објеката, за очекивати
је да се након три године распише
тендер за грађење централног пречистача чији ће капацитет бити 400
хиљада еквивалентних становника.
Такође, прецизира да ће пречистач
бити предвиђен за проширивање
капацитета јер је за очекивати
да ће се Град Нови Сад ширити и
развијати.

Постројење за пречишћавање отпадних вода које се налази у
насељу Ковиљ је предвиђено за 6
500 ЕС и са максималним дотоком и
пријемом воде о 1290 кубних метара
на дан. И треће постројење које је
смештено у насељу Степановићево,
пројектовано је за 2500 ЕС са дотоком воде од 576 кубних метара на
дан, прецизира Бранислава КраљБандић.

Нови Сад до сада никада није имаo
инвестицију толике вредности и толиког значаја, завршава Шућов.
Овом приликом, Шућов је честитао
божићне и новогодишње празнике свим колегиницама и колегама
и пожелео успешну нову 2018. годину.

Одговарајуће пречишћавање отпадних вода, подразумева њихову
обраду одређеним поступком којим
се постижу захтеване граничне
вредности квалитета ефлуента,
односно, не нарушава површин-

ски статус воде након испуштања
у реципијент. Граничне вредности квалитета ефлуента зависе од
производног процеса, карактеристика отпадних вода које пристижу на постројење као и од еколошког и хемијском потенцијала
реципијента.
Она наводи да се у постројењима
врши
механичко
и
биолошко
пречишћавање
отпадних
вода,
тако да се на крају добија пречишчена вода која задовољава услове
за испуштање у канале и реке. Као
крајњи прозивод на постројењима
за пречишћавање отпадних вода,
добија се и дехидрирани муљ. Он се
одлаже на депонију ЈКП „Чистоћа“.
Бранислава Краљ-Бандић истиче да је у плану изградња и два
нова мала пречистача који ће бити
смештени у Ченеју и Бегечу.

Црпна станица Ковиљ, ЈКП “Водовод и канализација”

Мали пречистачи отпадних вода
лог. Преостало је да се изаберу
материјали за цевовод, а пречник
је већ дефинисан, изричит је руководилац Сектора канализација.
Ово су послови које ћемо почети
већ 2018.године. Први део грађења
објеката који су у функцији будућег
препумпавања ка централном пречистачу биће у програму капиталних инвестиција Града, а то је пре
свега нова црпна станица ГЦ1 која
ће се налазити на локалитету код
Кванташке пијаце. Овим се стичу услови да део инвестиција које
се односе на грађење доводних –
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Бранислава Краљ-Бандић, руководилац Службе пречишћавања отпадних вода, истиче да ЈКП „Водовод и канализација“ тренутно
има три мала пречистача која су
смештена у Руменци, Ковиљу и
Степановићеву.
Постројење за пречишћавање отпадних вода у насељу Руменка је
капацитета 7 200 ЕС и са максималним дотоком и пријемом воде о 1650
кубних метара на дан и у питању је
прва фаза. У плану је и реализација
друге фазе овог постројења за 7300
ЕС и оно ће подразумевати да се
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

С

лужба за пословно-техничку
сарадњу и међународне пројекте је почела са радом у новим
канцеларијама на СПЕНС-у, у мају
2017.године. Према опису послова
предвиђених за Службу, осим самог
припремања и писања пројеката за
домаће и стране фондове, Служба има задатак да унапреди пословно - техничку сарадњу у самом
предузећу и предузећа са партнерима и контактима ван њега.
Запослени у Служби: Златко Арваји,
самостални инжењер, Срђан Грујић,
самостални стручни сарадник, Синиша Бубњевић, координатор и Санда
Настић, руководилац Службе.
Досадашњем кратком постојању и
раду, Служба је реализовала (или су
у току) следеће послове:
ИПА пројекти:
1. Назив пројекта: Monitoring,
forecasting and development of online public early warning system for
extreme precipitations and pluvial
floods in urban areas in the HungarianSerbian cross-border Project Akronym:
URBAN-PREX
Активност на пројекту биће фокусирана на праћење и прогнозу појаве
и интензитета падавина и поплава
у градским срединама у Новом Саду
и Сегедину. Да би се могао обавити адекватан мониторинг, односно
праћење падавина и предвидети њихова појава и интензитет 24
часа унапред, неопходно је поста-
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вити мрежу падавинских станица у
урбаној средини и непосредној околини. У том циљу, предвиђено је да
се у Новом Саду постави мрежа од
око 15 мерних падавинских станица
и једна аутоматска метеоролошка
станица.
Вредност за ЈКП “Водовод и канализација” Нови Сад - 80.330 евра
Статус прoјекта: ОДОБРЕН!
У току је припрема за нови ИПА позив (прекогранична сарадња СрбијаМађарска)
1. ИПA Пројекат, за 2017-2018. годину под називом “Управљање ризицима и размена знања из области поновне употребе воде и
управљању отпадним водама у циљу
побољшања квалитативног и квантитативног статуса површинских вода”
(“Risk assessment and knowledge
exchange on water reuse and waste
water management to improve the
qualitative and quantitative status
of surface water bodies”). Acronym:
REWATER
ЈКП “Водовод и канализација” Нови
Сад учествује у пројекту као партнер са улогом да се кроз пројекат
обезбеди набавка најсавременије
лабораторијскe опреме за испитивање квалитета питке и отпадне
воде. Тиме ће се унапредити мониторинг отпадних вода Града Новом Сада и смањити ризик од акцидентних загађења реке Дунав као
реципијента, а самим тим и безбед-

ност и здравствена заштита грађана
Новог Сада.
Вредност за ЈКП “Водовод и канализација” Нови Сад- 100.000 евра
2. Назив пројекта: ”Development
of best management practices for the
exploitation of Danube bank filtration
drinking water resources during
extreme weather events”
Project Acronym: D-AWARE
Основни циљ пројекта је унапређење
методологије управљања експлоатацијом ресурса воде за пиће у
алувиону Дунава (на бази обалске
филтрације), при екстремним временским условима (поплаве/суше).
Примарна
циљна
група,
као
потенцијални крајњи корисници
резултата пројекта, су водоводи у
Мађарској и Србији дуж реке Дунав. Ове институције имају обавезу да свакодневно задовоље потребе становништва и индустрије
за питком водом како у погледу
количине, тако и њене здравствене исправности, без обзира на хидролошке, метеоролошке и друге
услове који могу вишеструко утицати на водоснабдевање. Директни представник ове циљне групе,
са активном улогом у реализацији
пројектних циљева, је ЈКП “Водовод и канализација” Нови Сад. Боље
разумевање судбине и транспорта
загађујућих материја током процеса обалске филтрације, као и ефеката екстремно високог и ниског
водостаја на количину и квалитет
захваћене воде, допринеће бољем
управљању водоснабдевањем при
екстремним временским условима и
задовољењу потреба потрошача.

Вредност за ЈКП “Водовод и канализација” Нови Сад - 165.000 евра
3. Пројекат: Анализа лабораторијских података у циљу утврђивања
постојећег стања и дефинисање
кључних елемената заштите система
пречишћавања отпадних вода града
Новог Сада
Конкус расписао: Градска управа за
заштиту животне средине
Партнери на пројекту: ПМФ
Износ:1.800.000 дин
Статус: Очекују се резултати
Кратак резиме пројекта/програма,
са основним циљем који се постиже
његовом реализацијом:
Заштита уређаја за пречишћавање
градских отпадних вода а самим
тим и природног реципијента у који
се ове воде испуштају захтева низ
мера и активности. Овим пројектом
предвиђена је анализа садашњег
стања која ће обухватити: преглед
постојећег регистра индустријских
постројења која упуштају отпадне
воде у јавни канализациони систем
града (токови отпадних вода унутар локације постројења, постојећи
уређаји за предтретман и њихова
ефикасност, квалитет и количине
продукованих отпадних вода); процену удела индустријских отпадних
вода у укупном билансу градских
отпадних вода; преглед података о
квалитету градских отпадних вода
на месту испуста у реципијент; захтеве актуелног законодавства у области заштитите вода и критички
осврт на постојећу градску Одлуку о
условима упуштања отпадних вода у
јавни канализациони систем.
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4. Пројекат: Учешће за реализацију
ипа - надзор, предвиђање и
развој online јавног система раног
упозоравања на обимне падавине

и плувијалне поплаве у урбаним
областима у пограничном региону
Мађарске и Србије
Износ: 12.049,5 евра
Конкурс
расписао:
Покрајински
секретаријат за финансије
Статус: Очекују се резултати
Презентације за едукацију запослених из области Пословно-техничке
сарадње
Служба је припремила неколико
презентација за обуку запослених
из области Пословних комуникација,
Тимског рада и Управљања конфликтима. Презентације ће бити
одржане у складу са договором са
надређенима.
Решавање проблема власништва и
управљања извориштима
Од активна три изворишта „Штранд“
„Петроварадинска ада“ и „Ратно острво“ само се извориште „Штранд“
налази на земљишту које је у власништву града односно сами бунари
су посебне парцеле које су у власништву Града Новог Сада.

Одржавање водоводне мреже

Извориште Петроварадинска ада
се делимично налази на парцелама
које су у власништву Града, то су
парцеле број 1 /2 и 459 К.О. Петроварадин, а парцела број 462/1 К.О.
Петроварадин је у власништву АП
Војводина.
Што се тиче изворишта „Ратно острво“ оно се налази на парцели број
2842/1 К.О. Нови Сад 3 која је у власништву ЈВП „Војводина воде“. Ово
нам често отежава извођење било
каквих радова па чак и оних основних који се тичу текућег одржавања,
јер је за све то потребно тражити сагласности власника који опет имају
своје процедуре где је неопходно
потрошити одређено време.
У току су преговори са Градском
управом за комуналне послове ,
Градским већем за комуналне послове, о трајном решењу проблема,
преносом власништва са АПВ на Град
или сличним моделом. Предстоји
прикупљање података о проблематици изворишта, након чега следе
преговори нашег менаџмента и Градских институција са представницима АПВ о решавању вишегодишњег
проблема .
У току су приреме за конкурс Фонда за капитална улагања АПВ који
предстоји почетком 2018., а у припреми је и пројекат главног доводника за Бегеч, у износу од 100 милиона динара.

УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ЈЕДНЕ
ОД НАЈВАЖНИЈИХ СЛУЖБИ

С

лужба одржавања водоводне
мреже одувек је са разлогом
важила за једну од најважнијих
у нашем предузећу. Наше колеге из
ове службе неретко заврше у блату
до колена и по највећој хладноћи,
те им из тог разлога свакако треба
одати велику захвалност.
О тренутном стању у овој служби
али и плановима за наредну годину, разговарали смо са Бранком
Јованчевић која њоме руководи.
У односу на претходну годину,
број хаварија на водоводној мрежи се увећао. Сматрам да је неопходно уложити више средстава у реконструкцију мреже, јер
ћемо тиме смањити обим посла
одржавања, а смањиће се и трошкови које имамо због санација
хаварија на истој, наводи Бранка
Јованчевић.
Она истиче да у овој служби мањка
радника те да је са некадашњих
110, број ангажованих људи у овој
служби сведен на свега 85.
Директор је упознат са овим проблемом и сагласан је да мора бити
решен у што краћем року. Мајстори
и физички радници су профил
који нам недостаје, објашњава
Јованчевић.
Ове године, Служба одржавања водоводне мреже, спровела је акцију
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закључавања хидраната, што је
смањило крађу истих. Током претходне године, закључали смо 458
хидраната, а ове године чак 550
надземних и 19 подземних хидраната на територији Новог Сада, истиче руководилац ове службе.

Служба ОВМ, ЈКП “Водовод и канализација”

Такође, током ове године, спровели
смо и акцију закључавања шахтова, чиме је смањен број тужби и одштета због упадања у исте. У плану
је да се током следеђе грађевинске
сезоне замене сви неисправни хи-
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дранти чиме ће се олакшати и рад
Ватрогасне службе у случају пожара, наводи Бранка Јованчевић.
На питање да ли имају евиденцију
колико је неисправних хидраната
на територији града, Јованчевић
објашњава да тај број није велики,
али да није згорег да се они замене
у што скоријем року. Она подсећа
да смо током прошле године радили замену затварача у шахтовима
како би се тиме смањио број блокада на водоводној мрежи.
Такође, истиче да ће број изграђених прикључака у 2017.години
бити већи у односу на претходну
годину, те да се водоводна мрежа
шири. Током прошле године изградили смо 332 прикључка, а ове године до децембра месеца 253 и тај
број расте.
Током 2015.године, забележили смо
420 хаварија, а ове године чак 880.
Неспорно је да се мрежа шири, али
због недовољног улагања, увећао
се и број хаварија. Имамо улице у
којима водоводна мрежа скоро свакодневно пуца. Управо смо то убацили у наш предлог плана за наредну грађевинску сезону и надам се
да ћемо успети да га реализујемо,
објашњава Јованчевић.

Реконструкција и санација објеката

Служба „одржавања водоводне мреже“ је по обиму рада, свакако једна
од најзахтевнијих и изискује велики и свакодневни ангажман.
Бранка Јованчевић сматра да повећан обим посла, захтева и бројније
људство. Заиста нам је потребан
већи број радника у овој служби.
Надам се да ћемо овај проблем
ускоро решити и тиме олакшати
неспорно тежак посао мојим колегама из службе. Оно што нам је
такође преко потребно јесу и нова
возила и машине. Ускоро добијамо
један камион, а у плану је замена
још 3 возила током наредне године. Такође, оскудевамо и са алатом, али и то је проблем који би
треба ускоро да се реши, истиче
Јованчевић.
Баш због тога што раде веома важан посао у изузетно тешким условима, мислим да моје колеге из
Службе одржавања водоводне мреже заиста заслужују сваку похвалу. Свако од њих свакодневно улаже максималан напор и никада не
постављају питање до када се ради,
без обзира на услове рада. Велико ми је задовољство што руководим једном од најбитних служби у
нашем предузећу и што око себе
имам људе од поверења, с поносом
закључује Бранка Јованчевић.

НОВИ ПОСЛОВНИ АМБИЈЕНТ

Н

акон више од 30 година,
Служба текућег одржавања
објеката ЈКП „Водовод и
канализација“ испратила је извођење радова на комплетној санацији три бараке, односно, три
помоћна објекта у којима су смештени радници служби Одржавање
водоводне мреже, Техничке припреме, ГИС-а, Заштите на раду и
заштите од пожара и Хаваријског
одржавања канализационе мреже.

план потребне радове на објекту,
која је потом усвојена и изведена
у фебруару 2017. године. Након
тога је Служба текућег одржавања
објеката ставила у план потребу за
санирањем и друга два објекта, чије
су санације завршене у јуну, односно, септембру 2017 године. Објекти
су санирани у потпуности и радници су веома задовољни, јер не
бораве више у просторијама пуним
влаге и другим нехигијенским условима.

Првобитно, почетком осамдесетих
година, бараке су постављене као
монтажни објекти. Купљене су и
монтиране на локалитет у Зличићевој улици, а служиле су привремено за смештај радника из
Службе одржавања водоводне мреже. Касније је једна од две бараке
које су припадале овој служби припала на коришћење Служби техничке припреме, ГИС-у, ЗНР-у и ЗОП-у.
Трећи, од санираних објеката, барака Хаваријског одржавања канализационе мреже, постављен
је у истом периоду и служио је за
смештај радника канализације, а
иста функција је остала и данас.

Поменути објекти били су у веома

Према речима Славице Капетанов, руководиоца Службе текућег
одржавања објеката, у питању је
прво инвестиционо одржавање на
поменутим објектима, уколико занемаримо ситне унутрашње текуће
сегментно вршенe радовe, током
протеклих година.
Служба
одржавања
водоводне
мреже прва је истакла важност
санације, ставивши у финансијски
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Пословна зграда ЈКП “Водовод и канализација”
на локалитету - Зличићева

лошем стању, поготово објекат у
коме је смештена Служба одржавања водоводне мреже. У неадекватним хигијенско-техничким условима било је све, почевши од
кровова који су прокишњавали, попуцалих фасадних зидова, дотрајале
столарије, па до саме унтрашњости
објеката – канцеларија и санитарних просторија.
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Реконструкција и санација објеката

Како наводи Капетанов, зидови су у
потпуности санирани, постављене
су потребне изолације на појединим
деловима објеката и изведени су
сви завршни молерско-фарбарски радови. Кровни покривачи су
комплетно замењени, као и делови кровне конструкције. Замењена
је комлетна столарија - дрвени
прозори замењени су новим ПВЦ
профилима, док су улазна врата
постављена од АЛУ браварије. Што
се санитарних просторија тиче, у
целини су изведени нови керамичарски радови, а замењене су и све
санитарије тако да су хигијенски
услови у великој мери побољшни.
У целокупну санацију и реконструкцију поменута три објеката, уложено је 8,5 милиона динара. Највише
је уложено у реконструкцију првог
поменутог објекта, четири милиона
динара, док је за друга два укупно
издвојено 4,5 милиона динара. ЈКП
„Водовод и канализација“ је као
инвеститор обезбедило надзорне
органе на извођењу радова, док
је радове спровео извођач који је
конкурисао и победио на тендеру
„Либертас груп 021“ из Руменке .
До краја године Служба текућег
одржавања објеката планира реконструкцију крова и санацију
просторија унутар управне зграде
Фабрике воде на локалитету Сунчани кеј.
Капетанов наглашава да је у плану комплетна замена конструкције
крова и лименог кровног покривача, док ће и кровне терасе бити у
потпуности саниране постављјући
нову хидроизолацију.
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Радна дисциплина

Служба текућег одржавања објеката успела је да у овој години
заврши 95 одсто радних налога
упућених од стране других сектора
и служби, а преосталих 5 процената радних налога биће извршено до
краја године.
Ово је показатељ да, упркос малом
броју радника, све функционише беспрекорно. У њеном саставу налази се и столарска радионица у којој се израђује плочасти
намештај за потребе целокупног
предузећа, а по налозима се раде
и ситне поправке и интервенције,
како столарских, тако и водоинсталатерских радова. За потребе
рада столарске радионице и рада
водоводџије материјал се набавља
по уговору који је добијен по
расписивању потребне јавне набавке.

Конкретно, у плану је санација два
БХД бунара и командног центра на
изворишту Петроварадинска ада,
санација и реконструкција низа
објеката на фабрици воде, као и
објеката водовода и канализације у
приградским насељима, а у питању
су пумпне и црпне станице. Приоритетни план јесте да се санира
што више објеката за производњу
и пречишћавање воде, док радови
на санацији објеката у којима бораве радници, иако им се придаје
велика важност, не потпадају под
приоритетне радове за извођење и
они ће се извршавати у зависности
од одобрених финансијских средстава за наредну годину. Уколико
се одобре сва планирана средства,

а она износе око 30 милиона динара, и поједини објекти у којима
бораве радници (административне
просторије) такође ће бити санирани и адаптирани.
Служба текућег одржавања објеката ће се трудити у наредном периоду, планирањем потребних радова на санацији, реконструкцији и
адаптацији, као и вођењем стручног надзора, да побољша стање
свих објеката високоградње који
су на коришћењу предузећа, како
би хигијенско-технички услови били побољшани и спречена већа
оштећења на објекатима и унутар
њих.

Поред унутрашњих радова, који
укључују молерске, керамичарске,
паркетарске, и све завршне архитектонске радове, уз интервенције
на водоводним и канализационим
инсталацијама, Служба текућег одржавања временом преузима и
комплексније послове који подразумевају санације, адаптације и
реконструкције објеката који делом спадају под инвестиционо, а не
само текуће одржавање.
С тим у вези, за следећу годину
планирано је три до четири пута
више средстава него у претходној
години, будући да је у плану
санација и реконструкција објеката
за производњу воде, као и објеката
канализације, које представљају
приоритет у 2018 години.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” НОВИ САД | 15

Радна дисциплина

Службени телефони

РАДНИЦИ И ИМОВИНА
ПРЕДУЗЕЋА НА ПРВОМ МЕСТУ

П

омоћник директора за унутрашњу
контролу и одржавање Марио
Мажар каже да је задовољан
радом Сектора одржавања и заштите, односно, на који начин функционишу све три секторске службе. Како
објашњава, фокус у даљем раду биће
побољшање положаја радника и то
коришћењем савремених средстава за
рад и спречавање злоупотреба чиме
ће и имиџ предузећа бити још бољи.
Један од планова за 2018. годину је
појачан рад Службе унутрашње контроле, ради спречавања и отклањања
евентуалних неправилности, а све у
циљу очувања имовине предузећа.
Досадашњим активним радом Службе
унутрашње контроле уочено је неколико случајева кршења радне дисциплине и те неправилности су отклоњене.
Тиме је послата јасна порука да је
поштовање свих прописа, правила и
процедура приоритет. Служба заштите на раду и заштите од пожара показала је висок ниво одговорности и
активности. На првом месту је брига
за здравље запослених и њихова безбедност на раду. Тако су организовани необавезни систематски прегледи
за све запослене, периодични здравствени прегледи за одређене раднике,
обука из противпожарне заштите као
и обука у пружању прве помоћи. На
овај начин желимо да сваком раднику
омогућимо радно окружење у којем ће
се осећати безбедно у сваком смислу,
поручио је помоћник директора.
Руководилац Сектора „Одржавање
и заштита“ Владимир Сланкаменац
нагласио је да је значајан напредак постигнут и у Служби физичко
– техничког обезбеђења и услужног
одржавања. Како каже, увођењем
и применом нових технологија, сви
објекти су добили најмодернији систем верификовања радника, чиме је
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УНАПРЕЂЕЊЕ ИНТЕРНЕ
КОМУНИКАЦИЈЕ

К

оришћење службених телефона представља неминовност
када су у питању радници на
пословима који захтевају интензивну и сталну пословну комуникацију.

Марио Мажар, помоћник директора за унутрашњу контролу

степен заштите подигнут на највиши
ниво.
Уједно, сви објекти предузећа су под
видео надзором и то 24 сата. Такође,
обезбеђење, свакодневно или боље
рећи даноноћно обилази наше објекте
на свим локацијама. До сада нисмо
имали случај упада или провале, али
су снимци с наших камера помогли
полицији у разоткривању једног кривичног дела. У периоду за нама није
било значајнијих кршења радне дисциплине, што је успешан показатељ
рада свих служби, односно, целог
сектора али и велике одговорности
запослених. Верујем да ће у 2018. години резултати рада бити још бољи,
а неправилности занемарљиве и да
ћемо бити пример и другим градским
предузећима, кад је реч о условима
рада, безбедности радника, здравственим
прегледима
запослених,
обезбеђењу објеката, системској обуци колега и коришћењу савремених
средстава за рад, закључио је Владимир Сланкаменац.

Будући да је ЈКП “Водовод и
канализација” предузеће са великим бројем запослених који раде на
више локација у бројним секторима и службама и где постоји стална
потреба за благовременом разменом информација које су значајне
за процес рада, јавила се потреба
за новом набавком мобилних апарата како би сваки запослени којем
је службени телефон потребан исти
и добио.
Последњом набавком из 2016. године обезбеђени су телефони за
пословође, груповође и теренске
раднике, а како је постојећи уговор
који смо имали са МТС-ом истекао,
створила се прилика за обнављање
уговора и набавку нових апарата.
За комплетан процес набавке и по-

деле била је задужена ИТ служба
Сектора за техничку подршку.
По речима Богдана Коларског
набављено је и подељено 172 телефона марке Huawei i Cat где је
највећи број припао Сектору „Водовод”, а предност су имали запослени које су предложили руководиоци на основу захтева радног
места.
Као и претходних година, запослени који користе службени телефон
имају лимит од 500 дин док су разговори и смс поруке унутар корисничке групе бесплатни. У оквиру
пакета на скоро свим бројевима
постоји одређена количина интернет протока, с тим што руководиоци сектора и служби имају неограничен интернет. Надамо се и
верујемо да ће набавка нових мобилних уређаја поспешити како
комуникацију међу запосленима,
тако и целокупну продуктивност
предузећа, закључује Коларски.

Наши саговорници су искористили
прилику да свим запосленима у ЈКП
„Водовод и канализација” честитају
Нову годину.
„У новој 2018. години свим колегама
желимо пуно здравља, личне и породичне среће. Свима желимо да у наредну годину уђу са више оптимизма,
вере у себе и високим циљевима“.
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Управљање квалитетом

Управљање отпадом

НОВИ ИСО 9001 СТАНДАРД
ПОСЛОВАЊА

И

СО 9001 је међународни стандард који
одређује захтеве за систем управљања квалитетом, а организације користе стандард за
демонстрирање способности доследног пружања
производа и услуга које испуњавају регулаторне
и захтеве потрошача.
Више од милион организација из око 160 земаља
применило је стандарде ИСО 9001 за своје системе

управљања квалитетом (QМС), и све
оне, без обзира на врсту и величину,
сматрају да им се помоћу тог стандарда помаже да организују процесе, побољшају њихову ефикасност
и да је континуирано побољшавају.
ИСО 9001 заснива се на методологији
„планирајте – урадите – проверите – делујте“ и обезбеђује процесно усмерен приступ документовању
и прегледу структуре, одговорности и процедура потребних за
постизање ефикасног управљања
квалитетом у организацији. Промене које су уведене 2015. године
имају за циљ да осигурају да ИСО
9001 настави да се прилагођава
променљивим окружењима у којима
послују организације, а неке од
кључних исправки у ИСО 9001
– 2015 укључују увођење нове
терминологије,
реструктурирање
појединих информација, нагласак
на размишљању заснованом на ризику како би се побољшала примена процесног приступа, побољшану
применљивост услуга и повећане
захтеве за лидерством.
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су ризици детектовани као важни
за финансијски контролинг. У сваком послу који је захтевао мало
шире ангажовање, интеракцију и
интензивну комуникацију, били смо
мирођија. На крају, за све колеге
који би желели нешто да промене и/
или унапреде могу да нам се обрате у сваком тренутку на локал 555
– рекла је Ивана Радаков из Службе
обезбеђења квалитета.

успешно, колеге из обезбеђења квалитета, као и сви ми, могу само на
кратко да одахну, а онда следе нови
радни задаци и изазови, јер ИСО
9001 представља врло важан стандард који помаже организацијама да
осигурају да њихови корисници конзистентно добијају висококвалитетне производе и услуге што заузврат
доноси многе користи, укључујући
задовољне купце, менаџмент и запослене.

С обзиром на то да је процес имплементације стандарда протекао

Служба обезбеђења квалитета ЈКП
„Водовод и канализација“ је током
2017. године, заједно са свима нама,
пролазила имплементацију новог
стандарда ИСО 9001 - 2015 и колико
год да је тај подухват био напоран
посао је успешно обављен.
Највећи изазов, за све нас, било је
прорачунавање ризика у свим нашим процесима. Било је занимљиво,
напорно, али и инспиративно. Открили смо неке ствари на које смо заборавили и изазове који нас очекују.
Успешно смо прошли сертификацију,
пре свега, захваљујући свим колегиницама и колегама који су уложили велики рад и труд и помагали
нам у сваком смислу. И таман када
су помислили да су се решили досадних обезбеђивача квалитета,
дошли смо до краја године. Очекује
нас ново процењивање ризика и изазови имплементације нових стандарда. Има оних „срећника“ који
су пролазили ризике са нама и по
два пута, а то су оне колеге чији
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Управљање отпадом

Управљање отпадом

ОДГОВОРАН ОДНОС
ПРЕМА ОКОЛИНИ
Управљање отпадом у Србији лагано постаје горућа тема. О томе
смо разговарали са Данијелом
Ђурђевић и Дином Константиновић
из Службе „Заштита животне средине”.
Дина Константиновић из Службе
„Заштита животне средине” истиче
да је сагласно Закону о управљању
отпадом као и због повећаног обима
посла из области животне средине,
и у ЈКП “Водовод и канализација”
оформљена управо баш ова служба.
Такође, имплементиран је и План
управљања отпадом, те именовано
лице одговорно за управљање истим, али су склопљени и уговори са
трећим лицима за одношење отпада.
Данијела Ђурђевић из Службе заштите животне средине наводи да
је сваки произвођач отпада у ствари и његов власник, те лице које
учествује у промету отпада као посредни држалац.
Како се не би кршиле законске
одредбе које уређују ову област,
преузели смо интензивне активности да се сав отпад унутар предузежа збрине на еколошки прихватљив
начин, објашњава Ђурђевић.
Ђурђевић напомиње да су процедуре и План управљања отпадом
доступне свим заинтересованим
колегама. Унутар ове службе, спроводи се поступак надзора над отпадом и води се евиденција на дневном, недељном и месечном нивоу.
Одговорно лице за управљање отпадом врши :
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Данијела Ђурђевић и Дина Константиновић
из Службе „Заштита животне средине”

- евалуацију контроле процеса са
аспекта заштите животне средине;
- одобрење и обезбеђење спровођења прописаних процедура и
мера правилног поступања са отпадом;
- подстицање активног учешћа
свих запослених у правилном
управљању отпадом;
- координација активности у области управљања отпадом;
- праћење перформанси датих процеса;
- обезбеђење адекватне обучености
запослених за отпадне материје и
спровођење правилног управљања
токовима отпада;
- корективне и превентивне акције по питањима која се тичу
управљања отпадом;
- обезбеђење процеса и контроле
система неопходног за спровођење,
успостављеност, имплементацију и
одржавање система који се односи
на токове отпада.

Како наводе у овој служби, на основу Правилника о обрасцу дневне
евиденције и годишњег извештаја
о отпаду са упутством за његово
попуњавање („Сл. гласник РС“,
бр.95/2010 и 88/2015) успостављен
је систем извештавања и информациони систем управљања отпадом
који омугућују праћење токова отпада на подручју Републике Србије,
као и прекограничном транспорту
отпада.
На основу прикупљених података у
Агенцији за заштиту животне средине воде се базе података и изграђује
информациони систем о управљању
отпадом у циљу праћења токова
отпада, надзора над применом прописа, израде извештаја и прорачуна индикатора на националном и
међународном нивоу, истиче Дина
Константиновић.
Управљање отпадом укључује активности прикупљања, транспорта,
сортирања, рециклаже, одлагања,
праћења и мониторинга отпада. У
случају неиспуњења захтева везаних за извештавање предвиђене су
новчане казне.
Организованим и добро осмишљеним системом управљања отпадом, постигли смо позитивне
економске ефекте и смањили негативне утицаје на животну средину као и здравље људи. Правилно управљање отпадом осим
заштите здравља, животне средине и избегавања високих казни
за предузеће, постиже се значајна
корист, уштеда али и побољшава
рејтинг
и
конкурентност
нашег предузећа, истиче Данијела
Ђурђевић.
Разврставањем отпада промовишемо рециклажу, чувамо углед нашег
предузећа.

У ЈКП ”Водовод и канализација”
су установљени процеси класификације отпада, идентификација
и разврставање .
На свим локацијама у предузећу су
постављени контејнери и покретне канте у које се одлажу следеће
врсте отпада:
1. Комунални отпад
2. Папир и картон
3. Пластика
4. Стакло
5. Метал
6. Флуо цеви
7. Амбалажа која садржи остатке
опасних супстанци
8. Апсорбенси
9. Филтерски материјали
10. Отпадна моторна уља
11. Отпадне батерије

Отпадни акумулатори, гуме, електронски отпад, месинг и кабасти
отпад се привремено складиште на
локацији Адице, Подунавска бр. 8.
У
нашем
предузећу
постоје
контејнери у различитим бојама
за посебне врсте отпада (зелени
контејнер за стакло, плави за папир, жути за пластику и плави за
метал). Сви контејнери и канте су
прописно обележени са адекватним налепницама. Налепнице садрже врсту отпада и индексни број.
На свим локацијама у предузећу
укупно је обезбеђено 42 контејнера
за разврставање папира и картона, пластике, стакла, метала,
флуо цеви, опасног амбалажног
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Управљање отпадом

отпада и 18 покретних канти за
разврставање папира и картона,
пластике, стакла опасног амбалажног отпада, као и канте за отпадне
апсорбенсе и филтерске материјале
Отклоњене су све кондензаторске батерије из којих је након
карактеризације трафо-уља констатовано да садрже опасну материју ПЦБ (полихлоровани бифенили) а налазиле су се у трансформаторским станицама на локалитетима: Фабрика воде - филтер, Север
4, Црпна станица “Роков Поток”,
Црпна станица ГЦ2 и Клиса 2 .
Свакоднево се оверавају документи о кретању отпада за извођаче и
подизвођаче ЈКП ”Водовод и канализација” који транспортују отпад од грађевинског материјала
на градску депонију ЈКП “Чистоћа”
Нови Сад.
Подизање нивоа свести о управљању отпадом је важан предуслов
реформе политике свих сектора у
деловима који се односе на заштиту животне средине.
Досадашња истраживања и свакодневна пракса показују да је општи ниво свести о потреби заштите
животне средине као и ниво еколошке културе у нашем предузећу
на прихватљивом нивоу, али да је
потребно континуирано подизати
ниво свести о потребама заштите животне средине, саопштила је
Данијела Ђурђевић.
Са циљем ефикасне имплементације
и одрживости система управљања
отпадом спроводе се обуке запослених ЈКП ”Водовод и канализација”
о општим појмовима управљања
отпадом, класификацији и разврставању, као и о општим законским
одредбама о управљању отпадом.
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Животна средина

Поред интерних врши се и екстерна
обученост лица.
Збрињавање опасног отпада подразумева спровођење плана управљања отпадом ЈКП “Водовод и канализација”.
У оквиру плана управљања отпадом
детаљно су дефинисане мере и поступци приликом сакупљања, складиштења, транспорта, третмана и коначног збрињавања опасног отпада.
Заштита животне средине подразумева скуп различитих поступака,
процедура и мера који спречавају
угрожавање животне средине с
циљем очувања биолошке равнотеже, здравља људи и природних ресурса, али представља и
трајну обавезу свих запослених у
предузећу.
Сваки поремећај стања животне средине доводи до еколошких
поремећаја и поремећаја социјалних
односа који су међусобно повезани
и условљени.
Редовно усклађивање и спровођење
законских прописа осигурава правну сигурност предузећа због поштовања закона о заштити животне
средине и правилном управљању
отпада.
Брига о животној средини се посредно одражава на квалитет ресурса и квалитет производа а самим
тим и на здравље, квалитет услуге
и задовољство потрошача.
Када сумирају годину резултати
су задовољавајући, али сматрају
да је могло још много тога да се
реализује. План ове службе за
2018. годину је изградња магацина
у ком би се опасни отпад привремено одлагао.

ПЕСТИЦИДИ КАО
ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ

ч

овек је кроз историју непрестано
тежио стварању квалитетнијих и
бољих услова за живот. Паралелно
са побољшањем начина живота, утицао
је негативно на своје окружење, реметио природну равнотежу и самим тим
угрозио своју животну средину.
Значај воде за сав живи свет, па и за
планету као целину, веома је велик
полазећи од чињенице да је доступност
воде предуслов за опстанак свих живих бића, као намирница је неопходна
за комплетну биоценозу, извор је хране
и неопходних минерала, животна средина за многе живе организме, извор
је енергетских ресурса; најзначајнији
је природни ресурс на Земљи. Уколико
супстанце које доспевају у животну средину нарушавају функционисање система и проузрокују низ квалитативних и
квантитативних промена са негативним
последицама, онда се то може сматрати
загађивањем животне средине.
Загађење вода тренутно представља
један од најкомплекснијих глобалних
еколошких проблема. Реке и језера су
под сталном опасношћу од загађења
отпадним водама из урбаних средина,
хемијским отпадом из индустрије и транспорта, пестицидима са пољопривредних
површина и многим другим загађујућим
материјама.
Пестициди су сва једињења органског,
неорганског и природног порекла која се
примењују у пољопривреди, шумарству,
ветерини, прехрамбеној индустрији и
комуналној хигијени за сузбијање фитопатогених организама, штеточина,
корова и других биолошких агенаса.
Настали су као потреба за већом количином здраве хране и тежње да се искорене многе болести у којима штеточине
имају улогу преносиоца. За разлику од
већине загађујућих супстанци које се у
животну средину уносе без одређеног
циља, пестициди се уносе са намером да
помогну човеку, повећањем приноса у

пољопривреди, воћарству, виноградарству и шумарству, сузбијањем штетних
организама.
Употреба пестицида се вишеструко повећала од 1950. године и сада се, према неким проценама, годишње потроши
око 2,5 милиона тона пестицида.
Хемикалије различитих структура, које
се данас користе као пестициди,
поседују и различите физичке и токсиколошке особине, због чега се појављује све више проблема због њихове
постојаности у земљишту и уопште у
биосфери. Нагомилавање остатака пестицида у земљишту и воденим екосистемима сматра се озбиљним проблемом. Познато је да само један минимални део употребљених пестицида напада циљани штетни организам,
док највећи њихов део, на жалост, одлази у површинске и подземне воде и
земљиште. Већина пестицида је мање
или више токсична, неки од њих су и
јако растворљиви у води.
У данашње време, посебна пажња се
поклања развоју метода које би помогле да се пречисте воде загађене остацима пестицида како би се, бар делимично, смањио или елиминисао њихов
даљи штетан утицај на човека, биљке,
животиње и животну средину уопште.
Различити процеси и третмани су испитивани да би се смањила концентрација
пестицида у води и да би се умањио
потенцијални здравствени ризик до
кога може доћи услед контакта са овако
загађеним водама.
Својим неодговорним понашањем, човек
је довео у питање и сопствени опстанак
на планети. Дошло је до нагомилавања
еколошких проблема, а они се не смеју
више занемаривати, њихово решавање
не сме се одлагати. Заштита животне средине поставља услове смањења
коришћења штетних супстанци и
њиховог минималног испуштања у животну средину.
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„Мурализација“

„Мурализација“

ЈЕДИНСТВЕНА УМЕТНОСТ
НА РЕНИ БУНАРИМА

практикују мурализацију оваквих
објеката. За наредну годину планирамо и осветљење рени бунара, чиме ће пројекат бити готов,
објаснила је наша саговорница.
Нова доза модерног

О

миљено шеталиште Новосађана и један од симбола Новог
Сада обогаћен је муралима.

Кеј, поред уређених стаза, клупа
за одмор, погледа на Дунав и Петроварадинску тврђаву, од новембра има и осликане рени бунаре.
Иза ове уметничке акције стоји ЈКП
„Водовод и канализација“.
Према речима помоћника директора за односе с јавношћу Сандре
Стојановић Трифуновић, у програму пословања предузећа за 2017.
годину било је планирано уређење
шест рени бунара на Кеју, од Филозофског факултета до Штранда.
За осликавање рени бунара задужен је био новосадски уметник и
дизајнер Стефан Станојевић.
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Рени бунари јесу непосредна зона
санитарне заштите, а сведоци смо
да је њихова околина годинама
била запуштена. Прво смо наравно, простор око рени бунара средили, а циљ нам је био да кроз
пројекат мурализације рени бунара добијемо један потпуно уређен
простор. Временске прилике су нас
послужиле и свих шест мурала је
готово. Нагласила бих да су колеге запослене у сектору Односи с
јавношћу, добровољно учествовали у акцији и свакоднедно фарбали ограде и прилаз рени бунарима,
рекла је Трифуновић.
Како нам је објаснила Трифуновић,
изабрано је концептуално решење
односно да сви рени бунари буду
осликани у истом стилу и да имају

јединствен печат у складу са околином. Консултовани су људи из
ЈП „Урбанизам“ и Покрајинског
завода за заштиту природе како
мурализација не би пореметила
живи свет којем је ту станиште, а
и да се сам уметнички акт уклопи
у простор за рекреацију, што Кеј и
јесте.
О сваком детаљу смо водили рачуна. Због тога су боје сведеније и
мирније, како цртеж не би одскакао, већ је у директној вези са околином. Самим рени бунарима дајемо
један урбан печат, а очекујем да ће
овај street art имати и културну тежину. Свесно смо дали шансу уметнику из Новог Сада, како би цела
прича имала локалну ауру. Да смо
само окречили рени бунаре, неко
би их опет ишарао. Овако смо стали уз раме светским градовима који

Стефан Станојевић већ 15 година се бави муралима, а иза себе у
Новом Саду има доста осликаних
објеката. Како каже, рени бунари
су били огроман изазов за њега.
“Рени бунари са Кеја можда изгледају мали, али кад им приђете
схватите да је то огромна грађевина,
што је изискивало комплексну
организацију самог стварања мурала. Идеја је одлична; удахнули
смо граду нову дозу урбаног и модерног. Док сам радио, од пролазника сам чуо позитивне коментаре,
свидела им се мурализација рени
бунара. Рад није апстрактан, да
провоцира, већ је прилагођен околини.”
Уједно, то и јесте одлична превентива да не буде ругло ишарано разним
графитима, чули смо од Стефана.
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Размена искустава

Традиционално дружење са Нишлијама

СЕМИНАР „ВОДНИ АГЕНТ“

Н

а званични позив „Водне
агенције“, запослени из Службе за спољне односе у ЈКП
„Водовод и канализација“ Нови Сад
били су у прилици да присуствују
крајње занимљивом семинару под
називом „Међународни пројект
Водни агент Дунавске регије“.
Циљ семинара првенствено је био
упознавање са пројектом, а потом
и размена искустава и знања кроз
комуникацију различитих институција, школских представника и
јавно комуналних предузећа и
компанија.
На основу тих искустава, творци
пројекта „Водне агенције“ су одлучили да прошире своју активност и
подигну на виши ниво обучавајући
саме предаваче што је запосленима из нашег предузећа дало нови,
виши степен у сагледавању свог
едукативног предавања.
Оно што би требало издвојити као
најинтересантнију и нама најближу
тему семинара јесте пројекат „Водни агент“ који се својом суштином
подудара са пројектом „Чаролија
воде“ у презентацији запослених
из сектора „Односи са јавношћу“
актуелним од 2011. године. Поред
чињенице да је у оба пројекта основна тежња да се код малишана
пробуди свест о значају штедње и
драгоцености чисте и незагађене
воде, пројекат „Водни агент“ је
увео и новину у форми мерача
потрошње воде на школским славинама. Анимирајући, на тај начин, малишане да теоријски део

примене у пракси и тиме активно
учествују у предавањима, јер сама
интеракција подстиче и њихову заинтересованост као и трајно меморисање нових информација.
Творци ове идеје тврде да су статистички подаци изванредни и да
на тај начин малишани увиђају
колико воде троше и како могу да
се позабаве рационалнијим приступом потрошњи воде. Посебну
мотивацију представља чињеница
да се на крају месеца упоређује
потрошња воде из различитих школа, па се у тим ситуацијама додатно
труде да буду лидери у рационалној
потрошњи.
Чином добијања симболичне значке агената ученике инспирише
да буду преданији и упорнији у
настојању да штеде воду, а осим
тога развијају и здрав такмичарски
дух међу школама. Своја новостечена знања и искуства преносе и
на своје укућане, што иде у правцу
основног циља и природе пројекта,
стварање освешћених генерација
које ће водити рачуна о будућности
и значају штедње воде.

ТРАДИЦИЈА ДУГА ВИШЕ
ОД ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ

О

ве године одржани су 36. по
реду „Сусрети“ са ЈКП „Наисус“ из Ниша. Традиционално
дружење са колегама уприличено
је 10. и 11. новембра, а домаћин
овогодишњег сусрета било је ЈКП
„Водовод и канализација“ Нови
Сад.
Као и претходних година, и ове
године су формиране радне групе у оквиру стручног дела сусрета где су стручњаци из оба
предузећа размењивали искуства
у проналажењу решења проблема
у раду и функционисању система
са којима се свакодневно сусрећу.
Кроз три радне групе обрађене су
теме из области нових законских
регулатива и процедура, наплате,
цена и анализа, али и о положају
запослених у оба предузећа.

измамио громогласан аплауз присутних.
Говорећи о значају годишњих
сусрета два водовода, директор ЈКП „Наисус“ из Ниша Игор
Вучић истакао је да оба предузећа функционишу са огромном
одговорношћу према корисницима те да му је драго да су ова
дружења превазишла колегијалне оквире и претворила се у искрено и право пријатељство.
Други дан сусрета протекао је у
обиласку Петроварадинске тврђаве и наставку дружења са колегама из Ниша.

Разменом искустава у вишедеценијском пословању два веома
стратешки битна предузећа можемо постићи још боље резултате.
Изразито ми је задовољство што
сам данас са вама и што сам сведок
ове дивне традиције и дружења,
рекао је директор ЈКП „Водовод и
канализација“ Гвозден Перковић.
Перковић је присутним колегама најавио да ће од следеће године,
дружење трајати три дана и тиме
Директор ЈКП „Водовод и канализација“ Гвозден Перковић
и директор ЈКП „Наисус“ из Ниша Игор Вучић
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Јубилеј

Јубилеј

ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ
ПОСВЕЋЕНОСТИ РАДУ

П

авле Драгић, диспечер у Командно - контролном центру,
прославиће следећег јуна редак јубилеј, а то је 40 година рада
у ЈКП „Водовод и канализација“.
Господин Драгић је сведок и учесник развоја водоводног система нашег града и развоја наше фирме.
Када је почео да ради систем је био
потпуно другачији и, по његовим
речима, све је било минијатурно у
односу на данашње стање јер смо
тада имали рени бунаре само на
Кеју и Адицама, где је сада магацин, као и 12 бушених бунара. Не
сећа се колико је тачно износила
дужина водоводне мреже тада, али
зна да смо радили са 400 литара
воде у секунди, што је три пута
мање у односу на данас.
На питање постоји ли неки особито драг догађај из толико дуге
каријере који би издвојио, одговара
да има пуно лепих и занимљивих.
Прво је радио у електро – радионици и, како наводи, ту је било пуно
догодовштина.
„На аутопуту, старој каћкој раскрсници, дали су ми да мењам
сијалице на лампама јер нису знали да ћу се снаћи, а ја сам замолио
полицију да зауставе камион неки
да се попнем преко њега. Било је
занимљиво и када смо радили на
Кеју. Радници „Водовода“ су ком-
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Павле Драгић, диспечер у
Командно - контролном центру

плетно радили рени бунаре, а нас
млађе су терали доле да утискујемо
дренове па смо стрепели сваки пут
кад неко отвори врата да не шутне
случајно неки шраф одозго и да нам
не падне на главу са висине од 30
метара. Онда смо се више дружили,
а било нас је и мање. Кад сам почео
да радим било је 280 радника, а на
„Одржавању“, рецимо, нико није
хтео да ради и конкурс за то место
био је нон стоп отворен,“ наглашава Драгић.

Од првог дана пуштања у рад,
као и током изградње, радио је
на Петроварадинској ади. После
гашења Каменичке аде, што сматра
промашајем, комплет посада пребачена је на Петроварадинску аду
и присећа се свечаног отварања
изворишта: „Тамо је све још било
у сировом стању, а само БХД – 1
је био отворен, с тим што још увек
није било ни кућица нити ичега. Ми
пустимо под напон БХД – 1 и БХД
– 3 јер треба да дође тадашњи градоначелник, да се то свечано отвори. Дошао он, кад - нема напона!
Пошто су претходне ноћи равнали
терен, радници су багером покидали напојни кабел и онда смо то направили тако да се отвори и кликне, али пумпе нису кренуле него су
отишли на филтер поље 1, које је
претходно испражњено, и онда је
он кликнуо на зелено дугме да се
то фотографише и, као : “Ево, прорадило извориште.““
С обзиром на то да већ дуго ради
у Командно – контролном центру,
сведочи о великим променама у односу на раније године. Тада је радио, како каже, стари „потис“, који
је сада ван функције и постојала
је само стара филтер станица СФС,
а СКАДЕ није било: „То ће све тек
после доћи. Ручно смо отварали и
затварали филтере и пратили да не
прелије. Све се ручно радило. Доле
смо имали један велики чекић и кад
би се десило да вентил затвори, аутоматски смо га „тукли“ да попусти
да би прорадио, али се ипак све постизало и град није имао проблема
са водом. Кад су биле рестрикције,
велике вентиле смо ручно затварали и отварали, а није било ни радио
станице, него смо се споразумева-

ли светлима. Кад диспечер пали –
гаси светло у филтерници, онда је
доста...(смех)“
Данас, када је све аутоматизовано, колега Драгић наводи да је дошло до велике промене. Како каже,
раније је све било много лакше
јер данашњи систем изискује нека
друга знања, док су они пре били
„механика“ и све радили ручно.
Он се, са осмехом на лицу, присећа
да су у једном периоду плате у
предузећу биле изједначене, те да
су исти износ примале и спремачице и генерални директор. „Могу да
се похвалим да сам једно време и
ја имао директорску плату,“ наводи
Драгић.
За 40 година стажа стекао је много
пријатеља и био на многобројним
Комуналијадама. Тамо је, као капитен и селектор стоно – тениске
екипе, прошао Чањ и Златибор те
освојио многа признања и успехе.
Са погледом у будућност, Драгић
истиче да је напредак очигледан, али сматра да је неопходно
улагање у рени бунаре и евентуално у изградњу још једног мањег
аератора.
„Овде је заиста лепо и драго ми
је што ћу свој радни век провести у овој фирми, а сматрам да је
најбитније вредно радити јер ће
онда све бити добро,“ закључује
Драгић.
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Душан Вујошевић, наш колега и филателиста

ВЕЧНА СТРАСТ ПРЕМА
ПОШТАНСКИМ МАРКАМА

Д

ушан Вујошевић, наш колега, има хоби од малих
ногу. Филателијом се бави
од првог разреда основне школе,
а привукле су га мале сличице на
разгледницама и писмима чим их
је спазио. Родитељи су га водили у
филателистички клуб, све док није
стекао знање из овог хобија и почео
сам да прикупља своју колекцију.
Наравно, да је све кренуло из
дечије радозналости, а родитељи
су били задовољни мојим хобијем
јер џепарац нисам више толико
трошио на слаткише. Да је тада
било компјутера и игрица питање
је шта би био мој хоби. Љубав према поштанским маркама никад ме
није напустила. Једино сам сужавао
сфере интересовања у филателији.
Тако сам уместо много, одлучио
се за неколико тема. Занима ме
историја, географија, спорт, поготово тенис. Сада ме привлаче
посебно поштанске марке других
земаља које на неки начин имају
везу са Србијом. Најчешће је то застава Србије, али има и других мотива наше земље. Поштанске марке
с мотивима тениса су ми тренутно
основна преокупација, чули смо од
колеге Вујошевића.
Према речима Вујошевића, интернет и друштвене мреже сада доста
помажу у овом хобију због увида
у издања нових маркица, али и
успостављања контаката. Поштанске марке набавља разменом и
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куповином. У Новом Саду функционише Друштво филателиста које
редовно организује сусрете, а ту
су и трговци из целог света јер је
филателија за многе постао уносан посао, што потврђују интернет
аукције.
Не знам колико имам маркица, никад их нисам бројао. Сакупљају
се по серијама, а она некад може
бити и само једна поштанска марка. Серија поштанских марака се
води као комплет који је пустила
у промет поштанска управа неке
државе. Поште штампају и посебне програме са датумима по којима
се издају поштанске марке. Приход
од продаје поштанских марака за
поједине државе значи и солидно
попуњавање државног буџета. Све
маркице из моје колекције су ми
једнако драге, али ћу да издвојим
поштанске марке Југославије из
1960. године за Олимпијаду у Риму.
То су ми биле прве маркице, а добио
сам их на поклон од родитеља. С обзиром да ми је тенис преокупација,
најстарија марка у овој збирци је
са Филипина из 1934. године. Не
вреди много јер их је било пуно
у промету, али је стара 83 године што је ипак нешто посебно. Не
знам колика ми је вредност збирке.
За мене је битно да ми филателија
причињава задовољство, а то нема
цену, објаснио је наш саговорник.
Сазнали смо од колеге и да вредност поштанских марака зависи

углавном од старости
и заступљености у поштанском промету. Један
од критеријума је и да
ли поштанска марка има
грешку у штампању или
не. Посебно се цене старе
марке на писмима са жигом које су обавиле своју
поштанску функцију. Такође, Вујошевић нам је
открио да је прва издата марка у свету британски црни пени са ликом
краљице Викторије из
1840. године. Прве поштанске марке Кнежевине Србије
пуштене су у поштански саобраћај
1866. године са ликом кнеза Михајла Обреновића. Вредност овако старих поштанских марака је
аукцијска. За обичне филателисте, како каже Душан, основни документ је каталог. Најпознатији и
најзаступљенији у Европи је каталог Мицхел. Основни подаци у каталогу о поштанским издањима су
датум издања, опис поштанских
марака у серији (вредност-номинала и опис поштанске марке, подаци
о њиховом зупчању) и цене за чисте марке (без жига) и за жигосане. Цена увек зависи од понуде и
потражње.
Поштанске марке се чувају у посебним албумима. Важно је знати да
се албуми чувају вертикално, никако хоризонтално, да се маркице
не би „упресовале“. Колико један
филателиста има поштанских марки, не мери се бројем маркица него
бројем албума које поседује. Посебно постоје и албуми за коверте,
а и оне су предмет филателистичког
скупљања. Још увек ме држи страст
према овом хобију. Бавим се и

Душан Вујошевић

излагањем своје колекције. Недавно сам део тениске збирке представио у Темишвару на међународној
изложби за чега сам добио медаљу.
Први наступ на изложби имао сам
у Београду 2000. године, закључио
је Душан Вујошевић.
Испред Поште пре зоре
Душан нам је описао један догађај
који показује колико је страст према филателији јака. Тада је имао
11 година.
То је била серија лептира Југославије из 1964. године. Да бих дошао до тих маркица морао сам бити
испред Поште већ у три сата ујутру.
Верујте, нисам био једини филателиста у реду, а Пошта се отварала тек у седам. Тада је било пуно
филателиста, а и лептири су били
јако лепи. Био сам срећан кад сам
дошао до њих. Наравно, био сам у
реду поново и за друге серије. И
тако је било све до 1975. године
када је уведена претплата на поштанске марке, уз радост се сећа
Вујошевић.
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Синдикално деловање

Синдикално деловање

ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА У
ЈКП И ЈП СА ТЕРИТОРИЈЕ
ВОЈВОДИНЕ

С

индикат запослених у комунално – стамбеној делатности
Војводине, са својих 10.000
чланова, ступио је 30. новембра
2017. године у једносатни штрајк
упозорења.
Основни захтев Синдиката је да се
јавно комунална предузећа на локалном нивоу изузму из Закона о
привременом уређивању основица
за исплату зарада код корисника
јавних средстава.
Они мисле да су, доношењем овог
закона, јавно комунална предузећа
неоправдано сврстана у ред субјеката који треба да пуне републички буџет и то само од зарада запослених. Умањивањем зарада
запосленима за 10%, комунална
предузећа су у обавези да та средства трансферују у буџет Републике.
У саопштењу наводе да овакво
стање траје непрекидно три године
и доводи не само до умањења зарада, јер су истим прописом зараде и
замрзнуте, већ се ни тако умањене
не могу подизати и додају: „Влада
истовремено саопштава да је консолидовала буџет и да има простора за поправку и повећање зарада,
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те доноси одговарајуће акте и подиже зараде свима који су корисници републичког буџета, али је у
потпуности заборавила локална комунална предузећа, односно запослене у њима, која нису корисници
средстава буџета, ни локалног, ни
покрајинског, као ни републичког.
Ово сматрамо огромном неправдом
и може се рећи да је реч о превиду Владе која је, предлажући поменути закон, њиме неоправдано обухватила и јавно комунална
предузећа, а до сада није нашла
адекватно решење за излазак из те
ситуације.“

оснивачи локалне власти, запослени добили могућност да приме зараде које су враћене на ниво пре
умањења.
„Овакав вид поступања не би оптеретио предузећа, јер они свакако обрачунавају зараде у пуном
износу, а свакако не би оптеретио
ни буџете локалних власти јер од
измена закона из децембра 2016.
године ниједно ЈКП и ЈП није ни
индиректни ни директни корисник
буџета.“
Како истичу, јавно комунална предузећа финансирају се из пружених комуналних услуга и производа, а њихове зараде никад нису
биле ставка у буџету локалних
власти па наводе да се зараде у
овим предузећима исплаћују на
бази годишњих програма пословања на које скупштине локалних

власти дају сагласност, као и на
основу Закона о раду и колективних уговора, а не буџетских прописа или закона који регулишу
рад државних службеника и немештеника.
„Ова врста синдикалне активности
покренута је ради успостављања
редовног начина рада и исплате
зарада, а који је постојао до овог
закона. Проблем је што је примена закона довела до стварања великих потешкоћа на терену, а као
пример можемо навести да зарада код добростојећих новосадских
предузећа једва достиже 60% просека зарада у ЕПС – у. С тим у вези
сматрамо да постоји основа, као и
реална могућност да се кроз измену ових аката дође до адекватне
промене у зарадама запослених у
јавно комуналним предузећима,“
закључују у саопштењу.

Даље наводе да се изостављањем
дела закона, који је у предлогу
орочавао примену мера умањења
зарада до 31.12.2017. године, изгубио његов привремени карактер
тако да се мере према запосленима
могу примењивати у недоглед.
„Запослени у градским предузећима доведени су у ситуацију да,
поред пореза на зараде, у републички буџет уплаћују још 10%
своје плате.“
Због тога сматрају да би изостављањем из закона, односно брисањем јавних предузећа чији су
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Историја

Историја

РАЗВОЈ
КАНАЛИЗАЦИОНИХ СИСТЕМА

Д

анас се нормалан живот не
може замислити без текуће
воде у стану и функционалног водокотлића. Међутим, није
увек било тако. До пре само пар
стотина година организовано одвођење отпадних вода није уопште
постојало.
Први познати систем одводних
цеви изграђен је око 2500. године пре нове ере у долини Инда, у
данашњој пакистанској провинцији
Синд, у граду Мохенџо-Даро. Купатила и тоалети су земљаним цевима
били повезани са градским одводима, а отпад се изливао на околна
поља. На тлу европског континента канализација се прво појављује
код Етрураца, који су развили начин планирања града са улицама које иду под правим углом, а
све ово пренели су Римљанима
којима су владали до краја 6. века
пре нове ере. Међу етрурским
краљевима вечног града посебно
се истицао Сервије Тулије, чији
зид и данас одолева зубу времена. “Cloaca Maxima” је био највећи
римски канализациони одвод који
је ишао испод града. Спектакуларни аквадукти - од којих многи и
данас постоје, где неки служе као
мостови док су неки вршили своју
функцију све до почетка 20. века допремали су воду у градове, а она
се потом кроз оловне цеви дистри-
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буирала по фонтанама.
Водоводни и канализациони системи делом су запостављени после слома римске империје зато
што је већина људи која је знала
да их одржава страдала те је знање
изгубљено. Но, пре свега због недостатка интереса међу владајућом
класом новопридошлих и “варварских” народа, већи део водоводних система препуштен је зубу
времена.
Иако су средњевековни манастири
имали делимично уређен канализациони систем, треба напоменути
да већина домаћинстава није, што
је за последицу имало избијање
епидемија куге, лепре и туфуса. Најпознатија епидемија куге
из 1346. године однела је животе готово две трећине становника
тадашњег европског континента.
Први модерни канализациони системи у великим градовима Европе почели су да се граде тек у
19. веку. Такође, и на другој страни Атлантика ова цивилизацијска
тековина није остала непозната.
Инке су на улицама своје престонице Куска изградиле мрежу камених
канала кроз које се сливала вода
са околних планина. Сличан систем
одвођена отпадних вода пронађен
је и у градовима Маја и Астека. Европским освајањима и практично

истребљењем домицилног становништва сва ова цивилизацијска
достигнућа претколумбовске Америке су уништена.
Током 19. века, становници Европе
су живели у нехигијенским условима, а нарочито велики градови попут Лондона, Париза и Берлина.
Снабдевање водом било је неадекватно, а и број канализационих
цеви је био недовољан за убрзан
раст броја становника. Међутим,
владе западних земаља схватиле су да је враг однео шалу због

епидемија тифуса, па је увођењем
закона о здравственој заштити дошло и до извесног напретка. Први
закони о водоснабдевању донети су у Енглеској у другој половини 19. века јер због убрзане
индустријализације и развоја великих градова постојећи капацитети
нису могли да задовоље потребе.
У овом периоду почиње убрзана
изградња првих канализационих
система. Међу првим градовима
били су Лондон и Париз, а овај
пример следили су и други велики
градови западне Европе.
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Додела новогодишњих пакетића

ПОЗИВ РОДИТЕЉИМА
ТАЛЕНТОВАНЕ ДЕЦЕ

К

ао и свих претходних година и
овог децембра ће ЈКП „Водовод и канализација“ организовати доделу новогодишњих
пакетића за децу запослених.
Малишане поред поклона, очекује
и новогодишња представа. Како
би овај догађај учинили још
занимљивијим одлучили смо да у
забаву укључимо и саме малишане.
Позивамо све колеге чија се деца
баве музиком, глумом и плесом, а
желе вршњацима да представе своје умеће, да нам се јаве с предлозима о њиховом учешћу на новогодишњој забави. У обзир долазе и
презентације индивидуалних спортова као и мађионичарски трикови
ако је неко дете вично томе.

Надамо се да вам се идеја свиђа,
да ће је клинци прихватити с узбуђењем и да ћемо сви уживати у
наступу младих талената.
Предлоге можете да шаљете на мејл
marketing@vikns.rs да се јавите на
број телефона 4887 591.
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 малиша-на и улепшати им новогодишње празнике.
Подсећамо да право на пакетић
имају деца старости до 15 година.
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