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РЕЧ ДИРЕКТОРА

П

оштоване колегинице и колеге,

У години која је пред нама пожелео бих вама и
вашим породицама, пре свега добро здравље,
срећу и успех и да нам 2018. година буде
боља и успешнија од претходне.

У години која је иза нас, ЈКП „Водовод и
канализација“ реализовало је бројне важне
послове, пружали смо редовно услугу свим
својим корисницима и то у пуном капацитету
и уложили велика средства у реконструкције
и изградњу нових водоводних и канализационих мрежа. У 2017. години ЈКП „Водовод и
канализација“ је, између осталог, набавило нова специјална возила која
су веома важна за обављање наше основне делатности, затим софтвер и
хардвер за заштиту и контролу приступа и мониторинг објеката. Такође
бих издвојио завршетак изградње секундарне водоводне мреже на Поповици и Чардаку, потом реконструкцију водовода од Руменачке до Привредникове улице, као и реконструкцију канализационе мреже у улицама Јанка Чмелика, Др Светислава Касапиновића и Илије Бирчанина,
Земљане Ћуприје, Косте Хаџи Млађег и Матице Српске. Изградња канализационих прикључака у насељу Руменка је један од важнијих послова
које смо обавили током претходне грађевинске сезоне. Током 2017. започели смо радове на изградњи водоводне мреже и прикључака у Буковцу, као и на Староиришком путу у Сремској Каменици, који ће ове године
бити завршени.
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Иза нас је много урађеног посла, а у 2018. нас чекају такође важни задаци. Као главни, издвојио бих изградњу нове главне црпне станице за
прераду и препумпавање отпадних вода код Жежељевог моста, чија ће
укупна вредност бити 850 милиона динара. Изградња овог објекта је
предуслов за изградњу будуће фабрике за прераду воде. Између осталог, наставићемо и изградњу кућних канализационих прикључака за делове насеља Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, чија ће вредност износити 80 милиона динара.

НОВОГОДИШЊА ЧАРОЛИЈА, ДЕДА МРАЗ И ПОКЛОНИ
Хуманитарне активности
ПРАЗНИЧНА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

страна 32

Како би сви послови били обављени квалитетно, важно нам је и да наши
радници имају што боља примања и што квалитетније услове рада. Због
тога смо ове године одредили средства за добровољни пензиони фонд у
висини од 30 милиона динара, а са уплатом средстава започећемо након
спровођења јавне набавке.
Срећна и успешна Нова година!

Гвозден Перковић

Директор ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад
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СОЛИДАРНА ПОМОЋ
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Скупштина Града Новог Сада уз претходну сагласност Градске управе
за комуналне послове. Исплату ове
разлике у иносу од 19.180,00 динара планирамо да реализујемо у
другој половини године, објашњава
Кондић.
Ранијих година, радницима ЈКП
„Водовод и канализација“ су уплаћивана средства као допунско, односно, додатно осигурање. Према
речима Дамира Кондића, програмом
пословања нашег предузећа, предвиђена су средства за добровољно

пенизоно осигурање у износу од
30.000.000,00 динара.
Колики ће бити месечни износ по
запосленом, знаће се када добијемо
информацију о броју запослених
који су подигли своје улоге и за
које послодавац неће уплаћивати
добровољно пенизоно осигурање
сагласно прописима из ове области.
Почетак уплате и име добровољног
пенизоног друштва знаће се након
спроведеног поступка јавне набавке која ће се покренути до краја
јануара, завршава Кондић.

Дамир Кондић, помоћник
директора за финансијске и
комерцијалне послове

У

претходном броју часописа, писали смо о финансијским остварењима у 2017. години. Наш саговорник, помоћник директора за
комерцијалне и финасијске послове Дамир Кондић нам је том приликом рекао да је у 2017. години
остварен знатно већи приход у
односу на претходну годину. Сходно томе, нашу причу настављамо
истражујући који су то финансијски
планови за 2018. годину.
У новембру 2017. године, радницима јавних и јавно комуналних
предузећа исплаћено је 22.620,00
динара на име солидарне помоћи.
У разговору са Дамиром Кондићем,
сазнали смо да су у склопу финансијског плана и ове године издвојена средства за исплату солидарне
помоћи радницима ЈКП „Водовод и
канализација“.
Програмом пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за
текућу годину издвојена су сред-
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ства за исплату солидарне помоћи
запосленима у висини од 22.620,00
динара по запосленом, јер је у тренутку израде програма пословања
овај износ био предвиђен важећим
законским актима. Исплата овог износа реализована је у фебруару
ове године чиме су уважене молбе
запослених, али и свих синдиката који постоје у нашем предузећу
да се овај износ исплати на самом
почетку године, износи помоћник
директора за комерцијалне и финансијске послове.
Влада Републике Србије је у међувремену анексом број 2 посебног
Колективног уговора, предвидела
да се износ солидарне помоћи повећа са 22.620,00 динара на износ
од 41. 800,00 динара. ЈКП „Водовод
и канализација“ ће разлику између
ова два предвиђена износа морати унети у финансијски план приликом измене програма пословања
предузећа у току 2018.године. Измену програма пословања усваја
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НОВИ ИНВЕСТИЦИОНИ
ЗАМАХ

Инжењер Малешевић истиче да ће
се у овој грађевинској сезони наставити радови на измештању водовода и канализације на старом
Каћком путу преко пута Е – 75, за-

Дарко Малешевић, руководилац
инвестиционо-техничког сектора

Д

о почетка овогодишње грађевинске сезоне остало је мање од 2
месеца. У разговору са Дарком Малешевићем, руководиоцем инвестиционо технничког сектора, сазнали
смо који су то локалитети на којима
ћемо радити ове године.
Током ове грађевинске сезоне, наставићемо радове на регенерацији
бунара на изворишту Ратно острво.
Током 2017. године, регенерисана
су 3 бунара, БХД 2, БХД 3 и БХД 10.
Ове године је у плану да се регенеришу још три бунара, БХД 7, БХД 8
и БХД 9. Регенерација бунара доприноси бољем црпљењу сирове
воде и обезбеђује се већа количина воде за даљу прераду. Вредност
ове инвестиције је 16 милиoна динара. Такође, регенерисаће се и бунари БХД 6 и БХД 8 на изворишту
Петроварадинска ада, а вредност
ове инвестиције износи 12 милиона
динара, истиче Малешевић.
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јиће се 3,5 милиона динара. Реконструисаћемо Буковачки доводник од
Улице Соње Маринковић до парцеле број 1097 К.О. Сремска Каменица за шта је предвиђено 11 милиона динара. Што се тиче радова на
реконструкцији канализације, планирају се радови у Улици Јанка Чмелика од Улице Облачића Рада до
Улице Корнелија Станковића. Вредност ових радова износи 28 милиона динара, објашњава Малешевић.

тим извођење радова на изградњи
канализационих прикључака у приградским насељима за шта је предвиђено 80 милиона динара, али и реконструкција цевовода сирове воде
Ø600мм од пескаре до друмско –
железничког моста за коју је предвиђено 11 милиона динара.
Током 2017. године уговорени су
радови за изградњу водоводне мреже на Староиришком путу, а план
је да се овај посао спроведе током
ове године. Вредност поменутих радова је 28 милиона динара, закључује Малешевић.

Малешевић подсећа да су током претходне грађевинске сезоне санирана четири филтерска поља те да је
у плану за ову годину да се санирају још четири.
Ове санације се раде периодично
како би филтер поља квалитетно
обављала своју функцију у преради сирове воде, наводи Дарко Мaлешевић.
Из буџета Града издвојена су средства за ову годину која су предвиђена за изградњу нове главне црпне
станице код Жежељевог моста.
Од руководиоца инвестиционо техничког сектора сазнали смо да је у
питању прва фаза радова чија је
вредност процењена на 430 милиона динара.
У плану за ову годину је и изградња
водоводне мреже у Његошевој улици у Каћу, а за ове радове издво-
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ГОДИНА УЛАСКА У
ИСТОРИЈСКЕ ПРОЦЕСЕ

Р

уководилац Сектора „Канализација“ Јован Шућов у разговору
за интерне новине објаснио је који
су разлози овако бомбастичног наслова текста.
Следеће године би требало, коначно, да се почне са радовима на
новој црпној станици...
То је једна од ствари на које се
годинама чекало и која битно мења
ситуацију у развоју изградње даљих објеката према централном пречистачу. Највероватније да ће Ревизиона комисија ускоро дати позитивно мишљење на генерални пројекат и локацију централног пречистача...
...који би требао да буде?
...који би требао да буде на Роковом потоку. То се чека и сваког
дана би требало да стигне. Након
добијања позитивног мишљења од
Ревизионе комисије можемо да приступимо повлачењу милион евра
од Европске комисије и ЕИБ за израду идејног пројекта, студије изводљивости и студије утицаја на
животну средину. Ти процеси би
требали да трају две до три године,
пошто сама студија утицаја траје
око две године. Тако да бисмо,
уколико ускоро добијемо позитивно
мишљење, до почетка лета имали
генерални пројекат, званично бисмо аплицирали за новчана средства и кренула би израда идејног
пројекта. Ако бисмо рекли да је
потребно две или три године да
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дођемо до грађевинске дозволе за
централни пречистач, онда је за
те три – четири године потребно
направити и ове пратеће објекте,
од којих је ова црпна станица са
којом смо почели, кључни објекат,
јер ће се у њу водити сливови са
бачке стране и постојаће само једна црпна станица. Укинуће се излив у Радничкој улици; срушиће се
црпна станица ГЦ-1 и наставити
колектор из Булевара цара Лазара
који завршава у тој црпној станици, а потом, за сада још непознато којом методом – копањем или
тунелирањем – наставити ка новој
црпној станици. Нова ГЦ-1, тако је
радно зовемо.
Останимо за час при старој ГЦ-1 у
Радничкој улици. Шта ће се десити
са канализационим испустима на
Кеју?
Биће измештени, а људи који живе
тамо ће коначно моћи да отворе
прозоре и живе нормално.
Да наставимо са новом ГЦ-1...
Ове године би требало, и то у најскорије време, да се почне са грађевинским радовима чији се завршетак очекује крајем године. Само
опремање хидромашинском и електро опремом би требало да буде
готово следеће године. То је две
године. Онда би требало почети
градњу колектора од Радничке
улице до Кванташа. Ако буде копањем, траса ће ићи Кејом. Међутим,
сви су наклоњенији да се ради ту-

нелирањем због више пута копаног
Кеја. Значи, имамо две године
за нову ГЦ и још две године за
колектор до нове ГЦ. Свеукупно,
четири године само за то, а
потребно је изградити и колектор
ка централном пречистачу који ће
ићи или Жежељевим мостом или
испод Дунава. Сва је прилика да ће
ићи Жежељевим мостом.
Кад причамо о припремним радовима за градњу централног пречистача, шта је са сремском страном?
То су ти доводни и одводни колектори. Овде, са ове стране, би се
направио објекат; повезали сливови тим колектором од Радничке
улице до Кванташа док би два слива која сада постоје постали један
и са те ЦС сва вода би ишла ка ЦП
(централном пречистачу). Тако да
постоји део колектора који би био
иза Жежљовог моста па до локације Роков поток. И њега треба изградити. Што би рекли, пуно посла.
Онда, има још посла. У наставку
радова око читаве те концепције
би требало да се слив изнад Канала
ДТД - Клиса једним цевоводом
пребаци преко канала и исто стигне
у ову нову ЦС. То је један велики
посао.
Дуже од 10 година причамо о црпним станицама...
...мењала се концепција, мењало се
много тога. Било је идеја да треба
један са једне, други са друге стране
Дунава. То би знатно поскупело

радове и зато се и ушло у процес
анализе како да то урадимо што
јефтиније не губећи на квалитету.
И није у питању само грађење, већ
и одржавање. Грађење два пречистача кошта знатно више него
грађење једног, макар био и већи.
То је основна поента. Анализа је
трајала више времена и на крају је
победила ова опција уз сагласност
Града и Покрајине.
Оквирна цена централног пречистача?
Оквирна цена износи између 70 и
80 милиона евра.
Занимљиво је да Нови Сад у својој
историји за грађење било ког објекта – укључујући и Рафинерију –
никада није имао инвестицију сличне вредности.
Значи може се без зазора говорити
о највреднијој инвестицији у историји Новог Сада?
Тако је. Кажем још, када је усвојена
та концепција, усвојено је да имамо централни пречистач и још пет
малих пречистача на рубовима система које се не исплати повезивати на централни. Три од пет малих
пречистача су урађени – Ковиљ, Руменка, Степановићево - остају још
Ченеј и Бегеч. Тај посао води Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције и ове године би
требала да буде готова пројектна
документација и за један и за други.
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Канализациони системи

Возни парк

Шта бисте још издвојили из плана
за ову годину?
Издвојио бих, већ закаснелу, изградњу перионице за прање возила
канализације. Ових дана актуелне
су потврде око локације. Локација
је на старом каћком путу, тамо где је
некада и била наша стара депонија,
али мало ближе. Ове године ћемо
имати пројекат, а ја ћу инсистирати
да се ове године и заврши пошто
ту нема много радова. Предвиђена
вредност је 20 милиона динара.
Такође, издвојио бих изградњу бараке у Хаџи Ђериној јер садашња не
испуњава хигијенске услове за потребе функционалног одржавања
ка-нализационе мреже. Требало је
то јесенас да радимо, али смо имали
неких проблема око документације,
док је сада и то решено и надам
се да ћемо током пролећа кренути са градњом. Биће срушена ста-

ра барака и прави се потпуно нова
која ће задовољавати хигијенске и
смештајне капацитете за рад тих
људи који су свакодневно на терену
изложени најтежим условима.
Возила, машине?
Ове године је у плану куповина
једног већег возила. Прошле године смо добили једну ВОМУ и једну
Џету, а сада бисмо волели да добијемо једног комбинованог сливничара који може механички да преради воду коју извуче из мреже и
да тако пречишћеном водом одмах
и испере мрежу на локацији. Тако
више не бисмо користили питку
воду и губили време и бензин на
доласке и одласке са локације, што
је најчешћи губитак времена, па би
такво возило могло бити на терену
неколико пута дуже него што је то
сада случај.

Јован Шућов, руководилац Сектора „Канализација”

ПЕТ НОВИХ ВОЗИЛА У
ВОЗНОМ ПАРКУ ЈКП
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Б

ОГДАН КОЛАРСКИ,
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА
ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ

(„Wома“), камион кипер и два возила за чишћење црпних станица канализације („муљаре“).

ВАЖАН КОРАК КОЈИ ЋЕ ПОМОЋИ
НАШИМ РАДНИЦИМА

Укупна вредност набавке нових возила износи 76 милиона динара, а
ова средства су обезбеђена из капиталних субвенција града Новог
Сада. Нова возила ће унапредити,
пре свега, рад Сектора канализација
и бити од велике помоћи нашим
радницима који обављају веома тешке послове – каже Коларски.

Возни парк ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад богатији је за
пет нових специјалних возила која
ће унапредити рад у оквиру наших
основних делатности. Имајући у виду да већ дужи низ година нису
набављана нова возила, ово је важан корак који ће помоћи нашим
радницима да послове обављају
лакше и брже, а на тај начин ће и
ниво услуга нашег предузећа према
грађанима бити виши.
Посао наших радника на терену је
веома захтеван и тежак, а како би
што брже и квалитетније обављали
своје послове, неопходне су им адекватна опрема и механизација.
Због тога је било важно да се средства уложе у набавку нових радних
машина јер је већина по-стојећих
у доста лошем стању, а поједине
су старе и преко 30 година – каже
Богдан Коларски, помоћник директора за техничку подршку.
ЈКП „Водовод и канализација“ набавило је укупно пет нових специјалних возила – „канал џет“, затим
возило за прање под притиском
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ЈКП „Водовод и канализација“ ће
наставити да, у складу са могућностима, улаже средства у обнову
возног парка.
У набавку нових возила уложено је
више средстава него што је у возни
парк нашег предузећа улагано у
претходне четири године. План је
да и у 2018. години наставимо са набавком нових возила, с тим што би
акценат био на обнови механизације за потребе Службе одржавања водоводне мреже, јер су нам
неопходни и нови камиони кипери
и возила за превоз радника и
материјала на хаваријском одржавању водоводне мреже. – закључује
Богдан Коларски.
Нова возила су у потпуности прилагођена еколошким прописима Европске уније за рад у граду.
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ЈОВАН ШУЋОВ, РУКОВОДИЛАЦ
СЕКТОРА КАНАЛИЗАЦИЈА
НОВА ВОЗИЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ
НАЈТЕЖИХ ПОСЛОВА У
КОМУНАЛНОМ СЕКТОРУ
Четири од пет нових специјалних
возила користиће Сектор канализација и свакако ће се позитивни
ефекти ове набавке осетити у свакодневном раду наших радника који их користе приликом обављања
послова за које се слободно може
рећи да су једни од најтежих, ако
не и најтежи у комуналном сектору.
Постојећи возни парк нашег предузећа је на издисају, посебно механизација коју користи Сектор канализација. Многа возила су веома
стара и куповина ових нових је
веома важна за наше свакодневно
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функционисање – каже руководилац Сектора канализација, Јован
Шућов.
Сектор канализације поновио се
са четири возила - Возило „канал
џет“ („Џета“) које је комбиновано
возило и служи за прање сливника
и одгушење мреже, потом возило
„Wома“ које служи за одгушивање
канализације и два возила за пражњење корпи на црпним станицама
канализације.
Намена нових возила је да покријемо радове на деловима мреже са
отежаним приступом, као што су
уже улице, нижи хаустори, уски
пролази и слично. Два нова возила
за пражњење корпи на црпним
станицама канализације урађена
су према захтевима запослених
који их користе у свом раду.

Они су дали своје препоруке, у
смислу конфигурације возила, а
све у циљу обезбеђивања што бољих здравствено безбедних услова за рад наших запослених. Ови
радници обављају један од најтежих послова у комуналном сектору,
свакодневно су у контакту са извором потенцијалне заразе и зато
нам је било веома важно да они
својим предлозима дефинишу конструкцију возила према својим
потребама на терену. – објашњава
Јован Шућов, руководилац Сектора
каналзација.
СТЕВАН МАТИЋ, ВОЗАЧ
РАДНИЦИМА ЋЕ БИТИ ЛАКШЕ ДА
УРАДЕ ПОСАО

година возач и врло добро познајем
наш возни парк. Могу да кажем
да му је неопходна обнова, јер су
поједина возила у функцији дуже
од мог стажа у овом предузећу.
Набавка ових пет нових возила значиће бољу продуктивност радника
на терену. Ако немамо возила, не
можемо ни посао урадити. На пример, дешава се да имамо у једном
дану пријављено пет хаварија,
а ми успемо да урадимо само три
јер нам је механизација у квару и
треба много времена и средстава
да се истрошен и стар возни парк
држи у функцији – објашњава дугогодишњи возач у нашем предузећу, Стеван Матић.

У ЈКП “Водовод и канализација”
радим 28 година, од тога сам 26
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ПОТВРДА КВАЛИТЕТА
ПИЈАЋЕ ВОДЕ

Марија Добросављев, руководилац
одељења хемије, воде за пиће и
отпадних вода

П

рви предуслов за постизање,
али и одржање хигијенске
исправности воде јесте стабилност квалитета сирове воде на
самом изворишту. Други предуслов
је постојање лабораторије која
свакодневно врши контролу и омогућава Служби за прераду и дистрибуцију воде константан и добар
увид у стање воде у целом систему,
од изворишта до потрошача. Само
на тај начин можемо бити сигурни
да ће у нашим славинама потећи
квалитетна и здравствено исправна
вода за пиће. У нашем Предузећу
увек истичемо да Новосађани имају
ту срећу да пију најквалитенију
воду у Војводини, о чему сведочи и
недавно добијена званична потврда
тог квалитета у виду Сертификата
о акредитацији наше лабораторије.
Према речима Марије Добросављев,
руководиоца Одељења хемије воде за пиће и отпадних вода Сертификатом о акредитацији се потврђује да Лабораторија пијаћих вода задовољава захтеве стандарда SRPS ISO 17025:2006, те да је
компетентна за обављање послова
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испитивања воде за пиће. То значи да опрема, кадрови и методе
испитивања које поседује и користи
наша лабораторија задовољавају
највише националне и међународне стандарде, тако да Новосађани
могу да имају поверења у резултате
испитивања.
Квалитет воде у водоводном систему се прати и испитује узорковањем
и лабораторијским испитивањем
микробиолошких, биолошких и физичко – хемијских параметара, а како тече процес лабораторијске анализе воде, са стручног аспекта
објашњава нам Марија Добросављев
- у хемијској лабораторији воде за
пиће испитује се вода са изворишта из сваког појединачног бунара, вода из технолошког процеса и хлорисана вода. Хлорисана
вода се испитује у резервоарима,
пре потискивања у дистрибутивну
мрежу и на славинама потрошача.
Број узорака, као и обим анализа,
односно врсте параметара које се
раде у лабораторији су одређене
Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. Хигијенски

исправна вода за пиће је вода која
одговара у погледу микробиолошких
особина, физичких, хемијских и
физичко-хемијских особина, остатака дезинфекционих средстава и
споредних производа дезинфекције. Погонска лабораторија, која непрекидно ради, контролише воду
из процеса узимајући узорке на
два сата. Радиолошке особине воде
за пиће, мерењем концентрације
радионуклида у води, контролише
Природно-математички
факултет
у Новом Саду. За вршење здравственог надзора воде за пиће
овлашћена је лабораторија „Института за јавно здравље Војводине“.
Из свега овога видимо да је наша
вода за пиће производ који се проверава на неколико нивоа. Према Закону о безбедности хране из
2009. године, храну представља и
вода за пиће. Извештаји о квалитету воде се, на дневном нивоу, шаљу
Служби прераде и дистрибуције воде и менаџменту Предузећа, истиче
Добросављев.
О посвећености и прегалаштву запослених у лаобораторији, али и
самог Предузећа сведочи и чињеница о изузетној сарадњи са лабораторијама водовода и из других градова у Србији.
Како се технолошки процеси прераде воде развијају, тако се и опрема која се користи за праћење параметара процеса усавршава. Сарађујемо већ дуги низ година са
лабораторијама водовода из већих

градова који имају развијене лабораторије за контролу квалитета воде, као што су лабораторије
водовода из Београда, Сомбора,
Панчева, Суботице и Ниша. Са њима
размењујемо искуства и у погледу
набавке нових апарата, увођењу
нових метода, примену искустава
у раду. Такође, лабораторије из
мањих водоводних система се обраћају нама ради постављања мониторинг система у својим лабораторијама наглашава Марија Добросављев.
За текућу 2018. годину, као и за
дугорочнији период, Добросављев
каже да иако је Служба лабораторије добила Сертификат о акредитацији за хемијску лабораторију
пијаћих вода у плану је да се и остала одељења (Одељење за микробиологију и биологију, као и Одељење за послове узорковања и Одељење отпадних вода и мониторинга
животне средине) укључе у поступак акредитације. Општи циљ Службе „Лабораторије“, свакако, остаје јачање поверења у квалитет резултата испитивања .
На основу ових чињеница можемо закључити да наше Предузеће
континуирано и перманентно стреми ка највишим циљевима у процесу усавршавања, стога и добијање
Сертификата представља званичну
потврду о квалитету рада свих сектора, служби, одељења и запослених у ЈКП „Водовод и канализација“
Нови Сад.
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ЗНАЧАЈ СЛУЖБЕ
„СЕРВИСИРАЊА И
ОВЕРАВАЊA ВОДОМЕРА“

Павле Винце, технички руководилац
одељења контролног тела за
контролисање водомера

П

отрошња воде, као најзначајнијег природног ресурса, изузетно је важна, као и контрола
потрошње воде. Један од начина да
се на прави начин бележи и прати потрошња је кроз обезбеђeње
квалитетне водоводне мреже, али
и уређаја за контролу потрошње
воде.
Из тог разлога је служба „Сервисирања и оверавањa водомера“ једна
од најзначајнијих служби унутар
ЈКП „Водовода и канализације“ Новог Сада.
Служба сервисирања и оверавања
водомера налази се у оквиру сектора „Контрола квалитета и заштита
животне средине“ и њена основна
делатност је сервис, испитивање и
оверавање водомера.
Како наводи технички руководилац
„Контролног тела за контролисање
водомера“, Павле Винце, Служба
се састоји од два одељења: „Сервис водомера“ и „Оверавање водо-
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мера - Контролно тело“, као и да
служба има укупно 17 запослених
(осам запослених у сервису и седам
у контролном телу).
Објашњавајући да је оверавање и
контрола водомера један од приоритета у односу са потрошачима,
Павле Винце је нагласио да је Служба „Контролно тело“ акредититовано од стране Акредитационог тела
Србије 2013. године те да испуњава захтеве стандарда ИСО17020 за
тела која врше контролисање.

задужују се жигови за клешта за
оверавање водомера за текућу годину истиче Павле Винце
Поступак сервиса обухвата отварање, прање, чишћење и фарбање
кућишта водомера, замена делова,
као и подешавање тачности мерења
водомера. Уколико се испостави грешка на неком од водомера исти се
подешава и доводи у исправно стање. Након извршеног сервиса, одељење „Сервис водомера“ подноси
званичан захтев за контролу исправности „Контролном телу“, те се
у његовој лабораторији, по акредитованим процедурама и важећим
законима, приступа контролисању
исправности водомера. „Контролно
тело“ је у обавези да „Дирекцији за
мере и драгоцене метале“ пријави број предвиђених водомера за
оверавање, као и број оверених и
одбијених приликом процеса контролисања наводи колега Винце,
додајући и да је у зависности од
пречника водомера цео поступак
сервиса и испитивања водомера

различит и креће се од 60 до 120 минута. Просечно се годишње у лабораторији овери око 7000 водомера,
што за сопствене потребе предузећа, што за потребе трећих лица.
Рок важења пломбе на водомеру је
законски пет година и наког тога
водомер је потребно заменити.
У лабораторији се налазе три уређаја за испитивање водомера који датирају још од давне 1973. године
и до данас су у функцији. Ипак, у
плану је набавка савременије опреме за испитивање водомера која ће
омогућити већу количину испитиваних водомера, истиче Винце.
Осим тога, сваке године из предузећа обавештавамо потрошаче о важности заштите мерних уређаја током зимског периода. Ови савети
се не односе на водомере који су
прописно постављени, јер се налазе испод зоне смрзавања, тако да
уколико је окно поклопљено нема
никакве опасности од смрзавања.

Добијањем Акредитације, стекли
смо законски услов према Министарству привреде за добијање овлашћења, те смо исте године добили и овлашћење за прво, редовно
и ванредно оверавање водомера
(стискање пломби на водомере).
Министарство привреде нас је овластило да оверавамо водомере називних пречника од 13-150 mm.
Од „Дирекције за мере и драгоцене
метале“, која је при Министарству,
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НАГРАДА ЗА
ВИШЕГОДИШЊИ РАД

У

празничном расположењу, 4. јануара, додељене су јубиларне
награде колегама који су остварили 10, 20, 30, 35 и 40 година радног стажа. У просторијама свечане
сале спортског и пословног центра
Војводине уприличена је додела
награда за вишегодишњи рад за
111 радника нашег предузећа. Директор Гвозден Перковић је поздравио све присутне, честитао свим јубиларцима и пожелео много успеха
у даљем раду.

ма, подељено је 70 награда за колеге које су оствариле 10 година радног стажа, 32 награде за остварених
20 година радног стажа и 6 награда за 30 година радног стажа. Међу
добитницима признања, биле су и две
даме, Јовановић Слободанка и Клајн
Весна које су оствариле 35 година
ра-дног стажа.

Уз пригодно дружење са директором, менаџментом и руководиоци-

Овом приликом још једном
честитамо свим јубиларцима.
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Громогласним аплаузом испраћено
је уручивање дипломе колеги Павлу Драгићу чији радни век траје већ
40 година.
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УЗ РАЗУМЕВАЊЕ СВАКИ
ПОСАО ЈЕ ЛАК

J

КП “Водовод и канализација”
је основано 1949. године. У јануару 2018. године прослављено
је 69 година постојања и рада предузећа. Тим поводом наше колеге које су запослене у колективу
односно јавном сектору, једну, две
или три деценије добиле су пригодне награде за јубилеј вредан
пажње. Укупно њих 111 је заокружило радни стаж.
Десет година радног стажа има 70
колега док је две деценије рада
сакупило њих 32. Са 30 година
радног стажа може да се похвали шест колега: Миодраг Гајић,
Рајко Исаков, Слободан Милинков,
Иштван Достан, Сава Стојков и
Милорад Тодоровић. Колегинице
Весна Клајн и Слободанка Јовановић су стигле до 35 година радног
стажа, а Павле Драгић је апсолутни
шампион са четири деценије рада у
ЈКП “Водовод и канализација”.
Са некима од њих смо поразговарали о осећају након толико година
стажа, чега се сећају занимљивог,
колико се предузеће променило за
све ове године и шта би саветовали
млађим колегама. Павлу Драгићу,
диспечеру у Командно – контролном центру 40 година делује као да
је јуче почео да ради и нема утисак
да је толико година стажа напунио.
-Колико се радујем пензији, толико влада и сета, помешана су
осећања. Навика је то кад 40 година свако јутро идеш на посао. Време у пензији проводићу са унуцима,
па ћу тек онда размишљати шта ћу
још радити. Сигурно је да ћу играти стони тенис јер га већ 25 година
играм на комуналним играма, а са
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колегама из предузећа играм трећу
лигу за рекреативце и добри смо –
уз осмех је рекао Драгић.
Према речима Драгића, није био
спреман за пензију, збуњен је и
сигурно ће му све то недостајати.

Павле Драгић, 40 година радног стажа

Ипак је пола живота провео на послу. Свакако ће током пензије посећивати колеге, поготово на Петроварадинској ади.
-Више размишљам о отпремнини,
него о новчаној јубиларној награди.
Сигурно ћу негде отпутовати, да се
частим и свакако нећу ићи сам. За
сада знам да ћу сигурно ићи у Москву на Параолимпијске игре са стонотениском репрезентацијом. Много тога се променило у предузећу за
четири деценије, а и технологија је
напредовала, па је сад лакше радити. Давне 1978. године било нас је
280 запослених, играла се одбојка
на Кеју, а у Зличићевој мали фудбал. Та дружења су ми остала у
сећању. На Петроварадинској ади
сваки викенд се правио котлић или
роштиљ. Једни другима смо пома-

гали и редовно ишли на мобе. Млађим колегама бих поручио да буду
вредни као што смо ми били, да не
запоставе дружења, да буду позитивни. Јесте данас време другачије
и финансијски нестабилно, али
битно је да више времена проводе
заједно – закључио је наш колега.
Рајко Исаков, контролор очитавања
водомера је стигао до 30 година
радног стажа. Како каже, уз добре
пријатеље и сараднике ниједан посао није био тежак, па се за све ове
године рада, сећа само лепих успомена, догађаја и анегдота, од којих
већина није за јавност.
-Наше предузеће се много променило за три деценије. Напредовало
је, па је данас лакше радити него
раније. Пре смо морали стање на
водомеру да упишемо на папирну
картицу, израчунамо утрошену кубикажу, испишемо рачун и на лицу
места наплатимо. Имали смо конобарски новчаник, носили одело с
краватом која је била идеална да
се обрише стакло водомера. Звали
су нас инкасанти и у свакој кући
нудили ракијом. И данас се зовемо инкасанти, али стање водомера
уносимо у направу звану пидион и
нико нас не нуди ракијом. Млађим
колегама бих поручио да имају
што више узајамне толеранције
и разумевања јер се на тај начин

сваки посао лакше завршава. Три
деценије очитавам водомере по
целом Новом Саду и околини и још
увек ми није досадило, а кад буде,
ближи се и пензија. Уздравље – поручио је јубиларац Исаков.
Марина Котур Марчетић, руководилац Службе за спољне односе
се после 10 година радног стажа
осећа поносно јер рад у ЈКП “Водовод и канализација” доживљава
као привилегију. Како каже, сећа
се тешког почетка, да се уклопи
и докаже, људи са предрасудима,
али ништа не би мењала и да може
да врати време јер је овде сазрела
и као човек и као радник.

Марина Марчетић, 10 година радног стажа

-Највише волим дан кад сам прешла у сектор, где и данас радим.
Овде раде млади, паметни, вредни и креативни људи, а то је идеално окружење у ком без тензија
могу да проведем радно време.
Колеге су ми постали пријатељи,
а наше анегдоте дешавале су се и
ван фирме и увек ми измаме осмех
на лице. Велика је привилегија радити у предузећу које те поштује
и награђује. Након 10 година чини
ми се да се фирма подмладила и
модернизовала. Било је успона и
падова, али не да се Водовод. Живео Водовод и све моје колеге – у
даху је рекла Марина.

Рајко Исаков, 30 година радног стажа
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ЈОШ УВЕК ТРАЖИМ РЕЦЕПТ
ЗА САВРШЕНО ПИВО

Н

емања Ковачевић, наш колега
има необичан хоби. Непуне две
године бави се производњом
пива, а интересовање за кућно пиварство почело је породичном посетом Словачкој. Тамо је у пивници, у малом месту Ступава, испробао више одличних занатских пива
које прави локална екипа и схва-
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тио да нешто слично може да направи у кућним условима. По повратку
у Србију, уследило је прикупљање
литературе за израду опреме и технологију процеса, чешљање интернета, прављење планова за израду
кућног система за производњу.
- Као дугогодишњи љубитељ пива
био сам потпуно затечен када сам
први пут пробао занатско. Преко
ноћи се пиво трансформисало од
течности без укуса и мириса у нешто
ново, укусно, ароматично, узбудљиво. То је пут у једном правцу и када
се једном пређе та граница, нема
повратка назад. Крафт пиво је и
до десет пута скупље од индустријског, што је само додатно убрзало започињање кућне производње. Љубав ка процесу производње
настала је касније. Почеци сваке
производње су тешки и непредвидиви, међутим када се савладају
„дечије болести“, када сам процес
постане рутина, јави се жеља за
експериментисањем. У том тренутку схватиш да не постоји граница
и заиста се вежеш за овај хоби. Још
увек сам млад у пиварству, то је
цео нови неоткривени свет за мене.
Тек сам загребао површину. Многи
експерименти су тек идеје у повоју,
тако да не видим да ће та страст
скоро спласнути. Производња пива
пробудила је интересовање за производњу и других алкохолних и

безалкохолних пића. Тренутно ми
је на ферментацији медовина са
шумским воћем, а у скоријој будућности планирам да правим цидер
од јабуке – рекао је у даху Немања.
До сада је произвео око 3.000 литара пива и свако од њих воли
подједнако. Највише воли да прави
IPA (India Pale Ale – јако захмељено
пиво, са аромама цитрусног и тропског воћа и високим процентом алкохола), мада му, како каже, код
увек жедне публике најбоље пролази “American Blonde Ale” (Лагано
захмељено, са цитрусним нотама и
ниским процентом алкохола - летње пиво). Као најдражи производ
издваја једну врсту “American
Blonde Ale” пива, које је правио
са 60% пахуљица што је технички било тешко произвести, али је
крајњи резултат био фантастичан.

- Као и све у Србији, тако и састојке
добијам од тетке из Канаде. Шала
наравно. На све могуће начине
се довијам. Имамо доста активну
вибер групу и форум, па неке ствари до којих је тешко доћи „на мало“
набављамо групно из иностранства.
Базни слад је углавном из Бачке
Паланке, а специјални сладови се
набављају или неким комбинацијама из иностранства или из два
београдска шопа специјализована
за продају опреме и састојака за
кућно пиварство. У последњих пар
година је у Бачком Петровцу поново покренута производња хмеља,
са акцентом на увезене америчке
сорте које су популарне у кућном
пиварству широм света. Од њих на
бављам доста сировина у последње време и веома сам задовољан
резултатима.
Квасце
купујемо
са свих страна, размножавамо
их и мењамо се. Као комуна смо.
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Да поменем још и да је једна локална мини пивара изашла у сусрет
кућним пиварима и омогућила нам
набавку квалитетних и на нашем
тржишту недоступних сировина, по
веома повољним ценама. Ово је поприлично скуп хоби, нарочито ако
имаш родбину и пријатеље увек расположене за још – објаснио је наш
колега.
Према речима Немање, за процес
производње је најбитније да упознаш опрему са којом радиш, да
би могао да извучеш максимум из
ње и да постижеш добре резултате
у континуитету. Такође, веома је
битно да упознаш састојке које користиш. Као пример наводи, житарице у облику пахуљица које су
тренутно веома популарне. У самом
процесу припреме пива са пахуљицама веома лако долази до проблема са филтрацијом и испирањем
комине, зато што пахуљице у контакту са топлом водом формирају
неку врсту теста кроз коју тешко
пролази сладовина. Неки од начина
да се превазиђу ови проблеми су
додавање љуске пиринча приликом укомљавања, ради боље филтрације или да се пахуљице додају
на крају, на врх комине и да се
комина не меша до сита. Кад је
реч о лагеровању, сазнали смо да
је минималан период лагеровања
од две недеље за јако захмељена
пива, a до четири недеље за пива
са наглашеним сладним особинама.
Генерално је месец и по до два
оптималан период лагеровања.
Тамна пива, нарочито она са већим
процентом алкохола, дуготрајним
одлежавањем постају квалитетнија.
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Немања Ковачевић, наш колега и пивар

-Када направиш једну врсту пива,
схватиш да можеш и све остале.
Нема ништа занимљивије и необичније у вези са производњом пива од
саме ферментације. За припрему пива користиш три основна састојка
(сладовина, хмељ и квасац) која
речником пристојног градског момка, нису баш пријатног мириса и
укуса. Неким чудом се тај “миришљави” микс након месец дана у
ферментору претвори у ону фантастичну течност коју сви знамо са
рекламе између два полувремена
омиљеног спорта. Сва моја пива
прво пролазе кућни страшни суд,
па тек онда иду трбухом за крухом.
Не знам ко је најобјективнији судија, али знам ко је највећи критичар. И када сви кажу да ми је пиво
одлично, ја знам да је могло бити
боље. Још увек сам у потрази за
рецептом за савршено пиво. Планирам да региструјем производњу и
као већина кућних пивара сањарим
о својој пивари, али је пут до ње
трновит. Видећемо шта ће будућност донети, али се трудим да
свакодневно будем корак ближе
властитој производњи. Очекујем у
скоријој будућности још веће учешће малих пивара у укупној производњи пива. Моја тренутна опрема је на нивоу хобија, око 80 литара
по кувању – закључио је Немања.

најчешће питају да ли је ставио
зову или босиљак у неко од његових пива које су пробали. Наш саговорник је убеђен да је ово је изузетно сурова грана привреде, која
не прашта грешке и да нико неће
попити лоше пиво два пута.
За крај нам је навео своје фаворите
међу домаћим крафт пивима и додао да му је тренутно на ферментацији белгијски “Flanders Red Ale”.
Ферментација му траје од шест месеци до годину дана, а након тога
одлежава више година па се блендира са младим пивом.

-Од домаћих ми је дуго омиљено
било Супернова из Кабинет пиваре.
Нешто су мењали у процесу па
им пар последњих тура није на
нивоу, тако да бих сада на прво
место ставио Салто из Београдске
Радионице Пива. Пивара „Crow”
из Вранова код Смедерева прави
врхунска пива, а најпрогресивнији
са идејама и необичним пивима
су новосадски “3бир” и београдски
“Zabrew”. Да не наводим сада све,
али крафт сцена нам је тренутно
веома јака – издвојио је будући искусни пивар.

Вештачким аромама и додацима
није место у занатском пиварству,
категоричан је Немања. Ако хоћеш
укус чоколаде у црном пиву, стављаш какао или комадиће чоколаде,
ако хоћеш арому наранџе у пшеничном, ставиш кору наранџе… Код
нас су пивопијама толико непознати укус и арома хмеља, да Немању
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ФАРМАЦЕУТИЦИ КАО
ПОТЕНЦИЈАЛНИ ЗАГАЂИВАЧИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

М

едицински отпад дефинише се
као сав отпад, опасан или неопасан, који се генерише при пружању здравствених услуга, односно под
медицинским отпадом се подразумева
сав отпад који настаје у медицинским
установама (државним или приватним),
медицинским истраживачким центрима
или лабораторијама. Поменути отпад
подразумева сав отпад који настаје приликом пружања здравствених услуга,
како у здравственим установама, тако
и ван њих (кућна нега), у домовима за
смештај старих лица или у установама у
којима се пружа медицинска нега у било
ком облику.
Фармацеутски отпад категорише се
као медицински отпад.
Према Правилнику о управљању медицинским отпадом (Службени гласник
РС, бр. 78/2010), Фармацеутски отпад
су сви лекови, укључујући и примарну
амбалажу, као и сав прибор коришћен
за примену таквих производа, који се
налазе код правног, односно физичког
лица које се бави делатношћу здравствене заштите људи, а који су постали
неупотребљиви због истека рока употребе, неисправности у погледу њиховог
прописаног квалитета, контаминиране
амбалаже, проливања, расипања, припремљени, па неупотребљени, враћени
од стране крајњих корисника, или се не
могу користити из других разлога.
Термин емергентне органске супстанце
(ЕОС) се односи не само на супстанце
које су недавно синтетизоване већ и на
супстанце које су новооткривене у животној средини, а које се користе дужи
временски период и могу имати потенцијално негативне ефекте на животну
средину. Емергентне органске супстанце, иако присутне у животној средини,
нису разматране као потенцијалне загађујуће супстанце док нису детектоване у акватичној средини. Фармацеутици
представљају групу ЕОС које су присутне у животној средини и појављују се
константно у веома ниским концентрацијама.
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Остаци фармацеутика (лекова) доспевају у животну средину као последица
интензивног и константног коришћења
у хуманој медицини и ветерини. Главни извори загађења површинских и
подземних вода активним супстанцама лекова су градске и пољопривредне отпадне воде, односно домаћинства,
болнице и пољопривредна земљишта.
Први радови о присуству лекова у отпадним и површинским водама су
објављени у Сједињеним Америчким Државама седамдесетих година прошлог
века. Међутим, тада се много више пажње посвећивало хормонима као загађивачима животне средине. Трагови
лекова у животној средини постали су
предмет великог интересовања научне
јавности тек када је успостављена директна веза између присуства активних
супстанци лека у природним водама и
поремећаја код риба. Једна од првих
студија о заступљености трагова лекова
у воденој средини објављена је 1985.
године. Ипак, интензивнија испитивања
загађења природних вода остацима лекова, са недвосмисленом потврдом, су
спроведена током последњих двадесет
година.
Најзначајнији пут којим лекови доспевају у животну средину су комуналне
отпадне воде. Након конзумирања, у
људском организму лек подлеже низу
метаболичких реакција, при чему настају метаболити који су често поларнији од полазног једињења. Због тога
су растворљивији у води, а тиме и често
токсичнији од полазне супстанце. Лекови се излучују делимично трансформисани, при чему се око 50% лека излучи
у неизмењеном облику. У животној средини, али и процесима пречишћавања
вода, метаболити се могу трансформисати у полазно једињење.
Следећи важан извор остатака лекова
у животној средини су фарме на којима се лекови интензивно користе за
узгој стоке и живине. Највише се употребљавају антибиотици, за лечење
инфекција и превентивно, али и као

додатак храни ради поспешивања раста
животиња. Употребом стајског ђубрива, антибиотици се даље могу пренети
на пољопривредно земљиште, а испирањем земљишта и у подземне воде.
Извор загађења површинских и подземних вода је и фармацеутска индустрија,
односно отпадне воде из производње
лекова. Ипак, ово је локално загађење,
које има утицај на ограничено подручје.
Одлагањем лекова којима је прошао рок
употребе на депоније, може доћи до загађења подземних вода услед спирања
оваквог земљишта. У постројењима за
прераду и пречишћавање градских отпадних вода постоје два нивоа задржавања штетних материја. Први ниво обухвата адсорпцију загађивача, а затим таложење и уклањање чврсте материје,
док други обухвата аеробну и анаеробну
биодеградацију на активном муљу. Пре
него што се отпусти у површинске воде,
у неким постројењима отпадна вода се
и дезинфикује, обично хлорисањем или
ултраљубичастим зрачењем. Ефикасност укљањања лека у процесу пречишћавања зависи од многих фактора, као што
су: природа активне супстанце лека,
састав отпадних вода, технологија прераде отпадних вода, тип и време коришћења активног муља, температура,
и др. Познато је, на пример, да је проценат уклањања киселих једињења, као
што су лекови диклофенак, ибупрофен
и ацетилсалицилна киселина, прилично
низак. Због велике растворљивости у
води, изузетне поларности и отпорности
на деградацију, ове супстанце се тешко
адсорбују и лако пролазе кроз процесе
пречишћавања, али и процесе природне
филтрације и доспевају до подземних
вода и воде за пиће. Због изузетне отпорности и постојаности, очекује се да
трагови ових лекова буду детектовани у
природним водама.
Активни муљ из процеса пречишћавања
отпадних вода може се користити и као
ђубриво. На овај начин, лекови који су
уклоњени из отпадних вода, могу поново доспети у животну средину.
Поред антибиотика, присуство других
лекова у води такође може представљати проблем. Уколико је човек, путем
воде за пиће, непрекидно изложен ма-

лим концентрацијама разноврсних лекова, може доћи до повећања токсичности лека, односно губитка толеранције
човека према тој хемијској супстанци и
појаве негативних симптома. Посебно су
значајни антиинфламаторни лекови и
регулатори масти, због учесталости њиховог коришћења.
Проблем представљају и лекови који
се преписују за низ психолошких поремећаја, јер могу имати негативан утицај на функцију нервног система. Многе
студије су показале негативан утицај отпадних вода из болница на водене организме и појаву токсичности. Тако је, на
пример, уочена појава токсичности лека
диклофенака при константном излагању
риба одређеној концентрацији током 28
дана.
Присуство хормона у воденој средини
изазива озбиљне последице код разних
водених организама. Уочене су промене
у развоју и репродуктивним функцијама
риба и водоземаца, као што су смањење
плодности и феминизација мужјака, при
одређеним концентрацијама.
Површинске и подземне воде су главни
извор пијаће воде широм света. Трагови
лекова који се не уклоне квантитативно у процесима пречишћавања вода и
који прођу кроз природне процесе пречишћавања очекују се у води за пиће.
И поред тога, остаци лекова су веома
ретко детектовани у пијаћој води. Због
ограниченог знања о уносу, судбини и
последицама присуства лекова у животној средини, још увек не постоје законски регулисани максимално дозвољени
нивои за трагове лекова у пијаћој води,
нити законски прописи о њиховом мониторингу.
У Републици Србији није довољно анализирана појава фармацеутика у отпадним, површинским и подземним
водама, тако да постоји потреба за истраживањем и испитивањем појаве и
понашања фармацеутика како би се што
боље разумели токови фармацеутика у
животној средини. Чињеница да велики
број фармацеутика доспева у акватичне екосистеме, услед екстензивне употребе, представља значајан проблем,
поготово због потенцијалног негативног
утицаја на животну средину.
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ВОДОВОДНА МРЕЖА У
СРБИЈИ – ИСТОРИЈСКИ ПРЕСЕК
Пред почетак Другог светског рата, поред Београда,
још 17 насеља имало је изграђен јавни водовод.

Н

а територији Републике Србије савремени водоводи се
јављају крајем XIX века. Процене говоре да је у предратном периоду, на територији целокупне
Краљевине Југославије, једва 20%
станова имало електричну струју,
само 8% станова инсталацију текуће воде, 5% купатило, а централно
грејање до 0,5% и то само у градским насељима. Генерално посматрано, прва Југославија је спадала у
категорију драстично неразвијених
земаља. Систем водоснабдевања највише се развио у периоду Социјалистичке Федеративне Републике
Југославије (СФРЈ).
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Већи део данас постојеће мреже
и објеката изграђен је у том периоду и достигнута је висока стопа прикључености становништва
на јавну водоводну мрежу. Ово не
изненађује имајући у виду идеолошку матрицу на којој се темељило
југословенско друштво, инсистирајући на симболичком вредновању
рада и радничке класе. Социјалистички систем друштвених односа
легитимисао је стварање модерне
инфраструктуре чији је императив био досезање високог степена
социјалних права и животног стандарда. До 1965. године, водом из
јавног водовода опскрбљено је
21% укупног становништва СФРЈ,

док је та цифра удвостручена до
1980. године када је износила 42%.
Ако погледамо стамбену инфраструктуру резултати су још импресивнији. До 1961. године у СФРЈ
водоводне инсталације имало је
34%, а 1984. године 70% станова.
Значајни радови су реализовани на
уређењу водотокова и режима вода, на одбрани од поплава и на заштити од ерозије и бујица. Пуштање у погон нових привредних објеката условљено је изградњом уређаја за пречишћавање отпадних вода. Подаци о завршеним грађевинским објектима говоре да је у периоду од 1953. до 1984. године изграђено 131.073 км брана и насипа, 27.034 км спољног водовода,
9.361 км спољне канализације. У
тексту „Стратегија управљања водама“, коју је усвојила Влада Републике Србије 2015. године, на-

води се да је као укупан резултат
инвестиционих активности које су
биле интензивније у периоду до
1980. године, а драстично смањене
у периоду 1987-2015, изграђена
водоводна инфраструктура чија би
се вредност данас могла проценити на око 20 милијарди евра. Захваљујући инвестицијама у сектору вода за време СФРЈ, изграђеност водоводних система у Србији је изнад
просека у односу на државе којима
је слична по висини националног
дохотка. Наслеђени водоводни систем из тог периода са једне стране
олакшава фукнционисање и смањује обим потребних радова, али
са друге стране представља отежавајућу околност, јер тренутна
економска моћ Републике Србије
није довољно јака да би могла
адекватно да одржава постојеће
системе.
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Подела новогодишњих пакетића

НОВОГОДИШЊА ЧАРОЛИЈА,
ДЕДА МРАЗ И ПОКЛОНИ

З

авршила се 2017. година, као
и традиционална додела новогодишњих пакетића за децу запослених у ЈКП „Водовод и канализација“, која је била одржана
27. децембра. Овогодишњи догађај
уприличен је у Радничком дому на
Булевару Михајла Пупина где су
малишани могли да уживају у представи „Тајна стаза Деда Мраза“ коју
је за њих извела позната новосадска глумица Јована Балашевић сa
својом позоришном трупом. Подела
поклона, као и представа, одиграла
се у два термина будући да је ове
године било знатно више деце него
претходних година. Имали смо седам узрасних категорија у оквиру
којих је подељено мноштво разноврсних играчака, друштвених игара и геџета за девојчице и дечаке,
као и слатких пакета. Поделили
смо укупно 533 пакетића, од којих
је 20, као и сваке године, припало малишанима из Дечијег села из
Сремске Каменице који су за ову
прилику припремили и извели феноменалан наступ, а након свега је
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уследило и фотографисање са Деда
Мразом и костимираним глумцима.
Служба људских потенцијала Сектора за правне и опште послове
била је задужена за целокупан
процес у вези са јавном набавком новогодишњих пакетића, док
су запослени из Сектора за односе са јавношћу одрадили технички део који се односио на израду
позивница и ваучера, као и саму
поделу пакетића. Заједничким снагама учинили смо да све протекне у најбољем реду и без великих
потешкоћа, а надамо се да смо и ове
године испунили очекивања малишана и улепшали им новогодишње
празнике.
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Хуманитарне активности

ПРАЗНИЧНА ХУМАНИТАРНА
АКЦИЈА

J

КП „Водовод и канализација“ се
овог децембра, у духу празничног даривања, прикључило хуманитарној акцији коју су организовали студенти Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду.
Циљ акције био је да се прикупе
слаткиши, грицкалице, књиге и
сликовнице за децу која су хоспитализована на Одељењу онкологије
у Дечијој болници и направе им се
новогодишњи пакетићи. Кутије у
којима се прикупљала помоћ биле
су распоређене на пет локалитета
фирме и свако од запослених је, по
сопственом нахођењу и у складу са
могућностима, био у прилици да допринесе овој лепој акцији. Кутије
су се током десет дана, колико је
акција трајала, константно пуниле
и оно што можемо да кажемо јесте
да су се запослени у веома великом
броју одазвали позиву, по ко зна
који пут показали великодушност
и, штавише, надмашили очекивања
организатора.

шује радост примања поклона
и засигурно ћемо се, као фирма, и убудуће одазивати хуманитарним акцијама којима се настоји
усрећити малишане који се тренутно налазе у тешким животним
условима.

Новогодишњи и божићни празници свакако су време када имамо могућност да покажемо хуманост и осетимо ту посебну радост
поклањања, која неретко надма-
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