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Снежана Вукша, помоћник
директора за правне и
опште послове

Н

а основу републичког Закона о
начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, крајем прошле године донета је Одлука о максималном броју
запослених на неодређено време у
систему града Новог Сада којом је
одређено да је тај број запослених
у нашем предузећу 722.
У циљу реализације наведене Одлуке Града, директор предузећа је
одмах након новогодишњих празника дао задатак да се, у поступку
анализе унутрашње организације у
оквиру које предузеће послује, изврши детаљно сагледавање радних
места, као и број извршилаца у оквиру свих сектора.
Анализом је утврђено да је број запослених по секторима превисок,
те да за одређеним бројем извршилаца не постоји потреба у даљем
пословању.

Према кадровској евиденцији, на
крају 2017. године било је 731 запослених на неодређено време и
седморо на одређено време.
Након тога, директор је донео Одлуку о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова
предузећа број: 11-1900/10 од
дана 18.1.2018. године, сачињеној на бази структурног прилагођавања потребама процеса рада и
обиму посла, о чему је упознао
и репрезентативне Синдикате
предузећа и затражио њихово
мишљење.
У складу са Одлуком о изменама и
допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова предузећа, број:
11-1900/10 од дана 18.01.2018.
године, директор је донео Одлуку
о утврђивању вишка запослених у
Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад,
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којом је утврђено да је 16 запослених вишак и они су добили Решења о престанку радног односа,
уз исплату одговарајуће отпремнине, у складу са чланом 57. Посебног
колективног уговора за јавно комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Сл. лист
Града Новог Сада“, бр. 37/2017).

Одржавање водоводне мреже

За спровођење Одлуке о утврђивању вишка запослених у Јавно комуналном предузећу „Водовод и
канализација“ Нови Сад обезбеђена су новчана средства у Програму
пословања Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“
Нови Сад за 2018. годину на позицији Р.1.7.2. Отпремнина.

ОДОЛЕВАМО СВИМ
ИЗАЗОВИМА

Мирослав Бабић,
руководилац службе
„Одржавање водоводне
мреже“

О

државање водоводне мреже без
сумње је један од најважнијих
послова које обавља ЈКП „Водовод
и канализација“. У разговору са
Мирославом Бабићем, руководиоцем ове службе, сазнали смо који
су проблеми са којима се он и његове колеге сусрећу, шта је оно шта
им је најнеопходније у остварењу
радних задатака, али и планове за
годину пред нама.
Служба одржавања водоводне мреже тренутно броји 85 радника, али
тај број није довољан. Како Бабић
истиче, неопходно је још 15 радника да би та служба неометано радила.
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- Недостају нам водоинсталатери.
То је профил радника који је заиста преко потребан нашој служби.
Већина радника који долазе јесу
физички радници и неопходно их
је обучити, а то понекад дуго траје
- истиче Бабић.
Рад ове службе распоређен је у
три смене, што подразумева да је
трећа смена ноћна, односно дежурна. У склопу ноћне смене, све позиве и пријаве преузима дежурни
диспечер, а неопходан материјал
обезбеђује интерни магационер. У
случају веће хаварије, интерни магационер је ту да дежурној екипи
обезбеди адекватну пумпу, агрега-

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

Одржавање водоводне мреже

те и машину за сечење цеви (популарне „Долмарке“).
Није тајна да је рад у овој служби
заиста тежак. Екипе из ове службе
сусрећу се са разним проблемима и
изазовима на терену.
- Угризи паса су редовна појава.
Ниске и високе температуре такође
знају да отежају рад, али се увек
изборимо са свим недаћама. Недавно је један колега имао незгоду
приликом истоварања пумпе из камиона јер му је иста пала на ногу.
Радно одело је обавезно уз ципеле
и рукавице. Користимо све мере
заштите. Деси се да радник скине
рукавице и да се убоде на жицу,
али то је његова одговорност. Неретко се дешава да се пред сам крај
радног времена деси нека хаварија,
што аутоматски значи дужи останак
на послу. Прошле године смо имали
980 хаварија, што је дупло више у
односу на годину раније, а решење
овог проблема било би додатно улагање у реконструкцију водоводне
мреже - објашњава Бабић.
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- Велики проблем представљају и
дивље мреже јер су неадекватних
профила, често пуцају и узрок су
великог губитка питке воде. Дешавало нам се да копамо на слепо јер
не знамо план дивље мреже, односно, како се шири. Управо је то
разлог зашто понекад и више улица остане без воде - наводи Бабић.
- Служба одржавања водоводне
мреже редовно комуницира са Сектором односи с јавношћу. Током претходне године комуникација је олакшана оснивањем Вибер групе. Проток информација је убрзан, а оно
што је још неопходно јесте да убрзамо проток интернета и обезбедимо радницима модерније телефоне.
Без сумње, морам да похвалим рад
те групе, одлична ствар - објашњава Бабић.
И за крај, Мирослав Бабић истиче
да је заиста задовољан функционисањем своје службе која и уз недостатак радника успева да одоли
свим изазовима и да, иако понекад
имају мања неслагања, знају да им
је циљ заједнички.

КОМУНАЛНИ СИСТЕМ
ГРАДА

З

ванични почетак рада нових
блокова на Погону за прераду и дистрибуцију воде („Фабрика
воде Штранд“) слободно се може
назвати историјском прекретницом
у развоју комуналног система Новог Сада. У априлу 2016. године,
надограђена постројења званично
су пуштена у рад.
Предвиђено је да Постројење за
пречишћавање воде „Штранд“ преради 1550 л/с бунарске воде до нивоа квалитета воде за пиће у континуираном раду. Систем третмана
воде састоји се од постојећег постројења, цевовода за повезивање
са новоизграђеним објектима и новоизграђеног дела постројења. Сви
нови објекти постројења налазе се
у кругу постојеће фабрике питке
воде „Штранд“.
Вода се новоизграђеним цевоводима доводи са постојећег постројења „Штранд“ до технолошке
пумпне станице која представља
први објекат на линији која се дограђује. После технолошке пумпне
станице, вода се цевоводом одводи до објекта озонизације, унутар
кога се распоређује на две истоветне линије по капацитету. На
овај начин обезбеђује се одређена
флексибилност у раду постројења
јер је воду могуће третирати само
на једној линији уколико постројење ради са мањим капацитетом. Свака линија озонизације
садржи три коморе у којима је
унутрашњим системом преградних
зидова (прелив-подлив) обезбеђен

супротно-струјни ток гасне и течне
фазе. Озон се системом дифузора
уводи у прве две коморе сваке линије за озонизацију, док је трећа
комора без дифузора и служи за
обезбеђење додатног времена реакције и уклањање резидуалног
озона. Времена контакта у коморама су редом: прва 3 минута, друга
3 минута и трећа 4 минута. Озон
се производи из течног кисеоника
електричним пражњењем у генераторима озона.
У фази озонизације врши се оксидација великог броја неорганских
и органских материја као што су
гвожђе, манган, сулфиди, сулфати,
нитрити, цијаниди, бромиди, хлориди, детерџенти, пестициди, фенолна једињења, полициклични угљоводоници, полихлоровани бифенили, боја, материје које дају укус и
мирис, тешки метали, итд.
Озон је веома ефикасан дезинфектант у широком опсегу pH и температуре и ефикасно уклања вирусе,
бактерије и споре. Примена озона
значајно смањује потребу за хлором при коначној дезинфекцији и
утиче на смањење органо-хлорних
једињења и потенцијално стварање
трихалометана.
Главна улога озона у биолошкој
разградњи је у томе што као резултат дејства озона настају међупродукти реакције ‒ биолошки разградљива једињења која се адсорпцијом и биолошком активношћу
уклањају на гранулисаном активном угљу и на тај начин одлажу
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пробој ГАУ филтера, продужавања
времена њиховог рада неколико
пута и повећавање укупног ефекта
уклањања органских материја. Један од основних разлога због којих
се примењује гранулисани активни
угаљ је уклањање органских материја - растворених органских материја али и пестицида, тешких метала, боје, укуса, мириса, итд. и то
процесима адсорпције и биолошке
разградње. Активни угаљ погодан
је медијум за развој бактерија, што
је основа за биолошко уклањање
органских материја.
Под нормалним условима активни
угаљ може да траје неколико година до прве регенерације, међутим,
присуство пестицида може да скрати трајање активног угља на 18 до
24 месеца.
Вода се после озонизације гравитационо уводи у филтере са гранулисаним активним угљем. Филтери су

Прерада воде

организовани у две линије од по
пет филтерских јединица. Укупан
број филтера је десет. Висина филтерске испуне je 2м а минимално
време контакта износи 12 минута.

САНАЦИЈА ФИЛТEРСКИХ
ПОЉА КАО ПРИОРИТЕТ

Након филтрације, пречишћена вода одводи се у резервоар нехлорисане воде („неприкосновена запремина“) којом ће се прати ГАУ филтери и из које ће се пунити Стари
и Нови резервоар од по 10.000 м3.
За дезинфекцију филтриране воде
користи се натријум хипохлорит
произведен на лицу места из натријум-хлорида. Место дозирања
(главно хлорисање) је на два прелива „неприкосновене запремине“
у каналу резервоара чисте воде. Са
једног прелива вода одлази преко
цевовода ка Новом резервоару чисте воде, док са другог прелива вода
одлази цевоводом ка постојећем резервоару чисте воде.

Љиљана Јокић,
Служба дистрибуције и
производње воде

В

ода је неопходна сировина
како у индустријској производњи, енергетици и прехрамбеној
индустрији, тако и за комуналне потребе. Највише захтеве по питању
чистоће воде, поред прехрамбене
индустрије, захтевају комунални
системи за снабдевање грађана
пијаћом водом. Управо због тога су
сви процеси прераде сирове воде
од великог значаја.

●В
 ађење испуне (кварцни песак,
шљунак)
● Прање кварцног песка
● Сушење
● Просејавање
● Генерално прање филтера
● Провера дизни и замена оштећених (хидротест)
● Постављање новог шљунка
● Постављање
кварцног
песка
(нови + стари).

Током прошле године, санирана су
четири филтерска поља, а то је посао који ће се наставити и ове године.

- Санација филтерске испуне обавља се у циљу добијања бољег
квалитета филтриране воде јер се
временом гранулометрија кварцног
песка у филтерској испуни повећава чиме се квалитет филтриране воде смањује. Гранулометрија
кварцног песка сваког филтера
контролише се на годишњем нивоу
у нашој техничкој лабораторији.

Како изгледа процес санације филтерских поља сазнали смо у разговору са Љиљаном Јокић из Службе
дистрибуције и производње воде, а
он обухвата следеће:
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РЕДОВАН РАД БЕЗ
НЕПРАВИЛНОСТИ У ВРШЕЊУ
РАДНИХ ОБАВЕЗА
Током 2017. године урадили смо
санацију четири филтерска поља, а
поред тога урађена је и замена свих
затварача на сва четири филтерска
поља - наводи Љиљана Јокић.
Љиљана објашњава да је санација
филтерских поља доста обиман и
захтеван посао те да постоји процедура у оквиру пројекта која мора
бити испоштована.
- Задатак који је постављен пројектом састоји се у вађењу филтерског
материјала који је извођач радова лагеровао у џамбо-вреће после
чега следи испирање истог у аутомиксеру, уз стални доток воде са
хидранта, и на крају долази сушење кварцног песка који је претходно
опран. Такође, пројектом је дефинисано и да се сав материјал који
је просејан на вибро ситу, тј. чији
је пречник зрна мањи од 1.25 мм,
враћа у филтерско поље и у виду
мешавине са новим кварцним песком представља нову испуну санираног филтерског материјала наводи Љиљана.
Она истиче да је потребно пет до
седам радних дана за извођење
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припремних радова након чега се
приступа вађењу филтерске испуне, а време потребно за вађење
комплетне количине кварцног песка и шљунка из филтер поља износи пет дана. За прање комплетне
количине кварцног песка из једног
филтерског поља потребно од десет до петнаест дана, а динамику
коригује надзорни орган уколико
сматра да филтерски материјал
није довољно добро опран.
Јокић такође истиче да је од велике важности сушење кварцног песка, а време које је потребно да се
тај процес уради износи од пет до
25 дана у зависности од тога да ли
се ради о природном или принудном начину сушења.
- Потребно време за враћање кварцног песка и шљунка у једно поље
износи од три до пет дана у зависности од броја радника одређених
за извршавање поменуте радње.
Потребан број радника за најефикасније извршавање ове радње
је шест и тада можемо да кажемо да
смо процедуру спровели у целости
- завршава Љиљана Јокић.

Владимир Сланкаменац,
руководилац Сектора одржавања
и заштите

М

одерни пословни системи који
данас егзистирају условљени
су и праћени веома широким
спектром потенцијалних опасности и претњи које могу свакодневно
да ометају процес рада у великим
фирмама. Концепт индустријске и
корпоративне безбедности изашао
је из домена пуког теоретисања и
постао је практично видљив и опипљив јер су нове безбедносне
претње са којима се сусрећу компаније и институције постале уобичајене. Индустријска шпијунажа,
саботажа, претње конкуренције,
финансијске преваре и слични термини, не представљају више апстрактне већ егзактне појмове, који
угрожавају пословање и безбедност
објеката заштите. Поред свих ових
безбедносних претњи не смеју се
споменути само спољашњи извори
угрожавања, већ првенствено они
унутрашњи које је потребно спречити у једном пословном систему,
а чији су носиоци управо запослени: крађе, ситне крађе, проневере,

злоупотребе, неадекватна и девијантна понашања која су последица недостатка безбедносне културе
запослених и лоше економске ситуације.
У разговору за овај број часописа,
руководилац Сектора одржавања
и заштите Владимир Сланкаменац
предочио нам је које су казне у случају повреде неке од радних обавеза и како функционише унутрашња
контрола у ЈКП-у „Водовод и канализација“.
- Када је реч о раду унутрашње контроле, њена обавеза је да успостави редован рад и да нема неправилности у вршењу радних обавеза од
стране запослених. Контрола запослених врши се свакодневно, а једном недељно ради се и алко-тест објашњава Сланкаменац.
Према његовим речима, Сектор одржавања и заштите тренутно броји
58 запослених који су распоређени
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Значај Службе функционалног одржавања канализационе мреже

СВАКОДНЕВНИ ЗАДАЦИ
И ИЗАЗОВИ

у три службе: Служба унутрашње
контроле, Служба заштите на раду и
заштите од пожара и Служба физичко-техничког обезбеђења и услужног одржавања.
- Крађа материјала, злоупотреба
службених возила и радних машина
је нешто са чиме се често срећемо.
Није реткост да радници покушају
да отуђе нешто што је у власништву
фирме. Управо због тога наша служба и постоји. Када се установи
неки од поменутих прекршаја, радник се прво новчано кажњава, а
често добија и шест месеци условне казне, што подразумева да ће у
случају да начини било какав прекршај добити отказ - изричит је
Владимир Сланкаменац.
- Уколико се установи да је запослени у току радног времена под
дејством алкохола, по колективном уговору, али и према Закону
о раду, он може аутоматски добити отказ, али нисмо до сада имали
такве случајеве. Деси се да радник
попије једну до две чашице и због
тога буде новчано кажњен и добије опомену пред отказ - наводи
руководилац Сектора одржавања и
заштите.
Када је реч о видео-надзору објеката, сви објекти Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ су покривени. Најбитнији
ефекат који видео-надзор са собом
доноси јесте заштита одређеног
објекта од извршења кривичног
дела. То се постиже тако што видео-надзор одвраћа починиоце од својих планова, а служи и за рано откривање кривичног дела.
- Уско сарађујемо са полицијом
и инспекторима. Дешавало се да
нам стигне захтев за преглед наших видео-снимака да би се лак-
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ше открили извршиоци кривичних
дела. Захваљујући управо нашем
видео-надзору, успешно су разрешили случај крађе аутомобила
на Лиману и једно разбојништво у
Партизанској улици. Наравно, те
снимке нико не може да злоупотреби и дајемо их искључиво на захтев
Министарства унутрашњих послова
- објашњава Сланкаменац.
- Задовољан сам радом Службе
унутрашњих послова јер знам да
посао који они обављају заиста
није лак. Њихова смена није од 7
до 15 сати. Они раде 24 сата. Контрола радника врши се и у трећој,
односно ноћној смени и после поноћи. Генерално сам задовољан радом све три службе. Једини проблем који бих издвојио јесте мањак
радника у служби која се бави одржавањем објеката. Неопходан нам
је већи број хигијеничара, а нарочито радника који су у саставу Зелене бригаде - објашњава Владимир Сланкаменац и додаје да је
план за наредни период да се рад
унутрашње контроле појача те да
се обезбеди довољан број радника за Службу која се бави одржавањем објеката Водовода.

Бошко Павловић,
руководилац Службе функционалног
одржавања канализационе мреже

О

раду Службе функционалног одржавања канализационе мреже,
задацима и изазовима са којима се
радници свакодневно суочавају,
као и проблемима на које наилазе, за овај број интерних новина
разговарали смо са руководиоцем
Службе Бошком Павловићем.
Какав вам је тренутни капацитет
специјалних возила и извршилаца за послове које обављате?
- Имали смо 24 возила, па смо добили два нова, али ћемо расходовати два најлошија, тако да остаје 24
возила. Извршилаца фали 10 до 15.
Да ли вам је посао олакшан тиме
што сте добили нова возила?
- Јесте, неће се толико често кварити. Имамо возила стара више од
30 година, мало-мало па се кваре,
а водили смо и евиденцију. Прошле године су 1.785 дана возила
стајала због квара, а 1.085 дана
смо стајали због недостатка људи.

Укупно 2.870 дана. Ако одбијемо
29 ледених дана, када због временских услова нисмо могли да радимо,
остаје да због кварова и недостатка
људи нисмо радили око 2.200 дана.
Која возила користите?
- Најпростије речено, имамо возила која само гурају воду под притиском а локални назив им је Вома
и користе се за одгушење и прање
канализације. Имамо возила која
само усисавају воду из септичких
јама и из канализације, вакуум
пумпама, а локални назив им је
сливничар. Џете или џет-возила су
комбинована возила која раде и
једно и друго – пола танка је за воду
под притиском, а пола за усисавање,
али им је мањи капацитет.
Смањује ли се број септичких
јама?
- Полако се смањује број септичких
јама у граду. По нашој процени и
даље их има пет до седам хиљада,
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а смањују се изградњом канализације у тим деловима града. Када се
канализација изгради у неком делу
града грађани су по закону дужни да се на исту прикључе у року
од два месеца и да угасе септичку
јаму. То би требало да их смањи,
али постоје, наравно, људи који то
одбијају.
Шта у таквим ситуацијама радите?
- Једноставно престанемо да им
празнимо септичке јаме. Има доста септичких јама по Фрушкој Гори,
рецимо, одакле нас и не зову, тако
да их вероватно на територији Новог Сада има око 10.000. Узимамо
у обзир и ове викендице које се
празне једном у 10 година. Делови
града који су најоптерећенији под
септичким јамама су Адице, Ветерник, Клиса, Слана Бара, Лединци,
стари, нови, део Каменице око Поповице. Такође, две трећине Руменке, Кисач, Ченеј и Будисава још
немају канализацију.
Је л’ вам и људства недостаје и
колико отприлике људи фали?
- Недостаје наравно. Већ доста дуго
немамо комплетне посаде у свим
возилима. Обично са једним возачем
иде један или два помоћна радника. То мора тако јер возач мора да
управља радом пумпе, док помоћни
радник ради одгушење са цревом.
Фали око 15 људи да би сва возила
била попуњена и онда би проблем
био само кварови возила
Постижете ли онда да очистите
све септичке јаме?
- Постижемо, али смо успорени. Рецимо, науштрб превентиве. Некад смо
превентивно ишли и чистили неке
правце који се најчешће загушују,
а сада то не радимо у том обиму.
Сада буквално чекамо, радимо по
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позиву, кад је већ загушено. Имали
смо у заостатку веома велик број
септичких јама, а постигли смо да
смањимо тај број. Сад смо негде на
око месец-два дана кашњења од
пријаве, а били смо на шест. Било
је 1.500 пријава за пражњење на
чекању, а сад је тај број опао на
око 300 до 500. Ушли смо у неки
нормалан ритам рада, па ћемо са
септичких јама полако прелазити
на превентиву и појачавати је.
Колико налога за чишћење стигне на дневном или месечном
нивоу?
- Како-кад. Нема правила. На почетку године када су кишни дани
више, при крају године мање. У
просеку 15 до 30 дневно.
Постоје ли неке критичне локације, где је најгоре стање?
- Са септичким јамама не, а што се
канализације тиче имамо проблема
свуда. Генерално, највећи проблем
нам је што канализацију пројектује
и изводи радове садашња Управа
за грађевинско земљиште и инвестиције, бивши ЗИГ, а ми је одржавамо. Они раде по својим приоритетима и критеријумима који се разликују од наших. Пример за то су
Футог и Ветерник где су испројектовали и изградили чисто фекалну
канализацију, а нису решили проблем атмосферских вода. Већина становника тих места, да би се
решили бара и поплава из својих
дворишта и улица услед кише, недозвољено су спровели атмосферску воду у фекалну канализацију.
Последица тога јесте да приликом
озбиљнијих падавина, а због малих
пречника цеви, долази до изливања
канализације из шахтова и плављења улица и дворишта у нижим деловима насеља. Други проблем је што
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на парцелама где су некад биле куће
сада ничу зграде, а то није адекватно испраћено изградњом веће
канализационе мреже. Проблем са
подвожњацима у граду, који постају непролазна језера приликом
обилних падавина, никад није у
потпуности решен.
Како функционише служба на
дневном плану?
- Функционише тако што дан раније
пословође за септичке јаме праве
распоред за сутрадан. Они имају
норму, у зависности од тога који
део града раде, због даљине превоза. Највећи проблем је то, превоз. Камионе можемо да празнимо
само на Роковом потоку у Петроварадину или у Шангају где имамо
постројење за пријем септичког отпада. Имамо и у Футогу, али су се
грађани бунили због непријатног
мириса па су забранили Водоводу
да у своје постројење празни септички отпад, тако да сад цео Футог
и Ветерник возимо на постројење
у Шангај, а то траје. Дакле, пословођа углавном види ко му је тај дан
дошао на посао, отприке четири-пет
камиона распореди на септичке
јаме, а остали иду на превентиву и
интревенције. Те интревенције су
углавном по позиву грађана. Неко
има загушење, неко изливање канализације па ми то решавамо, с
тим што оставимо два возила да
дежурају – једно за ван града, а
једно да покрива град. Зашто? Зато
што имамо доста битних објеката у
граду, друштвено-политичких, како
се то некад звало, у које спадају,
почевши од Градске управе и Скупштине па до болница, забавишта
и школа. Е ту морамо готово у секунди да реагујемо јер се то од нас
очекује, а и последице изливања
могу бити несагледиве, од заразе
до плављења, рецимо, неких бит-

них архива. Сва остала возила раде
превентивна чишћења мреже. Прошле године смо очистили колектор
од Ветерника, односно од кружног
тока у Ветернику до ГРАСА. То је
доводник Ø900 који Ветерник и Футог, Липов гај, Адице и све то што
је прикопчано успут спроводи кроз
град на ГЦ1. Било је то превентивно
чишћење и трајало је скоро годину
дана. Буквално кад год смо имали
слободно возило, а ту треба три возила. Једно да пере канализацију и
два да усисавају и одвозе садржај
канализације на пражњење у Шангај.
Може ли то на неки начин да се
реши?
Може и зато смо ове године у план
набавке ставили једно комбиновано
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проблематична места. То даље преко руководилаца иде у Инвестициони сектор на разматрање. Рецимо, имамо доста проблематичних
места где се нешто чудно дешава,
а не можемо да проценимо шта је
проблем.
Која су то проблематична места?

возило које рециклира воду. Покушавамо овде да уведемо нешто
ново, е сад... То је возило које кад
усиса садржај из канализације,
процеди воду и онда ту прљаву
воду врати у канализацију, а муљ
задржава у себи. Разлика је у томе
што оно неће ићи пет-десет пута
да се празни као постојећа возила
већ ће драстично повећати учинак,
смањити време рада и уштедети
велике количине горива. Садашња
возила која усисавају садржај канализације када су пуна садрже у
себи 20 посто муља и чврсте материје, а остало је прљава вода, па
морају да испразне садржај на Роков поток или на Шангај. Ту се губи
време, гориво… С друге стране, ово
ново возило ту прљаву воду процеди, остави муљ и чврсте материје у
себи, а воду врати у канализацију
и све тако док се не напуни само
муљем.
Какви су вам још планови за
2018. годину?
- Планирамо да посветимо више
пажње превентивном одржавању
канализационе мреже и установљавању и решавању проблема на критичним местима.
Како стоје ствари са пројектима?
- Ми не радимо пројекте, ми само
дајемо предлоге и образлажемо
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- Па рецимо, постоје та нека места на којима долази до честих загушења и до „скупљања масноће“,
како то моји радници зову. То се
дешава у шахту канализације кад
је цев 100 посто испуњена водом
па масноћа из воде испливава и
задржава се у шахту правећи, сушењем, тврду покорицу кроз коју
је немогуће интервенисати нити је
могућ доток воде кроз њу. Пуна цев
је последица опет или недовољно
димензионисаног цевовода или
има превеликог дотока непланиране воде. То су неке техничке ствари и имамо списак места где се то
дешава. Подвожњаци су увек поплављени кад су мало јачи пљускови и стварају се језера чиме је саобраћај блокиран.
И шта би било решење?
- Решење је реконструкција и јаче
пумпе. Постоје делови града у којима су канализације старе 50-60 година. Имамо такође проблем и са
„дивљим“ канализацијама.
Где?
- Углавном на Адицама и осталим
приградским насељима. На Адицама
имамо улице, рецимо, које немају
ниједан шахт. Знамо да постоји канализација, али нема ниједан шахт.
Не знамо од каквог су материјала
нити ког пречника су те мреже.
Кад се појави проблем зову нас и
ми сазнамо за ту „дивљу мрежу“, а
не можемо да интервенишемо јер
немамо где. И тога има доста... то
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је део Ветерника, Адице код Рибарског острва, има их у Футогу, између
Футога и града. Има их још вероватно и по Срему.
Како се грађани понашају, је л’
бацају недозвољене предмете у
канализацију?
- Наравно да бацају. Свуда у Европи грађани бацају у канализацију
оно што се не би смело. Заиста
не знам ко би требало да едукује
људе за чега служи канализација,
WC шоља и сливник. Поменуо бих
такође и бахатост и вандализам. Из
канализације смо, рецимо, вадили
ребро од радијатора, што није могло проћи кроз WC шољу, затим
класично ђубре које треба да је у
контејнерима, мешавину песка, камена и бетона, што се дешава после путарских радова и у близини
градилишта, затим делове асфалта… Па пуцвало рецимо, ми то зовемо пуцвало, а то су делови разних
влакана, синтетичких углавом, гардероба, завоји, влажне марамице.
Вадили смо и аутомобилске гуме,
па онда угинуле животиње. Све то
што не може случајно да заврши у
шахту.
Дешава ли се то свакодневно?
- Да. Стално. Све хитне интревенције које имамо на дневном нивоу
последица су тога што се не поштује
оно за шта је намењена WC шоља,
судопера, туш. Кад би се користило за оно за шта је намењено не
би било посла за нас, али шта да
радимо. Увек се изненадимо кад
извадимо нешто ново и увек буде
нечега што још нисмо видели.
Постоји ли нешто „најзанимљивије“ што сте извукли из канализације?
- Па ето та аутомобилска гума што
није могла да прође кроз отвор

шахта. Мени је то феномен. Значи
човек је морао да буде јак и да је
савије и угура у шахт. Феноменално.
Поменули сте и проблем са инжењерским грешкама...
- Има и инжењерских грешака које
су урађене, као што је рецимо убадање сливника директно у колектор. Ти колектори су заједнички за
атмосферску и фекалну канализацију. Због атмосферске воде они
су великих димензија. Кад нема
падавина њима тече само фекална
вода која заузима 20-30% цеви
колектора. Изнад те воде у цевима
стварају се испарења - сумпорна,
азотна, амонијак... и излазе кроз
сливничку решетку напоље - онај
непријатан мирис који се осети
када прођеш поред решетке.
Да ли се грађани жале?
- Па како не, нон-стоп зову. Поготово станари из Булевара краља Петра
Првог и Булевара цара Лазара.
И шта им кажете?
- Ми ту ништа не можемо нашим
прањем и рибањем цевовода. Мора
да се уради комплетна реконструкција и да се ти сливници изместе и
другачије реше.
А реконструкцију ради ГУ за
грађевинско земљиште и инвестиције, бивши ЗИГ...
- Па да, они раде велике инфраструктурне пројекте и радове у име
града. Иначе, мој предлог на свим
скуповима који имају ову тему јесте раздвајање атмосферске од фекалне канализације. Једино тако се
може решити проблем непријатних
мириса у граду и изливање фекалија по улицама услед обилних падавина, али се готово нико не слаже са тим јер је прескупо. Међутим,
када би се радио део по део града,

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” НОВИ САД | 17

Значај Службе функционалног одржавања канализационе мреже

према финансијским могућностима,
не би требало да буде прескупо на
дужи период. Постоје наравно и
разна друга решења осим цевовода
за атмосферску канализацију, а то
су рецимо ретензије. Ретензије су
подземни резервоари који скупљају
атмосферску воду са путева и јавних површина за време падавина,
а по престанку падавина испуштају
ту воду у канализацију или реципијенте (канали, реке..). То већ постоји у Европи и свету. Љубљана
на пр. има велику ретензију у граду, а Токио има огромну ретензију
за цунами. Не мора то пуно да кошта и да се уради одмах сада, али
полако треба решавати део по део
града. Самим тим ће се фекална
канализација растеретити за неки
проценат.

Има ли неко слуха за то?
- Не, за сада. Бојим се да ћемо дочекати да мора да се уради под
хитно.
А колико је тренутно стање
„скупо“?
- Тренутно стање је по мени најскупље. Хабање возила, трошење
горива, радних сати... поготово када
су обилне кише. Потенцијалне заразе и епидемије услед изливене
канализације и од испарења из ње,
затим материјална штета на подземним објектима грађана и институција, онда потопљени аутомобили,
блокаде саобраћаја... све то кошта.

Служба наплате потраживања

БРОЈ ДУЖНИКА СЕ
СМАЊУЈЕ СВАКЕ ГОДИНЕ

Миленко Зубић,
Служба наплате и
потраживања

Ј

авно комунално предузеће „Водовод и канализација“ и у 2018.
години наставља са слањем опомена за неплаћене рачуне за хладну
воду. Опомене се шаљу квартално,
у фебруару, мају, августу и новембру. Реч је и о пословним и индивидуалним потрошачима, а опомене
добијају сви који нису платили више
од једног рачуна и дуг им прелази
3.000 динара. Према речима Миленка Зубића из Службе наплата потраживања, опомене су послате на
2.425 адреса, а дужници су већином
правна лица.
- Наше предузеће месечно фактурише рачуне за воду на близу
9.000 пословних и 10.000 приватних адреса, док преко „Информатике“ рачуне за хладну воду добија
128.000 домаћинстава. За разлику
од нас, ЈКП „Информатика“ опомене шаље на шест месеци и само
гледају рачуне из текућег периода.
Неки просек је да на пола године,
опомене за неплаћену хладну воду
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од њих добије између 10 и 15.000
стамбених јединица. Задовољни смо
наплатом дуговања када је реч о корисницима који рачун плаћају директно Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“. Тако
је број дужника у односу на 2017.
годину мањи за скоро стотину. Сваке године се број смањује за отприлике пола процента, па се може
рећи да је наплата дуговања врло
добра – рекао је Зубић.
Уколико се корисници с дуговањима за хладну воду оглуше о опомене, ЈКП „Водовод и канализација“
је приморано да шаље упозорење
пред искључење са водоводне мреже. Упозорења се шаљу у складу са
Одлуком о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде
и уклањања вода (Сл. лист Града
Новог Сада бр: 60/10; 8/11 - испр.
и бр. 38/2011). Несавесни грађани
ће најраније у року од 48, односно
72 сата од дана пријема упозорења
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бити привремено искључени са
јавног система водовода и канализације. О сваком појединачном искључењу обавештава се комунална
инспекција. Трошкове искључења,
односно поновног прикључења на
мрежу, сноси сам корисник. Они му
се наплаћују приликом укључења,
кад измири сва дуговања, што у
складу са законом подразумева и
припадајућу камату и обрачунати
ПДВ. Уколико дужник жели да избегне ове трошкове, у року од 24 сата
од пријема обавештења треба да
плати дуг. Иначе, неизмирене обавезе могу да се плате сваког радног
дана, од 8 до 14 сати, на благајни
предузећа која се налази у приземљу Спенса, преко пута улаза
на затворене базене или уплатом
на текући рачун, 105 – 32308 – 08
код АИК банке а.д. Ниш, филијала
Нови Сад. За све додатне информације потребно је да грађани дођу
у Службу наплате и потраживања
у Масариковој 17 или позову број
телефона 021/488-33-57.

Служба Физичко техничког обезбеђења и услужног одржавања

- За 2017. годину без фактурисаног
децембра, наше предузеће је потраживало дуг од 1,5 милијарди динара.
Од тога је милијарда дуг корисника који хладну воду плаћају преко
рачуна обједињене наплате. Последњу годину дуг се повећао за 20
милиона динара, што процентуално није велико повећање у односу
на укупно дуговање према Јавном
комуналном предузећу „Водовод
и канализација“. Велики део дуга
(510 милиона динара) који фактуришемо су стара дуговања, од
више година. Такође, више од пола
тог дуга чине пословни потрошачи
са милионским дуговањима. Кад је
реч о вишемилионским, привредним дужницима, са њима склапамо
споразумне уговоре, уз директно
посредовање директора Гвоздена
Перковића, пошто другачије и не
би могли ти вишегодишњи, па и
деценијски дугови да се наплате.
Тако да и ту има напретка односно смањује се број пословних дужника, а и цифра дуга – објаснио је
Зубић.
Зубић је на крају разговора нагласио да се укупно месечно фактурисање за рачуне за воду повећава
и то код становништва, док је код
пословних потрошача ситуација
углавном иста. То је одраз све веће
потрошње, али и све већег броја
прикључака, нових зграда и кућа,
па самим тим и повећања стамбених потрошача. Тако је тај скок у
2017. години износио три одсто, а
Зубић очекује да и у 2018. години
буде минимум један одсто.

РЕВНОСТ И ХИГИЈЕНА НА
ЗАВИДНОМ НИВОУ

Драган Малиновић,
пословођа Одељења
услужног одржавања

У

разговору са Драганом Малиновићем, пословођом Услужног
одржавања, унутар службе Физичко-техничког обезбеђења и услужног одржавања, сазнајемо да се
хигијеничарима уопштено придаје
мањи значај од заслуженог. Понекад заборављамо колико је хигијена битан фактор у колктивима.
Међутим, то не значи да је и у нашем предузећу такав случај. Напротив, хигијена просторија у нашим објектима је на високом нивоу
и наше колеге су и те како свесне
од каквог значаја је посао хигијеничара.
Посебну пажњу посвећујемо Фабрици воде где хигијена мора бити
на највишем могућем нивоу што је
обавеза која подразумева одржавање хигијене највишег стандарда,
истиче Малиновић.

У оквиру услужног одржавања објеката и просторија укупно ради 13
радница за стално и четири хигије-
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ничарке на привремено повременим пословима. Тај број запослених није довољан и неопходно је
запослити бар још пет радница.
Објашњавајући зашто тај број није
довољан, Малиновић наводи неколико разлога а пре свега боловања,
али и годишње одморе. Иако број извршилаца није довољан, као пословођа сматра да хигијена просторија није нарушена. Према речима
Малиновића, у зависности од површине објеката распоређена је једна до две хигијеничарке и махом
раде другу смену када остали радници напусте своје канцеларије.
Посебно је истакао колегијалност
међу спремачицама у објекту где из
неког разлога изостане извршилац.
Оне се тада међусобно договоре и
организују да се покрије тај недостатак.
- У што ближој будућности било би
пожељно повећати средства за одржавање хигијене како би се још експедитивније обављао посао, мислим
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СЛУЖБА КОЈА НИКАДА
НЕ СПАВА

Бранко Церовић,
руководилац Службе машинског
одржавања канализационе мреже

пре свега на набавку колица за
смештај прибора за одржавње хигијене – објашњава Драган Малиновић. О плановима за будућност
укључује и увођење тзв. чек-листе
– листе свакодневних послова која
би подразумевала уписивање дневних, месечних и годишњих активности са потписом радника.
– Могу само да закључим и поновим
да је хигијена изузетно значајна за
наше предузеће, а да наше вредне колегинице ревносно испуњавају све свакодневне изазове који
стоје пред њима. Сви ми запослени
у ЈКП-у „Водовод и канализација“
можемо нашим колегиницама олакшати тако што ћемо и сами водити
рачуна о хигијени, упутити им неку
лепу реч и захвалити им се на таквом односу према раду – завршава
Малиновић.

шефом. Слађана Исаков нам је испричала како је тог првог радног
дана шефу искипела кафа, те јој се
он извињавајући обратио мислећи
да ће га искритиковати. Међутим,
наша колегиница му то ни најмање
није замерила, штавише, била јој је
симпатична његова реакција. Ипак,
одлучила је да он више неће кувати кафу и да ће то задовољство
препустити њеној умешности.
Са осмехом на лицу истиче како је
изузетно задовољна условима рада,
посебно наглашавајући колико су
јој драге колеге које раде у просторијама у којима она одржава хигијену, колегиницама из службе и
разумевању њеног непосредног руководиоца.

Слађана Исаков – хигијеничарка
Наша колегиница Слађана Исаков
сећа се свог првог радног дана јануара 2002. године у Фабрици воде. Још
као студент се запослила у ЈКП-у
„Водовод и канализација“ преко
Студентске задруге. Како каже, тада је заиста била лепо прихваћена
од стране колектива и посебно је
била задовољна својим тадашњим
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Д

обро одржавање канализационе мреже представља један од
предуслова за одрживи развој,
здравствени стандард и заштиту
животне околине и сходно томе му
се мора посветити велика пажња.
У Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ постоје четири службе које блиско сарађују
на пословима одржавања канализационе мреже, а ми ћемо се посветити једној од њих, Служби машинског одржавања канализационе
мреже, о чијем раду разговарамо са
руководиоцем Бранком Церовићем.
Да попричамо мало о раду
Службе машинског одржавања
канализационе мреже...
- Служба машинског одржавања
објеката канализације бави се
превентивним и интервентним одржавањем хидромашинске опреме
и браварије на црпним станицама
канализације, као и повременим
услугама организационим целинама предузећа. Такође, врши и управљање радом црпних станица
ГЦ1 и ГЦ2 у зависоности од водостаја Дунава.

Најважнији део превентивног одржавања су контрола и сервис пумпи на црпним станицама, мобилних
и резервних пумпи. Служба је такође и ауторизовани сервис за
пумпе бренда „Flygt“ (Xylem) које
чине већину канализационих пумпи које поседује наше предузеће.
Константим радом на унапређењу
превентивног одржавања трудимо се да интервентно одржавање
пумпи сведемо на минимум.
Најчешћи вид интервентног одржавања представља уклањање загушења пумпи. Загушење настаје
услед уласка чврстих механичких нечистоћа у радно коло, док
мањи део чини замена арматура
на потисима пумпи. Битно је нагласити да на улазу у сваку црпну станицу канализације постоје
„уређаји“ за уклањање механичких
нечистоћа. Они се најчешће своде на просте механизме, такозване корпе, чији садржај радници
службе свакодневно уклањају. Уклањање садржаја корпи са црпних
станица је најпрљавији посао који
постоји у предузећу, а обавља се
током целе године без обзира на
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временске услове. На мањем броју
црпних станица постоје савремени
уређаји – аутоматски чистачи различитих конструкција. Аутоматски
чистачи ефикасније уклањају механичке нечистоће, пресују их и избацују у контејнер или врећу.
Служба машинског одржавања
објеката канализације организује
чишћење базена црпних станица
уз помоћ Службе функционалног
одржавања канализационе мреже,
док један део раде екстерне фирме. Имамо такође и врло добро организован интерни магацин.
Колико људи имате у служби?
- У служби имамо укупно двадесет
људи. Руководиоца службе, двојицу
пословођа, једног техничара, два
сервисера-магационера, три возача,
пет машиниста, три помоћна радника и три бравара, што није довољно
за функционисање службе.
Колико људи фали?
- Фали минимум два помоћна радника и два бравара и то у случају
да црпне станице на изливима
ГЦ1 и ГЦ2 нису у режиму препумпавања. Пре петнаест година имали смо седамнаест црпних станица,
а број запослених у служби био је
већи од тридесет. Сада имамо више
од седамдесет црпних станица и 20
запослених. Врло је тешко са тим
бројем људи организовати посао.
Можете ли да нам објасните
појам механичког отпада?
- Оно што би требало редовно да се
испушта у канализацију не сматрамо механичким отпадом јер би
то требало да се разгради у води
и да тече нормално кроз пумпе.
Најчешћи механички отпад су разноразне крпе, чарапе, влажне марамице и остале влакнасте материје које су и узорочник загушења
пумпи. Осим тога, повремено се
појављују и пластичне флаше, делови угинулих животиња, летве,
даске, аутомобилске гуме и све што
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људи на неки начин успеју да убаце
у канализацију.
Има ли га много и шта се са њим
ради?
- Смећа има веома много и прави
проблеме у раду пумпи. Оно што се
уклони путем уређаја за аутоматско
уклањане механичких нечистоћа
односи се од стране Градске чистоће
на градску депонију.

НЕПРЕКИДНО СНАБДЕВАЊЕ
ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Је л’ се загушења често дешавају?
- Највећи број загушења дешава се
на малим црпним станицама, односно на црпним станицама са малим
пумпама.
Када имате највише проблема
са загушењима?
- Највећи број загушења јавља се
након већих падавина.
Колико је проблематичних црпних станица када су загушења у
питању?
- Према статистици за прошлу годину, од 681 загушења 549 се десило
на 14 црпних станица, док је на осталих 56 ЦС било укупно 132 загушења што и није неки број. То су
мање црпне станице са малим пумпама, као што сам већ споменуо. На
19 црпних станица, рецимо, уопште
нисмо имали загушења тако да заправо имамо већи број оних које се
не загушују у односу на оне којима
је то редовна појава.
Шта је решење?
- Поред ефикаснијег уклањања механичких нечистоћа аутоматизацијом процеса и уградњом пумпи које
су својом конструкцијом мање подложне загушењима, најбитније је
заправо константно едуковати грађане шта је дозвољено испуштати у
канализацију, а шта није. Када би
грађани били одговорнији по том
питању, ми не бисмо имали проблема и канализациони систем би
функционисао боље.

Адам Широки,
руководилац Службе електротехничког
одржавања објеката Водовода

П

рерада сирове воде представља императив за све локалне
самоуправе. Да би процес допремања и прераде воде функционисао,
велику улогу имају радници Службе електротехничког одржавања
објеката Водовода (СЕТООВ). Да
бисмо вам приближили њихову
улогу у овом процесу, разговарали
смо са руководиоцем службе, Адамом Широким.
Колико запослених броји ваша
служба и да ли је тај број задовољавајући с обзиром на број
радних задатака?
- Служба СЕТООВ има 27 запослених. У оквиру Службе постоји Одељење електронског одржавања са
10 радника електронске струке. За
сада успевамо да испунимо задате циљеве, али морамо бити веома
пажљиви у одабиру времена за годишње одморе јер је у току летњих
месеци посебан режим рада, због
повећане потрошње воде.

Који су примарни задаци ваше
службе?
- Основни задатак Службе је непрекидно снабдевање електричном
енергијом Сектора Водовод.
Одржавање брине о погонској
спремности у смислу енергетског
напајања Фабрике воде, три изворишта, пумпних станица, мерних
места, станица за дохлорисање
воде, резервоара, прекидне коморе, антенских стубова итд. Закон о
енергетици регулише одржавање
на високо напонском делу (трафо-станице, погони) и ниско напонском делу (спољно и унутрашње
осветљење, мерна места, комуникациона средишта и тачке).
Одржавање је дефинисано Процедурама о одржавању енергетских
и електронских уређаја и опреме,
процедурама о заштити на раду и
раду у посебним условима.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” НОВИ САД | 25

Eлектротехничко одржавање објеката водовода

Који су најчешћи проблеми са
којима се сусрећете у раду?
- Највећи проблеми настају приликом увођења нових технолошких
и техничких решења. Потребно је
доста времена и енергије уложити
у едукацију кадрова.
Кадрови се брзо науче у смислу
превентивног одржавања, али за
сложеније интервенције увек сарађујемо са пројектантима и извођачима радова. Зато у критичним
тачкама уводимо редундантне склопове и решења која скраћују време
отказа или застоја.
Од када водим ову службу (октобар
2014.) није било великих испада
који би угрозили систем. Бележим
два испада због кварова у систему
ЕПС-а, али смо успели брзо да их
премостимо. Нисам забележио ниједну повреду на раду која би утицала на здравље запослених.
Коју новину бисте увели када
је реч о командно-контролном
центру?
- Већина ствари урађена је последњих година. Видео-екрани, виртуалне машине за оперативне системе, као и поједностављен рад оператера.
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Појавила су се нова техничка решења у свету која још више повећавају поузданост у раду система,
која пратимо и можда ћемо их увести (искуства лондонског водовода). Генерално, задовољан сам
нашим достигнућима, а нарочито
радом командно-контролног центра
који игра веома важну улогу када
је реч о извориштима и дистрибуцији воде.
На питање који су планови Службе
електротехничког одржавања објеката Водовода, Адам Широки одговара да је то аутоматизација изворишта Петроварадинска ада у
смислу постављања нових пумпи
са фреквентним регулаторима и
новим орманима енергетике и аутоматике. Како каже, ово је је један
од основних задатака за текућу
годину, а завршетком ове инвестиције очекује се да ће извориште
бити у потпуности аутоматизовано.
- Очекујем уштеду од 15 одсто на
потрошњи електричне енергије што
је 350.000 динара на месечном нивоу. Инвестиција ће се исплатити за
три године - завршава руководилац
СЕТООВ, Адам Широки.

ОБНОВА ОБЈЕКАТА
НА ТРИ ЛОКАЦИЈЕ

Славица Капетанов,
руководилац Службе текућег
одржавања објеката

Када предузеће има вишедеценијску традицију као наше, онда се
подразумева да је посебан труд потребно уложити у одржавање објеката
у којима запослени проводе највећи део радног дана. Са Славицом
Капетанов, руководиоцем службе „Текуће одржавање објеката“ разговарали смо о плановима за ову годину...
Да кренемо са Зличићевом....
- Када је реч о објектима у Зличићевој, прошле године су саниране бараке „Техничке припреме“,
„Одржавања водоводне мреже“ и
„Хаваријског одржавања канализационе мреже“. За ову годину је у
плану комплетна санација објекта
у ком се налази део запослених из
Сектора „Канализација“. Ту је планирано рушење и градња новог
објекта за „Функционално одржавање канализационе мреже“ крајем
ове или почетком следеће године.
Затим, објекти „Возног парка“ где је
планирана комплетна замена столарије и сви унутрашњи завршни
молерско-фарбарски и керамичарски радови.

На управној згради у Зличићевој
планира се сегментна замена столарије и завршни унутрашњи радови, како би се побољшали хигијенско-технички услови и пружила
удобност запосленима који у њему
раде и бораве.
Какви су планови за Сунчани кеј?
- Највише радова ћемо ове године
изводити на Сунчаном кеју. На управној згради се планира санација
крова. Пројекат постоји и санација
би требало да започне у најскорије
време, ако све буде по плану.
Шта подразумева санација?
- Санација подразумева замену хидроизолације на делу равног крова и
замена лименог кровног покривача
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Владимир Премић, наш колега и музичар

на месту где постоји кровна конструкција.

Од „већих“ локација остаје још
Масарикова...

Неће бити надоградње управне
зграде на Сунчаном кеју?

- План за Масарикову је да се уклоне
две бараке „Комерцијале“ и да се
изгради нови објекат. Пошто то све
неће бити могуће током ове године,
изводиће се највероватније само
уклањање барака, а градња новог
објекта ће сачекати неку наредну
годину. Унутар Управне зграде
планирана је потпуна адаптација
канцеларија. Ови радови изводиће
се у координацији Инвестиционо-техничког сектора.

- Не. Постојала је нека идеја раније. Пројекат постоји, али неће се
изводити. На управној згради планирана је и комплетна замена столарије, свих прозора и портала. То
ће бити урађено и на баждарници.
Прозори и портали ће бити израђени од ПВЦ-a. Такође, у плану је и
адаптација сале за састанке, као и
појединих канцеларија унутар тог
објекта. У плану је и обнова фасаде. На истој локацији планирана је
и замена столарије на ППДВ-у и одвојена су средства и за фасадерске
и унутрашње молерско-фарбарске
радове.
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Колико сте задовољни функционисањем Службе коју водите?
- Кад је реч о извршењу радних налога, проценат је око 95%. Недостајући алати су набављени још прошле године. Све иде својим током и
немамо већих проблема у раду.

МУЗИКА ЈЕ ЖИВОТ
У МАЛОМ

В

ладимир Премић, наш колега,
одувек је показивао склоност
ка музици и како каже, остао је у
том хобију који му одлично служи
као вентил. Као мали је једино
„типкао‟ мелодику и веома се разочарао кад није прошао на аудицији
за хор. Тврди да је прилично самоук, иако је кратко ишао на часове
гитаре код Зорана Булатовића Балета (Пекиншка патка, Луна), а музика је таква, односно бесконачна,
па има још ствари које треба да
послуша и научи.
- Моје бављење музиком нема везе
са генетским кодом. Не сећам се да
се у породици и ближој фамилији
неко бавио музиком. Моји родитељи су уживали у музици али јој
нису придавали посебан значај.
Сâм сам на своју иницијативу тражио да ми купују касете и плоче.
Претпостављам да су удараљке
биле први инструмент на ком сам
засвирао. Заправо, тада је било дечијих малих клавира и ја сам схватио да се ту већ нешто дешава са
мелодијом и хармонијом. Онда сам,
пред крај основне школе добио
прву гитару. Прво сам хтео да будем
бубњар али због буке их нисам
могао свирати у стану. Увек сам имао
подршку породице. Прву акустичну гитару ми је купила моја бака
Мила, у седмом разреду и сад је
моја деца свирају, а прву електричну гитару сам добио између првог и
другог разреда средње школе од
родитеља. У седмом разреду скупило се друштво, направили смо бенд

и почели да свируцкамо – рекао је
Влада.
“Хеј Словени” била је прва песма
коју је научио да свира на мелодици, а на гитари су то наравно били
основни рокенрол шаблони, да би
уследиле песме са акордима, домаћи рок и једноставнији инструментали. Соба му је препуна инструмената, али додаје да није баш
тако музички широк да на сваком
свира врхунски. Клавијатуре, неколико гитара, бас и бонго су ту, да
кад се сакупи друштво, може и да
се засвира. Дечије песме, домаћи
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поп-рок, панк и све што после тога
следи били су његов музички развој. Како каже, никаквог посебног
узора није имао, али истиче да кад
је почео да слуша Мајка Олдфилда
ушао је у други музички свет.
- Имам неколико гитара и све су
различите тако да за различиту врсту музике користим другу гитару.
Тренутно свирам бас гитару, а оно
што ме је одувек вукло да имам
више инструмената и да се бавим
музиком је знатижеља. Први бенд
смо основали у седмом разреду и
звао се XYZ, а први наступ имали
смо годину дана касније на завршној школској приредби. Свирали
смо Пилоте,Тонија Монтана и једну
нашу ствар која се звала “Улица”.
После тога сам био у још неким
групама, а сад свирам у бенду Sick
Sinatra. То је најчуднији бенд у ком
сам до сада свирао. Још нисам сигуран да заиста схватам шта се тренутно догађа. Пеђа, Коле, Јова и ја
смо бенд. На Пеђине текстове препевавамо и пресвиравамо матрице
истог. Јован даје специфичну ноту
електричном гитаром, Коле дефинише континуитет ритмовима, а ја
басом потпомажем ритам секцију.
Планови су нам да и даље ширимо
добро расположење. Сасвим случајно смо снимили песму са Вуду
Попајем. Она је нешто сасвим друго у односу на оно од чега је цела
прича кренула. Надам се да ћемо
ускоро снимити и спот – чули смо
од нашег колеге.
Страст за музиком му је из дана у
дан све већа. Ужива са својом породицом у једном музичком амбијенту. Ипак, имао је једну доста дугу
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паузу у музици јер није имао времена
због студирања и активног бављења
спортом. Касније, кад су деца мало
порасла, отворио се простор за
рекреативну посвећеност музици.
Влада наглашава да му је посебно
задовољство што се бави ауторском
музиком.
- Кад се бавиш музиком и свираш
по клубовима, увек има анегдота.
Само најбољих се обично не сећам
(смех). Једном приликом смо негде
затурили каиш за гитару, па смо од
другаревог ћалета узели каиш баде
мантила, пробушили две рупе и
користили током свирке. Нови Сад
је критичар који губи критеријум
кад је реч о музици. Међутим, рокенрол је рокенрол. На сву срећу,
Нови Сад и даље гаји панк-рок алтернативни звук, а сви смо сведоци
кад се прошетамо градом која се
музика чује из локала. Сви ти млади
људи што су на сплавовима, и они
су у музичком свету али су конзументи. Ствар је понуде и менталитета. О томе свако мора да има своје
мишљење. Нашој деци од најранијих дана скоро ништа није било
забрањено да свирају. Милица свира фагот у Музичкој школи ”Исидор
Бајић”, уз мене свируцка гитару, а
за себе пева и члан је АКУД „Соња
Маринковић“. Млађи Васа свира гитару у Музичкој школи „Јосип Славенски“. Музика је живот у малом.
Неко у животу ужива, неко од живота има користи, а опет ето живимо
слушајући. Или још боље, „Музика
је пут до среће, поље, шума, река,
луг, пут до њеног срца кад те она
неће, музика је стиху друг. Музика
је све што мрда, музика је око нас…“
- закључио је уз осмех Владимир.

ГРАДОВИ ЕВРОПЕ ОСТАЈУ
БЕЗ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

В

ише од 570 градова у ЕУ задесиће од половине века афричка лета, бујичне поплаве и могући
мањак пијаће воде.
На прање иде само најпрљавији
веш. Водокотлић у тоалету празни
се највише једном дневно. За туширање ту су четири литра воде, и то
са стајањем у кориту: да би насапуњана течност могла поново да се
искористи. Прање кола је кажњиво.
Храна се једе рукама или пластичним прибором из картонских кутија. Ко прекрши градски хидрорежим од максимално 50 литара днев-

но, ризикује кривично гоњење,
поименичну прозивку у новинама
или тешку глобу – добродошли у
четворомилионски Кејптаун, један
од најлепших и најбогатијих градова Африке надомак Рта добре наде,
истовремено прву метрополу света
којој прети да потпуно остане без
пијаће воде.
Убрзане миграције и три узастопне
сезоне суша одскора су изобличили
мегаполис који је све донедавно
посећивало више од 1,5 милиона
туриста годишње. Тако, на пример,
у купатилима најбољих хотела
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Кејптауна нема више чепова по кадама, да размаженим гостима не би
случајно пало на памет да их пуне.
На убогој периферији, наоружане
снаге реда чувају водене цистерне
за снабдевање оних без чесми по
кућама. Између ове две егзистенцијалне крајности, широм Кејптауна
недавно је постављено нових 200
станица за хидроснабдевање са
задатком да се у случају „судњег
дана” на свакој од њих дневном
количином од по 25 литара пијаће
воде снабдева по 20.000 становника
докле год тако буде неопходно.
Сценарио за „судњи дан” прошле
јесени осмислила је управа Кејптауна да га активира у случају да
ниво воде у главним резервоарима
падне испод критичних 13,5 одсто
или да град и околину задеси четврта сезона разорних суша.
Тај сценарио Кејптаун је ових дана
избегао „за длаку”.
„Кејптаун у 2018. неће бити приморан да заврне славину становништву зато што су грађани дисциплиновано прихватили да за 60 одсто
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смање потрошњу воде. Текући режим штедње воде – са дневном потрошњом лимитираном на 50 литара
– остаје на снази до даљег, свакако
до 2019. Уколико и идућа година
буде сушна, додатно ће бити смањене дневне порције воде”, најавио је
Муси Маимане, представник Демократске алијансе, јужноафричке
опозиционе странке која управља
провинцијом Западни Кејп и њеном
престоницом Кејптауном.
Неизвесна климатска судбина Кејптауна, која ускоро прети и десетини глобалних мегаполиса (Мексико
Сити, Џакарта, Сао Паоло, Пекинг,
Каиро, Бангалор, Токио, Лондон,
Москва, Истанбул, Мајами...), злокобни је подсетник онога шта би
у догледној будућности могло да
снађе и више од 500 градова Европе.
Наиме, 571 град Европе од 2050. до
2100. године биће изложен драстичним климатским променама у облику продужених периода екстремне
врућине, суше или поплава бујичних размера. То је закључак трого-

дишњег истраживања Универзитета
Њукасл о екстремним климатским
променама које се до краја века
могу очекивати у градовима Европе
(урбане целине Западног Балкана
нису проучаване).
Истраживање Универзитета Њукасл,
иначе прво тог опсега на свету,
упозорава да ће свих 571 градова
где су вршена климатска мерења
доживети драстични раст температура ваздуха, такав да ће у појединим урбаним целинама источне
Европе лети у дужем периоду жива
достизати и 55 степени Целзијуса,
док ће суше у приобалним градовима на Медитерану бити 14 пута горе
него данашње. Лисабон, Мадрид,
Ла Валета, Никозија, Атина, Патрас,
Ираклион, Каламата, Софија градови су са највећим изгледима да их
задесе или разорне суше или дуги
периоди несносних врућина или
оба климатска феномена заједно.
„Иако је јужна Европа научила да
се рве са сушама, степен промена
може премашити тачку пуцања”,
проценио је префесор Ричард До-

сон, коаутор овог британског истраживања.
Растућа јара могла би већ средином
идуће деценије да погоди Женеву
и то просечним повећањем температуре ваздуха од 2,5 степени, као
и, на пример, белгијски град Лувен
(додатних 1,1 степен Целзијуса),
тврди недавно истраживање америчког Универзитета Колумбија.
Даблин, Хелсинки, Рига, Виљнус и
Загреб могли би у догледној будућности бити „најтеже погођени”
поплавама, веле истраживачи Универзитета Њукасл.
Данас, више од 75 одсто становништва ЕУ живи у градовима, док ће
2050. тај проценат нарасти на 82
одсто. УН процењују да ће глобална
тражња воде већ око 2030. године
за око 40 одсто надмашити понуду.
Ако клима настави да се ћудљиво
мења, а градови расту, колико су
градови будућности – европски и
остали – далеко од живота под данашњим хидрорежимом Кејптауна?
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ГЛОБАЛНИ ПРОБЛЕМ –
НАША ОДГОВОРНОСТ

С

ветски дан воде обележава се
сваке године 22. марта. Тај датум усвојен је резолуцијом УН-а
у децембру 1992. године, а већ од
1993. године почео је да се обележава и, временом, његов значај је
почео да расте.
Уједињене нације желе да подсете на важност заштите вода и на
недостатак воде за пиће у многим
крајевима света будући да предвиђања указују на светску кризу
по питању употребљиве воде у наредном миленијуму.
Услед наглог пораста броја становника на Земљи, тзв. демографске
експлозије, убрзаног процеса урбанизације и индустријализације, као
и све интензивније пољопривредне
производње и уништавања шума,
потребе за водом постају сваким
даном све веће. Поставља се питање
како у будућности осигурати човеку, животињама и биљкама довољно квалитетне воде. У складу са тим,
Светски дан воде не смемо посматрати само кроз призму календарски

заокруженог датума већ константно
подизати свест о важности очувања
овог ресурса. Како слика говори
више од речи, илустративно предочавамо како у стварности изгледа
недостатак пијаће воде.
Да ли смо довољно озбиљно схватили значај и апеле стручњака и
еколошки освешћених становника
наше планете? Свако од нас требало
би себи да постави ово питање.
Светски дан воде као део едукативног система
Светски дан воде интегрише се и у
васпитно-образовни систем као важан елемент освешћивања млађих
генерација.
ЈКП „Водовод и канализација“ је,
увидевши значај овог глобалног
проблема, започело са пројектом
„Чаролија воде“ још 2011. године и
од тада у оквиру пројекта интензивно одржава предавања нашим малишанима. Циљ марљивих предавача је подизање еколошке свести
код наших малих суграђана с надом
да ће својим деловањем створити
здравије место за живот у будућности.
Поводом Светског дана воде 2018.
године, колегинице из Службе за
спољне односе посетиле су вртић
„Маслачак“, где су кроз забавно-едукативни приступ и интеракцију
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Наше колегинице у посети вртићу „Маслачак‟

са децом обрадиле тему Светски
дан воде под слоганом „Одговор
је у води“ и на тај начин истакле
значај обележавања овог датума.
Наше предузеће током целе године,
у оквиру пројекта „Чаролија воде
– питка вода новосадска“, едукује
школарце о здравственом значају
тог ресурса, о штедњи, важности
заштите, као и о значају воде на
планети Земљи.

обележава, као и који су разлози
његовог обележавања? Одговори су
били разнолики и већим делом поражавајући што само говори у прилог чињеници да је неопходно, у
вертикалном погледу, да различити
нивои власти наступају у јавности
апелујући на значај еколошког освешћивања и подстицања на размишљање о овој врсти глобалног проблема.

Друштвено одговорни допринос
ЈКП „Водовод и канализација“ је и
ове године, као свако друштвено
одговорно предузеће, дало свој
допринос у обележавању Светског
дана воде. Колеге из Сектора за
односе са јавношћу су на две локације у граду, на платоу Спенса
и на раскрсници код Футошке пијаце, нашим суграђанима делили летке са корисним информацијама о
рационалној потрошњи воде. У
разговорима са грађанима Новог
Сада покушали су да сазнају да ли
су упознати са чињеницом да постоји Светски дан воде, знају ли да
је управо 22. март дан када се исти
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Активности предузећа

АКЦИЈА „БИЦИКЛОМ
НА ПОСАО“

М

еђународна акција „Winter
bike to Work day“, односно
„Бициклом на посао“ одиграла се
9. фебруара 2018. године, а учествовале су многе земље са свих
континената. Циљ је био да се тог
дана на посао дође бициклом, а
Нови Сад је понео шампионску титулу по броју људи који су се пријавили и до посла дошли на двоточкашу.
Свој допринос овој занимљивој акцији дало је и ЈКП „Водовод и канализација“ које је позвало све своје
запослене да тог петка дођу бициклом на посао. Они који су били у
могућности, то су и учинили. Тако
је град подно Петроварадинске
тврђаве постао светски шампион,
испред озбиљних конкурената као
што су Денвер, Загреб, Осло, Хамбург, Стокхолм, Санкт Петербург,
Едмонтон…
Нови Сад је планетарни првак постао са 1.393 пријављених бициклиста, од чега је чак око стотину
њих било школараца јер се акција
организовала и за ђаке, у оквиру
„Winter bike to Work day“. Тако је
наш град иза себе оставио један
Денвер за више од 200 бициклиста,
што је огроман успех кад се зна да
је реч о скоро милионском граду.
Треба рећи да у такмичењу нису

учествовале Холандија и Данска,
иако су прави бициклистички шампиони. Разлог је једноставан. Вожња
бицикла је код њих одавно постала
нормална ствар па не придају толико значаја оваквим такмичењима.
И ми тежимо томе, зар не?
Иза акције „Winter bike to Work day“
стоји група волонтера из Канаде.
Успех Новог Сада довео је и до тога
да сајт www.winterbiketoworkday.org
сад буде доступан и на српском
језику. Ко је дошао бициклом на
посао тог такмичарског дана, мало
се раздрмао, провозао и допринео
светској титули зимског бициклизма
нашег града. Лепо је рекао Алберт
Ајнштајн, једно време наш суграђанин – „Живот је као вожња бициклом. Да бисмо одржали равнотежу,
морамо да се крећемо“.

Возимо се и следеће године!
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