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Д

иректор Гвозден Перковић
недавно је посетио манастир
Хиландар и обновио петогодишњи уговор који тај манастир има са Јавним комуналним
предузећем „Водовод и канализација“ Нови Сад још од марта
1995. године.
Хиландар представља једно од
највећих и најбогатијих средишта српске културе и духовности. Кроз векове, релативно заштићен од напада и пљачкања,
у сигурности Свете горе Атонске
и њене аутономије, био је поштеђен судбине која је задесила скоро све друге српске манастире. У Хиландару је очувана
најбогатија колекција оригиналних старих рукописа, икона и
фресака, тако да он у данашње
време представља најзначајнију
ризницу српске средњовековне
културе уопште.

- Проверен је рад пумпи и рађена је анализа губитака на мрежи. Када се нови систем пусти у
погон, губици на мрежи ће бити
минимални, а то би требало да
се деси до лета следеће године
- објашњава Перковић.
Перковић наводи да је у разговору са монасима било речи о
квалитету воде са изворишта, о
умрежавању и о потенцијалним
извориштима. Такође, истиче важност водоснабдевања манастира и изградњу хидраната у
конацима да би се предупредиле потенцијалне незгоде и да би
монаси били спремни у случају
поновног избијања пожара.
- Манастир је жив систем, имају
много посетилаца и, поред струје,
водоснабдевање им је заиста важно. Боравећи тамо, уверио сам
се колико монаси имају поштовања према нашим радницима.
Сарадња са манастиром Хиландар је традиција која се мора наставити и одржати - објашњава
директор Перковић.
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У ноћи између 3. и 4. марта
2004. године у манастиру је избио пожар који је убрзо попримио катастрофалне размере. Том
приликом изгорело je више од
половине корисне површине манастирских здања, тачније 5.897
м2 од укупно 10.500 м2. Изгорео
је Велики конак из 1814. године, Бели конак из 1598. године
i многи други делови ове светиње. Пожар је са једне стране
стигао до трпезарије краља Милутина, а на другој страни је заустављен уз зидине пирга свеца
Саве.
Поред директора предузећа,
манастир су посетили и Ранко
Вукићевић, руководилац сектора „Водовод“, Богдан Коларски,
помоћник директора за техничку подршку, Зоран Бојовић, помоћник директора за контролу
квалитета и Васа Брзак, електричар у пензији.
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У случају хаварије на водоводној мрежи, монаси манастира
Хиландар увек у помоћ позову
службе ЈКП-а „Водовод и канализација“, нарочито када су у
питању озбиљнији проблеми са
водоснабдевањем.

зација“ ће у границама својих
могућности помагати, а искрено
се надам да ће и они који дођу

после мене наставити ту сарадњу - завршава Гвозден Перковић.

У разговору са Вукићевићем, сазнали смо да је вода у манастиру
Хиландар изванредног квалитета и да располажу са довољном
количином овог ресурса. Према
његовим речима, манастиру је
заиста неопходна и изградња
противпожарног резервоара, а
то ће такође бити завршено до
лета следеће године.
За крај, директор је истакао
колико је важно да се настави
сарадња Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“
са манастиром Хиландар.
- Због значаја манастира Хиландар за државу Србију и српски
народ, ЈКП „Водовод и канали-
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Никица Ивић, технички директор ЈКП-а „Водовод и канализација“ Нови Сад

У ТОКУ ИНТЕНЗИВНА
ГРАЂЕВИНСКА СЕЗОНА

Никица Ивић, технички директор ЈКП-а „Водовод и канализација“ Нови Сад

канализација“ да сви грађани Буковца
имају легалну водоводну мрежу и адекватан притисак воде. У овај пројекат биће уложено око 40 милиона динара и
биће изграђено око 6,5 км водоводне
мреже са прикључцима. Очекујемо завршетак радова током лета.
- У фебруару смо започели радове на
изградњи водоводне мреже на Староиришком путу на Поповици. Биће изграђено око 3 км водоводне мреже и
уложено око 28 милиона динара. Реализацијом тог пројекта биће укинуте
илегалне мреже, а завршетак радова
очекујемо до почетка лета - објашњава
Никица Ивић.
Радови на измештању водовода и канализације на локацији укрштања старог
Каћког пута са аутопутем су управо завршени, а вредност тих радова била је
око 34 милиона динара.
Почињу радови у Адицама, Ветернику,
Будисави...
Ускоро почињу радови на изградњи канализационих прикључака у насељима
Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и
Каћ. За овај пројекат Град је издвојио
80 милиона динара капиталних субвенција. Управо се завршава поступак
јавне набавке и ускоро крећу радови.

Никица Ивић, технички
директор ЈКП-а „Водовод
и канализација“ Нови Сад

Ј

авно комунално предузеће „Водовод и
канализација“ је још у зимском периоду отворило овогодишњу грађевинску
сезону, тако да су сви планирани радови
у пуном јеку - каже Никица Ивић, технички директор нашег предузећа.
Нова водоводна мрежа у делу
Буковца и на Староиришком путу,
измештена мрежа испод аутопута
- Повољне временске прилике омогућиле су да започнемо са радовима
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врло рано тако да се неколико пројеката већ налази у завршној фази. Такав је случај са изградњом водоводне
мреже друге висинске зоне у Буковцу,
потом изградња водоводне мреже на
Староиришком путу, као и радови на измештању водовода и канализације на
старом Каћком путу испод аутопута наводи Ивић.
Изградња водоводне мреже друге висинске зоне у Буковцу је веома важан
пројекат јер је циљ ЈКП-а „Водовод и

Такође, у току је јавна набавка за пројекат реконструкције канализације у Улици Јанка Чмелика, за шта ће бити издвојено 28 милиона динара.
Регенерација бунара, санација
филтерских поља, аутоматизација
изворишта

Ивић и додаје да је пред нама и велики
и врло важан посао аутоматизације изворишта Петроварадинска ада.
Комплетно извориште ће након завршетка ових радова бити аутоматизовано,
а тиме ћемо знатно смањити потрошњу
електричне енергије и добити бољу заштиту изворишта. Пројекат је вредан
55 милиона динара, а јавна набавка је
у току.
Изградња нове главне црпне станице
(НГЦ1)
Технички директор Никица Ивић, ипак,
као посебно битан пројекат наводи почетак изградње нове главне црпне станице (НГЦ1).
- Пред нама је веома велик и веома важан посао за град Нови Сад, а то је почетак изградње нове главне црпне станице (НГЦ1). Тендерска документација је
у потпуности припремљена и очекујемо
ускоро расписивање јавне набавке. Укупна вредност радова износиће 860 милиона динара, а радови ће трајати око
две године. Изградњом НГЦ1 створиће
се предуслови за повезивање ГЦ1, која
се налази у Радничкој улици, са НГЦ1.
Овај пројекат повезивања је такође готов. Након повезивања те две црпне станице, створиће се услови да се напусти
локација ГЦ1, док ће нова главна црпна
станица НГЦ1 комплетне отпадне воде
препумпавати на будуће централно постројење за прераду отпадних вода које
ће се налазити на сремској страни града - закључује Никица Ивић.

- Ускоро започињу радови на регенерацији бунара БХД6 и БХД8 на изворишту
Петроварадинска ада. Вредност ове инвестиције износи 12 милиона динара, а
радови ће допринети бољем црпљењу
сирове воде и обезбедиће веће количине воде за даљу прераду - објашњава
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Служба одржавања водоводне мреже

Служба одржавања водоводне мреже

ОБНОВА МЕХАНИЗАЦИЈЕ
КАО ПРИОРИТЕТ

Бојан Шимек, пословођа механизације
на ОВМ

Б

ез Службе одржавања водоводне
мреже (ОВМ) нема ни ЈКП-а „Водовод и канализација“, тим речима је за Билтен нашег предузећа
започео разговор Бојан Шимек,
пословођа механизације на ОВМ.
Ту службу тренутно покрива 13
људи, седам возача и шест багериста, а они су задужени за чак 19
возила. То су шест багера, пет цистерни, седам камиона (један за
превоз опасних материја и један с
„руком“) и миксер.
- Потребно је минимум 19 људи,
а овако неки радници задужују и
по пар возила. Због мањка људи
одређујемо приоритет шта ће се прво
урадити и свакако хаварије на водоводној мрежи имају предност. Кад
се хаваријама још дода одржавање
возила, превоз хлора, постављање
цистерни с пијаћом водом на разне
градске манифестације, испорука
воде за пиће трећим лицима или
фирмама по уплатама, прање улице после санације хаварије... није
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једноставно, али издржавамо. Сваки задатак решимо, искалкулишемо који начин је најбољи. Нема
проблема који је нерешив за нас,
све постижемо - рекао је Шимек.
Наше предузеће излази у сусрет и
другим градовима и местима кад
имају проблем с водом, па се пошаље цистерна с пијаћом водом. Такав случај је летос био с Тителом
кад мештани дуже времена нису
имали воде због хаварије. Служба механизације на ОВМ тренутно
располаже са пет цистерни. По две
од 11 и осам кубика и једна запремине шест кубика.
- Од маја до септембра има највише посла јер се тад одржава највише манифестација, а ми на свакој
учествујемо и постављамо цистерне
с пијаћом водом. У обзир треба узети и врели талас током лета кад су
цистерне постављене на улицама
Новог Сада да би се грађани освежили па је јасно да нам фали ових

возила. При том се вода у тим цистернама на улицама угреје па по потреби треба заменити воду. Само
једна цистерна је нова. На остале
четири зна бити проблем старост
камиона и пумпа на цистерни која
не може да изгура воду кад се, рецимо, пуне приватни базени и бунари, танкови на бродовима или
велики резервоари на концертним
бинама. Потребно је барем још пет
цистерни, али и људи који би задужили возила. Надамо се да ћемо
ускоро добити још једну цистерну
помоћу донације. У овом периоду
је и највише годишњих одмора, па
договором између себе постижемо
да посао не трпи због мањка радника - објаснио је наш саговорник.
Према речима Шимека, само кад
је температура ваздуха у дебелом
минусу и кад је снег, може се рећи
да имају мање посла, али тада се
јављају други изазови. Чишћење
снега, пуцање водомера, смрзавање хидраната и вентила на цистернама, па дезинфекција и онда се
мора брзо реаговати. За ову службу никад нема мира.
- Свега има на терену. Невероватно је да грађани на улици немају
разумевања према нама. То је свакодневница на коју смо огуглали.
Међутим, има и грађана који нас
понуде кафом. Све зависи од човека какав је и нема правила да
ли је реч о граду или приградском
насељу. Најбитније је да се не покида водоводна цев јер онда буде
хаос на све стране. Багериста треба да је искусан јер од њега зависи
и безбедност других људи. Свега
има под земљом, па и гасне инсталације на 20 центиметара. Буде и
ручног копања. Потребна нам је
монтажна гаража како возила не
би зими киснула, а надамо се и

модернизацији која је неопходна.
Увек је ова служба била у дефициту. Мора се наћи модел да се људи
задрже у предузећу - закључио је
Шимек.
Чесме за вреле дане
И овог лета, кад Сунце упекне,
наше предузеће ће изаћи у сусрет
Новосађанима и гостима града и
поставити славине на хидранте,
али и цистерне с пијаћом водом,
како би људи могли да се освеже на
тропским температурама. За разлику од ранијих година, овог пута
ће се на хидрантима направити
монтажна конструкција, па ће то
заправо бити јавне чесме. Тако ће
уместо славине, чесма бити приступачнија грађанима, практичнија за
коришћење, с једноставним системом пуштања воде, доступна и кућним љубмцима јер ће при земљи
имати слив, а и за око ће бити модернија, по угледу на светске градове. Верујемо да ће суграђани позитивно реаговати на ову новину, а
и апеловаћемо да се чесме не ломе
како се не би направила велика
штета нашем предузећу, али и другим Новосађанима зарад којих ће и
бити постављене.
Чесме ће бити монтиране на 12
локација: Булевар ослобођења 12,
Булевар ослобођења 76, Булевар
ослобођења 102, угао улица Новосадског сајма и Хајдук Вељкове,
Футошка улица 54, угао Улице Бате
Бркића и Булевара Јована Дучића,
поред Српског народног позоришта
код споменика балерини, испред
Градске куће, Змај Јовина улица
21, улазак у Дунавску улицу код
парка, испред Успенске цркве и на
Булевару Михајла Пупина испред
Новосадске банке.
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СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

Срђан Бајић, руководилац Сектора за
односе са јавношћу

У

наредним месецима биће пуштена у рад нова интернет презентација ЈКП-а „Водовод и канализација“. Прегледнија, садржајнија,
функционалнија, са сасвим новим
визуелним идентитетом, нова презентација пружиће могућност свим
посетиоцима, а пре свега грађанима Новог Сада и корисницима услуга ЈКП-а „Водовод и канализација“
да се информишу о свим активностима и понуди нашег предузећа.
Најзначајнија промена коју нова
интернет презентација доноси јесте
„online“ пријава кварова и хаварија
за кориснике услуга ЈКП-а „Водовод и канализација“, које се процесуирају у реалном времену. Биће
уведена и могућност електронског
плаћања рачуна, као и праћење
уплата преко профила корисника.

лизацију овог пројекта, кажу да је
нова интернет презентација садржајно конципирана спрам дугорочног аналитичког рада на више
хиљада писаних, електронских и
телефонских пријава грађана. У интернет презентацију имплементирале су се све опције потребне за
индивидуалну обраду сваке пристигле пријаве са циљем ка што бржем и ефекаснијем решавању.
Поред садржаја, најбитнија карактеристика сваке интернет презентације јесте прегледност и практичност у коришћењу. Имајући то
на уму креиран је један изузетно
практичан кориснички портал који,
поред задовољства корисника, доприноси општем квалитету услуга
ЈКП-а „Водовод и канализација“.

Унапређена у сваком смислу, нова
интернет презентација пружиће могућност корисницима да на једном
месту тачно и благовремено дођу
до свих сервисних информација. Од
планираних радова, искључења и
хаварија на мрежи, понуде комерцијалних услуга, до административних и промотивних активности
предузећа.

Било да желите да проверите стање
водомера, погледате цене услуга,
информишете се о сертификацији и
стандардима по којима ЈКП „Водовод и канализација“ свакодневно
снабдева пијаћом водом други по
величини град у земљи или желите
да пријавите квар или потрошњу,
нова интернет презентација ЈКП-а
„Водовод и канализација“ је право
место за то.

У Сектору за односе са јавношћу,
који је заслужан за успешну реа-

www.vikns.rs
Добродошли!
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КОРИСНИЧКИ СЕРВИС
РЕШАВА ПРОБЛЕМЕ ГРАЂАНА

Миленко Матовић, руководилац
Службе кориснички сервис

К

ориснички сервис основан је
2009. године и осимшљен је да
грађанима пружа информације
о дневним активностима Службе
одржавања водоводне мреже, услед
којих су наши потрошачи имали
прекиде у водоснабдевању. Поред
тога, служио је и да Служби одржавања водоводне мреже, путем
специјализованог програма, упути
налоге за рад. Ти налози су се упућивали на основу пријаве грађана
о цурењу на јавним површинама, у
шахтовима, пријавом слабог притиска или потпуног нестанка воде и
прослеђивали мониторинг екипи за
детекције цурења и хаварија.
- Кориснички сервис од самог почетка ради у две смене, с тим да је у
току развоја, увидом у број позива и
могућности реаговања осталих надлежних служби, радно време Корисничког сервиса измењено са првобитног 7–23 сата на 7–19 сати.
Такође, током времена су се и надлежности Корисничког сервиса
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проширивале - каже Миленко Матовић, руководилац Службе кориснички сервис.
Са просечним бројем од око 20.000
позива на годишњем нивоу и увидом у стање на терену, препознат је
значај пријема позива грађана као
и њихових пријава. Тако се 2013.
годнине Кориснички сервис модернизује и сели у нову просторију у
СПЦ „Војводина” односно Спенс.
Од тада, сви позиви се снимају, а
уводи се и имејл адреса kontakt.
centar@vikns.rs на којој се такође
примају све пријаве, притужбе и
похвале грађана које се односе на
било који домен пословања предузећа.
- Успешном међусекторском и међуслужбеном комуникацијом шири се
и спектар пријава грађана тако да
се потрошачима омогућава да позивом на бесплатан број 0800 333 021
пријаве и своју потрошњу воде, као
и нестанак сливничких решетки,

С циљем да се у наредном периоду унапреди целокупно пословање
предузећа, планира се унапређење софтвера, односно да се Кориснички сервис програмски повеже са службама функционалног и
хаваријског одржавања канализационе мреже. Такође, да се путем
новог веб-сајта примају пријаве о хаваријама на водоводној и канализационој мрежи, загушењу канализације, пријаве пражњења
септичких јама, као и пријаве о стању на водомеру.
поклопаца на шахтовима и хаварију на канализационој мрежи.
Осим тога, оператери Корисничког
сервиса дају прецизнија упутства
потрошачима како би што брже и
једноставније обавили своје послове који се односе на домен услуга
ЈКП-а „Водовод и канализација” објашњава Матовић.
Од краја 2016. године уведена је
важна новина у раду Корисничког
сервиса.
- Пријаве за пражњење септичких
јама примају се преко Корисничког
сервиса и на тај начин растерећују
се потрошачи који су до тада долазили да лично поднесу захтев у
нашим просторијама на СПЕНС-у.
Нови начин пријављивања довео
је до прегледнијег увида у број
пражњења септичких јама по адре-

си за протеклу годину - каже Матовић.
ВАЖАН И СТРЕСАН ПОСАО
ОПЕРАТЕРА КОЛ-ЦЕНТРА
Наше колеге из Кол-центра свакодневно примају бројне и веома
разнолике позиве корисника услуга ЈКП-а „Водовод и канализација“. Њихов посао је да пажљиво
саслушају сваки позив, пруже адекватан одговор и помогну у решавању проблема. Посао оператера у
Кол-центру уме да буде и врло
стресан јер нам се јављају и револтирани корисници са својим проблемима, а такви позиви често не
буду у баш пријатном тону.
- Корисници наших услуга који се
јављају Кол-центру очекују да им
пружимо адекватан одговор и ква-
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Безбедност и здравље на раду

ПРОЦЕНА РИЗИКА

литетну услугу, очекују љубазност
и брзо решење проблема због којих
нам се обраћају - каже Милутин
Паповић, оператер.

оператерка Сања Савић и додаје
да и на такве позиве одговарају
љубазно и саслушају сваког саговорника.

Наши оператери у Кол-центру се
врло често нађу у ситуацији и да
им се грађани обраћају не само са
питањима из оквира наше делатности.

Међу бројним позивима било је и
анегдота, различитих ситуација које у први мах нису деловале смешно, али и бројних похвала на рад
Кол-центра.

- Скоро сваког дана јаве нам се и
људи који имају потребу са неким
да поразговарају па нам причају
и о личним проблемима. Многи су
усамљени, немају са ким да поделе
своје бриге, па назову нас - каже

- Недавно ме је једна бака из Лединаца позвала на њену домаћу
супицу у знак захвалности на брзо
решеном проблему који је имала каже Соња Поснов, оператерка у
нашем Кол-центру.

Тања Пејановић, руководилац службе
ЗНР и ЗОП и Наташа Лалић, координатор
у служби

Р

ад Службе заштите на раду и
заштите од пожара огледа се у
настојању да се у оквиру предузећа у потпуности испоштују захтеви Законске регулативе која се
односи на безбедност и здравље на
раду и испуне захтеви стандарда
SRPS ISO 45001. Предузеће је сертификовано у складу са захтевима
стандарда SRPS OHSAS 18001, али
с обзиром на то да је стандард измењен, у наредном периоду акценат ће бити стављен на усаглашавање документације са захтевима
стандарда SRPS ISO 45001.
У разговору са Тањом Пејановић,
руководиоцем службе и Наташом
Лалић, координатором у служби,
сазнали смо да је у плану да се до
наредне интерне провере заврши
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преиспитивање и усаглашавање комплетне документације. У априлу
2018. године донето је ново издање
Акта о процени ризика на радном
месту и радној околини. Измене су
уследиле углавном због усклађивања са изменама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији послова, ревизије ризика на радним местима и кориговању термина који се односе на
личну заштитну опрему.
- Након измене Акта, као основног
и најважнијег документа, уследиће
доношење потпуно новог документа - Правилника о личној заштитној
опреми. У оквиру службе ажурно
се води свих 14 законских образаца
које налаже Правилник о евиденцијама у области безбедности и
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здравља на раду - наглашава Тања
Пејановић и додаје да су у сарадњи
са ИТ службом успели да реше и
проблем вођења евиденције о личном задужењу заштитне опреме,
које се води електронски и на крају
године штампа, верификује и архивира.
- Наиме, приликом пријема, односно премештања на било које радно
место, запослени мора да се упути
лицу за безбедност и здравље на
раду ради теоријског дела обуке
за рад на радном месту на које се
распоређује и где му се предочавају права и обавезе у складу са
Законом о безбедности и здрављу
на раду, ризици на радном месту на
које се распоређује, мере које се
предузимају и лична заштитна опрема. Сваки запослени има обавезу
да попуни и тест који представља
доказ пред инспекцијом да је прошао обуку. Практични део обуке
обавља се на радном месту, а води
је непосредни руководилац или искуснији запослени кога он одреди.
Доказ о завршеној обуци јесте правилно попуњен и потписан законски Образац 6 - наводи Пејановић.
У складу са изменама Закона о
безбедности и здрављу на раду,
послодавац је у обавези да сваке
године изврши проверу знања за-

16 | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Безбедност и здравље на раду

послених на радним местима са повећаним ризиком, а сваке четврте
године осталих радника.
- Запослени који се распоређују на
радно место са повећаним ризиком у обавези су да ураде претходни лекарски преглед и тек након
стручног мишљења да су способни
за рад на том радном месту, које
носи одређене ризике, могу почети
са радом – наводи Наташа Лалић
додајући да трошкове прегледа
сноси послодавац.
Такође, према њеним речима, нови
радници дужни су да након обуке
о противпожарној заштити полажу
тест код лица за заштиту од пожара, најкасније у року од 30 дана од
пријема у радни однос, а обавезна
провера знања врши се сваке треће
године. Поред претходних/периодичних лакрских прегледа и санитарних прегледа које Служба ЗНР
и ЗОП редовно организују у складу
са законским роковима, последњих
година се организују и необавезни
систематски прегледи за све запослене, а тренутно је актуелан уговор са Поликлиником СОНС.
Склопљен је уговор за набавку специјалне заштитне опреме и покренута Јавна набавка личне заштитне
опреме.

- Морам да нагласим да су количине личне заштитне опреме за
одређени проценат увећане из разлога што је, на захтев представника запослених, као и из разговора
са непосредним руководиоцима и
запосленима, уочено да теренским
радницима који су изложени лошијим условима рада треба, уместо
једног, дати два летња одела. Такође, редовно се врше прегледи
опреме за рад, испитивања опреме
под притиском, вентила сигурности и услова радне околине - каже
Лалић.
Када је реч о тренутним и неким
будућим плановима службе, оне
наводе да је у току израда Плана
заштите од удеса за Фабрику воде.
У мају су планирани офталмолошки прегледи свих запослених који
у складу са Актом подлежу овој врсти прегледа, а крајем маја и почетком јуна биће одржане обуке за
пружање прве помоћи за запослене
на радним местима са повећаним
ризиком. Након тога уследиће преглед ормарића са санитетским материјалом, приликом чега ће бити
ажурирани спискови лица која су
задужена за указивање прве помоћи и допуна. Такође, у току је
измена Обрасца увођења извођача

радова у предузеће, да би пружање
појединих услуга и извођење радова које није под надзором Сектора
инвестиција било под контролом.
- Предложено је да вршилац услуге или извођач радова достави
изјаву, на меморандуму, да су запослени које ће ангажовати приликом обављања послова у кругу
нашег предузећа прошли обуку за
безбедан рад. Потребно је да поседују ЛЗО прописану Актом тог
послодавца, имају потврду да су
здравствено способни за обављање
тих послова, а ако су са повећаним
ризиком имају и санитарни преглед
уколико улазе у зону санитарне
заштите и да је опрема за рад коју
ће користити исправна и прегледана - наглашава Наташа Лалић.
- Врло је важно споменути и то да
се ради на имплементацији новог
HR софтвера који би смањио време
које се губи на административне
послове у овиру службе и омогућио
транспарентност појединих података – нарочито када су у питању
обуке и лична заштитна опрема
као и могућност увида руководства
у било ком тренутку у све битне
податке из домена рада службе завршава Тања Пејановић.
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НОВИ САД МОЖЕ БИТИ
ПОНОСАН НА КВАЛИТЕТ
ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

Др Срђан Рончевић, професор
Природно-математичког факултета,
Департман зе хемију, биохемију и
заштиту животне средине

М

ало људи зна да на првом
месту воду користимо за одржавање хигијене и за друге
потребе у домаћинству, а најмање
за пиће. У ЈКП-у „Водовод и канализација” се са постојећим ресурсима
гледа да се постигне најбољи могући квалитет. А, да је новосадска
вода микробиолишки и хемијски исправна показују и редовне анализе
које се обављају. Према речима др
Срђана Рончевића, професора новосадског Природно-математичког
факултета, Департмана зе хемију,
биохемију и заштиту животне средине, у поређењу са окружењем,
Нови Сад може само да буде поносан на квалитет воде. Он потврђује
да је новосадска вода потпуно исправна за пиће баш из разлога што
је високо контролисана јер ЈКП
„Водовод и канализација“ има опремљену лабораторију која из сата
у сат води рачуна о квалитету воде,
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а ту су и екстерне анализе Института за јавно здравље Војводине.
- Проблем воде за пиће у већини
војвођанских насеља потиче од
тога што користе подземну воду са
већих дубина која садржи арсен,
гвожђе, манган и разне органске
материје што захтева скупу технологију прераде па мали градови немају пара за тако нешто. Нови Сад
има предност што користи воду из
инфлитрационе зоне Дунава која
се филтрира кроз обалу, долази до
рени бунара, није оптерећена високом минерализацијом и нема арсена. Кад таква сирова вода стигне
у рени бунар она је већ делимично пречишћена природним путем.
Затим, ту је Фабрика воде која је
дограђена најсавременијом технологијом озонизације и применом
активног угља. У случају и да дође
до појављивања значајније кон-

таминације Дунава и да обалска
филтрација не успе то загађење да
уклони у довољној мери, све токсичне материје ће бити елиминисане озонизацијом и адсорбцијом на
активном угљу. То је више баријерни приступ додатне заштите објаснио је професор Рончевић.
Да би тако остало и у будућности потребно је водити бригу
о извориштима воде?
Проблем са водоснабдевањем присутан је генерално свуда. Бунари
су прављени на разним локацијама
без свих потребних дозвола и сагласности, па и на земљи која није
припадала новосадском Водоводу.
Град би требало да пружи сву могућу подршку Водоводу, да се сво
земљиште у зони изворишта дà на
потпуно управљање предузећу, да
се откупи приватно земљиште или
понуди замена и да онда Водовод
контролише приступ извориштима.

Водоснабдевање је приоритет и
мора се постићи концензус свих,
као и да се изворишта потпуно
заштите. Требало би на локацијама
изворишта престати са пољопривредним активностима, а ако ЈКП
„Водовод и канализација“ не управља тим земљиштем то неће моћи
да се уради, односно ићи ће много
теже. Струка мора да се слуша.
Каква је пракса у европским
градовима развијених земаља?
Рецимо, Будимпешта има квалитетну воду, а њихово сентандрејско
извориште је са строгом контролом
приступа. У широј зони изворишта
пољопривредна
производња
је
контролисана, односно дозвољена
је само органска. Због тога, ратари од града добијају субвенције
јер имају мањи принос. Такође, без
инвестиција и унапређења нема
ни решења. Међутим, Нови Сад је
у поређењу са остатком Србије у
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бољој ситуацији. Предност је што
користимо изворишта која су у алувиону Дунава. Имамо изворишта са
обалском филтрацијом и то је тренутно једно од најбољих решења,
али морамо бити свесни да је санитација много важна.
Како Новосађанима објаснити
да је краткотрајно замућење
воде након радова на мрежи
уобичајено?
Када се десе радови на водоводној мрежи или промене притиска,
долази до краткотрајног замућења
услед испирања мреже и јасно је
да ту воду треба пустити да истече
и након тога може да се пије. Чак
су те ситуације мање опасне него
да увек имате на око дивну, лепу
воду, а да не знате шта се у њој
налази скривено и растворено. У
поменутим сутуацијама људи виде
да је дошло до замућења и знају
да привремено не треба да користе воду. Проблем је манган, јер га
има доста у подземљу па долази
до његовог растварања услед контакта подземне воде и земљишта.
Вредности мангана прописане правилником служе првенствено да би
се спречили органолептички проблеми. Што се тиче токсичности, те
вредности би смеле да буду и веће.
Током времена, мале количине
мангана формирају талог у мрежи,
тако да ви можете да испоручујете
воду у складу с правилником и да
вам опет дође до таложења мангана. Из фабрике за припрему воде
месецима може да излази перфектна вода, али ти депозити су се стварали деценијама уназад и могу да
се покрену првом приликом када
дође до промене притиска у мрежи.
Појава замућења не значи да тог
момента фабрика воде не ради добро, већ се то може сматрати историјском последицом.
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Како коментаришете чињеницу
да анализе показују да су утврђене вредности параметара
у новосадској води у складу са
дозвољеним?
Вода из новосадског водовода је
у потпуности у складу са Правилником и вредности параметара су
далеко испод граничних. Наша вода
има неутралну pH вредност, што
значи да се њеним уношењем у организам не ремети равнотежа минерала у нашем телу. Неки људи
уместо чесмоваче пију газирану
воду, међутим, никако не треба
то да раде јер тако штете себи из
разлога што стално у организам
уносе растворени угљен-диоксид.
Слично је и са тврдоћом у чесмовачи, која је такође умерена што
је најбоље за баланс у организму.
Нитрити и нитрати су опасни у води
јер указују на фекално загађење.
То је обично први сигнал за људе
који имају бунаре јер значи да је
дошло до продора воде из септичке
јаме. Нитрити су посебно опасни за
бебе јер се везују за црвена крвна зрнца, па тако хемоглобин не
може да преноси кисеоник и услед
већег уноса може да изазове смрт.
Кад је реч о гвожђу, продавци кућних апарата често варају грађане.
Они користе гвоздене електроде,
стављају их у чесмовачу која, наравно, има одређену проводљивост
и изазивају електролизу. Тако долази до разлагања гвожђа са електрода, а не из чесмоваче и дешава
се замућење воде. Кућни апарати
код нас нису нормативно регулисани на тржишту. Исти уређаји се
продају за сва насеља, а третира се
вода различитог квалитета. Уколико не одржавате те апарате на правилан начин можете додатно контаминирати воду која је из славине
дошла исправна.
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Да ли се слажете да једино хлор
може да гарантује исправност
воде до крајњих корисника?
Постоје и друга средства за дезинфекцију али не могу да гарантују
да ће та исправност бити остварена
до крајњих корисника. Хлор остаје
присутан у води јер обезбеђује резидуално дејство, а постављају се
и додатне хлорне станице. Познато
је да хлор може да реагује са материјама из воде и да гради неке
штетне нуспродукте, али се зато из
воде технолошким процесом уклањају све те материје. Анализама се
стално и строго контролише потенцијал формирања једињења која
могу бити штетна за грађане. Хлор
мора бити у води јер је дезинфекција приоритет као што је приоритет микробиолошки квалитет воде у
односу на хемијски. Микробиолошка неисправност се одмах манифестује у виду проблема са дигестивним трактом, док хемијска кроз
појаву неких болести након дуготрајног уноса ниских концентрација токсичних материја. Светска
здравствена организација одредила је параметре квалитета воде на
основу ризика од обољења. Према
легислативи ЕУ, а и код нас, прописане вредности су дефинисане
према ризику да ће 1 од 1.000.000
људи преминути због воде, иако је
она у складу са прописаним квалитетом, ако 70 година пије две литре
воде дневно. То је прихваћени ризик за који људи треба да знају као
што знају колико људи страда у саобраћајним несрећама па се сваки
дан возе аутомобилима или јавним
превозом. Причамо о води, а заборављамо на друге ризике, као што
су храна, ваздух, стрес… То никако
не значи да треба забранити хлорисање јер ће онда настати још већи
проблеми у виду појаве фекалних
бактерија и вируса у води што би
изазвало страшне последице.

Може се рећи да је новосадска
вода микробиолишки исправна,
што значи да је дезинфекција
добро урађена, а дистрибутивни
систем добар?
Ако кренемо редом, од изворишта,
први корак јесте његова заштита – сви морају дати пуну подршку
Водоводу тако да се активности у
зони заштите морају строго контролисати. Нови Сад је доградио Фабрику воде са најсавременијом технологијом чиме ће се квалитет воде
унапредити и обезбедити заштита у
ситуацији евентуалног погоршања
квалитета сирове воде. Такође, Водовод мора имати под контролом
цео сопствени систем. Добро је што
за овај број становника можемо да
обезбедимо адекватну лабораторију
која то може да прати и испоштује
мере контроле. Неопходно је обезбедити воду свима јер се тако обезбеђује здравље. Неисправна вода и
контакт људи који пију неисправну
воду са другима може изазвати
епидемију.
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СЕДАМ ГОДИНА
ДЕЧИЈЕГ ОСМЕХА

Д

а се друштвена одговорност и
добра намера препознају, пример су наше колегинице из Сектора „Односи са јавношћу“ које већ
годинама представљају ЈКП „Водовод и канализација“ у позитивном
светлу. Александра Дејановић и Марина Марчетић вредно обилазе све
основне школе које се налазе на
нашој дистрибутивној мрежи учећи
малишане како функционише прерада и дистрибуција воде у Новом
Саду. Пројекат је прилагођен деци
нижег узраста и на веома забаван
начин упознаје их са значајем воде
у еколошком и здравственом смислу.

- Овакав вид интеракције подиже
свест о томе да вода није непресушан извор, да је велика срећа имати
радосно одрастање и лагодан живот
у смислу основних људских потреба
као што је пијаћа вода из чесме.
Штедња и заштита од загађења је
оно што заокружује едукацију, а
потврда о томе колико је пројекат
добро осмишљен јесте чињеница
да нам се школе из године у годину

изнова јављају са жељом
да наставимо сарадњу и
са новим генерацијама рекла је Марина Марчетић, руководилац Службе „Спољни односи“.
Врата предузећа отворена су и за посете малишана фабрици воде, где
поред едукативног предавања имају прилику да
на лицу места виде како
изгледа процес аерације и филтрације. Како
наводе, посебна радост је
када деца наших запослених дођу
са својим другарима из школе и са
поносом виде и покажу радно место
својих родитеља.

Колегинице из Сектора „Односи са јавношћу“ најављују да
им је плану да у што
скоријем периоду организују акцију „На
послу мог родитеља“
где би радо угостиле
све малишане наших
радника и показале им
чиме се то бави предузеће у којем раде њихови родитељи.
- Не пропуштамо прилику да се испред предузећа појавимо на свим градским
догађајима на којима постоји потреба за свежом водом, па нас учесници увек могу очекивати на спортским, дечијим и еколошким скуповима - изјавиле су за интерне новине Александра Дејановић и Марина
Марчетић.

- Невероватно је колико су деца
одушевљена самом идејом да им у
госте долазе људи који нису из просвете. Спремне смо да им на потпуно нов начин предавања објаснимо
неке стручне ствари које су их одувек интересовале и, коначно, дамо
одговор на питање откуд вода у
њиховим славинама. Свесни смо да
већ живимо на кредит планете
Земље али искрено верујемо да на
овакав начин можемо продужити
добро здравље и век нашег друштва - изјавила је Александра Дејановић, координатор Сектора за односе са јавношћу.
Како наводе, размена енергије са
децом је предивна као и питања која
они постављају. Деца су изузетно
заинтересована и паметна и велика
је срећа што се прича реализује већ
годинама на обострано задовољство.
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„HR”
СОФТВЕР

њиховој служби и како би што тачније и прецизније могли да управљају подацима.
- До сада је свака служба имала
сопствени систем уношења и управљања подацима, а сада ће све то
бити обједињено помоћу ове мрежне апликације и омогућити ефикасније управљање HR подацима и
процесима на једном месту - наглашава Мирко Грујичић, координатор
за унос података у HR апликацију.
Према његовим речима апликација
ће покрити све потребе у вези са
евиденцијом предузећа, организационим јединицама, запосленима,
укључујући картон запослених,
кретањем у служби, образовањем,
радним стажом, одсуствима, обукама итд.

Мирко Грујичић, главни координатор
радне групе

У

складу са све бржим развојем
информационих технологија и
различитих иновација и модернизација у овој области, ЈКП „Водовод и канализација“ одлучило је
да ове године имплементира HR
софтвер који ће функционисати на
нивоу целе фирме и омогућити да
се брже и ефикасније спроводи интерна комуникација између различитих сектора и служби, као и да
се уштеди време и ангажовање у
управљању људским ресурсима.
Како би процес коришћења апликације започео, организована је
четвородневна стручна обука за
запослене, њих 17, који ће радити
на уносу и ажурирању података.
Запослени који су прошли обуку су
Владимир Јокић, Александар Милошевић, Ивана Стефановић, Урош
Лазић, Јован Илић, Ђорђе Ђукић,

24 | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Важно је напоменути да ово софтверско решење има следеће функције управљања људским капиталом, а то су:

•

Подршка у планирању и стандардизацији унутрашње организације и систематизације радних места
Слободан Лазић, Жељко Груловић,
Тамара Сакач, Беба Митрић, Чедо
Милановић, Наташа Иванишевић,
Сања Драгојевић, Зорица Исаков,
Стеван Радукин, Јелена Павков и
Нинослава Пантелин, а обуку је
водила Бранислава Костић, консултант за софтвере у београдској компанији „Tim Systems“, док је Мирко Грујичић био главни координатор радне групе. Полазници су у
току обуке дали одређена решења
како би се апликација прилагодила

• Ефикасније распоређивање и коришћење кадровског потенцијала

•

Јединствен приступ подацима о
кадровима

• Ефикасније прикупљање података
путем интерних и јавних конкурса

•

Подршка у планирању и одлучивању о потребама за лиценцама, сертификатима, континуираном
школовању и усавршавању кадрова

•

Праћење и планирање радних
циљева у смислу оцењивања и развоја каријере запослених

•

Аутоматизовано генерисање решења, потврда и других аката из
области рада

• Појачана расположивост кадровског потенцијала за пројектно управљање организацијом и трошковима.
Према речима Мирка Грујичића,
апликација за управљање кадровима довешће до рационалног управљања и једноставне администрације и регистрације свих законом прописаних информација о
запосленим лицима.
- Имаћемо аутоматски генерисане
спискове радњи одређеног типа,
излистане према задатим параметрима, унос података ће бити аутоматизован и самим тим олакшан
и убрзан, као и јединствен за све
модуле - завршава Мирко Грујичић.
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КАДА ИНСПИРАТИВАН ХОБИ
ПРЕРАСТЕ У БИЗНИС

едно од препознатљивијих лица у
ЈКП-у „Водовод и канализација“ свакако је наша портпаролка Борислава Пејановић. Иако смо навикли да је
најчешће виђамо на малим екранима,
Пејановићева већ неко време успешно
развија и свој хоби. Наша млада колегиница покренула је свој бренд под називом „Urban Shit“, а у питању је израда
уникатних мајица које у већини случајева сама осликава.

се хоби претворио у бизнис. Трудим се
да свака мајица има свој печат али и да
пошаље поруку оног који је носи. Успела сам да направим више од 200 мајица
и, како волим да кажем, све су оне нашле своје уточиште (смех).

Колико дуго се бавите тим хобијем?

Реакције су готово увек позитивне и то је
оно што овај посао, тј. хоби чини још занимљивијим. Истина је да често користим лик Путина, Мерилин Монро... али
ту су и неизоставне лобање са цвећем
које су велики хит свуда у свету. Свака од тих мајица је посебна и свака је
рађена са много љубави, а управо то је
оно што их чини уникатним и посебним.
Људи на њих одлично реагују и то ми
даје подстрек да наставим иако је овај

Сликање је одувек било мој хоби иако
сам га пар година уназад запустила. Недавно сам се поново активирала из разлога што ми то даје енергију и представља неку врсту бега из реалности. Тако
је рођена идеја да осликавам мајице.
Почела сам да користим посебне боје
за текстил, инспирација је расла, бирала сам и разне апликације и буквално
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мајици. Резултат скоро увек буде одличан. У неким тешким животним моментима овај хоби је био бег од реалности
и захваљујући ангажману успела сам да
каналишем енергију у нешто позитивно.
Све ми то доноси задовољство и због
тога сам испуњена и срећна.

Колико времена је потребно да се направи једна мајица?

Шта би поручила онима који желе и
сами да се отисну и покрену свој бизнис?

Па све зависи од момента инспирације,
али оптимално време је два до три
сата. Сваки детаљ је осмишљен са пуно
пажње и љубави. Научила сам доста и
о самом процесу креирања и трудим се
да сваки производ буде што квалитетнији и постојанији. То је развојни пут као
и сваки други и изискује много времена
и енергије, а захтева и велику посвећеност. Често пустим машти на вољу и
поиграм се са бојама, али и ликом на

Борислава Пејановић, портпарол
ЈКП-а „Водовод и канализација“

Ј

излет у свет моде и дизајна, и даље,
више на нивоу хобија. Никада се нисам проналазила у том свету нити ме је
посебно занимао стога не пратим лудо
трендове већ моја инспирација креће
из мог унутрашњег света. То је свет који
овим путем делим са другима.

Свако од нас има неки хоби који је или
занемарио или се плаши да га развије у
нешто озбиљније. За покретање сваког
бизниса најважније је поверење у самог
себе, као и то да се усудиш да направиш тај први корак. Све даље одвија се
само од себе. Не треба одмах очекивати огромне разултате, већ уживати јер
радиш оно што те чини срећним, а тај
моменат среће не сме се занемарити.

Често правиш мајице са различитим
ликовима из сфере музике, филма
али и политике. Какве су реакције
људи?
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БЕОГРАДСКА ШУМА

Р

имски водовод је једна од
најчуднијих грађевина у историји Београда, а направљен је у време четврте Флавијеве легије како би спровео воду
од Мокролушких извора до данашњег Калемегдана, односно
ондашњег Каструма – римског
војног утврђења. Када су 1521.
године Турци први пут отели Београд од хришћана, затекли су
водовод који беспрекорно ради.
Како су у Истанбулу имали Кон-

стантинов водовод, грађен на
истим римским, односно византијским принципима, одвели су
већи број Београђана у Истанбул
и тамо их настанили у део града који се звао Београд махала,
а задатак им је био да брину о
тамошњем водоводу. И данас је
једно од најлепших излетишта
Истанбула Београдска шума,
названа управо по нашим прецима који су насилно насељени
у тај град.
Рушевине цркве Светог Ђорђа у Београдској шуми; фото: Википедија

Прича о Београдској шуми и
својим именом нас враћа у далеку 1521. годину, у време након што је пао дотад неосвојиви
бели град – Београд. Освајач,
нико други до млађани Сулејман
II Законодавац, тада је имао 26
година и био поносан на свој
први поход. Београд је пао 28.
августа 1521.

Аквадукт близу Београдске шуме (тур. Belgrad Ormanı),
рад италијанског сликара немачког порекла Луиђија Мајера (Luigi Mayer, 1755–1803)
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Београд тада није био српски,
али су га Срби бранили. Према
списима који указују да је тамо
било Срба стоји и један који
тврди да је исељавање Срба из
Београда почело по освајању,
негде око 10. септембра. Према
дозволи султана, они су са собом
понели и своје светиње: мошти
Свете Петке, икону Богородице

и мошти царице Теофане. Наводно, број расељених Срба није
био мали, а тадашњи патријарх
је те светиње откупио од њих
пошто је султан запретио да ће
их уништити.
Легенда која се препричава у
Турској и није баш легенда јер
има своје историјске изворе
који потврђују да је Сулејман
довео Србе у Истанбул да би му
одржавали византијски водовод
који је град снабдевао пијаћом
водом. То је учинио јер је у Београду видео сличан систем који
је радио без грешке.
Извори кажу да су Срби из Београда, доведени као робље код
Сулејмана Величанственог, имали
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бројне бенефиције. Сем одржавања водовода, бавили су се и
изградњом.
Срби су населили шуму и шума
је добила ново име – Београдска
шума или “Belgrad Ormani”. У
том делу шуме био је забрањен
лов, као и сеча дрвећа, а ако би
се неко оглушио о забрану платио би главом. Срби су били чувари девет истанбулских извора
пијаће воде у делу града названом Белиград.

Срби су ту живели све до краја
19. века и појаве куге. Због опаке болести били су присиљени да
се преселе јер је вода била легло
заразе. То је био крај београдских насеобина у Истанбулу.
Аквадукт који су Срби из Београдске шуме одржавали и дан
данас постоји, као и шест хектара шуме. Од 1956. године преуређена је и отворена за посете
грађана ради пикника и одмора
у природи.
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