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П

очетком фебруара 2018. године Европска комисија усвојила је предлог измене Упутства о пијаћој води.
Нови прописи одобрени су на захтев иницијативе европских грађана
„Право на воду“ (Right2Water), који су
саставили листу обавеза у складу са
тим захтевом. Јасно формулисани прописи обавезују земље ЕУ (као и земље
у развоју) да се унапреди приступ води
за пиће, боље информишу грађани о
квалитету воде, у овом случају оне из
водовода, насупрот флашираној води.
Слободно можемо рећи да се Европска унија одриче флаширане воде у
корист „чесмоваче“. Разлози су бројни,
а непобитно најзначајнији разлог је да
се избегне еколошка катастрофа која,
између осталог, прети и од пластичне
амбалаже.

Упутства о пијаћој води и унапређење
приступа води за пиће из водовода
ЈКП-у „Водовод и канализација“ нису
страна, напротив, наше предузеће и
руководећи кадар неколико година уназад ради на промовисању употребе
„чесмоваче“. Међутим, систематско унапређење ових настојања донекле је
било ограничено, све док се нису стекли услови за шире и обухватније деловање.
Конзистентнa и динамичнијa акција
уследила је одмах по преношењу надлежности и то на основу Одлуке о
уређењу Града Новог Сада (Сл. лист
Града Новог Сада бр. 67/ 2017.) која у
члану 39. каже да Јавне чесме и бунаре
на јавној површини поставља и одржава ЈКП „Водовод и канализација“ Нови
Сад. Јавне чесме које су до ступања
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на снагу Одлуке биле у надлежности
Градске управе за комуналне послове
још нису, заједно са пројектно техничком документацијом, предате нашем
предузећу на управљање и одржавање.
У току је поступак примопредаје по захтеву ЈКП-а „Водовод и канализација“
како би се формирао катастар чесми
и јавних бунара. Тек након тога наше
предузеће може спровести дефектажу
кварова и све потребне радње како би
јавне чесме и бунари (садржани у будућем катастру) били у функцији.

Град добија 12 јавних чесми

Сандра Трифуновић, помоћница директора за односе са јавношћу je, након подробне елаборације идеје како
системски приступити и интегрисати
пројекат јавног приступа бесплатној питкој води, поднела евалуацију пројекта
менаџменту предузећа. Уз неопходно
одобрење руководећег кадра приступило се, као и сваког лета, постављању
чесми на хидранте. Током претходних
година поставаљале су се славине на
хидранте, али и цистерне са пијаћом
водом.
Међутим, за разлику од ранијих година
овог пута се приступило пилот пројекту,
односно, постављању нових чесми монтажне конструкције и савременог изгледа који може да се пореди са светским
стандардима. Чесме нису пријемчиве
само естетски већ Нови Сад, пре свега,
добија функционалне јавне чесме.
Нове чесме су посебно обликоване да
задовоље све савремене стандарде и
убудуће допринесу препознатљивости
Новог Сада. Визуелни и функционални утисак је јединствен, док је њихова
практичност још једна од одлика. Будући да су пројектоване на неколико
нивоа, лако су доступне за све узрасте,
за особе с инвалидитетом, као и животиње. Практичне су за коришћење, с
једноставним системом пуштања воде,
могућношћу пуњења флашица и модерне, по угледу на светске градове.
Постављањем нових чесми људима
се сваког момента омогућује утољење
жеђи, што и јесте циљ наше иницијативе - да се афирмише вода као јавно
добро и понуди мрежа јавних чесми као
нови новосадски бренд. Нове јавне чесме могу да се користе и као туристичка
погодност.

Душан Златковић и Жарко Ћулум
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чесми шаље се порука да је вода природно добро и мора бити доступно свима.

агилност и ревносном односу према задатку.

Јавне чесме су монтиране на 12 локација: Булевар ослобођења 12, угао Улице Максима Горког и Кеја жртава рације,
Булевар ослобођења 102, угао улица
Новосадског сајма и Хајдук Вељкове,
Футошка улица 54, угао Улице Бате Бркића и Булевара Јована Дучића, поред
„Аполо“ центра код споменика балерини Марини Олењиној, испред Градске
куће, Змај Јовина улица 21, улазак у
Дунавску улицу код парка, код Успенске цркве и код Скупштине града Новог
Сада. Реализацију и монтирање чесми
су савесно и прецизно поставиле колеге
из Службе „Одржавање водоводне мреже“, Марко Добранић, Бранислав Лазић,
Душан Златковић и Жарко Ћулум, без
којих акција није могла бити адекватно спроведена. Захваљујемо њиховој

Постављање наведених чесми је само
почетак остварења дугорочнијег плана
који за циљ има подизање стандарда
које спроводи наше предузеће у сарадњи са локалном самоуправом.
Стога да, Нови Сад јесте урбана средина која тежи светским стандардима, али
ово није флоскула којом се размећемо
већ чињеница којој стремимо. ЈКП
„Водовод и канализација“, на челу са
менаџментом, препознаје иновативне
идеје квалитетног садржаја, перманентно их прати и спроводи. Неретко прави
и пионирске кораке као што је промовисање пијаће воде у циљу освешћивања наших суграђана у пројектима
који су претходили. Значај спроведене
идеје огледа се и у медијској пропраћености, као и позитивним реакцијама наших суграђана.

Према речима Сандре Трифуновић,
јавни приступ бесплатној питкој води
представља комунални минимум, савремени стандард у развијеном свету,
али и део новосадске урбане традиције.
Чесме нису само украс града, већ нас
подсећају да се у Новом Саду пије квалитетна, хемијски и биолошки исправна
вода, што јесте предност Новог Сада у
односу на друге градове. Постављањем
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РАД НОВОСАДСКОГ
„ВОДОВОДА“ СВЕТАО
ПРИМЕР У СРБИЈИ

У

дружења „Одрасти здраво“ и „Инжињери заштите животне средине“
организовали су у Културном центру
Новог Сада трибину под називом „Какву
воду пијемо“. Ова тема наишла је на велико интересовање грађана, а о значају
и исправности воде причали су Зоран
Бојовић, помоћник директора за контролу квалитета ЈКП-а „Водовод и канализација“, др Срђан Рончевић, професор Природно-математичког факултета
Универзитета у Новом Саду и проф. др
Сања Бијеловић, начелница Центра за
хигијену и хуману екологију Института
за јавно здравље Војводине.
- У поређењу с окружењем, Нови Сад
је поносан на квалитет воде, која је 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 воду - нагласио је Бојовић.
- Дневно се контролише петнаестак параметара, од којих се најчешће проверава концентрација хлора у води, што
се чини аутоматски на сваких 20 секунди, док се сваких сат времена обавља
лабораторијска анализа. На месечном
нивоу обради се око 3.500 узорака, што
је више од прописаног минимума и врло
смо поносни на ту чињеницу. Сертификатом о акредитацији потврђено је да
наша лабораторија задовољава захтеве стандарда SRPS ISO 17025:2006, те
да је компетентна за обављање послова
испитивања воде за пиће. То значи да
опрема, кадрови и методе испитивања
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шаље се у систем ка потрошачима,
чиме је заштита максимално повећана. Треба знати да су подземне воде у
Новом Саду једне од најквалитетнијих у
Војводини и да је вода најчешће контролисани производ - истакао је Бојовић.
Према речима Сање Бијеловић, Институт за јавно здравље Војводине обавља
екстерни мониторинг и контролише готов производ, односно воду која долази
до потрошача. Како је рекла, дневно се
контролише 18 узорака, што је годишње
више од 6.000 испитивања и у више
од 99 одсто случајева вода за пиће је
здравствено исправна.
- Одговорно тврдим да у води ниједног тренутка није повећана концентрација било ког метала или органске
материје и да је вода коју пијемо из
чесме исправна.

Зоран Бојовић, помоћник директора за контролу квалитета

које поседује и користи наша лабораторија задовољавају највише националне
и међународне стандарде, тако да Новосађани могу да имају поверења у резултате испитивања. Вода се испитује
од изворишта до крајњих корисника, па
се чак контролишу и подземне воде. При
том, одличну сарадњу имамо с Институтом за јавно здравље Војводине и ПМФом. Нови Сад користи три изворишта, с
тим што „Штранд“ није у функцији, али
очекујемо да ће се у наредном периоду вратити у погон. Не постоји разлика у
кавлитету водe, у било којем делу дистрибутивне мреже. Подсетио бих да је
2016. године почео рад нових блокова
у Фабрици воде „Штранд“ што представља историјску прекретницу у развоју
комуналног система града. Нова линија
воде у технолошкој пумпној станици воду
преусмерава на озонски блок, где се
обавља дезинфекција и разграђују сва
хемијска и биолошка једињења, а на
гау-филтерима се помоћу активног угља
све апсорбује и тако пречишћена вода

- Становништво мора да научи да користи воду и да после одмора испусте
воду из славине да истече неко време,
да чисте каменац с мрежице на славини, да власници стамбених објеката
одржавају локални систем... “Водовод“
неће бити одговоран за те ствари, већ
грађани. Нови Сад је светао пример у
Србији када је реч о раду ЈКП-а „Водовод и канализација“ и контроли квалитета. Новосађани нису свесни богатства
што имају исправну воду из славине.
Такође, људи морају знати разлику између јавних бунара и јавних чесми.
Јавне чесме су прикључене на градску мрежу и вода је исправна, док је
за бунаре већ друга прича. На нашем
сајту www.izjzv.org.rs увек можете да
погледате мапу бунара и проверите где
је исправна вода. Жуту боју води даје
гвожђе, а црну манган и те количине
којих има у води не утичу на здравље
људи. Све је ствар културе. Да ли ћемо
веровати науци или причама „рекла-казала“ - објаснила је Сања Бијеловић.
Професор Рончевић сматра да проблем
воде за пиће у већини војвођанских на-

сеља потиче од тога што користе подземну воду с већих дубина која садржи
арсен, гвожђе, манган и разне органске
материје, што захтева скупу технологију
прераде, па мали градови немају средстава за тако нешто.
- Нови Сад има предност што користи
воду из инфилтрационе зоне Дунава.
Она се филтрира кроз обалу, долази до
рени бунара, није оптерећена високом
минерализацијом и нема арсена. Када
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. Дистрибутивни
систем је добар, па је вода свуда истог
квалитета. Деведесетих година прошлог
века изгубили смо корак с обнављањем
мреже јер би годишње требало реконструисати пет одсто од укупне дужине
система. Град би требао да пружи сву
могућу подршку „Водоводу“, да се сво
земљиште у зони изворишта да 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
консензус свих како би изворишта могла
потпуно да се заштите. Неопходно је да
се на локацијама на којима се налазе
изворишта престане са пољопривредним радовима и другим активностима.
Струка мора да се слуша, да би исправну воду имале и генерације после
нас - закључио је професор Рончевић.
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IFAT 2018 – ВИШЕ ОД САЈМА

Представници ЈКП-а „Водовод и канализација″ на сајму у Минхену

IFAT је водећи светски сајам водопривреде, канализације, отпада, управљања
сировинамa и центар на којем посетиоци могу пронаћи решења за коришћење
водених ресурса. IFAT представља више
од сајма, јер је то место сусрета свих
оних који се на било који начин баве
водом, канализацијом и отпадом. Tо је
место на којем се могу видети најсавременије технологије и опрема, место на
којем се одржавају семинари и презентације.

Све релевантне компаније представљају своје најновије производе и услуге на
овом Сајму и припремају се да понуде
најбоље посетиоцима, којих је ове године било више од 140 000 из чак 160
земаља света.

Због свега тога важно је што су на сајму
IFAT у Минхену боравиле наше колеге
из Сектора канализације, којима су нове информације и увид у развој ове области у свету, важни у свакодневном
раду.
На Сајму у Минхену били су Јован Шућов, руководилац Сектора канализација; Драган Јокановић, главни инжењер Сектора канализација; Немања Вујичић, руководилац Службе хаваријског
одржавања канализационе мреже и
Бранко Церовић, руководилац Службе
машинског одржавања канализационе
мреже. За све њих посета Сајму била је
важно искуство и прилика да виде новитете у области којом се баве.
- Сајам IFAT је водећи сајам из области
еколошких и водних технологија, има
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веома високу међународну присутност
и импресиван број излагача и посетилаца. Колико је то велик и важан сајам, говори податак да је ове године било више
од 3300 излагача и то из 58 земаља
света. Практично је немогуће посетити
све штандове и излагаче и ми смо се
због тога сконцентрисали да видимо
оне презентације које су важне за наш
свакодневни посао - каже Јован Шућов,
руководилац Сектора канализација.

- Свако ко на било који начин нешто
представља у области водовода и канализације, тај се тамо презентује. Не
само компаније из Немачке, него из целог света, из Америке, Азије, Европе,
сви су присутни. Нас је, овог пута, највише интересовало да видимо перионицу
возила за Сектор канализације, која је
иначе планирана за набавку у нашем
Плану и програму пословања и надамо
се да ћемо је ускоро користити. То је,
заправо, опрема у коју ће се празнити
возила канализације. Погледали смо
такве производе многих произвођача,
сагледали смо какве су све могућности
у том сегменту наше делатности и отклонили све недоумице о раду перионице - објашњава Јован Шућов.

све веће индустријализације и експлоатације ресурса све више повећава и
захтева акцију. Практичне живе демонстрације на отвореном простору биле су
посебно важна понуда сајма - каже Драган Јокановић, главни инжењер Сектора канализација.
Понуду сајма IFAT 2018 на 360 000 м2
чине компаније из области производње
и дистрибуције воде, потом из области
канализације и отпадних вода, рециклаже смећа, изградње постројења за обраду воде и отпадних вода, производње
енергије из отпада итд.
- Осим тога што смо погледали понуде
произвођача перионица за сектор канализације, посетили смо и штандове
произвођача пумпи за канализацију, да
видимо новитете, нове системе рада
пумпи под притиском - каже Бранко Церовић, руководилац Службе машинског
одржавања канализационе мреже.

Излагачи из целог света на IFAT-у представљају своје стратегије и решења, производе и пионирске иновације за одрживо управљање ресурсима.

Импресивни IFAT 2018 понудио је и опсежан програм пропратних догађаја као
што је демонстрација рециклирања аутомобила, стручна такмичења, презентацију аутомобила на струју и бројне панел дискусије и предавања стручњака.

- Модерне еколошке технологије су у првом плану, с обзиром на то да се терет

- На IFAT-у своје производе презентују
највеће и најпознатије компаније на све-
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Пројектовање и изградња

ЈЕДАН ОД НАЈСТАРИЈИХ
ЦЕВОВОДА У СИСТЕМУ

ту, али тамо долазе и бројне мање фирме, које имају веома квалитетну понуду.
Видели смо бројне новитете и могућности у области савременог приступа
канализационим системима - кажe Немања Вујичић и додаје да је ово идеално место за размену најновијих пословних информација.
На овом важном и великом Сајму представљени су бројни новитети у области
опреме и знања у вођењу система, из
целог света.
- Када се упореде опрема и начин рада
у свету и код нас, можемо рећи да не
заостајемо много. Наравно да се увек
може и треба улагати више у развој
система и начине рада. Могао бих рећи
да смо ми за оцену 7-8 када би се поредили на скали до 10 са осталим светом. Када бисмо се поредили са таквим
предузећима у Србији, можемо рећи да

Мирослав Јелечанин, руководилац
Службе производње и дистрибуције воде

смо међу најбољима, у самом врху закључује Јован Шућов.
IFAT у Минхену одржава се сваке друге године и непрестано се развија од
свог настанка давне 1966. године. Све
велике компаније из области тог сајма,
већ се припремају за следећи који ће се
одржати 2020. године.

А

ко се осврнемо мало на историју
ЈКП-а „Водовод и канализација“
можемо рећи да је Стара филтер
станица направљена и пуштена у рад
1965. године, што значи да је у систему
већ 53 године.

О детаљима пројекта, као и неким појединостима у вези са њим, за овај број
интерних новина разговарали смо са
Мирославом Јелечанином, руководиоцем Службе „Производња и дистрибуција воде“.

Цевовод ДН 800 који је тема ове приче
датира такође из тог периода, а повезује
Стару филтер станицу са Резервоаром
питке воде Штранд (по старом режиму
рада) или Стару филтер станицу и Технолошку пумпну станицу (у новом режиму рада) од како је пуштен у систем дограђени део фабрике воде 2016. године.

Према његовим речима, у питању је
врло комплексан посао, с обзиром на
то да се цевовод налази у тунелу – ходнику ширине свега 1,1 м испод Старе
филтер станице и да има просторну
кривину. Дужина челичног цевовода
који треба да се замени је 19,7 метара.

Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење, за реконструкцију цевовода ДН 800 у оквиру Старе филтер
станице у завршној је фази, након чега
следи обезбеђивање средстава за извођење радова. План је да радови започну у првој половини 2019. године.
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- Прва санација наведеног цевовода
извршена је у новембру 2003. године и
то методом унутрашње цевне поставе,
тзв. чарапе, приликом које се цевовод
машински чистио изнутра, млазницама
под високим притиском воде, а потом
обложио неком врстом полиестерског
материјала. У то време то је била једи-
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на варијанта санације овог цевовода и
ево издржала је неких 15-ак година. Будућим пројектом предвиђено је да нови
цевовод буде од нерђајућег челика, што
нам даје одређену гаранцију и сигурност за дужи временски период - истиче
Мирослав Јелечанин.
Као што је већ речено, посао је врло
захтеван и условљен је још неким радовима на локалитету Штранд, а овом
приликом их је важно споменути. У питању су радови на Великом шахту цевних веза чије је пројектовање такође у
завршној фази.
- Оно што нас очекује од радова у Великом шахту цевних веза је следеће:
• Изградња још једног цевовода ДН 800
који треба да повеже Стари резервоар

12 | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Пројектовање и изградња

Штранд са усисним резервоаром Пумпне станице Штранд
• Изградња преливног шахта Старог резервоара Штранд
• Изградња два шахта за постојеће мераче протока ДН 800 из Нове и Старе
филтер станице
• Повезивање инсталационим каналом
Великог шахта цевних веза са Сувом
комором Старог резервоара Штранд, за
радове на измештању гасних и вакуумских инсталација на гасном хлорисању
и на инсталацијама натријумхипохлорита, за које већ имамо склопљене уговоре, а који су тренутно стопирани

За сво време трајања радова Стара
филтер станица ће бити повезана бајпас-цевоводом са резервоаром испод
Нове филтер станице, тако да се не
очекују проблеми у прерадном капацитету и водоснабдевању грађана Новог
Сада и приградских насеља - завршава
Јелечанин.
Као што видимо, радови на реконструкцији цевовода ДН 800 у оквиру Старе
филтер станице и радови на Великом
шахту цевних веза морају се изводити
истовремено, што нас очекује у наредној години, а све то ће довести до стабилнијег система водоснабдевања. Самим
тим и Стара потисна станица Штранд,
која није у функцији већ четири године,
постаће златна резерва у дистрибутивном систему.

• Измештање комплетне енергетике и
електронике за Стару потисну станицу
Штранд.
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Водоснабдевање Сремских Карловаца последњих година потпуно стабилизовано

ПРОБЛЕМ ПРАВЕ
САМО СТАРЕ ЦЕВИ

- Ми отклањамо кварове, којих са канализационом мрежом немамо у тој мери.
Када је водовод у питању, центар је дефинитивно најугроженији. Општина је
пре неколико година реконструисала
део мреже у самом центру, али решење
је у комплетној реконструкцији дотрајалог цевовода, којом локална самоуправа треба да се позабави - истиче Ивић.
Према Ивићевим речима водоснабдевање Карловаца може се сматрати
уредним без обзира на поменуте про-

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

Б

Број хаварија на водоводној мрежи у Сремским Карловцима у последње време стагнира и у односу
на ранији вишегодишњи период знатно
је мањи, иако су и даље у врху комуналних проблема који муче ово место.
С овом констатацијом слаже се и Никица Ивић, технички директор ЈКП-а „Водовод и канализација“ које снабдева и
одржава мрежу у Сремским Карловцима напомињући да је нови доводник
воде за ово место, такозвани карловачки доводник вредан 75 милиона динара, који је од пре две године у функцији,
стабилизовао водоснабдевање, али да
старост цевовода, посебно у центру,
изазива проблеме.

смислу реконструције мреже у Карловцима јер је то у надлежности општине.
Колико сам упознат, локална власт је
инвестирала у Пумпну станицу у Улици
Андреја Волног, која повећава притисак
у том делу система. Реч је о постројењу
које нема резервоар већ се директно
ставља на цевовод. То је била једна од
изузетно компликованих тачака због лошег притиска. Уградњом тог постројења
проблем с притиском у том крају је решен - наглашава Никица Ивић.

- У Карловцима се доста улагало приликом изградње резервоара Дока и Черат и новог повезног цевововода после
2000. године - каже Никица Ивић.

- Због висинских разлика притисци су доста велики у центру Карловаца и то изазива хварије - објашњава Ивић и додаје да
се у Западној Европи годишње пет одсто
мреже реконструише, што обезбеђује виталност целокупног система у реалном
времену, али код нас то није случај.

- Последњих година наше предузеће
није предузимало веће подухвате у
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Ивић упозорава да је водоводна мрежа
у Карловцима доста стара, неке цеви
и по 40 година, што значи да је одавно
превазиђен радни век цевовода.

блеме и нема разлога за бригу. Заслуге
за то великим делом припадају такозваном зонирању Срема, чиме су обухваћени и Карловци. Новоизграђени доводник од челика иде директно у резервоар Дока, а некадашњи служи само да
се вода гравитацијом враћа потрошачима. Честе хаварије на доводнику некада су доводиле до тога да цело насеље
остане без воде. Не треба заборавити
и да је због конфигурације терена, након отклањања кварова, требало доста
времена да се резервоари напуне, а хидраулички удари додатно су стварали
проблеме и изазивали хаварије. Сад је
то прошлост и број хаварија на доводнику сведен је на једноцифрен на нивоу
године, док их је некада било по једна
на десетак дана.

Нестанци воде на Дудари прошлост
Насеље Дудара је, према речима Никице Ивића, техничког директора „Водовода и канализације“, дуго било хронични проблем када је водоснабдевање
у питању. Како каже, пуштањем у рад
гравитационог вода од резервоара Черат према насељу, снабдевање је и у
том делу места нормализовано.
- То је била последња неуралгична тачка, као и део насеља између Доке и
Черата - напомиње Ивић и додаје да је
предузеће увек имало добру сарадњу
како с представницима власти, тако и
са самим грађанима који су упркос тадашњим проблемима са водом били коректни и вољни да помогну.
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Нови колективни уговор

ЧЕКА СЕ ПОТПИС ГРАДА

Бранко Церовић, Синдикат запослених у
комунално–стамбеној делатности Нови Сад
ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад

Н

ови колективни уговор за ЈКП
„Водовод и канализација“ још
увек није усвојен, па самим
тим није ни почела његова примена. На основу Закона о раду потребно је да текст колективног уговора
усагласе и дају свој потпис, синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности ЈКП-а „Водовод и
канализација“ Нови Сад, који заступа председник Бранко Церовић,
Синдикат радника ЈКП-а „Водовод
и канализација“ Нови Сад, који
заступа председница Бранислава
Максимовић, Синдикат запослених
ЈКП-а „Водовод и канализација“
Нови Сад „Једнакост“, који заступа
председник Слободан Тасић, Јавно
комунално предузеће „Водовод и
канализација“ Нови Сад, које заступа Гвозден Перковић, директор предузећа и Градско Веће Града Новог
Сада.
Према речима Церовића, директор
и репрезентативни синдикати пре-
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дузећа сагласни су, али се још увек
чека потпис представника оснивача ЈКП „Водовод и канализација“
односно Града.
- Град није одлучио ко ће бити потписник. Иако је логично да то буде
члан Градског већа за комуналне
делатности, ресорни, градски министар није био присусутан током
преговора. Текст су усагласиле све
три стране, али се чека овлашћено
лице Града које ће потписати документ. Преписка предуго траје,
и надам се да ћемо што пре сести
и договорити се. То одуговлачење
Града траје минимум шест месеци.
Очекујемо да се што пре деси потписивање - објаснио је Церовић.
Колективни уговор је најважнији
документ којим се у складу са законом уређују права, обавезе и одговорност запослених и обавезе послодавца, а све са циљем обезбеђивања и остваривања права запослених из радног односа, као и међу-

собни односи учесника колективног уговора.
Претходни колективни уговор за
ЈКП „Водовод и канализација“ истекао је 2013. године, да би потом био
продужен на шест месеци.
- С обзиром на то да нови колективни уговор још није ступио на
снагу, а као прелазно решење није
усвојен ни Правилник о раду који
нема временско ограничење, јасно
је да имамо проблем. Уместо досадашњих три, нови колективни уговор потписаће се на две године.
Минули рад је уместо 0,5 смањен
на 0,4 по години стажа јер нису
хтели да будемо једино градско
предузеће с том цифром. Регрес је
повећан на један уместо претходних 0,75 од просечне плате. Нама
је циљ био да се регрес повећа, а
не да се надомести зарад смањења
неких других ставки - каже Церовић.
Према речима Церовића, јубиларне награде су измењене, па ће се
убудуће за 10 година радног стажа добијати једна плата, за 20 две,
а за три деценије рада исто толика плата. Новина је и да запосленима с 30 година радног стажа и
више, не може да се смањује плата, иако се евентуално пребаци на
друго радно место. Лична примања
ће се и даље исто обрачунавати, а
добровољно пензионо осигурање
остаје као могућа опција. Такође,
годишњи одмори би требало да
буду уједначенији за све раднике
без обзира на радни стаж и степен
образовања.

Тако, у свакој календарској години
запослени има право на најмање
20 дана годишњег одмора, а најдуже 30 радних дана по свим основама. Минимум од 20 дана увећава се
по следећим основама:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

за допринос у раду по предлогу
непосредног руководиоца - 1 радни дан.
запосленом који ради на нарочито тешким, по здравље штетним
пословима, за које је утврђено
скраћено радно време и који има
право на радни стаж са увећаним
трајањем (бенефицирани радни
стаж) - 5 радних дана.
за сваких навршених пет година
стажа осигурања - 1 радни дан.
за НК, ПК – НС - 2 радна дана.
з а средњешколско образовање
III, IV и V степена - 3 радна дана.
за високо образовање I степена 4 радна дана.
за високо образовање II степена
- 5 радних дана.
особама с инвалидитетом - 3 радна дана.
родитељу, усвојитељу, старатељу
или хранитељу с дететом до 14
година живота - 3 радна дана.
самохраном родитељу са дететом
до 15 година - 3 радна дана.

Запосленом с 35 година пензијског
стажа или 55 година живота и запосленој с 30 година пензијског
стажа или 50 година живота, као
и запосленом млађем од 18 година
живота и самохраном родитељу с
дететом старости до 15 година, утврђује се дужина годишњег одмора
у трајању од 30 дана.
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Нови колективни уговор

Бесплатни ваучери

ВАУЧЕРИ ЗА ОДМОР У СРБИЈИ

П

риче о ваучерима чујемо на сваком кораку, а да бисмо заиста сазнали све о начину добијања ваучера прочитајте овај текст.
Преузимањем бесплатних ваучера за
смештај у Србији добијате могућност да
веома повољно обезбедите за себе тренутке активног одмора у пензионерским
данима или кратак предах у брзом ритму радне свакодневице.
У даљем тексту вам наводимо шта је
потребно за добијање ваучера и где можете искористити наведене погодности.

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Подстицање развоја домаћег туризма
спроводи се кроз доделу ваучера за
субвенционисано коришћење:
• за услуге смештаја;
•у
 угоститељским објектима изван
града, општине, односно места пребивалишта корисника ваучера;
• у трајању од најмање пет ноћења.
Вредност ваучера износи 5.000 дина-
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ра и наведени износ представља максимални износ средстава која корисник
може једном у току календарксе године користити при субвенционисаном
коришћењу услуга смештаја у угоститељским објектима, без обзира колика
је вредност извршене услуге смештаја.
Ваучер се може користити на територији Републике Србије, изузимајући
територију града Београда, Новог
Сада, Ниша и Крагујевца (изузеће се
не односи на здравствене установе које
организују боравак и пружају услуге
превенције, лечења и рехабилитације,
а пружају услуге смештаја и исхране
трећим лицима у складу са Законом о
туризму, а које се налазе на територији
ових градова). По завршетку коришћења
услуга смештаја угоститељ је у обавези
да кориснику изда фискални исечак за
пружене услуге. Фискални исечак мора
да садржи све елементе прописане
Законом о фискалним, као и износ боравишне таксе, њеног ослобађања од
плаћања или умањења на начин прописан Законом о туризму. Ваучером се
не могу плаћати исхрана, пиће, здравствене и друге услуге, боравишна такса
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Бесплатни ваучери

Бесплатни ваучери

и др. Ваучер се може користити закључно са 20.11.2018. године.

луга смештаја у угоститељским објектима само по једном основу.

Уз Пријаву се обавезно подносе и следећи докази:

Потенцијални корисници у обавези су да
на шалтерима ЈП-а „Пошта Србије” поднесу пријаве најкасније 30 дана пре
почетка реализације аранжмана, односно период од дана подношења пријаве
до првог дана коришћења резервисаног
аранжмана не сме да буде краћи од 30
дана.

Подносилац пријаве стиче право на доделу ваучера ако је услов за остваривање права на ваучер остварио даном
подношења пријаве.

1) Корисници права на пензију подносе фотокопију или оригинал пензионог чека, односно други оригинални
документ (оверени извод, потврда и
сл.) који издаје банка са територије
Републике Србије, а који потврђује
новчани прилив по основу оствареног права на пензију;

КО МОЖЕ БИТИ КОРИСНИК
ВАУЧЕРА
Корисници ваучера могу бити:
1) корисници права на пензију;
2) незапослена лица из евиденције Националне службе за запошљавање
и друга лица на евиденцији Националне службе за запошљавање (корисници посебне новчане накнаде и
привремене накнаде);
3) корисници права на додатак за помоћ
и негу другог лица, који то право остварују у складу са законом којим се
уређује социјална заштита;
4) корисници права на додатак за помоћ
и негу другог лица, који то право остварују у складу са законом којим се
уређује пензијско и инвалидско осигурање;
5) радно ангажована лица са примањима која не прелазе износ од
60.000 динара месечно;
6) ратни војни инвалиди и цивилни инвалиди рата са примањима која не
прелазе износ од 60.000 динара месечно;
7) корисници права на накнаду на породичну инвалиднину по палом борцу;
8) носиоци активног породичног пољопривредног газдинства који су се изјаснили да се бави искључиво пољопривредом, уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са
Законом о пољопривреди и руралном
развоју („Службени гласник РС“, бр.
41/09 и 10/13).
Корисник ваучера може остварити право на субвенционисано коришћење ус-
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Потенцијални корисник ваучера врши
резервацију смештаја код угоститеља
са објављене листе, на основу чега Угоститељ издаје потврду о резервацији,
која је услов за доделу ваучера од стране Министарства.
Не може се вршити резервација смештаја у угоститељским објектима који
се налазе на општини, односно месту
пребивалишта потенцијалног корисника
ваучера.
Листа Угоститеља који учествују у реализацији шеме доделе ваучера објављена је на интернет презентацији Министарства трговине, туризма и телекомуникација и седмично је ажурирана
новопристиглим пријавама.

УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

2) Радно ангажована лица са примањима која не прелазе износ од
60.000 динара месечно подносе
и оригинал потврде о запослењу
и оствареној заради исплаћеној
у месецу који претходи месецу у
коме се подноси пријава, коју издаје послодавац.
За малолетно или пословно неспособно лице, које испуњава услов за доделу
ваучера, пријаву подноси законски заступник (родитељ, односно старатељ).
За сва напред наведена лица вршиће
се провера испуњености услова преко
овлашћених институција.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И РОКОВИ

Пријаву треба попуњавати ручно, читко
и обавезно потписати. Уз Пријаву потенцијални корисник ваучера обавезно
прилаже фотокопију личне карте или
пасоша, као и потврду угоститеља да
је извршена резервација смештаја на
његово име.

По објављивању листе Угоститеља на
сајту Министарства, потенцијални корисник ваучера врши резервацију и
уз попуњену Пријаву прилаже потврду о резервацији, фотокопију личне
карте или пасоша, а за кориснике
права на пензију и радно ангажована
лица и напред наведену документацију. Тако комплетирана пријава предаје се искључиво на шалтеру ЈП-а
„Пошта Србије“, на територији целе
Србије. Пријаве грађана ЈП „Пошта
Србије“ ће примати закључно са
15.10.2018. године. Пријава ће се евидентирати са тачним датумом и временом предаје.

Као потврда о резервацији прихватаће
се и потврда која је послата електронским путем, као и-мејл или скениран
документ, који је потписан и оверен од
стране Угоститеља. Потврда треба да
садржи период резервације и име и презиме лица на кога гласи.   

Потенцијални корисници у обавези су
да на шалтерима ЈП-а „Пошта Србије”
поднесу пријаве најкасније 30 дана
пре почетка реализације аранжмана,
односно период од дана подношења
пријаве до првог дана коришћења резервисаног аранжмана не сме да буде

Попуњена Пријава, са потребном документацијом, искључиво се подноси преко шалтера ЈП-а „Пошта Србије“, на територији целе Републике
Србије.  
Образац Пријаве је објављен на интернет страници Министарства.

краћи од 30 дана.

ВАУЧЕР, НАЧИН ДОСТАВЕ
И РЕАЛИЗАЦИЈА
Вредност ваучера износи 5.000 динара. Ваучер ће, поред основних елемената, садржати одштампане податке о
кориснику ваучера (име, презиме, адреса, ЈМБГ). Пријављеним лицима, која су стекла право на ваучер, Министарство, преко ЈП-а „Пошта Србије“, доставља ваучере лично на адресу, путем
препоручене пошиљке.
•В
 аучер може користити само лице
на чије име ваучер гласи.
•К
 орисник ваучером може плаћати
само услугу смештаја.
•У
 колико укупна цена пружене услуге смештаја прелази износ ваучера, корисник ће разлику доплатити
сопственим средствима.
•У
 случају да је вредност ваучера
већа од вредности пружених услуга
смештаја, корисник предаје ваучер
угоститељу (као начин плаћања),
без могућности повраћаја разлике
у цени. По завршетку коришћења
услуга смештаја, Угоститељ попуњава ваучер и оверава га потписом
и печатом.
•К
 орисник ваучера, односно његов
законски заступник (родитељ, односно старатељ), својеручно потписује ваучер, као доказ да је услуга
пружена.
У случају потребе додатне информације заинтересовани могу добити на
интернет адреси Министарства трговине, туризма и телекомуникација:
www.mtt.gov.rs, као и на бројеве телефона:

011/3122853 и 011/3122867.
Листу угоститеља и угоститељских објеката у Србији у којима можете извршити
резервацију ради реализације ваучера
за услугу смештаја можете пронаћи на
линку:
www.vaucerisrbija.com/lista-ugostitelja
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Синиша Бубњевић, координатор Службе пословно техничке сарадње и међународних пројеката

ПРОЈЕКТИ НА БРОЈНИМ
КОНКУРСИМА

Синиша Бубњевић, координатор Службе пословно техничке сарадње и међународних пројеката

на Фабрици воде и на резервоару и да
заузима 2000 м2 простора.
- Пројекат је завршен и са њим смо
аплицирали код ИПА фонда. Очекујемо
у септембру позитиван одговор и потом
реализацију пројекта - каже Бубњевић.
Служба пословно техничке сарадње и
међународних пројеката учествује на
бројним конкурсима и аплицира са много пројеката, те је због тога сарадња са
колегама из свих сектора веома важна.

Синиша Бубњевић

ИПА пројекат међународне сарадње са
Хрватском јесте пројекат који укључује
сарадњу са градом Вуковаром. У пројекат су укључени, поред нашег предузећа, Природно-математички факултет
из Новог Сада, Водовод из Вуковара и
Вуковарска развојна агенција „ВУРА“.

С

лужба пословно техничке сарадње и
међународних пројеката свакодневно је ангажована на припреми пројеката са којима ЈКП „Водовод и канализација“ аплицира на бројним конкурсима,
како домаћим, тако и међународним.
- Наша Служба је управо завршила и
предала апликацију за ИПА пројекат
прекограничне сарадње са Хрватском.
Овај пројекат је из области одрживог
развоја и енергетске ефикасности - каже
Синиша Бубњевић, координатор Службе пословно техничке сарадње и међународних пројеката.
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- Овај пројекат предвиђа инсталацију
соларних електрана, односно панела,
као и набавку електричних аутомобила
и њихових пунионица. У сарадњи са
ПМФ-ом предвидели смо да овај пројекат обухвати набавку три путничка аутомобила које би наше предузеће користило за потребе комуникације међу
локалитетима на којима се налазимо, од
Зличићеве и Масарикове, до Фабрике
на Штранду и СПЕНС-а. Такође, пројекат предвиђа постављање две пунионице за аутомобиле, једне на локацији
у Зличићевој и друге на локацији Фабрике воде. Циљ је, свакако, постизање
енергетске ефикасности и максимално
смањење трошкова, као и заштита животне средине - објашњава Бубњевић.

- Како бисмо учествовали на конкурсима
са још више пројеката, од највеће важности нам је још јача и боља сарадња
са колегама из свих сектора. Неопходно је да нам доставе квалитетне информације о потребама у свим секторима,
јер управо основна делатност нашег
предузећа, производња и одржавање,
диктирају шта је то што је потребно
ЈКП-у „Водовод и канализација“. На основу таквих информација наша Служба
креира пројекте и са њима аплицира на
конкурсима. Зато, овим путем позивам
колеге из свих сектора да нам се јаве и
дају своје предлоге - закључује Синиша
Бубњевић, координатор Службе.

Соларне електране, односно панели
производили би енергију која би се користила за потребе хлорне станице,
али се може искористити и у друге сврхе. Предвиђа се да соларна електрана
буде инсталирана на равним крововима
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НА СНАЗИ КОДЕКС
ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

У кратким цртама навешћемо поједине
одредбе Кодекса. Информације о раду
предузећа медијима, овлашћен је да
даје директор или лице које он овласти.
Запослени сме да саопшти оне информације за које је овлашћен да саопшти.
Запослени не сме да пружа информацију која је лажна или нетачна.

Ивана Радаков Мијалковић,
члан тима за доношење
плана интегритета

С

ви државни органи и организације,
органи територијалне аутономије и
локалне сaмоуправе, јавне службе
и јавна предузећа у обавези су да израде свој план интегритета, наложила
је Агенција за борбу против корупције
Републике Србије. ЈКП „Водовод и канализација“ усвојило је свој план интегритета крајем прошле године, што је
у складу са законом јер је рок за доношење и усвајање тог документа био
31.10.2017. године. Наша колегиница
Ивана Радаков Мијалковић, која је члан
тима за доношење плана интегритета,
каже да је свима наложена израда овог
документа с циљем смањења корупције
у јавном сектору.
- Имали смо обавезу да израдимо план
интегритета и то смо учинили у законском року. У склопу плана интегритета,
донели смо и усвојили и Кодекс пона-
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На тај начин међусобни односи запослених и руководилаца заснивају се
на узајамном поштовању, поверењу,
сарадњи, пристојности и толеранцији.
Дужни су да у контакту са сарадницима воде рачуна да својим поступцима и
понашањем не вређају њихово људско
достојанство или да их не дискриминишу по било ком основу. Сваки запослени дужан је да поштује хијерархију и
организациону структуру, као и границе својих овлашћења и одговорности.
Забрањено је негативно изражавање о
послодавцу, руководиоцима, колегама,
пословним сарадницима, корисницима
и њиховом раду, пред грађанима или
корисницима услуга.

шања запослених у ЈКП-у „Водовод и
канализација“ како би било обухваћено све, од понашања запослених до
међусобних односа. Ишло се на то да
Кодекс дефинише да понашање на
послу није приватна ствар већ да је реч
о стандардизацији међусобних односа
запослених, у складу с правним актима
предузећа и етичким принципима. Свака организација у Кодексу има неку специфичност, а наша је одржавање добре
хигијенске праксе, што је јасно због
чега. Тако су запослени, посебно у сектору „Водовод“, дужни да се придржавају правила добре хигијенске праксе,
а њу чине активности које су обавезне
према Codex Alimentariusu и садржане
су у документима HACCP система. Сви
запослени дужни су да се упознају са
садржајем Кодекса, а документ се налази на серверу у обрасцима, у фолдеру
„интерни акти“ - рекла је Ивана.

Запослени су дужни да одговорно, професионално, благовремено, непристрасно и политички неутрално извршавају
своје радне обавезе. Запослени не сме
носити и истицати обележја политичких странака, нити њихов пропагандни
материјал у службеним просторијама
предузећа. Запослени су дужни да обавесте руководиоца уколико сазнају да
је у раду другог запосленог извршена
радња која се може сматрати коруп-

цијом. У току радног времена треба
избегавати позиве пријатељима и рођацима, као и све друге приватне телефонске разговоре. Службени разговори
треба да буду сажети и кратки. На пословним састанцима обавезно је утишавање мобилних телефона. Приступ интернету омогућен је запосленима у
циљу ефикаснијег обављања посла и
праћења савремених решења и токова
у различитим областима пословања.
Ненаменским и неприхватљивим коришћењем интернета угрожава се безбедност информационо-комуникационог
система од посебног значаја.
Запослени треба да буду прикладно
одевени, избегавајући непристојну и
провокативну одећу у току радног времена. Запослени којима је у складу с
мерама безбедности и заштите на раду
обезбеђена заштитна опрема, униформа, односно радна одећа, у обавези
су да је носе. Запослени у току радног
времена не смеју да конзумирају алкохол и узимају друга опојна средства,
нити да долазе на посао у алкохолисаном стању. Директор може да упути
запосленог на ванредни здравствени
преглед. Запослени су дужни да поступају једнако према свим грађанима
који су корисници услуга, а с посебном
пажњом према особама с инвалидитетом, трудницама и старим лицима. Није
дозвољена нељубазност, нервоза, непримерена блискост, као ни употреба
неформалних и неприхватљивих термина.
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РАД СЛУЖБЕ ПЛАНА И
АНАЛИЗЕ

Шандор Бодиш,
руководилац Службе плана и анализе

П

редузеће се посматра као комбинација људи, физичке и финансијске имовине и информација.
Економска функција предузећа се односи се на прибављање и организовање
људских и осталих ресурса да би се
вршило снабдевање тржишта производима и услугама, наравно уз остварење
профита. Међутим, да би једно предузеће успешно остварило своје задатке, неопходно је постојање Програма
пословања. У ЈКП-у „Водовод и канализација“ тај посао поверен је Служби
плана и анализе. У разговору са Шандором Бодишом, руководиоцем ове службе сазнали смо који су то задаци које
обавља Служба плана и анализе и који
су планови за наредни период.
- Који су основни задаци Службе плана и анализе?
Наша служба има шест запослених и
тај број је довољан за обављање свакодневних задатака. Најважнији посао
који обављамо јесте израда Програма
пословања за пословну годину. У оквиру наших задатака је и сачињавање
кварталних извештаја о реализацији
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поменутог Програма пословања али
и његове евентуалне измене у току
пословне године. На крају пословне
године, подноси се извештај о реализацији Програма пословања. Сва поменута документација, односно извештаји,
после усвајања нашег Надзорног одбора, прослеђују се вишим инстанцама
локалне самоуправе на разматрање и
усвајање и то: Градском већу и Скупштини Града Новог Сада. Наша служба активно учествује и у изради и усвајању
Плана набавки за сваку пословну годину. Поред тога, пратимо пословање свих
сектора појединачно и целог предузећа
кроз месечне индикаторе пословања,
који се прослеђују свим руководиоцима.
Кроз преглед губитака воде и књижних
одобрења, дајемо кратку анализу производње и дистрибуције воде и фактурисане месечне реализације на месечном нивоу, а достављају се надлежним
руководиоцима. Сет извештаја за менаџмент даје кратак преглед физичких
и финансијских месечних показатеља
пословања предузећа за најуже руководство ЈКП-а „Водовод и канализација”.
Сет извештаја, индикатори пословања
и анализе су интерни документи. Поред

тога, попуњавају се разни статистички
обрасци за потребе Републичког завода за статистику, при чему нам помоћ
често пружају и помажу остали сектори.
Рад Службе тесно је повезан са Градском управом за комуналне послове, од
које добијамо потребне информације и
упутства неопходна за тачно и правовремено достављање докумената које
усваја Градско веће и Скупштина Града. Задатак Службе плана и анализе,
поред осталог, је да рад свих сектора
у предузећу у целини систематизује и
представи тако да свима буде разумљиво и прихватљиво. Само уз помоћ свих
служби можемо ово остварити. Овим
путем желим да се захвалим свим колегама на досадашњој сарадњи и надам
се да ће убудуће бити још боља.

ном иста. Међутим, неблаговремено достављање података за годишњи Програм пословања, План набавки, а нарочито приликом измена Програма пословања, представља већи проблем. Говорим о екстерним документима и њихово усвајање увек је везано тачним
роковима утврђеним од стране Градске
управе. Кашњење у достави доводи
до ужурбане обраде података у врло
кратком року или га већ прекорачимо,
па су самим тим веће шанске да дође
до неке грешке, а то се не толерише
када је реч о екстерној сарадњи и градским одлукама. Последица може бити
да се неблаговремено обрађена одлука
не стави на дневни ред Скупштине када
је планирано, што због пословања предузећа не би било прихватљиво.

- Који су проблеми у раду са којима
се сусреће ваша Служба?

Бодиш истиче да ће Служба плана и
анализе у наредном периоду послати
писмо планирања за Програм пословања за наредну годину и захтев за
План набавке. Он наводи да је реч о
врло важним документима и да у њима
треба обухватити све оно што је неопходно за нормално функционисање
предузећа у наредној пословној години
и још једном подсећа колико је важно
да се испоштују задати рокови.

Највећи проблем са којим се наша
Служба сусреће јесте непоштовање
рокова за доставу података, односно
интерних и екстерних докумената. Ово
се првенствено односи на достављање
редовних месечних извештаја о пословању Сектора, што су интерни документи и проблем је лакше решив. Телефонским путем или електронском поштом
контактирају се лица из Сектора која
касне са доставом података. Правило је
да је из месеца у месец ажурност достављања података по секторима углав-

Сви документи који се односе на Програм пословања налазе на сајту ЈКП-а
„Водовод и канализација” на који се постављају као законска обавеза.
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Гаврило Ћурчић, наш колега и узгајивач паса

СИНЕРГИЈА ЉУБАВИ, ХОБИЈА
И ТРАДИЦИЈЕ
Гаврило Ћурчић, стручни сарадник
за евиденционо-аналитичке послове
односа са корисницима

пуног љубави и разумевања. Да би се
та традиција очувала, одлучио сам да
званично региструјем одгајивачницу
„ОД АБАЈЕ“ када ми се родио син, и покушам ту исту љубав да пренесем на
даље нараштаје.
О којој раси паса је реч, зашто баш
та раса и ако можеш да нам кажеш
нешто више о њима?

П

ишући већ извесно време за интерне новине о запосленима и њиховим хобијима, сазнајемо да се наш
колега Гаврило Ћурчић бави узгојем
расних паса и да је поносни власник узгајивачнице „Од Абаје“.
Гаврило, да ли можеш да нам кажеш
нешто више о свом хобију?
Ми смо мала породична одгајивачница, настала из љубави према псима и
свему што нам они значе. Такође, резултат је несебичне обостране љубави
и верном и искреном пријатељству које
нам свакодневно пружају заузврат.
Када је почело твоје интересовање
за псе, или можемо рећи љубав према псима и како си дошао до идеје да
направиш узгајивачницу „Од Абаје“ ?
Своје прве кораке и своје прво сећање
везујем за псе, који су увек били наши
верни пратиоци. Увек спремни да издрже све дечије несташлуке погледа
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Моја породица је трећа генерација
која гаји немачке оштродлаке птичаре
(НОД), а све је кренуло од деде Гавре
- Абаја. Име Абаја је шпицнамет који
моја породица носи, а значи лепо развијен младић који се насилнички понаша (смех).
Деда Гавра је још као младић, 1960-их
година, кренуо да лови. У складу са тим
тражио се пас који ће да испуњава тешке услове лова и након одређеног времена и пажљиве селекције, донета је
одлука да то буде немачки оштродлаки
птичар.
Суштински, ова раса је свестрани ловачки пас, и то најбројнији свестрани
ловачки пас како у Немачкој тако и у
свету, захваљујући својим радним особинама. Са њим се лови сва перната и
длакава, ситна и крупна, ниска и племенита дивљач почевши од препелице,
преко патке, фазана, зеца, лисице па до
дивље свиње и јелена. Ова раса се користи за све врсте лова као помоћник у
раду пре и после пуцња у пољу, на води
и у шуми – за тражење и проналажење
дивљачи, тражење, налажење и доно-

шење уловљене или рањене дивљачи,
од лова претраживањем и погоном па
до лова пиршовањем, закључно са радом на крвном трагу. Оштродлаки немац је такође најбољи породични пас,
што наше, више од 40 година старо, искуство врло добро показује.
С обзиром на то да си и сам ловац,
можеш ли нам рећи одакле то интересовање за лов?
Одлазак у лов везујем за свог деду Гавру Абају. Са њим сам први пут ишао на
ловиште, први пут чуо пуцањ пушке. Од
њега сам научио ловну етику, однос према природи која нас окружује, као и животињама и њиховим навикама јер моћ
опажања окружења јесте та која прави
разлику да ли ће лов бити успешан или
не. Такође, да прави ловац мора увек уз
себе имати добро обученог пса. Његове
речи и однос према лову су од малих
ногу остале урезане у мом сећању.
У том случају, слободно можемо рећи
да се неминовно развила и љубав
према природи.
Да, лов је нека врста спајања са природом, а такође и начин живота. Он
подразумева много више од онога што
многи мисле. Представља прихрану
дивљачи, чување дивљачи, узгој и
пуштање дивљачи, као и негу. Доста
времена се проводи у природи, станишта се пошумљавају, у сушним периодима праве се појилишта, у зимским периодима дивљач се прихрањује. Сама

припрема за лов је процес који подразумева добро информисање које врсте
се у ком периоду лове, затим припрема
пса која подразумева тренинг на терену
и спремност за рад у свим условима.
Да ли учествујеш у такмичењима?
Наравно. Своје псе спремам за рад на
терену у пољу. Свакодневно радимо
тренинге са сигнализацијом и симулацијом терена и конкретне ситуације, а
и сам лов је нека врста тренинга. Посетили смо бројне изложбе у Србији на
којима смо остварили добре резултате,
а такође смо узели учешће и на међународним испитима. Тренутно се спремамо за Јесењи узгојни испит са судијама
из Немачке.
За крај овог интервјуа, колега Гаврило
нам поручује да је човек без породице,
пријатеља и паса исто што и дрво без
корена.

Ловачки Доручак 1960- их, деда Гавра
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ЈАВНЕ ЧЕСМЕ КРОЗ ИСТОРИЈУ

В

ода је одувек била важан елеменат градског простора, а прве
јавне градске чесме служиле су за
снабдевање градова питком водом. Не
сме се занемарити ни социјална компонента коју су вршиле, јер су јавне чесме
свакодневно служиле као место сусрета и окупљања људи. Јавне чесме су
представљале веома важан елеменат
јавног простора и због тога су од најранијих времена добиле и важну естетску
димензију, те су их још у античка времена обликовали чувени вајари.

кодневно снабдевало водом. Како је
број становника растао, тако је расла и
потрошња воде, што је иницирало проналажење нових извора питке воде, те
и начине да се она дистрибуира и складишти.
У античој Грчкој користила се изворска,
бунарска вода, али и кишница. Како
је број становника непрестано растао
Грци су морали да чувају воду у бунарима и да је дистрибуирају до грађана.
Они су међу првима водили рачуна о

Јавнe чесмe у Помпеји, VI век пре н. е. – било их је чак 44

средњег века системи за транспорт питке воде нису значајно унапређени. Коришћена су дрвена бурад, а вода је доношена из река и извора који су били
ван градских зидина.
У периоду раног хришћанства, чесме и
фонтане у портама базилика западне
Европе, али и Византије незаобилазне
су и представљају симбол прочишћења.

изграђен је почетком 19. века у Шкотској. Довођење воде цевима са већих
удаљености започело је тек од седамнаестог века, а тада је често није било
довољно. Да би надокнадила тај недостатак, јавна чесма обављала је још
две функције које су се касније, појавом
технолошког напретка, полако изгубиле: јавна чесма била је често уметнич-

Римске јавне чесме из различитих епоха
Естетска димензија важна од најранијих времена

У периоду када није било сталних људских насеља, када су се људи бавили
ловом и сакупљањем плодова, вода
се, по потреби, узимала из река, језера,
извора и других водотокова. Међутим,
када су основана прва насеља и када је
седелачки начин живота заменио номадски, начин прикупљања, складиштења и дистрибуције воде постао је један
од главних задатака у сваком насељу.
Стога су прва насеља и настајала у
непосредној близини природних извора питке воде. Неретко су баш ресурси
питке воде одређивали просторни и демографски раст и развој градова.

квалитету воде користећи аерацијске
базене за пречишћавање.

Веома брзо почиње се са изградњом
бунара на којима се становништво сва-

Након пада Римског царства, аквадукти се више нису користили, а током
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Римљани су били велики конструктори
и дали су значајан допринoс унапређењу водоснабдевања. Градили су насипе и бране на рекама и стварали
акумулације из којих се становништво
снабдевало водом. Највише су ценили
планинску, изворску воду због њеног
квалитета. Системом аквадуката вода
је транспортована до јавних чесми на
градским улицама и трговима и приватних чесми и фонтана у атријумима патрицијских кућа.

Хришћанство и ислам уз своје богомоље неизоставно имају јавне чесме са питком водом. Јавне чесме грађене су покрај путева и на раскрсницама, а њихова функција била је да пролазницима,
путницима и грађанима обезбеде чисту
воду за пиће.
Први градски систем за снабдевање питком водом, односно, градски водовод

Котор, чесма из 17. века

ко дело које је неретко служило за задовољство оку, као и за гашење жеђи,
нарочито у италијанским и швајцарским
градовима. Надаље, она је била жариште друштвеног живота, пружајући прилику за састајање и комуникацију становника. Тамо су се људи окупљали,
размењивали информације, разговарали, доносили одлуке од важности за
заједницу.

Дубровник, чесма крај 19. века

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” НОВИ САД | 31

Животна, естетска и социјална димензија јавних чесми

Палић, чесма изграђена у стилу
сецесије, 1912. год.

Чесма „Четири лава“
Сремски Карловци, 1799. год.

Крушевац, чесма цара Лазара,
1903. год.

НЕКАДАШЊЕ ЈАВНЕ ЧЕСМЕ
И БУНАРИ У НОВОМ САДУ

део становништва снабдевао водом из
Дунава или копаних бунара.

Јавни бунари били су традиционалан
вид снабдевања Новог Сада водом.
Највећи број њих данас или није у функцији или је потпуно нестао. Према подацима из 1962. године у Новом Саду
је било 84 јавна бунара преко којих су
се највећим делом водом снабдевали
грађани Новог Сада. Објекти јавних институција, вишепородичног становања,
болнички, школски и комплекси специјалних намена имали су сопствене
системе за снабдевање водом који су
такође напајани преко бушених бунара. После 1962. године, долази до изградње јавног водоводног система.

Период између два светска рата обележен је масовном изградњом јавних
бушених бунара и бунара за индивидуално снабдевање водом путем кућних
водовода. По завршетку Другог светског рата Нови Сад је имао око 55.000
становника, око 1000 бунара и кућних
водовода и 106 јавних бунара.

Све до средине XIX века становници
Новог Сада снабдевали су се водом
из Дунава или копаних бунара. Епидемија колере 1892. године, изазвана
загађеном дунавском водом подстакла
је бушење дубоких бунара и покренула
размишљања о изградњи водоводног
система.
Први дубоки субартерски бунари избушени су 1895. године. До Првог светског рата изграђено је 20 јавних бушених бунара, али се још увек највећи

Чесма у Улици Пап Павла, Нови Сад,
1965. год.
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