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Загушење колектора на Лиману 4

ИЗВАЂЕНЕ ТРИ ТОНЕ
ВЛАКНАСТОГ МАТЕРИЈАЛА

И

з колектора на Лиману 4, током августа је
извађено три тоне влакнастог материјала
састављеног од крпа и влажних марамица,
тзв. пуцвала који су били разлог загушења и изливања канализације у двориште стамбених зграда и на део паркинга између улица Иве Андрића
и Бановић Страхиње. Радници ЈКП-а “Водовод
и канализација“ морали су да секу горњу плочу
колектора како би уопште могли да приђу створеном чепу и ваде читаву хрпу нагомиланог ђубрета. Ручно вађење ишло је тешко и споро, а с обзиром на то да је количина влакнастог материјала
била много већа од до тада извађеног, морао се
проширити отвор како би се посао наставио уз
помоћ механизације, односно багера.
– Недељу дана смо само багером вадили ту масу
ђубрета. Овакви влакнасти материјали најгори
су за вађење јер се због ситних нити свуда закаче
и умрсе, а кад се још дода дуг временски период
гомилања, створена је озбиљна чврста маса коју

смо тешко разбили и до краја ипак све извадили.
Због тога, нисмо могли да предвидимо колико
дуго ће трајати санација. На месту где смо разбили плочу, направиће се шахт. Сада становници
на делу Лимана 4 више неће имати проблема с
изливањем канализације и смрадом, што се дешавало управо због загушеног колектора – рекао је Јован Шућов, руководилац Сектора канализације.
Ако се зна да је пречник колектора у који се слива канализација Телепа и дела Лимана 2,4 x 1,4
метра, јасно је да се у канализацију деценијама
бацају недозвољене ствари којима ту није место.
Управо због тога је наше предузеће поново апеловало да се у канализацију не бацају предмети и
ствари којима је место у контејнерима и кантама
за ђубре. Канализација служи само за санитарне
потребе.
Указали смо јавности, још једном, да сви треба
да смо свесни колике и какве проблеме може
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изазвати погрешно коришћење канализације. И
управо овакве ствари један су од разлога, нарочито током кишних дана, што канализација не
може да прихвати истог тренутка сву кишницу
па долази до изливања. Из тог разлога сви треба
одговорно да се понашамо и да отпад одлажемо
на прописана места јер самим тим штитимо канализациони систем, који је од виталног значаја
за нормално функционисање Новог Сада.
Нажалост, овакве ситуације нису реткост.
Подсећамо да је списак ствари које Новосађани
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бацају у канализацију заиста веома дуг, необичан и поприлично узнемирујући. Наши радници
се на терену свега нагледају – пре три године, током радова на реконструкцији колектора у једној
улици, пронашли су велики број аутомобилских
гума. Такође, наше екипе су једном приликом
у канализацији пронашле и бомбу кашикару, а
тада је морала да интервенише и полиција. Из
канализационог система су вађене и ролетне,
рам мотоцикла, бела техника, мадрац...

Спремни за нову кишну сезону

ЗАБЕЛЕЖЕН ВЕЋИ
БРОЈ ПАДАВИНА

Т

оком ове године, Нови Сад су у више
наврата задесиле обилне падавине. У поређењу са прошлом годином, ове године је
просек кишних дана, као и количине падавина
знатно већи. Потопљене улице и колапс у саобраћају биле су честе појаве током лета, а наше
екипе увек су биле на висини задатка. Дежурне
екипе сатима су испумпавале воду са магистралних саобраћајница, чистиле сливнике, али и извлачиле воду из дворишта и подрума наших суграђана.
Најкритичније тачке свакако су такозване „каде“
у Кисачкој и Темеринској улици, те код тржног
центра „Меркур“, где услед обилних падавина
често долази до колапса у саобрађају. Канализациони систем није затајио ни у једном моменту и све црпне станице радиле су беспрекорно.

Након престанка падавина, потребно је пар сати
да систем повуче воду са јавних површина да би
улице биле у потпуности проходне.
Проблем са уличним бујицама и обилним падавинама имају и много већи градови Европе. Радници Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ у више наврата су мануелно чистили сливнике да би се вода што мање задржавала на улицама нашег града, али и испумпавали
воду из дворишта и подрума домаћинстава.
Будући да нам предстоји период године када се
очекују веће количине падавина, ЈКП „Водовод
и канализација“ ће, заједно са Градском управом за саобраћај и саобраћајном полицијом,
основати Штаб за ванредне ситуације. План је
да се у случају обилних падавина критичне саобраћајнице као што су Кисачка и Темеринска
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привремено блокирају за саобраћај, и то већ на
самом семафору на почетку улице, а возачи преусмере на алтернативне проходне правце. На тај
начин можемо да предупредимо евентуалне незгоде услед заглављивања возила у „кадама“.
Поред чињенице да смо ове године забележили
више кишних дана него прошле године, забележено је и то да су падавине биле много обилније. Током 29. јуна, пало је 117 литара кише по
квадратном метру, а нигде у свету се не пројектује канализациони систем који може за кратко
време да прими толику количину воде. Мењање
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профила канализационих цеви није изводљиво
јер би то захтевало комплетну реконструкцију
више од 1.300 километара канализационе мреже.
Подсећамо још једном, канализациони систем
ради без застоја и неопходно је само мало стрпљења да се вода повуче са површине. Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ ће
у случају ванредних обилних падавина увек на
располагању имати десет дежурних екипа које ће
бити мобилне и чистити загушене сливнике.

Драган Лалошевић

ПОВЕЋАН БРОЈ
САМОЧИТАЧА ВОДОМЕРА

Драган Лалошевић,
руководилац Службе
продаје

П

рема важећој градској Одлуци о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке
воде и уклањању вода, корисник може сам, уз
претходну писану сагласност предузећа, да очита и пријави стање водомера, контролног водомера и уређаја за мерење количине испуштене
воде. За овај број интерних новина, питали смо
Драгана Лалошевића, руководиоца Службе продаје, колики је број потрошача који самостално
очитавају водомере, колико то олакшава посао
њихове службе и да ли су честе неправилности
приликом очитавања мерних уређаја.
– Нови Сад, заједно са приградским насељима,
броји око 65 хиљада водомера, док је број потрошача много већи. Корисник је дужан да омогући,
а може и да присуствује очитавању водомера и
контролног водомера, односно уређаја за мерење количине испуштене воде. Што се тиче „самочитача“ за сада их, према нашој евиденцији,
има нешто више од четири хиљаде, али тај број
има тенденцију раста – објашњава Лалошевић.
– Постоји неколико начина на који потрошачи
могу самостално да пријаве стање на водомеру.
Обично пријављују путем мејл адреса радника
Службе продаје, али и путем Контакт центра на
број 0800/333021. Наравно, има и оних који лично дођу код нас – наводи руководилац Службе
продаје.

На питање колико самоочитавање олакшава рад
Службе продаје, Лалошевић истиче да је значај
велики јер на тај начин долазимо до прецизнијих
информација када је реч о потрошњи воде.
– Имамо прецизно стање тамо где, из различитих разлога, не можемо да очитамо водомер. Самим тим не морамо да стављамо аконтације, које
обично не буду прецизне, јер некада претерамо
а некада подбацимо. На такав начин можемо да
евидентирамо евентуална цурења, док са аконтацијама то није случај – наводи Лалошевић.
Наравно, дешава се и да странке не пријаве тачно стање на водомеру. У случају да се посумња на
исправност информације, упућује се контрола
да утврди које је право стање на водомеру.
У случају да се погрешно фактурише стање,
грешка се исправља већ на следећем рачуну.
Када је реч о потрошачима који самостално
пријављују стање на водомеру, предузеће је у
обавези да једном годишње врши очитавање и
проверу стања водомера, контролног водомера
и уређаја за мерење количине испуштене воде.
– Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ је недавно потрошачима послало информативни летак, с циљем да се информишу о самоочитавању водомера. Циљна група су свакако
потрошачи из приградских делова града, као
што су Адице, Телеп, Камењар, Сајлово и Клиса
јер су водомери често неприступачни и немамо
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прецизно дефинисано стање. Дешава се да и по
три године немамо приступ неким водомерима,
а немамо податке о власницима објекта и на тај
начин не можемо да ступимо с њима у контакт.
Нису ретка и цурења и хаварије на инсталацијама у таквим објектима, а то је чисто расипање
воде. Управо је то разлог зашто смо и делили те
летке, јер ћемо имати и конкретније информа-
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ције а самим тим и обрачуне – објашњава Драган Лалошевић.
Лалошевић истиче да је самоочитавање значајно пре свега због чињенице да ћемо увек имати
стање, односно информацију о стању водомера,
а самим тим и коректан рачун, што ће смањити
број жалби, а то је добит како за потрошаче тако
и за предузеће.

Нова возила и ове године

ВОЗНИ ПАРК СЕ НЕЋЕ УВЕЋАВАТИ,
ВЕЋ ОБНОВИТИ И МОДЕРНИЗОВАТИ

Леонид Вигњевић,
руководилац Службе
возног парка

К

ао што смо најавили у једном од претходних бројева интерних новина, возни парк
је и ове године обогаћен новим возилима
која су финансирана из сопствених средстава.
С обзиром на то да су постојећа возила у веома
лошем стању, нека од њих стара више од 20 и 30
година, јавила се потреба за обновом опреме и
механизације како би радници на терену брже и
квалитетније обављали своје послове.
За потребе Сектора канализације (ФОКМ)
купљено је једно специјално возило „канал џет“
великог капацитета, какво ЈКП „Водовод и канализација“ до сада није имало, а које по уговору
треба да стигне до јануара 2019. године. Куповином таквог возила, које може да ради на великим дубинама, а служи за чишћење и одржавање
канализационе мреже и црпних станица, ЈКП
„Водовод и канализација“ моћи ће самостално
да обавља посао за који су се раније ангажовале
приватне фирме. Поред тога, за потребе Службе одржавања водоводне мреже купљена су два
кипера, док је један кипер купљен за Службу
хаваријског одржавања канализационе мреже

и они служе за превоз терета, тј. песка, шљунка
и шута са хаварија. Набављено је и шест теретних возила са продуженом кабином и товарним
сандуком који служе за превоз радника и опреме за Службу одржавања водоводне мреже, док
је једно теретно возило са хидрауличном руком
купљено за потребе Службе машинског одржавања објеката водовода. Такође, купљен је и
један „телехендлер“, комбинована грађевинска машина која је истовремено и виљушкар и
утоваривач, за потребе Службе магацинског и
набавног пословања, а служиће за утовар и истовар материјала и робе.
Према речима Леонида Вигњевића, руководиоца Службе возног парка, кипери су били стари више од 20 година, учестало су се кварили
и често се дешавало да се покваре приликом
обављања активности на терену што је реметило
процес рада. Исто важи и за теретна возила за
превоз радника и опреме са којима је било проблема приликом регистрације због новог Правилника о техничком прегледу. Како наводи, возила су имала површинске и дубинске корозије и
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није било исплативо поправљати их константно.
– Са новим возилима оствариће се уштеда горива из разлога што нова возила мање троше, а
мање и загађују јер имају савремене моторе Еуро
6 норме. Такође, опремљени су и савременијом
опремом (клима, АБС...) што ће радницима
олакшати обављање свакодневних активности у
различитим временским условима, а допринети
и вишем нивоу услуга нашег предузећа према
грађанима – закључује Леонид Вигњевић и додаје да је важно још истаћи да и за следећу годину планирамо наставак обнове возног парка
јер сва стара и дотрајала возила треба заменити
новим, али возни парк се тиме неће увећати јер
стара возила иду на расход и продају се на лицитацијама.
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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ
ОБЈЕКАТА ВОДОВОДА

Адам Широки,
руководилац Службе
електротехничког
одржавања објеката
водовода

У

разговору са Адамом Широким, руководиоцем Службе електротехничког одржавања објеката водовода сазнали смо
у којој мери су обимни и комплексни задаци и
обавезе са којима се носи његова служба.
Основни задатак Службе електротехничког
одржавања објеката водовода јесте непрекидно снабдевање Сектора „Водовод“ електричном
енергијом.
– Наша служба брине о погонској спремности, у
смислу енергетског напајања Фабрике воде, три
изворишта, пумпних станица, мерних места, станица за дохлорисање воде, резервоара, прекидне
коморе, антенских стубова и др. Закон о енергетици регулише одржавање на високонапонском
делу (трафо-станице, погони) и нисконапонском
делу (спољно и унутрашње осветљење, мерна
места, комуникациона средишта и тачке). Одржавање наведеног дефинисано је процедурама о
одржавању енергетских и електронских уређаја
и опреме, процедурама о заштити на раду и рад
у посебним условима – наводи Адам Широки.
Служба електротехничког одржавања објеката водовода је непосредно и директно везана за
процес прераде и дистрибуције воде, односно,
учествује у процесу од самог црпљења воде са

изворишта, њеног допремања до Фабрике воде
и саме прераде у фазама аерације, филтрације и
дохлорисања.
– Под нашом стручном пажњом налазе се сви
објекти који су значајни у водоводном систему, почевши од три изворишта: Ратно острво,
Петроварадинска ада и Штранд, где су смештени сви бунари који су у погону, затим струјни
агрегати и њихово напајање. У самој Фабрици
воде постоје две пумпне станице које ми зовемо Нови Штранд, као и пумпна станица Лиман.
Оне имају задатак да прерађену воду пумпају
у водоводни систем града. Пумпна станица
Нови Штранд новијег је типа, старости нешто
мање од десет година и има пет моћних агрегата који су фреквентно регулисани, а то значи да
су максимално подређени уштеди електричне
енергије. Пумпна станица Лиман је претходних
година, рачунајући последње три године, доста
реконструисана – истиче Адам.
Ове године урађени су ремонти пумпи, затим
сервиси и, на неки начин, ремонт електричних
агрегата. Уведена је аутоматика за управљање
целим системом, тако да диспечер и људи који
манипулишу тим системом свој посао обављају
са командног центра, без потребе да улазе у
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Пумпну станицу и да интервенишу.
– Фабрику воде снабдевају десет киловолтни
напонски водови који дефакто имају четири
правца снабдевања, а сви правци везани су за
систем Електродистрибуције. Нажалост, дешава се, поготово у последње време када се раде
неке круцијалне инвестиције у Новом Саду, да
дође до прекида електричне енргије, углавном
из грађевинских разлога. Кидање појединих каблова нам је, наравно, стварало проблеме јер је
Фабрика воде остајала и до пола сата без снабдевања електричном енергијом. Наши процеси
су такви да захтевају постепеност укључивања
агрегата, како не би дошло до хидрауличких удара. Рецимо, један од прекида који траје пола сата
захтева изузетне напоре свих наших служби, па
и службе којом ја руководим, како би се решио
проблем и систем стабилизовао. Наравно, потрошачи мисле да је то до водовода и испоруке
воде, док је проблем заправо друге природе.
– Служба електротехничког одржавања састоји се из две компоненте од којих је једна чисто енергетско одржавање, а друга електронско
одржавање. Енергетско одржавање води бригу о
26 трафо-станица које се налазе у систему. Наши
електричари имају непрекидна дежурства, а у
смени раде двојица. Трафо-станице су опскрбљене заштитном опремом која задовољава све
захтеве ЕУ. Електричари су, не само обезбеђени,
него су сви положили и уклопничарске испите
тако да могу да изврше интервенцију на нашим
трафо-станицама, које нису у оквиру система
ЕПС-а. Да буде једноставније, имамо само једну приступну тачку према ЕПС-у, тј. једну трафо-станицу. На самој Фабрици воде имамо још
две трафо-станице, али оне нису у оквиру ЕПС-а
већ су наша, односно брига наших електричара.
– Исто тако, када је у питању електрично напајање, водимо бригу и о објекту у Масариковој,
као и објектима у Адицама, које наши електричари сервисирају од нисконапонске мреже до
одређених склопова који тамо функционишу.
Такође, не смемо изоставити ни то да смо заступљени и у самом процесу прераде воде, али
више у електроници него електрици јер је електроника на приличном нивоу аутоматизације.
Организовани смо по сменама. Електричари, од
којих раде двојица у смени, имају дуплу смену од
по 24 сата, седам дана у недељи свих 365 дана у
години. Електронци пак имају по једног у смени
и смењују се на 12 сати. Идеја нам је да од следеће
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године, ради уштеде, формирамо тзв. мешовите
екипе и то је план који ћу покушати да остварим
заједно са својим сарадницима. То је нарочито
важно када су у питању удаљени објекти, где су
аутоматика и електроника прилично сложене и
понекад се захтева присуство и електричара и
електронца да би се извршила нека интревенција.
– За наредну календарску годину планирамо да
на сва три изворишта, као и значајним објектима на сремској страни, заменимо напајање.
Планира се замена досадашњег осветљења ЛЕД
осветљењем, које је економски прихватљиво и
приступачно и то ће нам знатно смањити трошак електричне енергије.
– При крају нам је и инвестиција за Петроварадинску аду где се уводи нови систем аутоматике,
са фреквентно регулисаним пумпама јер су пумпе један од највећих потрошача. На тај начин би
се однос количине испумпане воде и потрошене
електричне енергије, по нашем виђењу, смањио
за 25 одсто што су знатне уштеде за цео систем.
– Најчешће, проблеми са којима се сусрећемо
могу настати уколико се стварају неочекивани
кварови. Зашто? Вредност наше опреме изузетно је велика. Више од десетак милиона евра је
вредност укупне имовине о којој водимо рачуна
и нормално је да не можемо да имамо резервне
делове за тако велики обим одржаване опреме.
Уколико дође до већих кварова, који су наравно
ретки а ми их не можемо решити, у том случају
морамо ангажовати спољне фирме са којима до
сада нисмо имали проблема.
– У командно-контролном центру треба радити
на едукацији људи који су директни извршиоци.
Са њима се већ доста ради, али је непходно инсистирати на перманентној обуци јер је систем све
софистициранији, а опрема застарева већ после
пет година, што опет тражи огромна средства и
паралелну едукацију запослених у служби.
– Запослени у нашој служби су стално у току, на
кључним местима имају приступ интернету што
значи да могу да приступе свим врстама каталога. Ми који водимо ову службу трудимо се да
им пружимо могућност да се информишу о томе
шта нуде водећи светски произвођачи у овој области.
– У нашој служби запослено је укупно 27 људи,
од тога десет електронаца, са руководиоцем, који
функционишу као посебно одељење, а осталих
17 радника су енергетичари. У служби имамо
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три електро-инжењера, док су остале колеге готово сви ВКВ, што значи да су у рангу неке више
школе. Дакле, људи су искусни и врло добро
познају свој посао, а имамо и неколико млађих
људи који се обучавају кроз рад. Увек можемо
боље и више, али у суштини сам врло задовољан
радом својих колега. Приступачна им је литература у смислу пројеката, ишчитавања пројеката
и пре свега изведених стања одређених инвестиција, што је најважније. Пре свега имамо искрен
однос у служби јер сматрам да степен квалитета
рада зависи од договора и искрености, без обзира на какакав проблем наишли. Када се истина
зна, проблем се лако решава – завршава Адам
Широки.
ТЕКУЋИ И ПЛАНИРАНИ ПРОЈЕКТИ
Разговарајући са Небојшом Димитријевићем,
руководиоцем Одељења „Електронско одржавање“, сазнали смо како функционише рад одељења у оквиру Службе електротехничког одржавања објеката водовода. Изнео је податке у вези
са актуелним радовима и плановима за наредну
годину. Према његовим речима, у оквиру Сектора „Водовод“ постоји Служба електротехничког
одржавања објеката водовода, а у оквиру службе
Одељење електронског одржавања објеката водовода.
– Углавном, делујемо јединствено као служба пошто су нам послови блиски. Оно што је тренутно
најбитније за предузеће и сектор јесте санација
изворишта Петроварадинска ада, где се ради
комплетна замена хидромашинске и електротехничке опреме. На свим бунарима постављају
се нове пумпе са фреквентним регулаторима
и врши се комплетан пренос свих података и
сигнала на постојећу SCADA апликацију у командно-контролном центру.
– Извориште може да ради у аутоматском режиму рада приликом којег се зада количина воде
која је потребна за функционисање. То је велики резултат и велико улагање предузећа. Радови
су у завршној фази и од шест бунара урађено је
пет. Претпостављамо да ће ускоро све бити готово и потпуно функционално. Тиме ћемо добити реалну слику изворишта и бунара, а остварићемо уштеду електричне енергије управо због
уградње поменутих фреквентних регулатора.
Дакле, говоримо о повећању енергетске ефикасности. Одељење одржава комплетно све што се
тиче електронске опреме изворишта, пумпних

станица, резервоара, мерења нивоа притисака,
протока, регулационих затврача и радио комуникационе опреме. Дакле, то је један део посла,
који је био у плану за ову годину, док се други
део односи на дигитализацију система радио
веза. После 20 година прелазимо са аналогног на
дигитални систем. Пројекат је урађен, набавља
се опрема и тиме завршавамо прву етапу пројекта. До краја октобра прва фаза тог система требало би да буде у функцији. Следеће године, уколико буде средстава, пројекат ћемо у потпуности
завршити и бити потпуно дигитализовани.
– Послови које служба обавља су, у 90 одсто случајева, рађени по налогу Службе за производњу
и дистрибуцију воде, са којом имамо сјајну сарадњу и много нам помажу. Наше задужење је и
SCADA командно-контролни центар, затим сва
мерења, притисци и сви сигнали који долазе ка
нама су фактички наш ресор, који одржавамо
како би био непрекидно функционалан.
– Планови за наредну годину су такође озбиљни јер је у питању санација система за даљински
надзор и управљање са удаљених локација као
што су Ковиљ, Будисава, Руменка, Кисач и др. Та
опрема у функцији је од 2001. године и сада већ
не постоји могућност набавке резервних делова
и уређаја који преносе податке на командно-контролни центар. У принципу, тај посао је својеврстан приоритет како би подаци и даље редовно
стизали јер једноставно немамо резервне делове
који су неопходни за одржавање система.
– Други план је и проширење „WEB SCADA“
апликације, што значи да ћемо моћи преко интернета, било где да се налазимо у свету, гледати
наше податке – како раде изворишта, неке трендове, архиве... што је нашем сектору врло битно
посебно када смо одсутни, како бисмо брзо могли да интервенишемо и видимо шта се дешава
у систему. Због ширења објеката – од сремске
стране, преко санације Петроварадинске аде,
нове технолошке Пумпне станице и ГАУ филтера – ту SCADU планирамо да проширимо, надоградимо и унесемо више података, односно, да се
цео систем подигне на виши ниво.
– Трећа инвестиција је нешто што је такође
битно, како за предузеће тако и за разне службе, а то је SQL сервер, односно база података. Да поједноставим, сви подаци који долазе
на рачунаре у командно-контролном центру се
посебно преносе на SQL сервер. Ту се чувају
подаци од 2007. године што значи да су сви по-
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даци који су икада стигли на овај локалитет архивирани и сачувани у бази података. Дакле, у
њему је база, а да би се подаци читали са њега
потребно је урадити тзв. клијентску апликацију
како би службе у предузећу, према својим потребама, имали увид у податке. Нова база података
потребна је из разлога што је постојећа, из 2007.
године, већ на издисају, а и у свету је тренд да се
SQL сервер мења сваких пет година због напретка саме технологије.
– Додао бих још и то да у нашем одељењу има
осам запослених на неодређено и двојица колега на привремено-повременим пословима. То су
људи који раде озбиљан посао и и те како су нам
неопходни. Међутим, ситуација је таква каква
јесте. Нама је неопходна помоћ зато што имамо
сменски рад који подразумева дежурства од 24
сата. У овом тренутку све постижемо, али има
момената када зна бити критично. Оно што је
код нас битно јесте да нема поделе већ делујемо
као прави тим и извршавамо све задатке без обзира на то ко је одсутан, а уколико је неопходно
и сви смо на терену. Једноставно, таква је природа посла.
– Желим да се захвалим руководиоцу Сектора
„Водовод“ и комплетном менаџменту предузећа
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због подршке нашим циљаним пројектима и
успешној реализацији. Наиме, готово све што
предложимо усваја се, а ми као предузеће на тај
начин напредујемо – навео је Небојша Димитријевић.

Небојша Димитријевић,

руководилац Одељења
електронског одржавања

Контрола квалитета и заштита животне средине

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА
РЕПУБЛИЧКОМ АГЕНЦИЈОМ ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

О

дељење хемије отпадних вода и мониторинга квалитета вода, са својим лабораторијама за отпадну воду и гасну
хроматографију, бави се праћењем квалитета
површинске воде, отпадних вода пре и након
прераде, органских полутаната и праћењем
утицаја на воде, што смо у обавези према регулативи која дату област засебно регулише
као и према свим проистеклим подзаконским
актима.
Основни документ који у Европској унији
регулише управљање у области водних ресурса јесте Оквирна директива о водама. Она
је практично кровни документ из ког проистичу све остале директиве које се баве управљањем водним ресурсима.
Према речима Гордане Аћимовић, руково-

диоца Одељења хемије отпадних вода и мониторинга квалитета вода ЈКП-а „Водовод и канализација“, код нас је та директива у одређеном
проценту транспонована у домаћу законску регулативу кроз Закон о водама и подзаконска акта
која из њега проистичу.
– Приоритизација супстанци, које Оквирна
директива о водама наводи као потребне за
праћење, заснована је на доказима који потврђују
суштинску штетност и, нарочито, екотоксичност за водени свет и токсичност за човека,
уколико је доминантан пут изложености преко
воде, затим доказима из мониторинга широко
распрострањеног загађења животне средине, као
и осталим поузданим факторима попут сазнања
о производњи праћене супстанце, степену коришћења и уобичајеним начинима коришћења.
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Након обједињавања наведених информација,
започиње се праћење садржаја одређених супстанци у водама како би се прикупили докази о
ризицима и потенцијалној штетности пре него
што њихово праћење постане законска обавеза,
кроз регулативу – наводи Гордана Аћимовић.
Добра пракса, која је присутна у неким европским земљама, омогућава лоцирање извора
загађења кроз праћење, на пример, фекалних
индикатора и емергентних супстанци у мониторингу површинске и подземне воде. На жалост,
због непостојања законске обавезе како у Европској унији тако и код нас, доступна је веома мала
количина података на основу којих је могуће
утврдити динамику узорковања за комплексне
транснационалне басене као што је Дунав.
– У случају Новог Сада додатни проблем представља и непостојање постројења за пречишћавање
отпадних вода, чиме је реципијент директно
угрожен, а путем обалске филтрације угрожене
су и резерве подземне воде. Током 2013. године, Лабораторија нашег предузећа учествовала
је у истраживању Дунава које спроводи ICPDR
(International Commission for the Protection
of Danube River), под називом „Joint Danube
Survey“ и том приликом су, у свеобухватним
испитивањима која су вршена у еминентним лабораторијама Европске уније, идентификовани
неки полутанти животне средине попут ацесулфама, диклофенака и кофеина који путем отпадне воде, која се необрађена испушта, доспевају
у реципијент – наглашава Аћимовић и додаје да
је, како би се започело праћење квалитета вода,
укључујући и приоритетне и емергентне супстанце, склопљен Споразум о сарадњи између

ЈКП-а „Водовод и канализација“ и републичке
Агенције за заштиту животне средине, који нам
омогућава да започнемо праћење неких од наведених компонената.
– Циљ потписаног Споразума о сарадњи јесте
размена информација о квалитету воде – планирана је анализа подземне воде (пијезометри),
површинске воде на различитим профилима на
Дунаву, са каснијим могућим проширењем и на
отпадну воду. Квалитет података и размена искуства у раду које ћемо том приликом постићи,
за нас су непроцењиви. Такође, важно је истаћи
да је ова могућност резултат заиста великог и
упорног рада на формирању и одржавању лабораторије за отпадне воде и лабораторије за гасну
хроматографију које су овде носиоци посла. Али,
да би једна идеја заживела и постала добра пракса потребно је и разумевање и подршка, који су
у овом случају били потпуни. На тај начин, обезбеђена је и подлога за развој нових идеја – закључује Гордана Аћимовић.

Гордана Аћимовић,
руководилац Одељења
хемије отпадних вода и
мониторинга квалитета
вода
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Испитивање задовољства корисника

КОЛИКО СУ ГРАЂАНИ ЗАДОВОЉНИ
УСЛУГАМА КОЈЕ ПРУЖА ЈКП
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“?

С

тратешко планирање програма за унапређење квалитета и квантитета, посвећивањем врхунској производњи робе
и услуга, постаје све више да бива од суштинске
важности за добробит националне економије и
способности ефективне борбе на глобалном тржишту. Чак и предузећа у јавном сектору, налазе се у ситуацијама да, под притиском, морају да
испоруче потрошачима виши квалитет услуге,
као и да побољшају своју ефикасност. У циљу
унапређења услуга које пружа наше предузеће,
спроведено је истраживање из којег смо сазнали колико су грађани Новог Сада задовољни нашим пословањем.
Анкета је спроведена телефонским путем, где је
испитано 1.200 пунолетних испитаника из урбаних месних заједница. Трећина испитаних имала
је позитиван став о раду нашег предузећа, нешто
мање од трећине негативан, а 35% испитаних
имало је неутралан став. Чак 51% анкетираних
није знало да наведе негативну асоцијацију на
рад ЈКП-а „Водовод и канализација“.
Задовољни смо чињеницом да само 2% испитаних није знало да наведе који су то послови и
надлежности новосадског „Водовода“. О актуелним радовима, најчешће се информишу путем
телевизијског и радијског програма, док нешто
мањи број информације проналази путем сајта
www.vikns.rs.
Када је реч о висини цене воде у Новом Саду,
мишљења су подељена. Половина испитаника
сматра да је цена воде висока, док је друга половина мишљења да је цена крајње приступачна.
Оно што је такође задовољавајуће јесте да више
од 40% испитаних сматра да је вода у Новом
Саду високог квалитета. Добар део испитаника није имао чврст став на ову тему, док је 12%
испитаних става да вода не задовољава стандарде квалитета.

Новосађани су у највећој мери задовољни
радом Кол центра (Контакт центра).
Просечна оцена је 3,95 (на скали од 1 до 5).
Такође, високу оцену добили су и радници са
терена – 3,91, док су нешто нижу оцену добили
инкасанти – 3,71. Све три оцене су свакако задовољавајуће и то је показатељ да Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ одржава
висок ниво својих услуга и брине о задовољству
потрошача.
Када је реч о раду Сектора „Канализација“, мишљења су подељена. Трећина испитаних имала је
позитиван став, трећина негативан и трећина
неутралан став. Половина анкетираних сматра
да канализациона мрежа у њиховом делу града
нема одговарајући капацитет и квалитет, те да је
неопходно веће улагање у исту.
Део испитаних, тачније 19%, који су се повремено обраћали ЈКП-у „Водовод и канализација“
имају позитиван став кад је реч о решавању њихових проблема које су у надлежности нашег
предузећа. Стручност радника оцењена је просечном оценом 3,80, док је брзина изласка на терен оцењена са 3,21.
Из свега наведеног, закључак је да су грађани махом задовољни услугама које пружа наше предузеће. Број приговора на наш рад из године у
годину је мањи и надамо се да ћемо и у наредном
периоду подићи ниво квалитета наших услуга.
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НАУТИКА ЈЕ ЗАРАЗА

Н

аш колега Небојша Мудрински из Службе
текућег одржавања објеката има, за многе, можда необичан хоби. Наиме, његова
страст везана је за Дунав и чамце, па је самим тим
и врсни познавалац наутике. Небојша се од тинејџерских дана бави прављењем чамаца. Осим
стварања пловила, колега обавља и остале захвате везане за чамац. Поправке, фарбање, уградња
опреме, израда и монтажа кабина, сређивање инсталација, уређење ентеријера, дизајн...
– Давне 1998. године почео сам да правим свој
први чамац и требало ми је непуних годину дана
да завршим тај подухват. С обзиром на то да је
пре мене отац себи направио чамац, уз њега сам
доста времена проводио на Дунаву и откривао
тајне тог заната. Био сам у контакту с човеком
који је оцу продао калуп за чамац па сам његове нацрте редизајнирао, знао шта желим и успео
да га направим. Био је од водоотпорне шперплоче, пластифициран, двосед, димензија 3,4 x
1,4 метра. Набацио сам мотор Yамаhа 28 и заиста је фино ишао. Терао сам га три године док
отац није узео нови чамац, па сам преузео његов стари. Мој првенац сад конзервиран стоји
у дворишту и не знам шта ћу с њим. Можда га
на крају и продам – рекао је Небојша на почетку
разговора.
Након првог чамца све је некако кренуло природним током, па су долазили пријатељи и колеге с разним идејама и захтевима, па и жељама за
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надоградњу кабине. Небојша их је све реализовао.
Како каже, ујак, с којим је доста времена проводио на чамцу, га је „заразио“ Дунавом, а касније
је сазнао да је и деда правио чамце за веслање.
Тако да не чуди што се љубав према глисерима
пренела и на њега. Иако и дан-данас доста времена проводи поред воде пецање га, за дивно
чудо, не занима. Пробао је два пута и закључио
да боље барата шмирглом и алатом, него пецаљком.
– Кад сам кренуо с прављењем првог чамца, није
било интернета па се тешко долазило до материјала. Пратили су се огласи, причало с људима,
па је потрага знала да траје месецима. Свакако,
у оно време, то је била авантура. Ситуација је
данас другачија јер осим интернета, на нашем
тржишту има доста фирми које увозе све што је
везано за чамце. Сад није проблем набавка материјала, већ наћи времена да се чамац заврши.
Живео сам у кући па сам имао простора за радионицу. До сада сам радио на више од 60 чамаца, од ситних преправки преко уградње опреме
до уређења ентеријера. Има доста мајстора који
праве чамце, али мало њих се бави детаљима.
Углавном се прво договорим с власником шта
жели да уради на чамцу, па покушам да нађем
идеално решење које ће задовољити и њега и
мене – објаснио је наш саговорник.
Према његовим речима, пре је на Дунаву било
пецарошких чамаца и нешто мање оних с кабином, а глисери су били реткост. Све се то мења од
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2000. године, кад се наше друштво отвара према
свету, а и увози се доста мотора с унутрашњим
сагоревањем по приступачним ценама због забране у Европској унији. Сад сви хоће нешто
специјално, да буду другачији... Небојшина препорука је да се крене с малим чамцем, па ће свако видети своје даље потребе. Како каже, глупо
је узети велики чамац а да се годишње на њему
проведе седам дана због пословних или приватних обавеза.
– Најбоље је узети пецарошки чамац до 5,5
метара, обавезно пластичан или пластифициран јер је дуготрајнији и лакши за одржавање.
Ништа не фали да се накачи мотор Томос 4, који
смо сви имали на почетку. За вожње Дунавом
је задовољавајући. Кабина на чамцу овде нема
сврху јер се њим одвезете до неког спруда или
рукавца и тамо проведете цео дан. Знам из личног искуства (смех). Има у Новом Саду људи
који крстаре до Мађарске, Аустрије, Тисом, Дунавом... За то је довољан мало већи чамац од

осам метара с кабином.
Не јењава ми љубав према мом хобију. Одем
до радионице, кад год имам времена, а све га је
мање због других обавеза. Чак и одбијам неке
послове, па их прослеђујем другарима. Наутика
је зараза. Има чамаца, има посла за све. Стално се повећава број клубова, чамаца, везова, не
знам да ли у „Дунавцу“ више има места. Сад је и
новина да регистрација траје три године, па и то
утиче на повећање броја пловила. Ипак, далеко
смо ми још од света. Код нас је све то и даље у
повоју – закључио је Небојша.
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Десалинизација

СВЕТСКО МОРЕ ‒ НЕИСЦРПНИ
РЕЗЕРВОАР ВОДЕ

П

ознато је да се природни водени ресурси у последњих сто година прекомерно
троше. На ту чињеницу директно утиче
пораст броја становника у свету, развој индустрије, као и климатске промене. Експлоатација
површинских водотокова, као и подземних вода
доведена је у стање које се не може поправити у
скоријој будућности. Имајући то у виду, решење
се тражи у коришћењу неисцрпног резервоара
воде, односно светског мора.
Десалинизација или одсољавање морске воде један је од начина да се реши проблем са слатком
водом. Тај поступак подразумева смањења минерала из морске воде како би се добила питка
вода, технолошка вода или вода за наводњавање.
Та технологија веома је значајна посебно за водоснабдевање сушних подручја у свету, попут
Блиског истока, Медитерана и Кариба.
Сам процес десалинзације технолошки је врло
скуп и на његову исплативост директно утиче
место и капацитет постројења за прераду, као
и сама удаљеност на коју се транспортује прерађена вода. Захтева се велики утрошак енергије
и скупа опрема, а ако се десалинизирана вода
транспортује километрима до удаљених градских средина, или на веће нардморске висине,
она постаје двоструко скупља. Десалинизација
због тога није исплативо решење за многољудне
сиромашне земље које имају највећи проблем са
питком водом.
Постоји неколико начина прераде морске воде.
Данас се користи неколико технолошких поступака за добијање слатке воде. У питању је термичка и филтерска технологија.
Вишестепенско испарење течности
(Multi-stage flash distillation (MSF))
Морска вода се загрева и пропушта кроз неколико комора у којима су створени услови сниженог притиска, односно вакуума у којима она
испарава. То је поступак дестилације течности у
условима сниженог атмосферског притиска како
би се смањила температура испаравања што директно утиче на смањење потрошње енергије.

На такав начин ради 60% постројења за десалинизацију у свету.
Ефекат вишеструког испарења
(Multiple-effect distillation (MED))
Термичка технологија где се улазна вода распршује кроз цеви које се затим загревају како би
се произвела пара. Та иста пара користи се за
загревање следеће серије морске воде. Да би се
повећала ефикасност, пара која се користи за загревање морске воде може се узети из околних
електрана.
Реверзибилна осмоза (РО) је процес по ком водени раствори мање густине продиру у водене
растворе веће густине преко специјалних мембрана, односно филтера. Слана морска вода се

Рас Ал Каир, Саудијска Арабија

Јубаил, Саудијска Арабија
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под притиском пропушта кроз полупроводне
мембране у раствор веће густине тј. лужину
која представља отпадну воду у самом процесу.
Поступак РО је енергетски знатно ефикаснији
од MSF и троши око 6 кWh за 1m3 произведене
слатке воде.
Хибридни системи за десалинизацију представљају комбинацију више технолошких поступака у самом процесу прераде. Термичка (MSF и
MED) и филтерска технологија (РО) комбинује
се са системима за производњу струје. Највеће
постројење на свету ради на интегрисаном хибридном принципу где се у оквиру истог система налази и фабрика за производњу електричне
енергије. Та постројења за десалинизацију изузетна су, не само због своје величине, већ зато

што су се показала као најбоље решење за животну средину и ниже трошкове прераде воде.
Процењује се да у свету тренутно има око 18.500
постројења за десалинизацију морске воде. На
тај начин дневно се произведе више од 86,8 милиона кубних метара слатке воде, чиме се задовољавају потребе за више од 300 милиона људи
широм планете. Највише постројења налази се у
Персијском заливу, Уједињеним Арапским Емиратима и Саудијској Арабији. Затим следе медитеранске земље и јужни делови САД-а. Саудијска
Арабија десалинизацијом производи 24% питке
воде у свету, док је у Кувајту производња и употреба десалинизиране воде 100%. Египат се суочава са озбиљним проблемом несташице воде
и због тога је тренутно у изградњи 19 фабрика
за прераду воде, међу којима ће бити највеће постројење икада изграђено.
Највеће хибридно постројење у свету налази се
у граду Рас Ал Каир, у Персијском заливу у Саудијској Арабији. Постројење је почело са радом
2014. године и капацитет производње износи невероватних 1.025.000 m3 пијаће воде дневно. Хибридна десалинизација се током рада постиже са
осам испаривача и са 17 јединица где се одвија
процес реверзибилне осмозе.
До пре неколико година, највећа фабрика на свету била је у Јубаилу, такође у Саудијској Арабији,
са дневним капацитетом од 800.000 m3 воде.

Сорек, Израел

Фуџаира 2, Уједињени Арапски Емирати

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” НОВИ САД

| 21

Десалинизација

Једно од већих постројења у свету налази се у
Израелу, у Сореку, 15 км јужно од Тел Авива, са
производним капацитетом од 627.000 m3 воде
дневно, добијене поступком реверзибилне осмозе. Почела је са радом 2013. године.
Такође, једна од највећих хибридних фабрика у
свету – Фуџаира 2 – налази се у Емирату Фуџаира у Уједињеним Арапским Емиратима и дневно произведе 595.000 m3 воде.
Десалинизација обезбеђује само око 1 проценат
светске воде за пиће, али тај проценат расте из
године у годину и очекује се да ће се тренутни
капацитети до 2030. године удвостручити. Велики проблем рада постројења за десалинизацију
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јесте утицај на околину, односно море. Таква постројења испуштају лужину са великом концентрацијом хлора, соли и других минерала. Земље
Персијског залива из својих постројења свакога дана испуштају око 24 тоне хлора, 65 тона
средстава за чишћење цевовода од алги, 300 кг
бакра...
Прерада морске воде је једино решење за одрживо дугорочно управљање растућом потражњом воде. Очекује се да ће технолошки напредак у наредних пет година смањити трошкове десалинисане воде за 20%, а наредних 20 година до 60% чинећи га одрживим и исплативим
конкурентом за производњу пијаће воде.

Историјат

ИСТОРИЈА СНАБДЕВАЊА
ВОДОМ У ВОЈВОДИНИ

В

ода је један од најдрагоценијих природних
ресурса наше планете, па зато планско управљање њоме и брижљиво чување представљају један од најважнијих задатака савременог друштва. Култ воде одувек је живео у народу,
а у животу и митологији народа са ових простора
она је имала посебан значај. Вода је представљала место на коме су се људи одмарали и крепили
и уз молитву тражили лека својим тегобама.
Склоп терена и општи хидрогеолошки услови
Војводине нису погодовали формирању гравитационих извора са свежом питком водом.
До ње се тешко долазило и због тога је она толико цењена и сматрана даром природе. Знало
се која је вода за пиће и припрему хране, која за
напајање стоке, а која за наводњавање њива. У
време ратова и великих сеоба народа за пиће су
коришћене површинске воде и ретки природни
извори јер за другачија решења није било вре-

мена. Када су ратови престајали и почињала да
ничу стална насеља, људи су почели да копају бунаре. Они су кроз векове били незамењиви извори живота јер су обезбеђивали воду за пиће,
кување, прање и напајање стоке. Копани бунари
лако су се загађивали те су били чести узрочници разних болести и епидемија. Најстарији трагови о копању бунара за воду у Војводини потичу из млађег каменог доба од пре 4.000 година.
Археолошким ископавањима 1932. године код
села Старчева, у близини Панчева, откривени су
трагови копаног бунара. Други доказ о копању
бунара за воду на територији Војводине потиче
из III века наше ере. Приликом копања цигларске земље у Ади, 1964. године, откривен је бунар
обложен добро очуваном храстовом грађом. На
дну бунара пронађена је добро очувана керамика на основу које је утврђено да су бунар саградила скитска племена Сармати, по којима је
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и назван „сарматски бунар“. У доба владавине
Римљана, поред копања канала у циљу исушивања сремских мочвара, организовано је и плански рађено на обезбеђењу воде за пиће. Из тог
доба откривено је неколико водовода, од којих је
највећи сирмијумски из II или III века. Керамичким цевима вода је природним падом довођена
са Фрушке горе до ондашњег Сирмијума, на обали Саве, у дужини од око 14 км.
Развијен привредни живот на подручју данашње Војводине прекинут је средином V века
услед најезде Хуна. Од тада па све до X века,
услед великих сеоба народа и бројних ратова,
становништво је прибегавало номадском начину живота. Због потребе за брзим повлачењем
пред непријатељем, није било услова за копање
бунара већ су коришћене реке, баре и ретки извори. Почев од X века прелази се на земљорадњу
и оснивање сталних насеља на вишим деловима
терена, која нису угрожавале поплаве. Најезда
Татара, средином XIII века, поново је за кратко
натерала становништво да се разбежи по шумама и мочварама. Након тога, а нарочито од XV
века, подизањем сталних насеобина, почиње
систематско исушивање мочвара, копање бунара
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и уређење природних извора у циљу обезбеђења
свеже воде за пиће. Доласком Турака у XVI веку,
када се становништво веома проредило, настаје
одређени прекид који је потрајао дуже време. Од тог периода па све до XIX века остало је
врло мало писаних података о изради објеката
за водоснабдевање. Из доба владавине Турака,
у XVI и XVII веку, остали су трагови водовода
у Вршцу. Вода је керамичким цевима, сличним
онима какве су користили Римљани, довођена
природним падом од врела на Вршачком брегу
до центра града у дужини од око 3 км. Из каснијег периода познати су дубоки копани бунар у
Петроварадинској тврђави који је служио за
снабдевање гарнизона водом у случају опсаде
и чесма са четири луле, сазидана 1799. године у
Сремским Карловцима после велике епидемије
куге у Срему. Постоји више записа о фрушкогорским изворима, који су у народу били особито цењени, а поред њих су, по традицији, подигнути и неки манастири. Карловачки лекар
Јосиф Ребић, у својој докторској дисертацији из
1835. године, истиче да су фрушкогорски извори најздравији у Угарској. Нарочито истиче Добошевачку воду за коју се мисли да је „најбоља
од свих извора што извиру из Карловачких брегова, а можда и целе Фрушке горе”. Мита Пет-

ровић, сомборски професор, исте године извршио је прву хемијску и бактериолошку анализу
воде из Петроварадинске чесме, која се налази
крај пута између Петроварадина и Карловаца.
За њу се каже да је „најпознатија чесма на Фрушкој гори, пошто се вода у њој сматра најбољом”,
а на основу анализа закључио је да је вода добра
и здрава за пиће.
Ослобађањем од Турака интензивирају се радови на исушивању бара и копању бунара, тако
да је двадесетих година XIX века скоро свака
кућа имала копани бунар. У почетку су бунари копани у насељеним местима, а касније и на
пашњацима или крај путева у атарима, ради напајања стоке. То је истовремено омогућило једном делу сеоског становништва да се пресели
са „старе констутивне земље” на салаше. Дубина
бунара била је различита у зависности од дубине
прве издани, али су ретко прелазили десетак метара. Бунари су били озидани циглом, а вода се
извлачила помоћу ђерма или чекрка. Ђермови су
били препознатљиво обележје и украс војвођанских равница и незаобилазна симболика равничарског пејзажа. Ретки ђермови данас су успомена на прошлост, печат некадашњег времена
и атракција за пролазнике. Бунаре са квалитетнијом водом људи су користили за своје потребе
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(„пијаћи бунар”), а постојали су и бунари за напајање стоке („марвени“ или „чикошки”). Неке
куће су, поред бунара, имале и цистерну за кишницу („кишничару”) из које се вода користила за
прање јер је била „мека и мање је трошила сапун”.
На лесним платоима и пешчарама, где атмосферска вода вертикално понире кроз наслаге
леса и еолског песка задржавајући се на слоју
глине, копани бунари веома су дубоки. Тако на
пример, бунар у Шушари дубок је 55 м, у Малом
Лугу 56 м, у Владимировцу 80-90 м. У старим
списима спомиње се „Девојачки бунар” за напајање стоке избушен 1774. године у Делиблатској пустари. У Владимировцу први дубоки бунар ископан је 1807. године а већ наредне године
ископано је још шест, тако да их је између 1815. и
1817. године било дванаест. Бунари су били озидани циглом, ограђени дрвеном оградом („секом”) и покривени шиндром или црепом. Хладна и кристално бистра вода захватана је великим
дрвеним ведрима и извлачена уз помоћ коња.
Израда таквих водозахватних објеката захтевала
је велико искуство, које се традиционално преносило генерацијама у кругу фамилије „са оца
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на сина”. Данас су они само споменици људске
упорности и борбе за опстанак који изазивају
дивљење пролазника.
Средином XIX века почело се са бушењем артеских бунара, који су донели велике предности
над копаним бунарима: добијена је квалитетнија, здравија и укуснија вода за пиће и мекша
за прање. Смањен је ризик од потенцијалних
површинских загађења, а тиме и опасност од могућих болести и епидемија. У народу је важило
правило да је сваки нови артески бунар значио
„нови живот”. Први такви бунари избушени су
у Банату – у Павлишу код Вршца и Добринци
(1848. године), Банатском Карловцу (1850. године), Алибунару (1852. године), Кикинди и Боки
(1870. године), а нешто касније у Срему и Бачкој
– у Инђији (1875. године), Новом Саду (1880. године), Сомбору и Суботици (1882. године). Бунаре су бушили приватни мајстори („бунарџије”)
на захтев жупанија, општина и ређе приватника. Због конкуренције, хидрогеолошки подаци
строго су чувани, а занат преношен „с колена
на колено”. У периоду до 1895. године избушени су јавни артески бунари у многим насељима
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Војводине. У почетку, бушење је извођено ручно, а седамдесетих година XIX века појавиле су
се бушаће гарнитуре на парни погон.
Машински начин бушења бунара нарочито је
добио замах проналаском дизел мотора, од када
почиње и усавршавање опреме за бушење бунара. Артески бунари служили су за јавно снабдевање становништва водом, а лоцирани су на
погодним местима како би били доступни што
већем броју људи. Како је таквих бунара било
недовољно, воду су разносили водари („водоноше”, „сакаџије”) на коњским колима и бурадима
и продавали је „на канте”. Од 1890. до 1914. године бушење артеских бунара је у великом замаху.
Интензитет бушења нарочито је био велик после
1900. године. У том периоду избушен је знатан
број бунара чије су дубине, у неким случајевима,
прелазиле 400 м (Суботица, Бездан, Зрењанин,
Павловци, Тител).
За време Првог светског рата избушен је врло
мали број артеских бунара, док је између два
светска рата избушено око 600 артеских бунара,
од којих највише у Банату. Први бунар после Првог светског рата, дубине до 397 м, избушен је у
Темерину. За време Другог светског рата у Војводини је уништен велики број бунара, а избушено
је само 26. После Другог светског рата, с обзиром
на недостатак бушаћих гарнитура и опреме, није
се одмах започело са бушењем бунара, иако се
осећала велика несташица хигијенски исправне
воде. За разлику од ранијег периода, када су се
бунарџијским пословима бавили углавном приватници, после Другог светског рата тај посао
преузимају државна предузећа („Извор” из Новог Сада, „Бунар” из Суботице и др).
Већ 1950. године почиње интензивније бушење
бунара, а нарочито од 1955. године. Према катастру јавних бунара, од завршетка Другог светског рата до половине 1965. године, у Војводини
је избушено 1.634 артеска и субартеска бунара,
не рачунајући бунаре на приватним поседима,
пољопривредним имањима и у индустријским
предузећима. У периоду од 1965. до 1996. године,
према процени, број избушених бунара за различите намене износио је више од 2.500.
Током шездесетих година поједини градови и
већа сеоска насеља у Војводини почињу са изградњом јавних водовода за централно снабдевање водом становништва и дела индустрије.
Постојећи јавни бунари и локални, тзв. микроводоводи, у веома кратком временском периоду

замењени су савременим централним водоводима. Врло брзо уочене су огромне предности
које пружа организовано снабдевање водом путем таквих водовода над дотадашњим начином
снабдевања тако да чим су се стекли економски
услови, масовно се прибегавало њиховој изградњи. Изградња првог водовода у Војводини
започета је 1952. године у Новом Саду (тзв. мали
водовод), а 1959. године радови су отпочели на
главном водоводу. Врло брзо након тога започета је изградња градских водовода у Суботици,
Зрењанину, Сомбору, Кикинди и другим местима. Током седамдесетих година изграђени су
водоводи у свим већим градским и многим сеоским насељима.
До 1970. године у Војводини је изграђено 119 водовода (26 градских и 93 сеоска), док се крајем
деведесетих година, у 52 градска и 413 сеоских
насеља, више од два милиона становника из подземних вода снабдевало водом за пиће и за санитарне потребе. Просечна дневна потрошња воде
по глави становника прелазила је 200 литара.
Потрошња воде у градским срединама била је за
30-50% већа у односу на сеоско становништво.
Велики део индустрије за технолошке процесе
и друге техничке потребе, као и део пољопривреде за заливне системе, користио је подземне воде. За потребе индустрије, у индустријски
развијеним градским центрима, из централних
водоводних система трошено је и до 50% воде од
укупне потрошње. Губици у многим јавним водоводним системима имали су значајно учешће у
потрошњи воде. У појединим случајевима они су
достизали 50% од укупне потрошње, а најчешће
су износили око 30% од укупне потрошње.
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