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Било једном у Новом Саду...
Давне 1948. године почели су радови на полагању главног доводника дунавске воде за водовод Новог Сада,
а крајем исте године Повереништво за комуналне послове Градског народног одбора поднело је предлог за
оснивање предузећа за водовод и канализацију. На основу поднетог предлога Скупштине Градског народног
одбора, на свом заседању, 3. јануара 1949. године, донета је одлука да се оснује градско привредно предузеће
„Водовод и канализација“ у Новом Саду. У решењу о
оснивању стајало је да се оснива градско привредно
предузеће локалног значаја под фирмом „Водовод и
канализација“ у Новом Саду. Основна средства предузећа била су постојећи инвентар и браварско-инсталатерска радионица Комунално-техничког одсека у
вредности од 846.775 динара. Обртна средства предузећа била су плате радника, материјални издаци и потрошни материјал у износу од 3.980.550 дин. Предмет
пословања предузећа био је пројектовање и извођење
радова на изградњи водовода и канализације у Новом
Саду, а предузеће је било локалног значаја и налазило
се под административно-оперативним руководством
Извршног одбора Града, односно повереништва за комуналне послове градског народног одбора Нови Сад.
Да донесе правила тадашњег предузећа, а у смислу члана 6. Основног закона о државним привредним предузећима, упућен је био административно-оперативни
руководилац. Зграда није било, па је преправљена стара градска ремиза у Улици војвођанских бригада бр. 17.
Првог јула 1949. године, администативно-финансијска служба се уселила у поправљене просторије
где се убрзо затим, из подрума Градске куће, уселила
и цела браварско-инсталатерска радионица комунал-

но-техничког одсека. Ту су били станови и радионица
за поправку и смештај локомотива и вагона којима је
превожен песак за насипање Малог и Великог Лимана. У јулу 1952. године, предузеће је преведено у статус
установе са самосталним финансирањем. Од октобра
1953. године комунална установа је становнике Новог
Сада почела да снабдева водом за пиће из такозваног
Малог водовода и остварује приход од продаје воде.
Капацитет постројења био је 360 кубних метара воде
на дан, а поред постројења био је изграђен и резервоар од 540 кубних метара на чијој су градњи, поред
радника извођачких предузећа, учествовали и војници. Кад је водовод пуштен у рад, у граду је било око
15 километара водоводне мреже и око 400 прикључака са којих се снабдевало око 4.500 потрошача. Крајем
1954. године фирма почиње да послује под именом
Комунално предузеће „Водовод“ Нови Сад. После
унутрашње реорганизације предузећа, почетком 1962.
године формиран је погон за пројектовање. Међутим, квалитет дунавске воде био је из дана у дан све
лошији, а технологија неадекватна, па су се врло брзо
испољили бројни недостаци таквог снабдевања. Из
тог разлога, започета су интензивна испитивања и
пројектовање водоснабдевања града на новим основама. Обимна истраживања показала су да су на потезу
од Бећар Штранда до Каменичке аде хидрогеолошки
услови врло повољни, а вода по физичким, хемијским
и бактериолошким анализама добра. На основу тих
података пројектован је и изграђен водовод који је
1965. године пуштен у рад и тиме је обезбеђено довољно воде за око 150.000 становника, док је годишња
производња износила 13 милиона кубних метара.
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Године 1956, предузеће је на управљање и употребу до- црпне станице (ГЦ1 и ГЦ2). За рачунање мреже усвоје-

на је киша од 100 л/сек/ха са трајањем од 50 минута“.

било парцелу с објектима у Масариковој улици бр. 17.
Земљиште у Улици Ђорђа Зличића купљено је 1964. године и одмах је започета изградња гараже и других објеката.

Разрађивање главног пројекта обавио је инжењер
Стеван Миловановић. Изградња нове канализације
почела је изградњом главних црпних станица и израдом изливних глава у Дунав. Изградња колектоа
и цевних канала започета је 1958. године, а за обе
црпне станице набављене су пумпе „Сигма“ из Чехословачке. Укупан капацитет у ГЦ1 био је 9140 лит/
сек, а у ГЦ2 9.690 лит/сек. Прва је завршена ГЦ2 и
15. октобра 1961. године пуштена у погон, а почетком 1962. године завршена је и ГЦ1. Главни колектори, као и канали осталих профила, почели су од
1960. године да се граде ужурбаним темпом тако да
је годишње извођено од четири до 13 километара канализације. У недостатку керамичких цеви, уграђиване су бетонске, а касније и цеви од азбест-цемента.

Занимљив податак је да је 1956. године предузеће
продало 878.786 кубика воде. У прве две деценије постојања предузећа изграђено је 151,4 километра водоводне и 68 километара каналске мреже. Значајна
одлука донета је половином 1966. године о увођењу
скраћеног радног времена, на 42 сата недељно.
Почетком седамдесетих година прошлог века предузеће је било издељено у пет организационих јединица: Сектор за производњу воде и резервоаре, Сектор
за механизацију, Сектор за канализацију, Сектор за
одржавање водовода и изградњу и заједничка служба која је обухватала Сектор за развој и пројектовање, Привредно-рачунски сектор и Општи сектор.

Развојем предузећа, и возни парк се модернизовао и
ширио и већ у прве две деценије пословања број средстава за механизацију рада знатно је порастао. Тада
је дизалица „фордсон“ била највећа машина којом је
предузеће располагало. Међутим, у то време четири
коњске запреге биле су најзначајнија и највреднија помоћ у извођењу радова. Последња коњска запрега престала је да ради крајем 1961. године. Стаја и коњи са запрегама више пута су мењали место, а последње је било
у Улици Јожефа Марчока. Први компресор набављен је
1955, а први камионет, до 1,5 тоне носивости, набављен
је 1957. године. Прва аутоцистерна за чишћење сливника заменила је коњску запрегу 1958. године. Укупан
број возила у првих 10 година рада предузећа био је
20, а већ до краја 1961. године та цифра је стигла до 61.

Изградња канализације одвијала се успешније од водовода. Нови Сад је први зидани канал имао већ 1880. године. Изградња канализације је подстицана и условљавана развојем саобраћаја тако да је пред Први светски
рат град имао око 15 километара канала, а 1941. нешто
мање од 40 километара. Међутим, изградња канализације је у читавом том периоду обављана без плана.
После Другог светског рата стара канализација је већ
толико дотрајала да је годишње било и до 70 провала,
што је знатно поскупело одржавање, док је крпљење канализације погоршавало њено ионако лоше функционисање. Први пројекат је израдио инжењер Шенефелд,
али је он одбачен јер су главни колектори требали да
буду дубоко укопани, а није се водило рачуна о терену
и подземним водама. Градски урбанистички пројектни биро започео је израду идејног пројекта канализације који је био готов крајем 1954. године. Пројектант
Вељковић се држао следећих смерница: „Канали треба да буду што је могуће плићи и што мање да силазе
у подземне воде. За Нови Сад се не предвиђа да буде
јачи индустријски град, а предвиђа се укупан број од
180.050 становника заједно са Петроварадином. На
предвиђени број становника укупна максимална количина отпадне воде износиће 215 л/сек. Усвојен је
општи систем без отворених канала и ретензионих
базена, али је пројекат изведен тако да целокупна мрежа може да акумулира сувишну кишу. Пројектовано
је осам малих релејних црпних станица с малим аутоматским пумпама само за отпадну воду и две главне

Од оснивања предузећа, увек је у возном парку било
више камиона, багера и других специјалних возила,
него путничких аутомобила. Међутим, како се служба
развијала, па и цела организација предузећа постајала
већа, расла је потреба за аутомибилима и пикаповима.
У време Југославије, камиони су били марке ФАП, машине „Радивој Дакић“, а путничка возила из програма
„застава“. Почетком новог миленијума креће значајнија обнова и модернизација возног парка те тако већ у
првим годинама 21. века креће систематска замена дотрајалих аутомобила, лаких возила, камиона и машина. Постепено, у возни парк улазе марке иностраних
произвођача возила које замењују кола, камионе и радне машине домаћих фабрика које су одавно пропале.
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По завршетку Другог светског рата,
половином 1945. године, Нови Сад је
имао око 55.000 становника, око 1.000
бунара и кућних водовода и 106 јавних
бунара.
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Објекти, односно постројења новог
водовода пуштени су у пробни погон
1964. године, док су у редован погон
пуштени у априлу 1965. године. Тих
шездесетих година прошлог века
дужина новосадске водоводне мреже
била је око 90 километара.
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Кратак историјат снабдевања
пијаћом водом у Новом Саду

нова изворишта: „Петроварадинска ада“, „Ратно острво“, „Адица“ и „Каменичка ада“. Друга два изворишта
су напуштена, док прва два и данас функционишу.

Причу о извориштима пијаће воде у Новом Саду не Изворишта воде данас
можемо започети, а да не направимо паралелу са неким
прошлим временима и присетимо се како су то први
становници разбацаних насеља на ниском и мочварном замљишту, на којем се данас налази Нови Сад, долазили до воде за пиће. Првобитно се Петроварадински шанац, затим Неопланта, Neusatz, Ujvidék и касније
Нови Сад пијаћом водом снабдевао са два изворишта,
а то су били Дунав и подземна вода на пет-шест метара
дубине, до које се најбрже могло доћи. Оба изворишта,
а нарочито Дунав, била су веома несигурна у погледу
бактериолошке исправности воде те се јављала све
већа потреба за бољом пијаћом водом. Од свог постанка па све до 18. века Нови Сад се снабдевао водом за
пиће из Дунава, док почетком 19. века, поред Дунава,
веома значајан извор постаје и фреатска издан коју су
грађани захватали из копаних бунара. Због различитих
обољења и епидемија, које су се дешавале због загађене
воде, градски Магистрат морао је да нађе најприкладније решење које се тада огледало у копаним јавним бунарима на ђерам који су били дубоки до десет метара.
Крајем 19. века у Новом Саду почиње бушење артешких бунара који су представљали извор квалитетне
воде за пиће, међутим, нарастањем града такав начин
водоснабдевања није обезбеђивао довољну количину
воде те се 1952. године приступило изградњи Водовода
и већ наредне године у рад је пуштен тзв. „Мали водовод“. На почетку његовог рада сирова вода је била
захватана директно из Дунава, затим је прерађивана у адекватном постројењу и потом пумпана у цевоводни систем, док се последњих неколико година
његовог рада поред речне захватала и фреатска вода
из приобаља Дунава. Упркос чињеници да је успео
да задовољи потребе Новог Сада за пијаћом водом у
квантитативном смислу, „Мали водовод“ је угашен
1965. године јер су установљени бројни недостаци
таквог система водоснабдевања, међу којима је главни био лош квалитет, како дунавске, тако и прерађене
воде. Исте године Нови Сад се дугорочно опредељује
за водоводни систем другачије концепције која ће се
првенствено базирати на експлоатацији фреатских
подземних вода из непосредног приобаља Дунава и
то путем рени бунара. Извориште „Штранд“ је једно
од првих изворишта одакле се новим водоводним системом захватала вода, али се убрзо јавила потреба за
проширењем изворишних капацитета те су крајем седамдесетих и почетком осамдесетих година прошлог
века реализована системска хидрогеолошко-хидродинамичка истраживања у десном и левом приобаљу
Дунава, а као резултат тих истраживања формирана су

Нови Сад се данас у потпуности ослања на ресурсе подземних вода и снабдева се водом за пиће са
три изворишта: „Штранд“ и „Ратно острво“ на левој и „Петроварадинска ада“ на десној обали Дунава.
Сва три изворишта представљају последње залихе
воде које су на располагању Новом Саду, а питка
вода се не узима директно из Дунава већ су изворишта воде подземни аквифери, у алувиону Дунава.

Извориште „Штранд“
Извориште „Штранд“ лоцирано је на левој обали Дунава и најстарије је у систему изворишта сирове воде
новосадског Водовода. Изградња бунара са хоризонталним дреновима (БХД) типа „Рени“ на локацији
Штранд започета је још давне 1959, док је 1965. тај
водозахватни систем прорадио са до тада изграђеним
капацитетима. На поменутој локацији је до 1975. изграђено укупно шест рени бунара (БХД) и још шест
вертикалних бунара (ВБ), а вода је до постројења за
прераду ишла доводником пречника 600 мм. По капацитетима најмање извориште воде, са кога се добијало у просеку 400 литара воде у секунди, по проблемима у којима се налази спада у најугроженије јер
се у залеђу овог изворишта налази изразито урбана
зона, са свим оним што она носи, а то је лиманска
канализациона мрежа и лимански канализациони
колектор, који је грађен пре педесетак година и који
је оштећен. Деценијско неулагање у канализациону
мрежу на крају је створило проблем са којим смо и
дан-данас суочени и за који се годинама уназад тражи решење, а највећу кочницу у превазилажењу тог
проблема представљају финансије, тачније чињеница
да је за реконструкцију колектора потребно издвојити
око милион и по евра, а за реконструкцију комплетне лиманске канализационе мреже десетине милиона евра које ЈКП „Водовод и канализација“ тренутно
није у могућности да обезбеди. Из тог разлога извориште је, нажалост, већ дуги низ година ван функције.
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ЈКП „Водовод и канализација“ започело
је мурализацију свих шест рени бунара
на Сунчаном кеју, од Филозофског
факултета до Штранда, у оквиру
планираног уређења ових објеката за
2017. годину.
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Извориште „Петроварадинска
ада“

Могуће проширење капацитета
новосадских изворишта

Извориште се налази на десној обали Дунава, тачније
на североисточном ободу насеља Петроварадин, а
пројекат његове изградње радила је фирма „Војводина инвест“ давне 1982/3. године. Извориште је завршено 1984. године када је у погон пуштен први бунар
(БХД-1), док је у садашњем обиму комплетирано тек
1988. године. Протеже се у зеленом појасу од плаже
Официрац до улива Роковог потока у Дунав и спада
у класу изворишта подземних вода. У саставу изворишта постоји шест бунара са хоризонталним дреновима (БХД) типа „Рени“ и још осам вертикалних бунара (ВБ), а његов експлоатациони капацитет износи
у просеку 600 литара воде у секунди, док је са погоном за прераду воде повезано доводником пречника
600 мм. Директно га угрожавају сидриште бродова,
које се налази непосредно уз обалу, неовлашћени саобраћај уз обалу, дивље депоније, пловила на моторни погон и ограничени ток у рукавцу Дунавца.

Узимајући у обзир тренутни експлоатациони капацитет изворишта, који (без изворишта „Шранд“) износи у просеку 1.300 литара воде у секунди, може се
рећи да је обезбеђена довољна количина сирове воде
за постојеће капацитете њене прераде и дистрибуције, али да ли је заиста тако? Наиме, показало се
да током периода неповољних хидролошких услова може доћи до екстремног снижавања нивоа фреатске издани што за последицу има мањак потребне количине сирове воде. Неретко, на њен дефицит
могу утицати и многи други фактори, а то су у првом
реду привремени престанак рада појединих бунара
из различитих разлога, док се додатни проблем огледа и у такозваном старењу постојећих изворишта.
Могућност проширења изворишта „Ратно острво“ радио је Институт „Јарослав Черни“, 2002. године и према резултатима истраживања, проширење капацитета тог изворишта, на левој обали
Дунава, базирало би се на следећа два концепта:

Извориште „Ратно острво“
„Ратно острво“ је највеће новосадско извориште, које
се налази на левој обали Дунава низводно од ушћа канала Нови Сад и Савино Село, на потезу дужине око
2 км. Пројекат изградње изворишта радила је компанија „Про-Инг“ ДОО деведесетих година, док је пуним капацитетом почело да ради 2003. године када
је последњи рени бунар на изворишту прикључен на
водоводни систем. Од пројектованих десет, изграђено
је девет бунара са хоризонталним дреновима (БХД)
и то са два типа хоризонталних дренова (тип са „отвореном главом“ и тип „Пројсаг“). Оно што је битно
напоменути јесте да се од првобитне локације на којој
је била предвиђена изградња бунара БХД-1 одустало
након разарања новосадске рафинерије 1999. године, током НАТО бомбардовања, услед које је дошло
до изливања велике количине нафте, њених деривата
и других адитива што је ту локацију учинило непогодном за експлоатацију воде. Укупан пројектовани
експлоатациони капацитет изворишта износи око
700 литара воде у секунди, а са постројењем за прераду воде спојено је доводником пречника 900 мм.

1. Изградња шест нових бунара са хоризонталним
дреновима (БХД) поред Дунава (на потезу дугом 1500
м, са међусобним растојањем од 250 м) низводно од
постојећег бунара БХД-10,
2. Формирање изворишта инфилтрационог типа у
залеђу изворишта са петнаест нових бунара са хоризонталним дреновима (БХД).
Након завршетка проширења изворишта „Ратно
острво“, пројектовани експлоатациони капацитет
истог повећао би се са садашњих око 700 л/с на око
2400 л/с чиме би се дугорочно обезбедило довољно
сирове воде за водоснабдевање Новог Сада и околних места и због тога то подручје има регионални
значај. Градњом нових бунара и одговарајућих капацитета за прераду, могуће је добити количине питке воде којом би се могла снабдевати и друга места у
Бачкој и Срему која имају проблем са питком водом.
Генералним планом Града Новог Сада оно и јесте резервисано за хидротехничке захвате, али питање детаљне регулације и питање власништва нису још увек
решени и то је нешто што хитно мора бити урађено.
Када је у питању могућност проширења изворишних капацитета изворишта „Петроварадинска ада“,
на десној обали Дунава, анализе су показале да је то
могуће учинити са максимално још два низводна бунара са хоризонталним дреновима (БХД) на растојању
од по 200 м. На тај начин би се пројектовани експлоатациони капацитет тог изворишта повећао за око
160 л/с, односно са садашњих 600 л/с на око 760 л/с.
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Угроженост изворишта сирове
воде и мере заштите
Један од највећих проблема, када је у питању снабдевање водом за пиће Новог Сада и других насеља у
његовој околини, произилази из чињенице да су сва
три градска изворишта сирове воде у различитој мери
угрожена загађивачима како из правца Дунава, тако и
из правца залеђа. Извориште „Петроварадинска ада“
угрожено је нешто узводнијим канализационим изливом ГЦ2, затим индустријском зоном насеља Петроварадин и у непосредној близини израслим дивљим
насељем и дивљом депонијом смећа и изграђеним
пристаништем — сидриштем. Такође, изворишту потенцијално прете и онечишћења која долазе из зоне
веома фреквентног оближњег друмско-железничког
путног правца. Извориште „Ратно острво“ је највеће
и уједно најугроженије новосадско извориште сирове
воде јер му прети велики број потенцијалних загађивача међу којима је нарочито битно издвојити комплекс Нафтне индустрије Србије, комплекс ТЕ-ТО
„Нови Сад“, насеље Шангај, транзитне канализационе цевоводе насеља Клиса, канал Нови Сад – Савино
Село, индустријску зону Север 1 и Север 2, пристанишну зону, хемијску и прехрамбену индустрију, хемијски третирано пољопривредно земљиште итд. То
извориште нарочито је било угрожено услед разарања
рафинерије нафте током 1999. године, после чега је поново актуелизовано питање неопходности изградње
тзв. хидрауличке завесе. Узимајући у обзир чињеницу да је извориште „Ратно острво“ окружено бројним
потенцијалним загађивачима, хидрауличка завеса је
заиста и била изграђена 2002. године, чиме је у одређеној мери извориште било заштићено од онечишћења.
Представљени проблеми у вези са угроженошћу изворишта сирове воде у Новом Саду од стране бројних
загађивача указују на потребу хитног, озбиљног и студиозног приступа у њиховом решавању. Конкретно,
ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад улаже велике
напоре, између осталог и у заштиту изворишта, како
на теоријском, тако и на практичном нивоу. Наиме,
у сарадњи са одговарајућим институцијама, у својим
истражним и студијским радовима, обављеним за
потребе експлоатације и заштите новосадских изворишта, велики значај придаје се управо дефинисању
и спровођењу, односно реализацији мера заштите
изворишта. Главни напори којима се настоје у што
већој мери заштитити изворишта сирове воде јесу
пре свега поштовање прописаног режима понашања
у три зоне заштите изворишта, успостављање система осматрања и праћења, предузимање мера и активности на отклањању узрока, односно неутрализацији
последица загађења и изградња хидрауличке завесе.

Изворишта воде су највреднија имовина Новог Сада
и, уколико не желимо да останемо без ње, према њима
бисмо морали одговорно да се опходимо. Имајући
у виду и то да је вода за пиће ресурс врло ограничен
у Војводини, као и да вода доброг квалитета постаје
нарочито дефицитарна, додатно се истиче значај и
велика потреба за посебном бригом за свако извориште јер су по својој природи врло рањива, а последице загађења воде се изузетно тешко отклањају. Ако
у радијусу утицаја бунара загађење доспе на површину
терена, па у подземни аквифер, радом бунара контаминирана вода бива привучена и апстракована, потом, заједно са загађењем потиснута у даље процесе и
јасно је да на тај начин загађење може доспети у питку воду, што је недопустиво. Штета изазвана на било
ком изворишту воде била би немерљива, изазвала би
огромне промене у животу сваког од нас и пореметила
функционисање града те је због тога неопходна строга
заштита, како административна тако и физичка, а нарочито залагање покрајинских органа, органа локалне
самоуправе, водопривредних (ЈВП “Воде Војводине”)
и осталих релевантних институција око очувања овог
ресурса непроцењиве вредности. Због статуса који
има вода за пиће – а то је основна животна намирница – Министарство здравља прописало је као законску
обавезу свим локалним самоуправама да санитарно
заштите своја изворишта воде за пиће. По територији
изворишта развијена је мрежа осматрачких објеката (пијезометара), помоћу којих се периодично врши
мониторинг квалитета подземне воде. У случају детекције загађења, врши се рано узбуњивање, а извориште
престаје са радом. Застој траје док се опасност не отклони, а то је дуготрајан и скуп процес. Релевантне
зоне утицаја бунара су у ствари зоне које треба штитити од загађења, а назване су зоне санитарне заштите.
Санирање последица загађења подземних аквифера је
изузетно скупо и компликовано, или практично немогуће. У сваком случају, смањује се капацитет изворишта и ради тога се акценат ставља на превенцију
и заштиту. ЈКП „Водовод и канализација“ покренуло
је читав низ активности на усвајању зона санитарне
заштите и преносу власништва над извориштима на
предузеће како би било у стању да их ваљано заштити.
Битка за изворишта воде, битка је за заштиту будућности Новог Сада и нормалног живота свих нас који
у њему живимо. Уколико се изворишта воде загаде, у
радијусу од око 60 км не постоји регион са кога би се
могла добити потребна количина квалитетне воде и
због тога се обраћа нарочита пажња на заштиту ових
локалитета јер представљају стратешки интерес за опстанак Новог Сада. Знајући то, све развијене земље
света као најстрожи приоритет поштују зоне санитарне заштите око изворишта воде, не дозвољавајући
чак ни пољопривредницима да раде са пестицидима на километарским растојањима од самих бунара.
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Стање и перспективе
Анализирајући расположиве податке и информације
у вези са извориштима сирове воде у Новом Саду,
могу се извести две битно различите констатације.
Наиме, у домену експлоатационих капацитета изворишта, ситуација је генерално повољна, а охрабрује и
чињеница да се студиозно ради на реализацији плана
проширивања изворишних капацитета, што наводи
на закључак да се плански и одговорно иде у сусрет
времену за када су планиране веће потребе за водом.
Оно што забрињава јесте чињеница да су изворишта
сирове воде у Новом Саду угрожена бројним загађивачима, што представља велику опасност и претњу
по уредно водоснабдевање града и других насеља
која су на заједничком дистрибутивном систему. Из
тог разлога ЈКП „Водовод и канализација“ предузело
је и предузима одређене мере у циљу заштите изворишта сирове воде, међутим, није у могућности да
само реши проблем онечишћења изворишта. Заправо, угроженост изворишта је само део једног много
ширег и дубљег проблема који је потребно решавати
системски, по читавој вертикали и то у целој држави,
а у његово решавање морају бити укључени сви, почевши од државних институција, преко друштвених
и приватних предузећа, образовних институција све
до самог појединца. Заштита животне средине, подизање еколошке свести код становништва и регулисање
ситуације у сегменту управљања животном средином
представљају суштинске приоритете у нашем друштву.
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“Вода све одржава”
Талес из Милета
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Приказ постојећег стања
изграђености канализационе
мреже
Данашњи канализациони систем територије Града
Новог Сада чине канализациони систем града Новог Сада и неизграђени и планирани систем канализације употребљених вода приградских насеља.
Канализациони систем Новог Сада подељен је на
градска подручја, као и сам град, и то северно градско
подручје, централно градско подручје и јужно градско
подручје. Представља заједнички-општи систем каналисања, који јединственим системом истовремено
одводи употребљене отпадне воде домаћинстава и индустрије, као и падавине. Заједнички-општи систем је
димензионисан за прихватање отицања од атмосферских падавина повратног периода две, односно три године, у зависности од градске зоне у којој се налази. Ужа
градска зона и старо градско језгро димензионисани
су за падавине повратног периода од три године, док је
преостали, већи део града, димезионисан на тзв. двогодишњу кишу. Само неки главни колекторски правци,
који гравитирају ка црпним станицама ГЦ1 и ГЦ2, димензионисани су за падавине већег повратног периода.
Северно градско подручје обухватаканализациони систем употребљених вода домаћинстава и индустрије
северно од канала ДТД и Дунава, припадајуће радне
зоне Север 1 и Север 4. Том канализационом систему је
прикључен доводни колектор отпадних вода из правца
насеља Каћ, који прихвата отпадне воде Каћа и Будисаве. Одвођење атмосферских вода са северног градског
подручја одвија се путем отворене каналске мреже до
мелиоративних канала слива Ада и Врбак. Атмосферске воде насеља Каћ и Будисава се отвореним каналима
и зацевљењем доводе до канала мелиоративног слива
Д600 и даље до Ковиља. Централно градско подручје је
највећи канализациони систем града Новог Сада. Због
своје површине и дужине главних колектора слива,
средином прошлог века је концептуално подељен на
три градска слива и то: северни градски слив, јужни
градски слив и слив ЦС Сајлово. Слив ЦС Сјалово је
слив искључиво атмосферских вода и мелиоративног
канала Сајлово, који је највећим делом зацевљен. Северни и јужни градски слив изграђени су као општи
или заједнички систем канализационе мреже. Северни градски слив гравитира ка главној црпној станици
ГЦ2 која за време повишеног водостаја Дунава отпадне и атмосферске воде препумпава у Дунав. Он је са
северне стране ограничен каналом ДТД, сливом ЦС
Сајлово и радном зоном Новог Насеља. Са његове јужне стране се граничи са јужним градским сливом, чија
вододелница пролази око улица Футошке, Футошког

18

пута, Јеврејске и Булевара Михајла Пупина. Јужни
градски слив је по припадајућој површини највећи.
На западном делу града, на главни колектор јужног
слива, прикључене су отпадне воде насеља Ветерник и Футог. Граница слива са јужне стране је река
Дунав, а отпадне воде јужног градског слива гравитирају ка главној црпној станици јужног слива ГЦ1
која за време повишеног водостаја Дунава отпадне
и кишне воде препумпава у Дунав. Јужно градско
подручје обухвата сремску страну града. У градском насељу Петроварадин већим делом је изведена канализација по оштем систему, и то северено
од Улице Мажуранићеве, док је јужно од поменуте
улице сепаратни систем канализације. Отпадне и
атмосферске воде изливају се у Дунав, низводно од
изворишта воде „Петроварадинска ада“. За време
повишеног водостаја Дунава, изливање је препумпавањем у Дунав. На канализациону мрежу Петроварадина прикључен је, из правца локалитета зграде
телевизије, потисно-гравитациони колектор отпадних вода градског насеља Сремска Каменица. Из
Сремске Каменице се одводе искључиво отпадне
употребљене воде домаћинстава и индустрије. На
канализациони систем Петроварадина, из правца Буковачког пута, доведене су отпадне употребљене воде насеља Буковац. Град Нови Сад и
приградска насеља Сремска Каменица и Петроварадин имају канализацију која је функционална.
Насељена места, односно насеља Ветерник, Футог,
Каћ, Будисава, Ковиљ, Руменка, Степановићево
и Буковац такође имају канализацију у функцији,
док остала насеља немају канализациону мрежу
(Ченеј, Кисач, Бегеч, Стари Лединци и Лединци).
На основу података из ЈКП-а „Водовод и канализација“, у току су активности на разрешењу изградње канализационе мреже преосталих насељених делова градског подручја.
Иако више од 80% становништва и индустрије
има изграђену канализациону мрежу, прикупљена употребљена вода се након механичког третмана испушта у реципијент, односно Дунав. Северно градско подручје чини део територије града
северно од канала ДТД Нови Сад – Савино село
до граница дефинисаних Генералним планом.
Канализациони систем централног градског подручја обухвата град Нови Сад, између канала ДТД
и Дунава, и насеља Ветерник и Футог. Сливно подручје северног градског слива је са северне стране
ограничено каналом ДТД, до Улице Сентандрејски пут, затим јужно до Улице Јаше Томића, дуж
Јаше Томића до Руменачке, Руменачком до Авијатичарске, дуж Авијатичарске до Булевара Европе,
Булеваром Европе до Булевара војводе Степе, дуж
Војводе Степе до Булевара кнеза Милоша, дуж Бу-

КАНАЛИЗАЦИОНA МРЕЖА
левара кнеза Милоша до Футошког пута. Футошки пут
је граница севереног и јужног градског слива до Улице
цара Душана, где се граница помера на север, у Улицу
хајдук Вељка до Улице Новосадског сајма, да би се граница та два слива поново померила ка Булевару ослобођења и Јеврејској улици. Јеврејском улицом граница
слива помера се до ужег градског језгра и улица Модене, Жарка Зрењанина и Дунавске те до Београдског
кеја, односно Дунава. Према северу, граница слива се
спаја са северном границом, односно каналом ДТД.
Јужни градски слив се са северне стране граничи са северним градским сливом, на истоку и југу
граница је река Дунав, док је на западу граница одбрамбени насип Дунава, друга линија одбране. На
крајњем западном делу слива прикључују се отпадне употребљене воде насеља Ветерник и Футог.

Слив мелиоративног канала Сајлово (С-800) налази
се на северу централног градског подучја и обухвата радне зоне Север 2, новосадски железнички чвор,
војни комплекс Мајевица, Ново гробље и мелиоративно подручје на потезу северно од зоне Новог насеља,
које се налази унутар грађевинског реона града Новог
Сада. Крајња тачка слива је црпна станица Сајлово.
БРОЈ ЦС – 90

БРОЈ КОЛЕКТОРА – 35.878,98 m
БРОЈ ПРЕЧИСТАЧА – 3 + Бегеч се гради
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КВАЛИТЕТНА ВОДА ИЗ СЛАВИНЕ

У интерним лабораторијама ЈКП-а
“Водовод и канализација” Нови Сад,
годишње се обрађује готово једанаест
хиљада узорака на параметре
физичко-хемијских и микробиолошких
испитивања.
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Наша вода – састав и технологија
обраде

Вода за пиће из наше дистрибутивне мреже класи-

фикована је као вода за пиће која може да се користи
свакодневно, без последица по здравље људи и није
оптерећена високим концентрацијама минерала као
минералне флаширане воде, које треба пити у умереним количинама, што углавном и пише на декларацији
произвођача.
Сви параметри који се одређују у води за пиће
предвиђени су Правилником о хигијенској исправности воде за пиће, који као правни Акт идентификује
параметре и прописује њихове максимално дозвољене концентрације (МДК). Вода из наше фабрике воде
и дистрибутивне мреже свакодневно се контролише
и сви параметри су у складу са МДК вредностима.
Тврдоћа новосадске воде је око 15 dH (немачки степен
тврдоће) и као таква окарактерисана је као средње тврда. Тај параметар битан је из технолошко-техничког
аспекта јер загревањем наше воде долази до издвајања
нерастворених карбоната који могу оштетити посуђе
за кување, грејаче, бојлере итд. Испитивања су показала да повећана тврдоћа воде повољно утиче на кардиоваскуларни систем човека и да нема лоших утицаја
на здравље.
Подземна вода са изворишта углавном је сталног и
стабилног састава, са природним варијацијама које су
узроковане сезонским делом године (годишње доба,
водостај Дунава, климатски фактори итд).
Подземне воде новосадских изворишта богате су гвожђем и манганом, садрже повишену концентрацију
амонијака и водоник-сулфида, благо су алкалне и повишене тврдоће. Подземна вода се технолошким процесом пречишћава до квалитета воде за пиће који је
прописан Правилником о хигијенској исправности
воде за пиће (Сл. гласник РС бр.42/98).
Технолошки процес се састоји од неколико фаза, а то
су аерација са ретензијом, филтрација на пешчаним
филтерима, филтрација путем ГАУ филтера, озонизација и дезинфекција. Први предуслов за постизање,
али и одржање хигијенске исправности воде јесте стабилност квалитета сирове воде на самом изворишту,
док је други предуслов постојање лабораторије која
свакодневно врши контролу и омогућава Служби за
прераду и дистрибуцију воде константан и добар увид
у стање воде у целом систему, од изворишта до потрошача.
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Само на тај начин можемо бити сигурни да ће из
славина потећи квалитетна и здравствено исправна вода за пиће. Веома је важно истаћи да Новосађани имају ту срећу да пију најквалитенију воду
у Војводини, о чему сведочи и недавно добијена
званична потврда тог квалитета у виду Сертификата о акредитацији наше лабораторије. Опрема,
кадрови и методе испитивања које поседује и користи наша лабораторија задовољавају највише националне и међународне стандарде, тако да Новосађани могу да имају поверења у резултате испитивања.
Квалитет воде у водоводном систему прати се и испитује узорковањем и лабораторијским испитивањем
микробиолошких, биолошких и физичко-хемијских
параметара. У хемијској лабораторији воде за пиће
испитује се вода са изворишта из сваког појединачног бунара, вода из технолошког процеса и хлорисана вода. Хлорисана вода се испитује у резервоарима,
пре потискивања у дистрибутивну мрежу, као и на
славинама потрошача. Број узорака и обим анализа,
односно врсте параметара које се раде у лабораторији,
одређене су Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. Хигијенски исправна вода за пиће
је вода која одговара у погледу микробиолошких особина, физичких, хемијских и физичко-хемијских особина, остатака дезинфекционих средстава и споредних производа дезинфекције. Погонска лабораторија,
која непрекидно ради, контролише воду из процеса,
узимајући узорке на два сата. Радиолошке особине
воде за пиће, мерењем концентрације радионуклида
у води, контролише Природно-математички факултет у Новом Саду. За вршење здравственог надзора
воде за пиће овлашћена је лабораторија „Института за јавно здравље Војводине“. Из свега тога се види
да је вода за пиће из новосадског водовода производ
који се проверава на неколико нивоа, а извештаји о
квалитету воде се, на дневном нивоу, шаљу Служби
прераде и дистрибуције воде и менаџменту предузећа.
Како се технолошки процеси прераде воде развијају,
тако се и опрема која се користи за праћење параметара процеса усавршава. Већ дуги низ година остварује се сарадња са лабораторијама водовода из већих
градова, који имају развијене лабораторије за контролу квалитета воде, као што су лабораторије водовода
из Београда, Сомбора, Панчева, Суботице и Ниша.
Са њима се размењују искуства у погледу набавке
нових апарата, увођењу нових метода и примени искустава у раду. Такође, лабораторије из мањих водоводних система се обраћају нама ради постављања
мониторинг система у својим лабораторијама.
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Висока оцена за квалитет
У оквиру Службе лабораторије, Одељење хемије
пијаћих вода је у току 2018. године успешно прошло
прву надзорну проверу компетентности од стране
Акредитационог тела Србије, у складу са захтевима
стандарда SRP ISO/IEC 17025:2006 и тиме потврдило
да обезбеђује квалитет услуга у свим фазама рада. Током 2018. године започете су активности на проширењу обима акредитације у Одељењу микробиологије
и биологије воде, Одељењу за послове узорковања као
и новоформираном Одељењу хемије отпадних вода и
мониторинга квалитета вода.
Потписан је Споразум о пословно-техничкој сарадњи
између Министарства заштите животне средине –
Агенције за заштиту животне средине и ЈКП-а „Водовод и канализација“ Нови Сад, којим се успоставља и
подстиче сарадња у области праћења квалитета вода,
са општим циљем подизања свести о важности очувања водних ресурса путем размене информација о
квалитету вода. На основу спроведене провере, утврђено је да лабораторија ЈКП-а „Водовод и канализација“ задовољава захтеве корисника услуга, обавља
стручне контакте са корисницима и на тај начин са
њима унапређује однос.
У стручном извештају је, између осталог, наведено и да
је особље које спроводи испитивање крајње стручно,
квалификовано и обучено за руковођење опремом. Такође, организациони положај Лабораторије омогућава
да се послови испитивања спроводе самостално и неометано.
Служба заштите животне средине наставиће и ове
године активно да испуњава обавезе у вези са достављањем података Националном регистру извора
загађивања Агенције за заштиту животне средине. У
циљу достављања података, прикупљају се такође и подаци за надлежна Министарства – Министарство заштите животне средине, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. У области управљања
отпадом, отпадним водама и емисијом у ваздух врше
се извештавања у складу са Законом о заштити животне средине, Законом о управљању отпадом и Законом
о водама, а у складу са Законом о званичној статистици („Сл. гласник РС“, бр. 104/09). Републичком заводу
за статистику доставља се „Истраживање о потрошњи
опасних хемикалија”.
ЈКП „Водовод и канализација“ континуирано и перманентно стреми ка највишим циљевима у процесу
усавршавања, стога и добијање Сертификата представља званичну потврду о квалитету рада свих сектора, служби, одељења и запослених у ЈКП-у „Водовод и
канализација“ Нови Сад.
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Споразум о сарадњи са републичком Агенцијом за заштиту животне средине
Одељење 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.
У Европској унији основни документ који регулише
управљање у области водних ресурса јесте Оквирна
директива о водама која је практично кровни документ из ког проистичу све остале директиве које се
баве управљањем водним ресурсима, док је у Србији
та директива, у одређеном проценту, транспонована
у домаћу законску регулативу кроз Закон о водама и
подзаконска акта која из њега проистичу.
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 ЈКП-а „Водовод и канализација“ учествовала је у истраживању Дунава које спроводи ICPDR (International Commission
for the Protection of Danube River), и том приликом су
идентификовани неки полутанти животне средине
попут ацесулфама, диклофенака и кофеина који путем
отпадне воде, која се необрађена испушта, доспевају у
реципијент, а како би се започело праћење квалитета
вода, укључујући и приоритетне и емергентне супстанце, склопљен је Споразум о сарадњи између ЈКП-а
„Водовод и канализација“ и републичке Агенције за
заштиту животне средине, који ће омогућити да се започне 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.

ЛАБОРАТОРИЈА
Квалитет података и размена искуства у раду, који ће
се том приликом постићи, од непоцењиве су вредности. 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 носиоци посла.
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“Више је савршенства у капи воде,
него у било којој машини коју је човек
направио”
Алберт Ајнштајн
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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Имплементација ISO стандарда
у пословање ЈКП-а „Водовод и
канализација“

ЈКП „Водовод и канализација“ се за

прву сертификацију одлучило 2008. године када је сертификован
стандард ISO 9001 који дефинише систем управљања
квалитетом у предузећу, популарно QMS систем, тачније дефинише захтеве које предузеће мора да примени, имплементира у пракси и у свом свакодневном
раду како би ускладило своје пословање са међународно признатим нормама. Сви остали, касније уведени
стандарди, надограђивали су се на ISO 9001, који се
примењује на нивоу целог предузећа. Током свих ових
година много тога се учило и научило, ширило се и
успостављао се стабилан систем.
Године 2014. сертификован је стандард ISO 14001 који
се бави заштитом животне средине, односно предузимањем свих активности да би се у што мањем
проценту негативно утицало на животну средину, и
OHSAS 18001 који је у том моменту био међународно
прихваћен британски стандард, а тицао се безбедности и здравља на раду.
Исте године сертификован је и HACCP систем, то јест
систем за безбедност хране. Како ЈКП „Водовод и канализација“ производи воду, а вода према нашем законодавству спада у храну, тај систем заправо представља критичне контролне тачке којима се управља
у систему и обезбеђује да он буде довољно стабилан и
довољно безбедан како би обезбедио сигурност да лош
производ неће отићи у мрежу. С обзиром на то да не
постоји могућност враћања воде у славину, тачније не
постоји могућност повраћаја робе за коју се утврди да
је неисправна, морао се обезбедити систем који ће гарантовати да ће се безбедан производ дистрибуирати
корисницима.
Пратећи трендове у стандардизацији и потврђујући
опредељеност ка заштити запослених и њиховој безбедности, године 2018. сертификован је стандард ISO
45001 који представља међународног наследника стандарда OHSAS 18001, а сертификован је и стандард ISO
50001 који се бави управљањем енергијом. Ово је прва
година имплементације тог стандарда и верујемо да
ће се у наредних неколико година много тога научити
и направити одређена побољшања. Стандард се тиче
управљања енергетском ефикасношћу и за сада је то
за предузеће велика новина, а оно што разликује тај
стандард од других јесте обавеза да сваке године предузеће има уштеду у потрошњи енергије у износу од
један одсто потрошње, тако да је стандард у том смислу много тежи и захтевнији од свих осталих јер тражи
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конкретне резултате, мерљиве у новцу, количини
енергената и сл.
Важно је напоменути и то да је ЈКП „Водовод и
канализација“ пре две године сертификовало нове
верзије, односно нова издања стандарда ИСО 9000
и ИСО 14000 - менаџмент квалитетом и менаџмент
заштитом животне средине - и те сертификате
одржало. Што се тиче акредитација, ЈКП „Водовод и
канализација“ има две акредитације према два ИСО
стандарда. Једно је акредитација према стандарду ИСО
17025, односно акредитација Лабораторије пијаћих
вода. Конкретно, до сада је акредитована Лабораторија
хемије пијаћих вода, а сви остали делови Лабораторије
полако улазе у процес акредитације. Други стандард
који је акредитован јесте стандард ИСО 17020, односно
стандард који покрива лабораторије мерних уређаја.
Контролном телу које обавља послове оверавања
водомера, како за потребе предузећа тако и за потребе
трећих лица, потврђена је компетентност другом
наџорном провером од стране Акредитационог тела
Србије. Према том стандарду ове године смо успешно
проширили акредитацију и према новим прописима.
У оквиру стандарда ИСО 14001, односно менаџмента
заштитом животне средине, спроводи се управљање
отпадом као и управљање опасним хемикалијама.
У ЈКП-у „Водовод и канализација“ постоји лице за
управљење хемикалијама и лице за управлање отпадом
који раде у Служби заштите животне средине и који
воде тај стандард. Ту је законска регулатива веома
оштра и веома широка па се у складу са тим трудимо
да идемо корак напред.
Прошле године је, такође, имплементиран и Систем
финансијског управљања и контроле (ФУК) који се
ослања на стандард ИСО 9001 и тај стандард користи
као своју базу. ФУК користи препознате процесе, али и
ризике и регистар ризика који већ постоје, а то у пракси
значи да сами креирамо контроле које ће обезбедити
смањење ризика у некој области пословања. Пре свега,
ризици могу да имају своју финансијску компоненту
и у том смислу контроле служе. У случају предузећа
какво је ЈКП „Водовод и канализација“ контроле се
односе на процедуре и радна упутства, обрасце и
сличну документацију и како би се смањили одређени
нивои ризика у финансијском пословању потребно је
дословно се придржавати свих прописаних докумената
који већ постоје у имплементираним стандардима. На
тај начин смањује се могућност прављења несвесне
штете која касније, у неким другим контролама као што
је Државна ревизорска институција, може довести до
проналажења неправилности. Заправо, проверавајући
контроле, проверава се да ли се на адекватан начин
спроводе процедуре и упутства.
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Предузеће ове године улази у процес имплементације
стандарда управљања безбедношћу информацијама,
што се популарно назива ИТ стандард, односно ИСО
27001 који ће у неком смислу бити претеча ГДПР-а
(Генерал Дата Протецтион Регулатион) који је на нивоу
Европске уније донет у виду законског решења, а који ће
се на одређени начин примењивати код нас. С обзиром
на то да предвиђа веома високе казне, могућност да све
то предупредимо, односно да смо пар година испред
тога јесте управо имплементација стандарда ИСО
27001. Ипак, оно што је најзначајније јесте да нам тај
стандард даје механизме за чување безбедности нашег
система, али и битних података наших корисника и
пословних партнера.
Имплементацијом и сертификацијом ових стандарда
ЈКП „Водовод и канализација“ константно контролише
и унапређује своја решења како би осигурало најбоље
перформансе система, а тиме показује и да се брине како
за заштиту животне средине тако и за своје раднике, за
енергетску ефикасност и за безбедност информација.
Такође, осигурава и стално побољшавање у свим
сегментима пословања.
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Губици на водоводној мрежи
близу 30 одсто

Служба менаџмента информационих система (МИС)

у ЈКП-у „Водовод и канализација“ формирана је пре
десетак година у циљу прикупљања информација,
њихове анализе и примене података, као подршка
менаџменту предузећа у пословном одлучивању и
смањењу трошкова који су уложени у водоводну и
канализациону мрежу како би била што функционалнија. Служба се састоји од два дела – мониторинга водоводне и мониторинга канализационе мреже.
Узимајући у обзир да данас 900 милиона људи, што
је готово седмина светске популације, нема приступ
довољним количинама питке воде, јасно је колико је
важно посветити пажњу стратегији управљања водама, а нарочито смањењу губитака воде. Управо мониторинг водоводне мреже има за циљ да се губици
смање, а без одговарајућег појашњења и знања о природи губитака воде, немогуће је пронаћи коректно и
најделотворније решење. Важно је истаћи да постоји
разлика између стварних (физичких) губитака и привидних (комерцијалних) губитака воде. Стварни губици изазвани су цурењем воде до кога долази од изненадних прскања или пуцања на спојевима великих
цевовода, док се скривена цурења (ред величине 250
л/х при притиску од 5 бара) не појављују на површини
и њихово присуство открива се анализом трендова у
потрошњи воде унутар дефинисане мерне зоне. Тачно
одређивање места цурења обавља се инструментима
за откривање неуочених цурења. На крају, ту су и позадинска цурења код којих је стопа цурења мала и она се
не појављују на површини. Та цуркања и капања воде
не могу се открити коришћењем акустичких метода за
детекцију цурења и због тога се претпоставља да многа
позадинска цурења и не буду откривена, већ цуре док
се не замени дефектни део. Она вероватно чине велики
удео у реалним губицима због њиховог великог броја
и дугог времена трајања. Привидни губици који не настају због физичког цурења у цевима већ их изазивају
други фактори, састоје се од све воде која је успешно
испоручена корисницима, али која није измерена.
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Разлог томе су, између осталог, нетачност мерења због
неисправног водомера, грешка у фактурисању рачуна
за воду и крађа воде. Због рада у хаваријским условима, откривање микролокације хаварија је приоритет
у односу на остале активности Службе одржавања
водоводне мреже. Као активност у оквиру делокруга
рада Службе МИС су и анализе губитака воде применом методологије Међународног удружења за воде
(IWА), а то подразумева једноставно успостављање
водног биланса на месечном нивоу. На основу резултата анализе, користећи расположиве подлоге ГИС базе,
планира се мониторинг водоводне мреже.
Губици се тренутно крећу око 27 – 29 одсто на годишњем нивоу и тренд губитака воде на мрежи је последњих пет година мање-више уједначен. Прошле,
2018. године, испоручено је 33,4 милиона кубика воде,
а губици су били око 9,4 милиона што износи 28 одсто.
Највећи део губитака воде односи се на сремски део
града.

ГУБИЦИ
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Значајне инвестиције - јуче, данас
и сутра

Година 2018. била је успешна, а у 2019. години очекује
се још више капиталних инвестиција од изузетног значаја за град. Завршени су сви радови који су започети
у 2017. години, а посебно се издваја изградња водоводне мреже за другу висинску зону у Буковцу, скори почетак радова на изградњи резервоара за исти потез и
изградња нове црпне станице – НГЦ 1 код Кванташке
пијаце, где су радови на изградњи отпочели 17. децембра 2018. Извођач тих радова је „Енерготехника - Јужна Бачка д.о.о. Нови Сад“ а уговорени рок за завршетак радова износи 400 календарских дана. Нова црпна
станица – НГЦ1, која је у фази изградње, пројектована
је у складу са важећом правном регулативом Републике Србије и у складу са европским нормама.

Нова главна црпна станица НГЦ1 треба у потпуности
да замени постојећу главну црпну станицу ГЦ1, која се
налази на раскрсници Радничке улице и Кеја жртава
рације. ГЦ1 је у функцији још од почетка шездесетих
година и служи за одвођење отпадних и атмосферских
вода јужног градског слива канализације. Самим тим
дати локалитет је од стратешког значаја за одбрану од
плављења града услед јаких киша. На датој локацији
предвиђа се довођење свих отпадних вода градског
подручја леве обале Дунава, као и одвод ка будућој локацији Централног постројења за пречишћавање отпадних вода које представља историјски најзначајнији
и најскупљи пројекат новосадког водовода.
Наставак израде техничке документације за изградњу
Централног постројења за пречишћавање отпадних
вода Новог Сада ове године улази у фазу израде студије изводљивости са идејним пројектом, за шта су
обезбеђена средства гранта Европске уније. Изградња
поменутих објеката, који чине једну функционалну целину, биће пажљиво координисана у наредном периоду.
За другу висинску зону у Буковцу утрошено је 30 милиона динара, а са постављањем резервоара водоводна
мрежа ће бити потпуна и коначна. Проблем са резервоаром огледао се у томе што је било тешко одредити
локацију која испуњава све техничке услове, те је због
тога мењана планска документација како би се поставио на друго место од првобитно превиђеног. У току
је поступак јавне набавке и остаје да се резервоар уради, чиме ће инвестиција бити заокружена. С том инвестицијом побољшаће се досадашње водоснабдевање
Буковца.
Такође, у 2018. години завршено је измештање водово-

дне и канализационе мреже на ауто-путу, изграђена је
водоводна мрежа на Староиришком путу, реконструисана канализација у Улици Јанка Чмелика, рађена регенерација бунара на Петроварадинској ади и Ратном
острву, започета реконструкција водоводне мреже у
Његошевој улици у Каћу, започета реконструкција буковачког доводника, а завршена је и реконструкција
доводника на Ади и повезивање са новим цевоводом
на новом Жежељевом мосту.
Кад је реч о канализационим прикључцима, урађено
је пола од укупно 2.500 предвиђених, док ће се остатак радити ове године. Међутим, како је у новембру
измењен Закон о озакоњењу објеката, објекте који су
у поступку легализације није могуће прикључити све
док се поступак не оконча.

Пројекти у плану за ову годину
У овој години свакако се издваја почетак изградње доводника за Бегеч. Пројекат је рађен две године и Бегеч је последње место у склопу Новог Сада које није
повезано на водоводни систем града. У Ветернику и
Футогу, који су већ на систему, обезбедиће се редовно
водоснабдевање јер сада имају проблема с количином
воде и притиском. Реч је о великој инвестицији за коју
је потребан дужи временски рок да се реализује – у питању је 16 километара мреже – а при том неке деонице
морају проћи кроз густо насељене делове Футога. Од
радова за наредну годину, издваја се још и изградња
комплетне секундарне мреже за станове за војску и
полицију, које држава гради на Југовићеву, и реконструкцију обе мреже за делове Подбаре. Из сопствених
средстава наставља се регенерација бунара, санација
филтерских поља, као и редовна одржавања. Радиће се
и повезивање на Фабрици воде, у оквиру старе Филтер
станице, а у плану је сређивање водоводне мреже на
нашем објекту на Адицама.
Значајна ставка у програму пословања за 2019. годину је и израда пројеката којих има неколико. Између
осталог, то су пројекти за реконструкцију Улице Бановински пролаз, паркинга у дворишту Скупштине града, реконструкцију Улице Николе Тесле, с изградњом
црпне станице, затим спајање јужног и северног слива од Радничке улице до Кванташке пијаце, који су у
склопу пројекта изградње Централног пречистача отпадних вода.
Ту је и пројекат реконструкције канализационе мреже од Авијатичарске улице до Булевара краља Петра
Првог где има доста проблема, али пројекат је велик и
значајан за касније одржавање мреже.
Кроз пројекат ће се сагледати цео систем и утврдиће
се шта је уопште потребно радити. Реконструкција ће
се радити у фазама јер је цео тај потез грађен у раз-
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личитим временским периодима. Радиће се и студија
хидрауличне анализе, како би се испунили захтеви
предвиђени Законом о заштити од пожара. Јавна мрежа је предвиђена за гашење пожара и потребно је урадити анализу за цео град. Када се добије пресек стања,
видеће се шта је потребно мењати и где, јер осим позиције и исправности хидраната, битна је и количина
воде и притисак у мрежи на тим местима.
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ВОДОВОД
ВОДОВОДИИКАНАЛИЗАЦИЈА
КАНАЛИЗАЦИЈА
НОВИ
НОВИСАД
САД

Под изговором ,,спречавања
хуманитарне катастрофе’’ Aлбанаца
на Косову, НАТО је 24. марта 1999.
године отпочео напад на СРЈ, а прве
бомбе су пале на Нови Сад. Више
од 50 суграђана је лакше или теже
повређено за 78 дана стравичног
разарања војвођанске престонице.

38

КРИЗНЕ СИТУАЦИЈЕ

БОМБАРДОВАЊЕ НОВОГ САДА
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ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
НОВИ САД

Кризе новијег доба

Прве кризе

Развој „Водовода и канализације“ текао је управо

онако како је у условима карактеристичним за тај период и могао. Становници Новог Сада воду су пили
из сопствених или јавних бунара све док се није, тек
након ослобођења, почело плански размишљати о
градском водоводу. Од оснивања па преко такозваног
Малог водовода и касније водовода који је 1965. године
пројектован и пуштен у рад, а темељио се на одређеним повећањима изворишних капацитета на Штранду, град је до краја седамдесетих година имао довољно
воде. Прве кризе наступају након тога па се раде интервентна изворишта: „Каменичка ада“, која је прорадила 1981, „Адице“ 1983. године и, врло интензивно,
извориште „Петроварадинска ада“.
Тадашњи поремећаји у развоју последица су реорганизација кроз које је радна организација пролазила, а ту
се пре свега мисли на неприхватљиво решење – интеграцију са КРО „Пут“ 1974, која је прекинула развојни
пут предузећа, са далекосежним последицама. Три године касније формиран је ООУР „Водовод и канализација“, као заокружена технолошка целина која је тек од
1979. године поново самостална радна организација.
Чињенице показују да је, пуштањем у погон изворишта „Штранд“, град имао довољно квалитетне воде
за пиће, а 15 година касније дошао је у ситуацију да рестрикције воде постану честа појава. Разлог томе био је
што је делатност којом се предузеће бавило захтевало
континуиран плански развој, а први пут када се изгуби
корак, и то потраје дуже време, последице су неминовне – град нема довољно воде. Систем водовода, као и
канализације, захтева сталну бригу, надзор и планско,
а не интервентно деловање које је у том периоду било
на снази када је у питању систем водовода. Исти је случај био и са канализацијом, с тим што је Нови Сад почетком шездесетих, изградњом црпних станица ГЦ1 и
ГЦ2 и магистралних праваца „Север“ и „Југ“ технички
правилно решавао проблеме у овој области, али је и
ту недостатак средстава онемогућио одговарајућу динамику ширења канализационог система и неопходно
повезивање потисних станица. Све то довољно говори
о тадашњем третману наше радне организације у граду – прави статус предузеће је имало само повремено,
у одређеним временским интервалима. Такође, криза
се огледала и у чињеници да су високостручни кадрови, неопходни за развој и одржавање система, кратко
остајали у радној организацији јер им колектив није
могао обезбедити услове потребне за нормалан живот
и рад (низак лични доходак, немогућност решавања
стамбеног проблема, недостатак пословног простора)
што је, опет, било последица дисконтинуитета у развоју.
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Кроз историју постојања ЈКП-а „Водовод и канализација“, кризних ситуација није мањкало, али су добром
координацијом и ангажманом радника у већини случајева успешно и брзо решаване. У новијој историји,
бомбардовање које се десило 1999. године свакако
представља највећу кризу која је погодила наше предузеће.
Током бомбардовања Новог Сада, срушен је Мост слободе те је дошло до прекида у испоруци пијаће воде за
сремску страну града. Истог дана, радници ЈКП-а „Водовод и канализација“ превезали су цевовод Ø900 који
је ишао преко срушеног моста. Превезали су доводник
за Сремску Каменицу који је, нажалост, био у оптицају само један дан јер је већ следећег бомбардован и
уништен. Током рушења моста, екипе ЈКП-а „Водовод
и канализација“ блокирале су доводник да се вода не
би изливала, те је остало „заробљено“ десет хиљада
кубика воде у резервоару Мишелук. Захваљујући ангажману радника, направљен је нови цевовод дужине
око једног километра, са Татарског брда до резервоара,
и тиме обезбеђено водоснабдевање Института. Упоредо са тим радовима, од пескаре до моста Дуга, направљен је цевовод Ø500 да би се сирова вода могла
пумпати за сремску страну. То је био херојски посао
који су обавили искључиво радници ЈКП-а „Водовод
и канализација“. До јесени 1999. године, односно до
изградње подводника, сремска страна града снабдевала се искључиво сировом, непрерађеном водом, што
је касније проузроковало проблеме са водомерима
јер је долазило до загушења. Током 2001. године, захваљујући донацијама, ЈКП „Водовод и канализација“
заменило је 8.500 водомера због наслага које су се створиле утицајем сирове техничке воде. Иако су услови
водоснабдевања током бомбардовања били знатно
отежани, Нови Сад и приградска насеља нису имали
већих проблема са водом. Обезбеђена је била и хлорна станица у случају да дође до акцидентне ситуације.
Боце са хлором биле су премештене у магацин у Ковиљу, док је само једна добро обезбеђена боца остала у
хлорној станици.
У јесен 1999. године, у рад је пуштен подводник, те је
сремска страна града поново добила питку воду. Током
периода бомбардовања, кризна ситуација је била свакодневна, али захваљујући даноноћном ангажману наших радника, свака ситуација успешно је превазиђена.
Tакође, у пар наврата се дешавало да бродари сидрима пресеку подводник што је проузроковало прекиде
у водоснабдевању. У тим ситуацијама, било је неопходно ангажовање ронилаца који су имали заиста тежак задатак повезивања подводника и крпљења рупа
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у истом. Подводник је био у функцији све док није
изграђен мост Дуга, преко кога је и направљен нови
доводник Ø500.
Током пролећа 2006. године, због високог нивоа Дунава и подземних вода, дошло је до плављења изворишта. Том приликом оформљен је и Штаб за ванредне ситуације Скупштине града, чији су чланови били
и наши радници. Од велике важности било је да се
обезбеди стабилно функционисање канализационог
система, првенствено црпних станица, и тиме спречи
продирање Дунава на брањено подручје изворишта.
Управо захваљујући великој пожртвованости и максималном ангажману и организацији екипа, сачувана су поплављена изворишта „Петроварадинска ада“
и „Ратно острво“, а Нови Сад је у тим околностима
био уредно снабдеван довољним количинама квалитетне воде за пиће. Додатну отежавајућу околност
приредили су поједини неодговорни грађани који су
користили ове неприлике и правили велике штете на
бунарима, несвесни чињенице да би то могло да угрози водоснабдевање свих нас.
Током 2008. године у рад је пуштен и цевовод Ø900
који се протеже преко Моста слободе према резервоару Мишелук. Поменути цевовод дуго се поправљао
и мењао јер је у питању цевовод великог пречника те
је рад на њему био заиста комплексан, а у међувремену град је био уредно снабдеван водом, иако резервоари нису постојали што је био велики удар на
потрошњу воде.
Исте године дошло је и до загађења изворишта
„Штранд“, то јест до продирања фекалне канализације у само корито изворишта. Из поменутог разлога, то извориште је ван функције већ годинама. Од
тада се Нови Сад и приградска насеља снабдевају искључиво са два преостала изворишта. Будући да се
са изворишта “Штранд” до Фабрике воде допремало
400 литара сирове воде у секунди, његово испадање
са система представљало је велики ударац на изворишта „Петроварадинска ада“ и „Ратно острво“. Извориште „Штранд“ је, нажалост, још увек ван снаге,
али преостала два изворишта успешно снабдевају
наш град питком водом. У пар наврата покушано је
да се поменуто извориште врати у функцију, али да
би тај посао био могућ, неопходно је у потпуности
реконструисати канализациону мрежу на Лиману.
Поред радова на водоводној мрежи, кризне ситуације
су честе и када је реч о обилнијим падавинама. Подсетимо да су 2014. годину обележиле поплаве. Иако
Нови Сад није био у толикој мери погођен, кише
су проузроковале скоро свакодневно загушење саобраћаја те потопљене подруме појединих домаћин-

става. Из тог разлога, екипе ЈКП-а „Водовод и канализација“ биле су 24 сата на терену и санирале штету.
Суштина је да кризна ситуација настаје сваки пут када
Нови Сад погоди озбиљније невреме, јер нигде у свету
канализациони систем није пројектован да прими 60, а
и више литара воде у секунди. Из тог разлога, све расположиве екипе ЈКП-а „Водовод и канализација“ увек
су доступне нашим грађанима (одржавање водоводне
мреже, функционално и хаваријско одржавање канализационе мреже, односи са јавношћу).
Године 2015. у више наврата је у канализациони систем
испуштена непозната црвена течност. Анализама које
је обавила лабораторија ЈКП-а „Водовод и канализација“ утврђено је да је реч о материји органског порекла, те да не представља никакву штету по живи свет у
Дунаву, будући да је он реципијент. Све то је поприлично узнемирило јавност, која је почела да сумња и у
исправност воде за пиће, али је ЈКП „Водовод и канализација“ редовно обавештавало медије да је вода која
се дистрибуира у систем хемијски и микробиолошки
исправна те да нема никакве бојазни када је реч о њеном квалитету.
Средином децембра прошле године, Јавно комунално
предузеће „Водовод и канализација“ обављало је радове на повезивању цевовода на Жежељевом мосту, те
реконструкцију цевовода на изворишту „Петроварадинска ада“. Према планираној динамици, радови су
требали да трају нешто више од 48 сати уз могућност
најављеног нешто слабијег притиска. Међутим, није
увек једноставно предвидети све ситуације које могу да
се догоде, нарочито када су у питању комплексни радови. Након што су екипе отвориле цевовод, утврђено
је да постоје велике количине наслага које је потребно
отклонити и из тог разлога, брзина дотока сирове воде
са изворишта била је далеко мања него што је очекивано. Водовод је први пут након скоро 20 година био
принуђен да уведе рестрикције у водоснабдевању.
Такође, током претходне године се у неколико наврата десило да град, заједно са приградским насељима која су на нашем систему водоснабдевања, остане
кратко без воде због нестанка електричне енергије у
Фабрици воде. Захваљујући експедитивности радника
„Електровојводине“, али и наших колега са ППДВ-а,
ти прекиди нису никада били дужи од два сата. Такође, захваљујући доброј сарадњи ППДВ-а и Сектора
„Односи са јавношћу“ јавност је била благовремено
обавештавана. Овај проблем ће у будућности бити
сведен на минимум захваљујући систему аутоматског
прекопчавања напајања Фабрике воде, који је уведен
у септембру претходне године и до сада више пута
успешно тестиран.
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Реч, две о друштвено одговорном
пословању

Предузећа би, као део друштва у коме функционишу,

поред остварења економских циљева требало да воде
рачуна и о утицају који врше на друштво и природну средину, то јест да организују своје пословање на
друштвено прихватљив начин. Друштвено одговорно
пословање подразумева, поред основних начела, да
предузећа своје економске циљеве проширују и на социо-еколошке аспекте. С тим у вези, ЈКП „Водовод и
канализација“ је једно од ретких предузећа које у великој мери учествује у активностима попут хуманитарних акција и донација, учествује на градским манифестацијама и улаже у пројекте којима се жели утицати
на подизање еколошке свести.
Један од бројних донаторских односа ЈКП-а „Водовод и
канализација“, који је хвале вредан, огледа се у помоћи
коју предузеће, сада већ традиционално, дуже од две
деценије, обезбеђује манастиру Хиландар (својевремено и манастирима Ковиљ и Велика Ремета). Конкретно, уколико се тамо појави проблем, запослени прво
телефонски покушају да реше ситуацију са тамошњим
мајсторима, међутим уколико се ради о комплекснијим проблемима, радници одлазе на лице места и
решавају кризну ситуацију.
Елементарне непогоде, у виду обилних киша које су
2014. године погодиле делове наше земље, изазвале су
хуманитарну катастрофу и несумњиву материјалну
штету, а нажалост однеле и људске животе. Међу првима у редовима солидарне помоћи угроженој општини Обреновац нашло се управо Јавно комунално
предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад. Осим
специјалних возила канализације, пумпи за црпљење
воде, камиона и агрегата за напајање, запослени из нашег предузећа су и неколико дана боравили на терену, трудећи се да дају свој максимални допринос како
стручношћу тако и храброшћу. Такође, предузеће је и
у општину Крупањ послало камионе, али и раднике
које није било потребно усмеравати јер су то ситуације
када човек инстиктивно реагује у жељи да помогне
унесрећенима. Општина Обреновац нам је уручила захвалницу као првом предузећу које је највише помогло.
О солидарности на делу, у смислу општег друштвеног
интереса, говоре и подаци Завода за трансфузију крви.
Наиме, запослени су се својевремено плански, континуирано и организовано прикључивали акцији добровољног давања крви, а број давалаца се ни данас није
смањио. ЈКП „Водовод и канализација“, односно запослени у Сектору „Односи са јавношћу“ 2010. године ос-
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мислили су пројекат којим се деци, као циљној групи,
представља слика рада, прераде и дистрибуције воде
у предузећу. Овим пројектом, који је назван „Чаролија воде – питка вода новосадска“, предузеће је желело да подстакне децу да о новосадској пијаћој води
размишљају на позитиван начин. Пре свега, пројекат
је усмерен ка едукацији и буђењу еколошке свести код
наших најмлађих суграђана, а пројекат живи и данас,
ширећи и даље своју магију.
Свој друштвени допринос ЈКП „Водовод и канализација“ даје и извођењем цистерни са пијаћом водом
приликом разних догађаја у организацији града Новог
Сада, попут маратона, дечијих манифестација, концерата, културно-уметничких и спортских догађаја и
сличних дешавања која окупљају велики број Новосађана. На постављеним пунктовима запослени, осим
воде, суграђанима деле и летке са разноврсним информативним садржајима у вези са радом предузећа.
ЈКП „Водовод и канализација“ своје друштвено одговорно понашање спроводи и кроз донације у виду новчаних средстава. У једном од случајева, новчана средства донирана су Институту за здравствену заштиту
деце и омладине Војводине, а поклоњено је и десет рачунара вртићима ПУ „Радосно детињство“. Предузеће
активно учествује и у другим хуманитарним акцијама, а једна од њих била је и акција „Ускршња трпеза“
у којој се прикупљала храна, хигијенски препарати и
одећа за бескућнике.
Већ неколико година уназад Водовод, у сарадњи са
студентима Медицинског факултета, организује сакупљање слаткиша за децу хоспитализовану на
Одељењу онкологије у Дечијој болници. Запослени
тада самоиницијативно, по локалитетима где су распоређени, праве пакете које потом прослеђују студентима. Запослени се одазивају у великом броју и по ко
зна који пут показују великодушност и премашују очекивања.
Традиционална је и додела новогодишњих пакетића
деци запослених радника, као и одвајање једног броја
пакетића који се достављају „Дечијем селу“ у Сремској
Каменици.

Комуникација са корисницима
Добра комуникација са корисницима услуга ЈКП-а
„Водовод и канализација“ предуслов је за стално унапређење квалитета тих услуга и водећи се том чињеницом, предузеће је у обавези да о својим реализованим
пословима, као и плановима информише јавност, односно грађане.

Предуслови за бржи проток и доступност информација омогућени су после 2000. године, када долази до
убрзаног развоја телекомуникационе инфраструктуре
у земљи, а потом и до увођења интернета у ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, 2002. године.
Сам процес настанка, развоја и обликовања у форму
данашњег сектора који се бави односима са јавношћу,
односно данашњег начина функционисања ове делатности предузећа, траје од 2006. године. До тада, потрошачи су могли да добију информације искључиво позивањем фиксног броја на који су се јављали дежурни
диспечери.
Комуникација је градативно сазревала и ширила
своје токове, а први замах ка обухватнијем пружању
информација било је формирање Контакт центра (са
бесплатним позивом на број 0800 333 021), поред већ
постојећег слања сервисних информација медијима. У
овом сегменту пословања, запослени распоређен на
послу портпарола предузећа је тај који даје опширније
информације медијима у виду изјава, укључења или
гостовања. Природа посла је таква да је портпарол особа која, условно речено, стоји на првој линији фронта
уколико дође до кризних ситуација у пословању, али и
у процесима текућег пословања. Изговорена реч портпарола је консеквентна и као таква мора бити пажљиво формулисана и пренета, јер за циљ има умирити
јавност и пружити адекватне, прецизне и правовремене информације корисницима.
Данас су контакти са грађанима свакодневни – током
целе године јавност се обавештава о свим значајним
активностима. Управо зарад ефикасније комуникације
са потрошачима, а захваљујући константном праћењу
светских трендова, предузеће успева да адекватније и
организованије одговори тим захтевним циљевима.
Увођењем нових технологија у процес рада, сазревали
су и плодови на дрвету информација, а корисницима
су информације бивале све доступније. У складу са
тим се и ЈКП „Водовод и канализација“ може похвалити званичном интернет презентацијом (www.vikns.
rs) која пружа обиље података и на којој јавност може
да се информише о хаваријама, актуелним радовима,
планираним радовима и свим информацијама у вези
са радом предузећа.
Продор дигиталног света у наше животе, посебно
Фејсбук платформе, ЈКП „Водовод и канализација“ је
оберучке прихватило и одмах реаговало отварањем
званичног налога на поменутој друштвеној мрежи
(ЈКП Водовод и канализација Нови Сад). Изузев
објава у виду сервисних информација или дељења информација у вези са било којом активношћу предузећа, запослени пружају и одговоре корисницима који
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пошаљу приватну поруку. Такав облик комуникације
омогућио је потрошачима двадесетчетворосатну доступност информација и готово моментални одговор
запослених на постављено питање. Такође, значајан
вид комуникације у данашњем свету јесте и социјална мрежа Твитер те предузеће и на тој мрежи има свој
званичан профил (JKP ViK NS – @NS_Vodovod). Осмишљавање јавних кампања и акција, а које пак подразумева и прављење летака са информативним садржајима, такође припада делу пословања предузећа
и омогућава ефикасније и потпуније информисање
корисника. Изузев наведених облика комуникације
задржао се и стари писани облик, у форми дописа,
које углавном прослеђују за то задужене службе Града. Брзина одговора на постављено питање, замерку
или сугестију зависи од комплексности случаја, али
запослени задужени за одговарање на дописе реагују
благовремено и у оквиру законски прописаног рока.
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Лична карта ЈКП-а „Водовод и
канализација“
Оснивач: Град Нови Сад
Општина: Нови Сад
Подручје деловања: Нови Сад и приградска
насеља Сремска Каменица, Сремски Карловци,
Петроварадин, Поповица,
Парагово, Лединци (стари и нови), Чардак,
Буковац, Ченеј, Кисач, Каћ, Ковиљ, Руменка,
Будисава, Степановићево, Футог и Ветерник.
Изворишта: „Штранд“, „Петроварадинска ада“,
„Ратно острво“.
Производни капацитет: од 1.200 до 1.500 литара
воде у секунди
Дужина водоводне мреже: 1.500 километара
Дужина канализационе мреже: 1.200 километара
Црпне станице: 90
Број водомера: 61.000
Постотак становништва прикљученог на:
– водоводну мрежу: више од 95 одсто
становништва
– канализациону мрежу: више од 80 одсто
становништва
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