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САДРЖАЈ
ИНВЕСТИЦИЈЕ

Инвестициони замах у складу са планом

РЕНИ БУНАРИ

Обнова рени бунара на Ратном острву

НАТРИЈУМ ХИПОХЛОРИТ

Друштвено одговорно пословање у доба короне

ПАНДЕМИЈА КОРОНА ВИРУСА
Рад у доба короне

ВЕЛИКИ ПРОЈЕКТИ
НГЦ1

ИТ СТАНДАРД

27001 - ИТ стандард или далеко више од тога

МОДЕРНИЗАЦИЈА ПОСЛОВНОГ
ОКРУЖЕЊА
Нова ИТ кућа

ПРОЈЕКТИ ЗА НАЈМЛАЂЕ
Без канализације нема цивилизације

ЧИШЋЕЊЕ РОКОВОГ ПОТОКА
Уклањање дивљих депонија

ХОБИ

Слатки укуси детињства

БЕЧКА КАНАЛИЗАЦИЈА
Атракција за посетиоце

ВОДНА БОГАТСТВА ВОЈВОДИНЕ
Јегричка у срцу Бачке

ИСТОРИЈАТ

Борбе са поплавама кроз историју Новог Сада
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ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАМАХ У
СКЛАДУ СА ПЛАНОМ

сање се на овај начин обавља са око 1% раствора
натријум хипохлорита произведеним електролитичким поступком из кухињске соли. Изградњом
ове станице за дохлорисање, ЈКП “Водовод и канализација” Нови Сад је у потпуности елиминисало
хлорисање воде гасним хлором и заокружило модернију и сигурнију методу дезинфекције воде.
- Ту је и реконструкција канализационе
мреже у Бановинском пролазу и Улици др Лазе
Станојевића. Наставили смо са санацијом филтерских поља, али и регенерацијом бунара на извориштима. Тако је саниран рени бунар БХД 8
на Ратном острву односно утиснути су му нови
дренови који су повећали капацитет бунара за 60
литара воде у секунди. Утискивањем нових дренова од прохромског челика, значајно се продужава
век трајања рени бунара који ће бити одржив од
50 до 100 година, а уједно је повећан његов капацитет на 100-120 литара сирове воде у секунди.
Како би Нови Сад имао довољне количине воде,
руководство је одлучило да стратегија ЈКП-а „Водовод и канализација“ и Града иде у правцу обнове рени бунара на Ратном острву, свих шест бунара на локалитету Штранд и изградње фабрике
воде на сремској страни града која би давала до
250 литара воде у секунди. На тај начин, Нови Сад
ће бити обезбеђен сировом водом за 50 одсто већу
популацију у односу на тренутну и имаће стабилно водоснабдевање – објаснио је Малешевић.
Према речима Малешевића настављени су
радови на изградњи доводника за Бегеч, од Улице
Бранка Ћопића до кружног тока у Ветернику, укупне вредности 75 милиона динара, којим би се у
наредном периоду повезали на водоводни систем
града и трајно решили квалитетно водоснабдевање тог насеља. Изградња се реализује у три фазе
због обимних и дуготрајних радова. Изградњом
овог доводника, очекује се решавање проблема
притиска и у деловима града и насеља кроз који он
пролази (Телеп, Адице, Ветерник, Футог). За потребе водоснабдевања Бегеча, од око 10 - 12 литара у секунди, из града ће према њима кретати око
70 литара у секунди да би се подмирила успутна
потрошња поменутих насеља. На Подбари је завршена реконструкција канализационе и водоводне
мреже за седам улица.
- На Сајлову је изграђена секундарна водоводна мрежа за десетак улица, а у току је изградња
за још девет. Што се тиче прикључака, очекујемо
да буду на нивоу из 2019. године, што значи око
2.000 канализационих и више од 500 водоводних

У разговору са Дарком Малешевићем,
руководиоцем инвестиционо-техничког сектора,
дотакли смо се теме најзначајнијих инвестиција
које је ЈКП „Водовод и канализација” Нови Сад
остварило у текућој години. На првом месту је
завршетак изградње НГЦ 1 односно Нове главне
црпне станице која ће представљати најмодерније
постројење у Србији, а у чију изградњу је уложено
готово милијарду динара. Свакако, то је једна од
највећих инвестиција у историји Новог Сада када
је реч о канализацији, а изградња НГЦ 1 је само
један од корака ка решавању вишедеценијског
проблема Новог Сада с отпадним водама, односно
изградњи Централног пречистача отпадних вода.
- Започето је извођење радова на изградњи
канализације употребљених вода, са пратећим
објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до Улице Бајчи Жилинског, са набавком и уградњом материјала. Ради се о изградњи
цевовода дужине 3.800 метара са једном црпном
станицом и повезивање истог на постојећу канализациону мрежу у Улици Бајчи Жилинског. Радови су почели крајем јула и очекује се да ће бити
завршени до краја године. Вредност инвестиције
је око 285 милиона динара, а средства су обезбеђена из буџета Града Новог Сада. Реализацијом
наведене инвестиције решиће се повезивање канализације слива у Улици Живојина Ћулума и канализационог система Каћ – Будисава на будуће
Централо постројење за пречишћавање отпадних
вода, односно НГЦ 1 и комунално опремање будуће фабрике „Barry Callebaut“ за производњу чоколаде на канализациону мрежу. Од великих инвестиција истакао бих и изградњу магистралног
цевовода од Руменачког пута до Улице Иве Лоле
Рибара чиме се спајају Сајлово и Ветерник и аутоматски побољшава водоснабдевање насеља Ветерничка рампа - рекао је Малешевић.
У Буковцу је изграђен резервоар запремине 150 кубних метара с две пумпне станице за
другу висинску зону, чиме је омогућено прикључење свих легалних објеката у овом насељу, а још
важније је што је притисак воде у Буковцу побољшан, односно исти је као и у центру града. Завршена је и станица за дохлорисање воде за пиће
насеља Ковиљ. Тиме је досадашња метода дохлорисања гасним хлором замењена поузданијом методом хлорисања натријум хипохлоритом. Хлори4

прикључака. За ову годину планирана је израда
пројекта за реконструкцију канализационе мреже
у Улици Динка Шимуновића са изградњом црпне
станице у Улици Раде Кончара, за решење када у
Темеринској и Кисачкој улици са изградњом линијских решетки, како би се повећала пропусна
моћ сливника. Ту је и пројекат реконструкције
колектора од Улице Париске комуне до Кисачке
улице, пројекат за Алибеговац и изградњу водоводне мреже за део Карагаче - закључио је Малешевић.
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ОБНОВА РЕНИ БУНАРА НА
РАТНОМ ОСТРВУ
Извориште „Петроварадинска ада“ налази се на десној обали Дунава и представља једно од три изворишта која се користе за потребе
водоснабдевања града Новог Сада. Повећање потреба града за водом, као и опадање капацитета
водозахватних објеката током више од две деценије експлоатације, условило је проширење овог
изворишта. Ове године изводе се радови на Ратном острву, а о томе колико је то значајно за град
Нови Сад, говорио је Гвозден Перковић, директор
ЈКП-а „Водовод и канализација“.
- Подземна вода је веома агресивна и због
лошег квалитета коришћеног челика дошло је до
убрзаног пропадања хоризонталних дренова и
њиховог урушавања, чиме је значајно смањена издашност дренова. Утискивањем нових дренова, од
прохромског челика, значајно се продужава век
трајања рени бунара, који ће бити одржив од 50 до
100 година. Уједно, након санације, биће повећан
капацитет рени бунара на 100 – 120 литара сирове
воде у секунди. Ови радови су синхронизовани са
радовима на санацији бунара БХД 5 на изворишту
Ратно острво, који су прво морали бити завршени, како не би дошло до поремећаја у испоруци
сирове воде. Како би Нови Сад имао довољне
количине воде одлучили смо да стратегија ЈКП-а
„Водовод и канализација“ и Града иде у правцу
обнове рени бунара на Ратном острву, свих шест
бунара на локалитету Штранд и изградње Фабрике воде на сремској страни града која би давала до
250 литара воде у секунди. На тај начин, Нови Сад
ће бити обезбеђен сировом водом за 50 одсто већу
популацију у односу на тренутну и имаће стабилно водоснабдевање – рекао је Перковић.
Вредност инвестиције је 85 милиона динара и уграђује се најмодернија немачка технологија
чиме се улаже у будућност водоснабдевања Новог
Сада.
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ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНО
ПОСЛОВАЊЕ У ДОБА КОРОНЕ

хипохлорита иде девет литара воде, то су огромне
количине. Растворен у овом односу хипохлорит
је нешкодљив за кожу, а са друге стране дезинфикује површине. У предузећу је током тог периода
произведено и дистрибуирано 550 тона овог средства које је послато у целу Србију, а један део чак
и у Бања Луку. Руководство и запослени у ЈКП-у
„Водовод и канализација“ Нови Сад показали су
висок ниво друштвене одговорности и коректног пословања, а похвале су стигле и са државног
врха, јавно, што је свакако велики плус. С друге
стране, Ивић наглашава да сви треба да будемо
поносни што смо имали могућност и средства да
помогнемо у тој ванредној ситуацији. Пратећи
наш пример, натријум хипохлорит производило
је и ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица, у складу
са својим капацитетима.
Што се тиче техничких могућности, Никица Ивић каже да је капацитет наше производње
такав да је она била на максимуму, а да опрема
није била префорсирана. Од те, максимално произведене количине, ЈКП „Водовод и канализација“
узимало је део, потребан за редовну дезинфекцију
воде, а разлика се дистрибуирала у сврху помоћи
институцијама. У производном погону све је било
добро организовано и текло је без ометања, узимајући у обзир и полицијски час и умор и исцпљеност радника који су били директно укључени у
процес, што је захтевало много физичког рада.
Чак и током најгорег периода, опрема је остала
очувана, издржала је појачане услове рада, а ми
смо успели пружити помоћ када је била најпотребнија и ту смо се показали као „лафови“.
Како је сама зараза коронавирусом јењавала, смањила се и потреба за даљом повећаном
производњом. Међутим, у овом новом циклусу
повратка и ширења заразе, предузеће је поново
суочено са наглом потражњом за хипохлоритом.
Друга предузећа и мале фирме имале су потребу
за набавком средства које се ставља у дезо баријере. Производња је поново појачана. Чим би се произвело довољно средства за потребе дезинфекције
воде, разлика би се паковала у пластичне контејнере од 1.000 литара. Та технологија паковања се
у Фабрику уводила 2015/2016. године, главни циљ
је био безбедност, која се у одређеним ситуацијама, као овој са коронавирусом, показала као добар
принцип рада.
На самом почетку ванредног стања, уприличен је састанак представника ЈКП-а „Водовод и
канализација“ са градоначелником и министром

Производња и подела натријум
хипохлорита
Почетком марта 2020. године, актуелно
стање у свету у вези са заразом COVID-ом 19, познатим као коронавирус, пренело се и код нас и
већ 15. марта проглашено је ванредно стање због
епидемије. У циљу спровођења мера заштите и
смањења броја заражених, а као помоћ званичним институцијама у Србији, у ЈКП-у „Водовод и
канализација“ Нови Сад повећана је производња
дезинфекционог средства натријум хипохлорита.
Разлог повећане производње лежао је у томе да је
већ првог дана ванредног стања достављен доказ
да је натријум хипохлорит, који се у уобичајеној
процедури користи за дезинфекцију воде у Фабрици, ефикасан и у заштити површина од актуелне заразе. Ово средство производи се и користи у
раствору од 1% и већ другог дана ванредног стања
започета је његова повећана производња и дистрибуција. Предузеће је имало капацитете да током
пандемије коронавируса, осим за потребе Новог
Сада и његове околине, произведе довољне количине тог средства и за дезинфекцију осталих јавних простора и установа у држави. У првом реду
снабдевале су се болнице и друге здравствене установе, као и објекти од стратешког значаја. На
ову тему, разговарали смо са техничким директором Никицом Ивић.
Према његовим речима цела прича о натријум хипохлориту почела је од дана проглашења
ванредног стања. Како је добијена информација и
доказ о његовој ефиксности у заштити површина
од заразе, након прве произведене количине, она
је достављена клиничким центрима у Војводини
и Србији. Захтеви за даљом производњом и потребним количинама стизали су путем електронске поште и на тај начин се водила евиденција о
примаоцима, испорукама и количинама произведеног средства. Хипохлорит није могао да се дели
слободно, добијале су га првенствено институције
које су спадале у ризичне и ургентне за заштиту и
на тај начин се контролисала употреба тог средства. Укупно је подељено више од 55 хиљада литара раствора до сада, а рачунајући да се то средство
користи у односу 1:9, тј. на један литар натријум
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пољопривреде, шумарства и водопривреде, где се
разговарало и договарало око тога шта је најбоље
и најнеопходније урадити, како организовати посао и људе са што мање ризика и губитака, а успети помоћи у ванредним околностима. Срећом,
одлуке са састанка биле су реалне и за сваку похвалу, а ЈКП „Водовод и канализација“, њени представници и радници осећају се као победници јер
су имали могућности да помогну и учине значајну
ствар у отежаним околностима.
- У том, за све нас новом моменту, где нико
није имао сазнања какав је то вирус, људи су поштовали мере заштите, носили маске, заштитну
опрему, а и поред неког позитивног страха, победила је жеља да буду део нечег већег, дају свој допринос и помогну колико год је у њиховој моћи.
Пожртвованости нам није мањкало и на то смо,
такође, поносни. Када се све сабере, урађен је велики посао, а дуг је и пут пред нама – закључио је
Никица Ивић.
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РАД У ДОБА КОРОНЕ
Упутства о мерама превенције за COVID-19
Још пре проглашења ванредне ситуације
на нивоу државе, Радни тим за идентификацију
аспеката животне средине и идентификацију могућих ванредних ситуација ЈКП-а „Водовод и канализација“ састао се и идентификовао COVID-19
као ванредну ситуацију за коју треба предузети
одређене превентивне мере у складу са препорукама Министарства здравља и Светске здравствене организације.
Донето је Упутство о мерама превенције за
COVID-19, које садржи општа упутства о симптомима заразне болести, мерама превенције, бројевима телефона на које запослени могу да се јаве
уколико посумњају на присуство заразе, као и додатним упутствима за одржавање хигијене радног
места.
Упутство се може наћи на адреси:
\\192.168.12.224\обрасци\СРПСИСО 4 5001\Документација\Мере, исто је одштампано и у виду
флајера који су подељени запосленима и у виду
плаката који је видно истакнут у просторијама
предузећа, а налази се и у прилозима Акта за процену ризика на радном месту и у радној околини.
Такође су у тоалетима, где је недостајало, поред
дозатора за течни сапун и дозатора за средство за
дезинфекцију руку постављена и упутства за правилно прање руку.
На улазима у објекте постављене су дезобаријере које се редовно пуне средством за дезинфекцију на бази натријум хипохлорита, као и дозатори са средством за дезинфекцију руку.
Набављене су најпре памучне заштитне
маске, које су подељене запосленима, а касније
и хируршке маске, рукавице за једнократну употребу, визири. Предузеће редовно обезбеђује довољне количине средства за дезинфекцију руку,
као и средстава за дезинфекцију радних површина. Појачана је хигијена радних просторија.
Извршена је прерасподела радног времена
у складу са могућностима. Постављене су табле са
обавештењима за трећа лица на улазима у објекте,
а контролу уласка врше радници обезбеђења. На
радним местима шалтерског типа постављене су
плексиглас баријере.

У више наврата су путем мејла обавештавани руководиоци да скрену пажњу запосленима
на примену превентивних мера.
На основу Правилника о превентивним
мерама за безбедан и здрав рад за спречавање
појаве и ширења епидемије заразне болести („Сл.
гласник РС“, бр. 94/2020) Предузеће је донело
План примене мера за безбедан и здрав рад за
спречавање појаве и ширења епидемија заразних
болести који је саставни део Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини, а такође
се може наћи и на адреси: \\192.168.12.224\обрасци\СРПС ИСО 45001\Акт о процени ризика. План
је постављен и на огласним таблама Предузећа,
тако да се сматра да су сви запослени на тај начин
упознати са донетим мерама и упутствима и очекује се да примене исте.
Служба за безбедност и здравље на раду,
а посебно лица за безбедност и здравље на раду,
врше и вршиће контролу примене мера. У Сектору правних и општих послова и Сектору одржавања и заштите на раду воде се евиденције о запосленима који болују од ковида.
Овим путем још једном скрећемо пажњу
запосленима да се упознају са донетим документима, придржавају прописаних мера (физичка
дистанца, избегавање окупљања у већем броју,
обавезно ношење заштитне маске, визира или наочара уколико су предвиђени, прање и дезинфекција руку, дезинфекција радног места, одржавање
личне заштитне опреме, правилно коришћење
рукавица) и на тај начин сачувају своје здравље и
здравље својих ближњих.
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“Нова главна црпна станица требало би да замени
постојеће две станице, односно, два главна излива
атмосферских и отпадних вода у Дунав северног
и јужног градског слива. Овим пројектом, који се
ускоро завршава, престаје да ради постојећи објекат који се налази на углу Београдског кеја и Улице
Марка Миљанова. Следећа фаза је изградња повезног колектора канализације између објекта ГЦ1
на углу Радничке улице и Кеја и НГЦ1 који ће се,
што је новина код нас, радити тунелирањем како
се не би за саобраћај затварали Сунчани и Београдски кеј. Након тога ће објекат ГЦ1 бити угашен,
а затим следи изградња потисног канализационог
цевовода преко Жежељевог моста до локалитета
будућег централног постројења за пречишћавање
отпадних вода. Потом следи изградња Централног пречистача који би по садашњој ситуацији
требао да се налази код Роковог потока. Наставак израде техничке документације за изградњу
Централног постројења за пречишћавање отпадних вода Новог Сада улази ове године у фазу израде студије изводљивости са идејним пројектом, за
шта су обезбеђена средства Европске уније.”
Гвозден Перковић,
директор ЈКП “Водовод и канализација” Нови Сад
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НГЦ 1
Огроман корак ка изградњи Централног пречистача отпадних вода
Свакако једна од највећих инвестиција у
историји Новог Сада, када је реч о канализацији,
јесте изградња НГЦ1, односно Нове главне црпне
станице која ће представљати најмодерније постројење у Србији, а у чију је изградњу уложено
готово милијарду динара. Изградња НГЦ1 само
је један од корака ка решавању вишедеценијског
проблема Новог Сада с отпадним водама, односно
изградњи Централног пречистача отпадних вода.
Нова главна црпна станица требало би да
замени постојеће две станице, односно два главна
излива атмосферских и отпадних вода у Дунав северног и јужног градског слива. Овим пројектом,
који се ускоро завршава, престаће да ради постојећи објекат који се налази на углу Београдског
кеја и Улице Марка Миљанова.
Следећа фаза је изградња повезног колектора канализације између објекта ГЦ1, на углу
Радничке и Кеја и НГЦ1 који ће се, што је новина код нас, радити тунелирањем како се не би за
саобраћај затварали Сунчани и Београдски кеј.
Након тога ће објекат ГЦ1 бити угашен, а затим
следи изградња потисног канализационог цевовода преко Жежељевог моста до локалитета будућег
централног постројења за пречишћавање отпадних вода. Самим тим НГЦ1 преузима функцију
читаве станице ГЦ1 и делимично постојеће ГЦ2,
а будући да је већег габарита и већег капацитета,
постојећа ГЦ2 ће служити само за екстремне случајеве великих киша. НГЦ1 има различите сетове пумпи које препумпавају различите количине
воде. У сувом периоду, сва канализација ићи ће
директно на постројење. Када пада блага киша, до
два кубика у секунди за читаво подручје северног
подслива, вода ће ићи директно преко Жежељевог
моста на пречиштач на Роковом потоку. У случају
јаче кише, до пет кубика у секунди, садржај прво
иде у ретензију, а после проласка кише, вода опет
иде према постројењу. Када имамо више од пет
кубика, што се дешава око 12 пута годишње, канализација се директно препумпава у Дунав. И та
количина на процентуалном нивоу је између 1,52%, од укупне количине воде која падне на Нови
Сад.
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Објекат НГЦ1 биће опремљен двоструким решеткама за заштиту пумпи, грубим и финим. Предвиђен је сет грубих решетки од 20 мм
и сет финих решетки од 6 мм, што је први степен механичког пречишћавања отпадних вода.
На тај начин ће се уклањати све чврсте честице
пречника већег од 6 мм, чиме ће вода која доспева у Дунав, на месту новог излива, бити практично без отпадака. Важно је истаћи да је НГЦ1
пројектована у складу са важећом правном регулативом Републике Србије и европским нормама. Приликом израде техничке документације,
са посебном пажњом је вођено рачуна о чињеници да ће се објекат налазити у непосредној
близини стамбених зграда, Кванташке пијаце
и шеталишта уз Кеј са спортским садржајима.
Сходно томе, пројектован је потпуно изолован објекат, са немогућношћу изласка загађеног
„смрдљивог“ ваздуха из објекта. Ваздух ће се
пречишћавати ваздушним филтерима са активним угљем пре испуштања у атмосферу, тако да
ће непријатни мириси бити у потпуности елиминисани. О величини пројекта говоре и подаци да
је уграђено око 3.500 кубика бетона МБ40, 100
кубика подложног бетона, 620 кубика базних бетона, а армиран је са око 560 тона арматуре. Поред изградње НГЦ1, у плану је и изградња колектора ка централном пречистачу у склопу чије
концепције је потребно да се слив изнад Канала
ДТД – Клиса једним цевоводом пребаци преко
канала и исто стигне у НГЦ1.
Радови на основном уговору за НГЦ1
тренутно су обустављени јер се чека изградња
прикључка и трафостанице за напајање објекта електричном енергијом које изводи ЕПС по
посебном уговору за прикључење објеката. Такође, тренутно се изводе и додатни радови по
посебном уговору, док се завршетак свих радова, према наведеним уговорима, планира до
краја 2020. године. Наставак израде техничке
документације за изградњу Централног
постројења за пречишћавање отпадних вода
Новог Сада, који ће се градити на локацији
Роковог потока, ушао је ове године у фазу израде
студије изводљивости са идејним пројектом,
за шта су обезбеђена средства Европске уније.
Круна овог капиталног пројекта јесте изградња
Централног пречистача са свим припадајућим
колекторима, укључујући и микротунелирање,
који ће Нови Сад учинити еколошки одрживим
и друштвенo одговорнијим градом.
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27001 - ИТ СТАНДАРД ИЛИ
ДАЛЕКО ВИШЕ ОД ТОГА

Сви наши запослени су потписали изјаве
о поверљивости. Те изјаве потписују и сва трећа
лица која улазе у предузеће, а клаузула о поверљиИнформација је кључни ресурс 21. века и вости обавезан је део сваког уговора у процесу
самим тим постаје интерес великог броја људи. набавке. Свако од нас одговоран је да примењује
Зато се она мора штитити. Како би одговорило на контроле прописане овим стандардом. Свака, па
многе изазове у том послу ЈКП „Водовод и кана- и најмања грешка, може изазвати страшне послелизација“ Нови Сад одлучило се да имплементира дице. Недавно је у ЈКП-у „Информатика“ и целом
граду дошло до инцидента који је произвео послестандард 27001.
Наше предузеће је систем који је од посеб- дице по велики број грађана, а све захваљујући отног значаја и велики је број закона који прописују варању једног ризичног и-мејла.
У наредним бројевима ћемо се бавити
захтеве за такве системе. Одлучили смо се да применимо систем који ће нам омогућити да одгово- кључним механизмима заштите и подацима најримо на неке од њих. Пре свега то је шест зако- вишег нивоа заштите.
на: Закон о информационој безбедности, Закон о
одбрани, Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закон о заштити података о личности, Закон о тајности података и Закон
о пословној тајни.
Свака активност која се одвија у нашем
предузећу генерише неку информацију, док је
задатак овог стандарда да створи механизме да
ту информацију заштити. Било да се ради о дигиталним информацијама или информацијама
у физичком смислу, заштитни системи морају да
функционишу.
Наравно да немају све информације исти
ниво заштите. Из тог разлога је успостављен систем са три степена заштите података. У групу података која се штити најјачим механизмима спадају
подаци везани за одбрану, подаци из акредитованих процеса, пословне тајне предузећа и све што
носи ознаку тајности, подаци о личности, подаци
чијом се злоупотребом може угрозити живот и
здравље људи или би настала ванредна ситуација
или би пак настала последица која је предмет кривичног дела.
Овај стандард се често назива ИТ стандард,
али обухвата далеко више од тога. С обзиром на
то да се данас све информације чувају махом у дигиталном формату, а највећи део заштитних механизама усмерен је према ИТ-у, никако се не смеју
заборавити сви остали носачи информација. Овај
стандард се бави заштитом сваког папира, било да
је он у архиви, на вашем столу или у глави. Сваки запис, био он фотографски, звучни, видео или
биометријски, мора да се штити. Заштитом сваког
нашег објекта чувамо свој систем.
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НОВА ИТ КУЋА
У марту месецу 2017. године ЈКП „Водовод и канализација“ је од Града Новог Сада купило део земљишта у Улици Стевана Сремца где је
након скоро две године, тачније 20. 9. 2019, започело радове на реконструкцији старе куће која се
ту налазила и адаптирало је у пословни простор
који је усељен у марту ове године. Новоизграђени
пословни простор, који сада припада локалитету
у Масариковој, укупне површине 106 м2, поседује пет просторија од чега су четири канцеларије
и једна сала за састанке. Такође, изградњом овог
објекта створили су се услови и за нову модерну
портирницу за тај локалитет, која ће бити од посебне користи за контролу прилаза када се буде
градила нова управна зграда.
У нове канцеларије уселио се део запослених, њих десет, из ИТ службе, док су њихове претходне канцеларије наследиле колеге из Кадровске
службе и колеге инкасанти.
Изградња нове ИТ куће, како смо је назвали, трајала је 120 дана, финансирана је из сопствених средстава предузећа, док је вредност инвестиције износила око девет милиона динара.
Сходно модерном добу, развоју технологије
и њене практичне примене, а поготово у делатностима нашег предузећа, Служба ИТ-а добила је нов
савремен простор, у складу са све одговорнијом
обавезом које се прихватило, а то је комплетно
одржавање информационо-технолошког система
предузећа. Не постоји више ниједан сегмент рада
предузећа који у мањој или већој мери не укључује
ИТ подршку.
Изградњом овог објекта постављени су
нови стандарди пословног окружења који се
примењују и примењиваће се у реновирању постојећих и изградњи нових објеката предузећа,
који ће пружити пријатнију атмосферу за рад у
практичнијим и комфорнијим просторима.
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НОВИ ПРОЈЕКАТ ЗА НАЈМЛАЂЕ
Нови пројекат веома занимљивог назива,
који припремају колеге из сектора „Односи са јавношћу“ планира се већ за септембар ове године.
У низу претходних година, овај сектор изнедрио
је мноштво различитих идеја како најбоље презентовати рад предузећа и област којом се бави,
а у исто време и подизати свест корисника о значају очувања животне средине. Поред редовних
активности, пројекти су једна од најкреативнијих
задужења којима се овај сектор бави, а када се циљ
усмери на најмлађу популацију, добијају се квалитетни резултати. У пројекте реализоване претходних година и планове по питању новог, упутила
нас је наша колегиница Александра Дејановић, координатор сектора.
Кроз претходне пројекте, према њеним
речима, деца су се упознавала са основама рационалног употребљавања воде у домаћинству,
штедњи воде и значају воде за очување и здравља
и живота уопште. Путем едукативних и интерактивних филмића, прилагођених њиховом узрасту,
кроз игру и забаву, деца су стицала основна знања
и навике које су делили како међусобно тако и у
својим породицама. Припрема новог пројекта почела је крајем 2019. године, за децу предшколског и
школског узраста. План је да се десетогодишњица
пројекта „Чаролија воде – питка вода новосадска“
обележи овом новом авантуром за децу и започне
циклус са блиском, али ипак новом тематиком –
упознавањем деце са канализационим системом,
начином његовог функционисања и како ми сами,
својим поступцима, помажемо или одмажемо
нормалном раду тог система.
Нови пројекат, под радним називом „Без
канализације нема цивилизације“, намењен је
деци предшколског узраста и ученицима четвртог разреда основних школа на територији наше
дистрибутивне мреже. Како су до сада најмлађи
суграђани били упознати са значајем пијаће воде и
њеном заштитом, као и водоводним системом нашег града, на ред је дошао и подједнако важан систем одвођења воде и значај тог система и за људе
и за животну околину. Пројекат је осмишљен тако
да траје два школска часа, где ће се на првом часу
деца упознавати са историјатом канализационих
система, начинима функционисања и значајем тих
система, а затим учити о канализационом систему Новог Сада. Планирано је да предавање прати интерактивна презентација и два едукативна

филмића, прилагођена дечијем узрасту. У другом
делу предавања осмишљене су такмичарске игре
које ће деци помоћи да усвоје и примене претходно научено.
Приликом припремања, планирања и осмишљавања свих аспеката овог пројекта, сем запослених у сектору „Односи са јавношћу“, који
су се активно бавили пројектом, велика помоћ
и подршка дошла је и од стране Јована Шућова,
руководиоца Сектора канализације. Поред свог
свакодневног посла, он је издвојио време да помогне и разјасни све оно што је било кључно,
стручно и значајно за саму тему пројекта.
Александра је нагласила да је, што се тиче
пројекта, све спремно за почетак, али се у сектору
са зебњом прати ситуација у вези са пандемијом,
па је још увек неизвесно када би пројекат могао да
почне и на који начин би се реализовао. Ипак, велику радост причињава помисао на повратак раду
са најмлађима и оплемењивању и едуковању младих, паметних главица. У складу са ситуацијом,
остаје нам да видимо какве могућности ће нам се
пружити и како ћемо се и ми и наши мали учесници прилагодити томе.
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УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА
ДУЖ РОКОВОГ ПОТОКА У
НАСЕЉУ САДОВИ
Упркос константним апелима, број и количина дивљих депонија се не смањује, нити грађани
показују повећану свест у вези са тим проблемом.
Отпад на дивљим депонијама веома је опасан јер
прави озбиљан еколошки проблем, ђубре које се
цеди доспева у земљиште, наставља у површинске
и подземне воде, затим угрожава биљке и животиње, а на крају и људе. ЈКП „Водовод и канализација“, у тежњи да заштити наша, новосадска
изворишта, по ко зна који пут је са другим предузећима уклонило једну од поменутих дивљих депонија. У овом случају, у питању је била депонија
у насељу Садови или приближније Роков поток.
Поред мера кажњавања, планиране су и
техничке мере које онемогућавају приступ оваквим локацијама и стварање дивљих депонија.
Оно што је ипак само на нама јесте свест,
а док се она не промени тровањем околине наставићемо да трујемо сами себе.
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СЛАТКИ УКУСИ ДЕТИЊСТВА
У претходним бројевима, представљали
смо неке од наших колега, који поред редовног
запослења остварују и неке своје снове и љубав
према томе исказују кроз разне врсте активности
и хобијa. Када пролазите ходником „Спенса“, можете приметити понекад замишљену и тиху девојку, крупних очију и плаве косе, а никада не бисте
претпоставили да се она бави једним веома слатким занимањем. Наша колегиница, Драгана Јоцков, запослена у Сектору за односе са јавношћу,
где ради на пројекту „Чаролија воде – питка вода
новосадска“, бави се, поред свега, креативном занимацијом – прављењем торти. Иако је по струци
економиста, Драгана ради са најмлађом популацијом па отуда и њен хоби има примесе дечијег
јер торте које Драгана прави нису било какве, него
торте специјалног изгледа.
Како сама каже, до идеје за бављење овим
хобијем дошла је кроз рад са децом и под њиховим утицајем јој се родила инспирација и жеља за
креативношћу. Водећи радионице „Чаролија воде
– питка вода новосадска“ схватила је да срећу
чине мале ствари, што је потпуна истина и то је
инспирисало да прави посебне врсте торти. Једна од препознатљивих торти које Драгана прави
јесте торта у облику плишаног меде. У питању
је заправо Плазма торта која на прву лопту звучи обично, али баш та смеса савршена је за њене
торте. Плазма торта је идеална и занимљива јер
са њом најлакше може да обликује своју омиљену играчку из детињства – плишаног меду. Сваки
од „Меда“ које Драгана направи је посебан јер је
рађен са пуно љубави и пажње. Посебни моменти, које она истиче, јесу када деца угледају „Меду“
јер их тада обузме раздраганост и срећа, а нашој
уметници таквим реакцијама буде машту и креативност. Нема веће среће од насмејаног дечијег
лица и невине дечије радости, а деца знају да се
радују једноставним и малим стварима. Друга врста торти које Драгана прави јесте торта из њеног
детињства, прелепа чоколадна торта Маркиза.
Наравно, кремаста и пуна чоколаде, она је такође
омиљена међу децом.
За Драгану је дечија срећа приоритет у
овом слатком послу. Они су јој били и велика инспирација када је почињала са овим занатом и
учила како да украшава те специјалне торте. Није
ишла на курс за украшавање, али имала је менторку која јој је показала начин на који се ради како

би торта лепо изгледала. Због талента и личне велике жеље, из прве је успела да задовољи критеријум своје менторке, да савлада технику и направи ваљаног „Меду“. Наравно, сваки наредни је био
лепши, веселији, насмејанији, а њој лакши и бржи
за израду.
Израда једног „Меде“ траје неколико сати
због саме процедуре, а украшавање није ни мало
једноставно јер су за то потребни посебни шприцеви. Када „Меда“ добије свој основни изглед,
Драгана препушта машти наручиоца да осмисли
посебне додатке који торту чине уникатном. Свака торта је различита и никада се није појавио један исти „Меда“. У зависности од прилике за коју
се прави, торте различито изгледају па меде не иду
само на дечије рођендане, него и на дипломске
прославе, обележавање одласка у пензију, рођења
деце и слично. Драгана често чује да је људима жао
да секу такву торту јер она изгледа заиста посебно. Што се тиче „Маркизе“, она се пуно лакше прави, али са ништа мање љубави него „Меда“. Оно
што она посебно истиче јесте да су код ове торте
јаја са домаће фарме, што самој торти даје пуно
бољи укус. Место где се рађају „Меде“ и Маркизе
је Драганина кухиња, маштаоница, коју она неће
никада мењати јер је практична и у њој се најбоље
сналази.
На питање да ли би се одазвала неком такмичењу посластичара, Драгана одговара да за сада
нема те амбиције, да тренутно има сасвим друге
планове и не намерава да шири посао са тортама.
Ипак, не искључује могућност да ће једном променити мишљење јер, како каже, никад се не зна каква жеља може да се пробуди у будућности. За сада,
„Меде“ остају ушушкане у Драганиној кухињи,
међу њеним уметничким рукама и у срцима све
деце и одраслих чије је осмехе измамила својим
тортама.
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АТРАКЦИЈА ЗА ПОСЕТИОЦЕ
Историја канализације у Бечу може се
пратити све до времена римског војничког логора Виндобоне, који се налазио на западној обали
данашњег Дунавског канала. У средњем веку се
смеће из домаћинстава и други отпад бацао на
улице и потоке. Како су избијале заразе и епидемије, у касном средњем веку је започета изградња
„одвода за отпад“ којим су отпадне воде требале
што брже да се одстране од места становања. У 19.
веку, услед изливања приградских потока, уследила је епидемија колере након које се улагало у изградњу два сабирна канала, који су паралелно са
реком Вин прихватали отпадне воде и одводили
их у Дунав. Од 1944. године бомбардовања су значајно погодила бечку канализацију и уклањање
штета на канализационом систему трајало је све
до 1950. године.
У овом периоду постављен је темељ атракцији у бечкој канализацији. Сценариста Грахам
Грин израдио је сценарио за филм „Трећи човек“,
док су сцене филма, са Орсоном Велсом у главној
улози, снимане баш на тој локацији, у подземљу
бечке канализације. Како је филм обишао цео свет
и стекао популарност, тако је и бечка канализација добила своју улогу и полако је настајало још
једно атрактивно место за туристички обилазак.
Од 1950. године на овамо, градило се више
постројења за пречишћавање отпадних вода и
огромни акумулациони сабирни канали смештени су испод Лизиншког потока и реке Вин, као и
мрежа регулационих поклопаца која покрива целу
површину и обезбеђује континуирани довод отпадних вода у постројење за пречишћавање.
Данас, бечка канализација један је од најмодернијих система за отпадну воду у Европи,
али и незаобилазна и занимљива локација за
обићи у Бечу. Излет у канализацију, на прву лопту
незамисливо а ипак истинито, првенствено пружа увид у свет филмског класика „Трећи човек“.
Канализација је дугачка 2.400 километара, што
одговара раздаљини Беч – Каиро. На дубини од
седам метара, посетиоци добијају информације
о бечком канализационом систему и радовима у
оквиру канализације. Обилазак бечког подземља
кроз канализационе одводе реализује се у групама, а посетиоци носе кациге са светлећом лампом.
Преко оригиналног степеништа из филма, силази се надоле у најстарији део бечке канализације
а ту су и канали за случај колере, готово непро-

мењеног изгледа из тридесетих година. Обилазак
бечке канализације могућ је у периоду од маја до
октобра у току године, полазно место за обилазак
је у Гирарди парку код црвене сливне решетке за
канализациони шахт великих димензија, а улаз
је обележен великом светлећом рекламом „Обилазак 3. човек“. Посетиоци урањају путем најмодернијих светлосних и пројекционих техника у
свет радника канализације, филмских агената,
кријумчара и шпијуна. Јединствен „подземни“ поглед на реку Вин представља крај обиласка. Река
нестаје испод Нашмаркта, под великим сводом
чије се димензије помоћу рефлектора приказују
на ефектан начин. Савршен начин за едукацију и
квалитетно проведено време, зар не? Ако будете
путовали у Беч, не пропустите ову занимљиву и
несвакидашњу атракцију.
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ЈЕГРИЧКА У СРЦУ БАЧКЕ
Јегричка, некада најдужа аутохтона
војвођанска река, нема класичан извор и представља систем повезаних бара кроз које вода отиче до
свог ушћа у реку Тису.
С обзиром на ту чињеницу, у терминологији која описује Јегричку, најчешће се користи
реч водоток. Водоток Јегричка се простире на
подручју јужне Бачке, између Великог бачког канала на северу и Дунава на југу и протиче кроз
четири општине (Бачка Паланка, Врбас, Темерин
и Жабаљ). Дужина слива је око 100 км, а ширина
око 14,5 км. Јегричка је 2005. године проглашена
за Парк природе и од тада њоме управља Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“.
Овај војвођански природни бисер налази
се на листи Међународно значајних станишта за
птице (ИБА подручје) и има Међународни значај
као ботаничко подручје (ИПА подручје). Више од
70 биљних врста довољно осликава све богатство
флоре, а међу воденим и мочварним биљкама, посебно се издвајају пливајуће заједнице белог локвања, орашка и мрестњака уз густу вегетацију трске и рогоза у приобаљу. Међу фамилијама риба,
доминантна је фамилија шарана а од угрожених
врста најзначајније су чиков, штука, смуђ и сом.
Од гмизаваца, присутна је ретка и угрожена врста
барске корњаче, као и две врсте змија: белоушка
и рибарица. Основну вредност овог парка природе представља богатство барских птица, а неке
од 198 регистрованих врста су: водени бик, патка
кашикара, сиви барски петлић, ћубасти гњурац,
брката сеница, велика бела чапља, мали и црновати гњурац, еја мочварица, црна чигра те глобално
угрожена патка њорка. Остале животињске врсте које се могу срести у Парку природе су ловна
дивљач (срна и зец), месождери (лисица, ласица,
куна, јазавац, куна белица) и глодари (пољска волухарица, бизамски пацов, пољски миш, водена
волухарица).
Како можемо уживати у овом природном
рају и шта се од те лепоте може конзумирати?
Јегричка је свакако рај за риболовце и ту се на првом месту издваја рибњак „Јегричка“ у непосредној близини места Жабаљ, када се крене путем за
Чуруг. Рибњаком газдује Удржење спортских риболоваца „Младост-Јегричка“, цена дневне дозволе је 700 динара и у цену је урачунато 3кг беле рибе
коју можете однети. Понуда „потенцијалних жртава“ је више него богата – шаран, амур, бабушка,

црвенперка, барски караш, деверика, кесега, штука, смуђ, сом, цверглан, лињак!!!
Ипак, за ову прилику, наша екипа се упутила на једно друго занимиљиво место – Информативни центар Парка природе Јегричка, који се
налази на 2 км од Темерина у правцу Бечеја. Повод
је био манифестација „Дан Јегричке“ која се одржала у априлу, у организацији ЈВП „Вода Војводине“, које и иначе управља овим објектом.
Простор Инфо центра је идеалан за одмор
од градске гужве и вреве а користи се за разне активности: едукације, спортске и културне манифестације, промоције, научно-истраживачки рад.
Едукација у природи у смислу различитих радионица у оквиру једнодневних екскурзија чине основни садржај програма за децу, у којима се учесници упознају са вредностима овог подручја.
Можда и највећа атракција овог центра
јесте катамаран „Чигра“ који плови од јула 2017.
године и то кроз простор који има највећи степен
заштите. Плови се од Инфо центра па до осматрачнице близу Жабља, а вожња траје око сат времена.
Имали смо прилику да се током наше посете провозамо овим интересантним пловилом и
заиста смо уживали у чудесној природи и прелепим пејзажима, тако да ово искуство препоручујемо свим љубитељима природе и излетничког туризма. Обавезна је најава и договор на телефон
021/488 -18 -88.
У свим наведеним активностима, посебно
оним едукативним, наглашен је значај очувања
природног окружења и правилног односа према воденом богатству којег у Војводини имамо у
изобљу. С обзиром на актуелност теме и на веома лошу ситуацију у овој области у нашој земљи,
овакве програме и посете свим природним атракацијима, можемо препоручити не само деци него
и одраслима, а идеална полазна тачка је управо
наша лепотица – Јегричка.
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БОРБЕ СА ПОПЛАВАМА КРОЗ
ИСТОРИЈУ НОВОГ САДА
Нови Сад је изграђен на Дунаву и може се
рећи да је Дунав био и главни урбаниста града, пошто је врло често у прошлости мењао свој ток и
околину Новог Сада. У доба када је град основан,
требало је засипати канале, док је сама речна долина била ненастањива. Био је то рит, око девет
месеци годишње под водом, скоро стално прошаран трском и у великој мери пун дивљачи. Дунав га је често угрожавао поплавама. Подсећања
ради, највеће поплаве биле су 1770, 1817, 1876,
1926. (када је Адамовићево насеље било најугроженије), 1940. (када су поплављени спољашњи делови града) и 1965. (када је вода поплавила Телеп
и околна насеља). Нови Сад у огромној мери своје
постојање и развој дугује својим насипима, чија је
градња започела на прелазу из 17. у 18. век. Данас,
након готово непрекидних дограђивања, проширивања и надвишавања, око 13 километара „градске“ обале бране насипи пројектовани да издрже
„стогодишњу воду“ – водостај који се понавља једном у веку.

Хронологија битке са водом
Прва забележена поплава десила се 1770.
године, када је Дунав са 620 центиметара на пет
места пробио насипе и поплавио део Подбаре, док
је већи део града постао још једна дунавска ада.
Тада су се Новосађани месец дана борили с великом реком, а отприлике сто година касније, 1876.
године, провели су исто толико борећи се с Дунавом од 650 центиметара, који је поплавио велики
део центра и најниже делове града. До тада највиши ниво, 704 центиметра, Дунав је досегао 1940.
године када су поплављени делови Подбаре и Телепа, где је порушено 714 кућа, а 3.000 Телепчана
остало је без крова над главом. Одбрана је трајала
скоро два месеца, а одмах након тога подигнуто је
2,3 километра насипа.

Преломна 1965. година
На стотине машина и око 10.000 људи, 128
дана борило се да Дунав са својих 778 центиметра,
1965. године не поплави 80 одсто града. Најкритичније је било на пет километара насипа од Телепа до старог железничког моста. Ко зна да ли би

и ова даноноћна борба с великом реком дала резултате да насипи нису пробијени узводно од Новог Сада, где је само код Челарева поплављено око
4.400 хектара.

Од опкопа до насипа
Као први плански грађен насип, помиње
се Јерменски насип дуг скоро километар, који је
почињао код некадашње Јерменске цркве, а завршавао се на углу Улице Максима Горког и Кеја
жртава рације и који је у два наврата штитио град
од плављења – 1830. и 1836. године. Након одлуке градског Магистрата, 1858. године почиње изградња насипа, јер је град почео да се шири ка Дунаву. Линијски насип завршен је 1883. године и уз
насип пруге Нови Сад-Петроварадин, служио је
као одбрана од поплава до 1932. године. Тада је завршен насип од ушћа канала у Дунав до Калишта,
дуг око 5,5 километара. Између два светска рата у
неколико наврата реконструисан је насип између
„Морнарице“ и старог железничког моста. Дунав је
опет запретио 1940. године, а како није било насипа
између Новог Сада и Футога, претило је плављење
из тог правца. Након Другог светског рата, 1947.
године, завршен је и тај део одбране Новог Сада од
поплава. Детаљна реконструкција насипа обављена је након 1965. године, када је током јуна Дунав
достигао забележени историјски максимум од 778
центиметара. Круне насипа подигнуте су за око
1,2 метра изнад забележеног водостаја, свуда сем
на каналу и новосадском кеју. После тога, следећи
највиши водостај од 745 центиметара Дунав је досегао у пролеће 2006. године, а три године касније
почело је надзиђивање и реконструкција новосадског кеја и десне обале канала ДТД, током које је
бедем подигнут још за око 80 центиметара, а ојачана су сва слаба места. Тада је набављена и мобилна
опрема која, по потреби, затвара сва степеништа,
силазне рампе и 500 метара дока у Луци Нови Сад.
Нешто касније, завршена је и реконструкција око
850 метара насипа на јужном Телепу, где је при водостајима вишим од 500 центиметара долазило до
процурења насипа при дну. Постављени су водонепропусни материјали са небрањене стране насипа. Тако је, након готово четири века борбе Новосађана са Дунавом, град опасан насипима који би
требало да задрже и осам метара висок Дунав.
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