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НадаКовачевић

ПремаподацимаРепубличкогзаводазајав
ноздравље„МиланЈовановићБатут”,од

155провераванихводоводасвакидругиуспе
вадаобезбедихемијскиимикробиолошкиис
правнуводузапиће.
ДрДраганаЈовановић,специјалистахиги

јене,кажеда„непостојиништаалармантно
штосетичеисправностиводеуСрбији”,по
штопредставницилокалнихсамоуправаса
санитарноминспекцијомредовноконтро
лишуцентралневодоводеиусвакомтренут
куимајуувидуквалитет.Посматранопрема
процентиманеисправнихузорака,водауСр
бијијехемијскиимикробиолошкисличног
квалитетакаоуХрватскојиЦрнојГори.Због
недостаткановца,међутим,неспроводесе
истраживањакојабиповезаланекаобољења
сакоришћењемхемијскизагађеневоде.Од
већеважностије,наглашаваона,микробио
лошкаисправност.Уовдашњојводизапиће
нијезабележеноповећаноприсуствотешких
метала,каоштосуолово,кадмијум,живаи
остали,којисепремогунаћиунамирница
маиваздуху.
–Ураздобљуод2005.до2008.годинепо

већаосепроценатводовода саисправном
водомса40на50,6одсто,међукојимасуБе
оград,НовиСад,Панчево,Шабац,Ваљево,
Смедерево,Пожаревац,Бор,Зајечар,Ужи
це,Чачак,Краљево,Крушевац,Ниш,Куршу
млија,Пирот,ВрањеиЛесковац,објашњава
дрДраганаЈовановић.
Упојединимподручјиманашеземљево

дапотпуноиспуњавадомаћеимеђународ
нетандарде,алиимакрајеваукојимамора
увеликодасепрерађујезапиће(например,
изводоводаувећемделуПанонскенизије
инекимобластимасредишњеСрбије:Субо
тица,БачкаТопола,МалиИђош,Сомбор,
Кула,Апатин,Тител,Србобран,Кикинда,
Зрењанин,Ћићевац,Младеновац,Гроцка).
Најчешћиразлоглошегквалитетајестене
усаглашеностизмеђуприродногхемијског
састававодеиначинапрераде,каоштоје

тоуВојводиниинекимместимауцентрал
нојСрбији.
Нафизичкохемијскунеисправност,углав

ном,утичуповећаниизносиамонијака,гво
жђа,мангана,нитрита,нитратаиорганских
материја.
–Узрочницибактериолошкенеисправно

стисуувишеод70одстослучајевааеробно
мезофилнебактеријекојесаздравственоггле
диштанемајувећизначај–истичедрДрага
наЈовановић.
Збогтогаупротеклихнеколикогодинани

језабележенапојавахидричнихепидемија
већихразмераиливеликогбројаоболелих
одцревнихзаразнихболести.Алинашаса
говорницаупозоравадасе„водакојуљуди
користезапиће,аниједеоводоводнемреже
–избунараилиизвора–прегледасамона
тражењевласника,нередовноинесистемат
ски”.Наовуневољууказујеипрофесордр
ДраганМанојловићсаХемијскогфакултета
уБеоградукојинаводида,чак,32одстоста
новништвапијеводукојасесамоделимич
ноилиуопштененадгледа,штојепоследи
цанедовољногулагањауновапостројењаза
прерадуиуноваизворишта.
Кудикамобољасликасестичекадасепо

сматрајуводоводиуБеоградуиуНовомСаду.
ГрадскизаводзајавноздрављеБеоградапра
тиквалитетводезапићетридесетакгодинаи
годишњеиспитавишеод6.000узорака.Око
1,5одстојефизичкохемијскииокочетири
одстомикробиолошкинеисправно,штојеу
складусадугогодишњимпросекомипотпуно
сеуклапаупрописе.Неоспорноједастанов
нициглавногградапијухигијенскиисправну
водучијисеквалитетредовноконтролише.
–Али,онаможебитибоља,атоизискуједо

датнаулагања;пресвега,узаменухлорахлор
диоксидомиобновукатастрофалневодовод
немреже.КадаговоримооНовомСаду,треба
навестиНАТОбомбардовањечијепоследице
опасноугрожавајузонуизворишта–закључу
јепрофесорДраганМанојловић.
Очигледанјенедостатакквалитетнихизво

риштасировеводе,нарочитоизраженуВој
водини(Банатнапрвомместу).Вишеод75
проценатаизвориштазаводоснабдевањечи
неподземневодекојесу,поправилу,апого
товоуБанату,зачињеневисокимсадржаји
махуминскихсупстанци,амонијака,гвожђа,
мангана,натријумаивеомаотровногарсена.
Садржајивишеструкопрелазедозвољенегра
нице,ауклањањеизсировеводејевеомасло
женоискупо. ¶

Дра го це ни ја     од кр ви

СтанкоСтојиљковић

С
вакижитељСрбијеутроши
пуну каду и нешто приде
(370литара)водедневно,
троструковишеодстанов
никаНемачке!

Ималисувислогобјашњењазатоли
корасипање,акосусеминулихгоди
наумножилаупозорењастручњакада
ћетечностбезкојеживотнијемогућ
битинафта21.века(извештај„Голд
манСакса”)?Навеликосераспреда,

чак,даћезаоскуднеизворемеђусо
бомратоватинародиидржаве(Кевин
Воткинс,званичникПрограмаУНза
развој,УНДП).Уоптицајуједесетак
„врелихтачака”широмсвета.
Убистројсузи,драгоценијојодкапи

крви,каоукристалнојкуглигомилајусе
тамниоблацимногихсукоба.Човечан
ствојеједномпострадалоубиблијском
потопу(верујемолипредањима),хоће
лиследећипутусвеопштојсуши?
Каквоглипротивречја:на„воденој

планети”(разлијелисеравномерноса
71одстоповршинекојупрекрива,це
лаћесенаћиподводомдубокомдва
ипокилометра)многиманедостаје?
Иљудскотелојепозамашносклади
ште:кододраслихчини60процена

По тро шња во де се сва ке две де це ни је  
удво стру чи (ФАО) а у сле де ћих пет на е стак 
го ди на по тре бе ће се, чак, утро стру чи ти.  
За оскуд не из во ре у 21. ве ку ће ме ђу  
со бом ра то ва ти на ро ди и др жа ве (УНДП). 
Хо ће ли Ср би ја би ти  жед на?

„Водакаонајважнија
стварнасвету,

напротив,немацену”.
(Платон,427-347.годинеп.н.е.)

Во да у Ср би ји
<  Oд 155 про ве ра ва них 

во до во да у Ср би ји, 
сва ки дру ги успе ва да 
обез бе ди хе миј ски и 
ми кро би о ло шки ис
прав ну во ду за пи ће.

<   Са мо 32 од сто ста
нов ни штва пи је во ду 
ко ја се де ли мич но 
или уоп ште не про ве
ра ва.

<  У раз до бљу од 2005. 
до 2008. по ве ћао се 
про це нат во до во да са 
ис прав ном во дом са 
40 на 50,6 од сто.

<  Гра до ви у ко ји ма је по
бољ ша на квалитет во
де за пиће: Бе о град, 
Но ви Сад, Пан че во, 
Ша бац, Ва ље во, Сме
де ре во, По жа ре вац, 
Бор, За је чар, Ужи це, 
Ча чак, Кра ље во, Кру
ше вац, Ниш, Кур шу
мли ја, Пи рот, Вра ње и 
Ле ско вац.

<  На се ља у ко ји ма се 
во да уве ли ко пре ра
ђу је да би би ла ва ља
на за пи ће: Су бо ти
ца, Бач ка То по ла, Ма
ли Иђош, Сом бор, Ку
ла, Апа тин, Ти тел, 
Ср бо бран, Ки кин да, 
Зре ња нин, Ћи ће вац, 
Мла де но вац, Гроц
ка.

Спас у аку му ла ци ја ма

Од 1.386 ми ли о на куб них 
ки ло ме та ра во де на Зе мљи, 
96 од сто чи не мо ра и оке а ни 
(сла на). Слат ка је ве ћи ном  
(68 од сто) за ро бље на у  

гле че ри ма и лед ни ци ма  
(на Ан тарк ти ку чак 90  
про це на та) а пре о ста ла се 
на ла зи у је зе ри ма, ре ка ма  
и под зем ним вре ли ма.

По тро шња слат ке  
во де ће од 1995. до  
2020. по ра сти за  
31 од сто. У про те клих  
пет де це ни ја знат но 

 је сма ње на рас по ло жи ва 
ко ли чи на: са 17.000  
куб них ме та ра по  
ста нов ни ку у 1950. на  
7.300 у 1995. го ди ни.

Сва ки дру ги 
во до вод  
ис пра ван

Мање од један одсто 
свеже воде на Земљи 
доступно је за употребу.

Кина чини 21 одсто 
становништва, 
а располаже са седам 
одсто извора воде.

Сваки долар уложен у 
добијање или 
пречишћавање воде, 
увећа се осам пута.

Двоје од троје људи који 
оскудевају у чистој води 
живи с мање од два долара 
на дан.

Сваких осам секунди једно дете 
умре од болести пренетих 

зараженом водом.

Готово 1,8 милиона малишана 
премине годишње од дијареје.

Чак 88 одсто обољења изазвано је 
пијењем неисправне воде за пиће.

Мушкарац треба да 
попије 3,7 литара дневно, 

а жена 2,7 литара.

За килограм говеђег меса ваља 
утрошити 15, а пилећег шест 

литара воде; за исту количину 
кукуруза потребно је литар и по. 

Зе мља ни је је ди на
У теч ном об ли ку во да по сто ји је ди но на по вр ши ни Зе мље, а у истом ста њу – што 
пот кре пљу ју са те лит ски сним ци – за ро бље на је у утро би два Са тур но ва вер на 
пра ти о ца – Ен ке ла да и, по све му су де ћи, Евро пе. У Сун че вој по ро ди ци уоче на је у 
об ли ку ле да на по лар ним ка па ма Мар са, на Ју пи те ро вом ме се цу, Ти та ну, ве ро
ват но на Ме се цу, Те ти су, Ура ну, Неп ту ну и Плу то ну и на пла не то и ду Се ре ри.
Од укуп не по вр ши не Зе мље (510 ми ли о на ква драт них ки ло ме та ра) око 71 од сто 
(или 367 ква драт них ки ло ме та ра) стал но је пре кри ве но во дом у теч ном или чвр
стом ста њу. У див ној књи зи „Мо ле ку ли у тај на ма жи во та и све ту око нас”, не дав но 
об ја вље ној здру же ним на по ром За во да за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти и Хе миј ског фа кул те та, пи ше да – пре ма по у зда ним 
про це на ма – на на шој пла не ти има 2526 ми ли јар ди куб них ки ло ме та ра (109 km3) 
во де. Aли слат ка ко ја се пре ра дом или об ра дом пре о бра ти у во ду за пи ће (и пит ку) 
чи ни ма ње од три од сто (2,58) а пре те жно се на ла зи у по лар ним ка па ма, ре ка ма, 
је зе ри ма, под зе мљу и у ат мос фе ри. Не ће те ве ро ва ти: по 20 од сто је у Ве ли ким 
је зе ри ма (Се вер на Аме ри ка) и Бај кал ском је зе ру (Ру си ја). Во да на Зе мљи је, ве ро
ват но, плод за си па ња ко ме та ма, иако та прет по став ка ни је до кра ја по твр ђе на.

БраниславЂорђевић

Слоганда јеводаресурс21.века
посебнојеважанзаСрбијукоја

спадауводомсиромашнијаподруч
јаЕвропе.Стањечинејошнепогодни
јимглобалнеклиматскепроменекоје
севећочитујукрозсведужемаловод
непериодекадасуугроженасваиз
воришта,осимонихштосеослањају
наакумулације.
Због тога стратешки плански до

кументи Србије предвиђају: рекон
струкцијеводоводнихсистемадаби
сесмањилисадашњивеликигубици
умрежама,мерезарационализаци
јупотрошње,поступноширењеипо
везивањесадаизолованихводовода
усвевећеипоузданијерегионалне
системе,мерезаштитасвихизвори
штаподземнихиповршинскихвода.
Дабисеоствариланеопходнависока
поузданостснабдевањанасељабиће
неопходнеибројнеакумулацијекоје
требадаобезбедеводуумаловодним
периодима.

Профит кроз повећање цене

Коликојетоважнамера,показујеслу
чајРзавскогрегионалногсистемако
јијеунедавномдугомсушномперио
дувеликомкризомочитопоказаодасе
неможебезакумулација.Стратешким
планскимдокументимапредвиђенису
просторинакојимаћесереализовати
свивеликиобјектирегионалнихси
стема,посебнозонеукојимасеморају
градитиакумулацијеиразвијативели
каизворишта.
Постепеноћесеформирати18пла

нираних регионалних система, по

принципудасештитеикористедо
еколошкиприхватљивихграницасва
локалнаизвориштадоброгквалите
таиизвориштарепубличкогзначаја
–великиречниалувионииакумула
цијеназаштићенимречнимсливо
вима.
Поуздано снабдевање водомпод

разумеваиобавезедржаве.Прваједа
државаимуниципалневластиразвој
водоводнихсистемаобављајукаосвој
приоритетанзадатак,недопуштајући
дасеупаднеузамкуприватизацијаво
доводнихсистема.Наиме,великемул
тинационалнекомпанијесусхватиле
дајеововекводе,дасуводоводниси
стеминајисплативијиинајпоузданији
посао(тржиштејесигурнојерпотро
шачинемајуалтернативу),пасесвим
средствиматрудедакупевеликеси
стеме,посебноуземљамауразвоју.
Преузимајућитенајдрагоценијеи

највиталнијесистеме,странекомпа
нијенеулажуниједанцентсвогка
питала,већсверадовенамодерниза
цијисистемаисвојенормнипрофит
остварујукрозповећањеценеводе.У
томпослуимпомажуинајзначајни
јесветскефинансијскеинституције,
честоиуценама(аконематеновца,
продајтеводовод!).Профитсенеиз
влачисамокрозценуводе,већикроз
ангажовањеразнихсестринскихком
панијазасвепословеразвојаиодр
жавања.
Увишеземаљаиградоваједошлои

досоцијалнихпотресакадасуолиго
полисти,новивласнициводовода,по
челидаценомиограничењиманамећу
својепрофитнемонополистичкенаме
ре.Београдумалодаупаднеутузам

ку,штојеспреченоделовањемструков
нихисиндикалнихудружења,алисуи
даљенаметиидругивеликисистеми,
посебнооникојивећпредстављајузао
круженетехнолошкецелинесвеликим
конзумнимподручјем.

Поуздано снабдевање

Усветујепроцесбио,управо,супро
тан:приватниводоводисупревођениу
јавнисектор,збогтогадабисеповећа
лапоузданостсистемаидабисетанај
виталнијаинфраструктуразаштитила
оддивљањаприватногмонопола.
Другипредусловјесте–ценаводе.

Онасаданеобезбеђује светрошко
вепростерепродукције,пасупосеб
ноугрожениодржавањесистема,за
штитаизвориштаиразвој.Сасвимје

извеснодаценаводеморадаобухва
тисветрошковесистема,укључивши
деозасервисирањеотплатакредита
којисенатржиштукапиталаузима
јузаразвој.Таценајесасвимсигурно
знатномањаодонекојубинаметнули
олигополисти,уграђујућиуњусвоје
профите,алиипрофитесестринских
компанија.
Државаморадарешииважнепро

блеме:стриктнузаштитусвихпро
сторакојисунеопходнизареализа
цијуинтегралнихсистемауобласти
вода(изворишта,подручјабудућих
акумулација, коридора преносних
система), спровођењеорганизаци
онихиекономскихмеразазашти
туизворишта,обезбеђењеполитич
ког, социјалног и организационог

миљеазареализацијуобјекатаин
тегралнихсистемауобластивода,
онихбезкојихСрбијанемапоузда
нубудућност.
Сада јеумодиоспоравањеакуму

лација, у име екологије. Ништа по
грешније:акумулацијепрераспоређу
јуводуупросторуивремену,управо,
наеколошкинајпожељнијиначин,јер
омогућујудасеповећавањемпротока
урекамаумаловоднимпериодимапо
могневоденимекосистемимадаоп
стану.Флоскулаконзервативнихеко
лога:„Неградиништа”погибељнајеза
воденеекосистеме.Савременастрате
гијаје:„Управљајводама,дабипомо
гаоекосистемима”.

(Професоруниверзитета
уБеограду)

Nebojsa Sevic
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