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Да вода остане вредност
и не постане разорна снага
Дипл. инж. Горан Пузовић,
генерални директор
светлана велимировић

В

ода је, сви се слажу, један од
најважнијих природних ресурса, али на воду се обично
заборавља кад је има довољно, и кад је нема превише. Водопривредни објекти обезбеђују заштиту
вода и заштиту од вода, и требало би
да пруже дугорочну сигурност да ће
воде бити довољно за живот и рад,
али не и превише да би угрозила материјална добра и животе. За обављање
водопривредне делатности и за управљање водопривредним објектима у
државној својини, задужено је Јавно
водопривредно предузеће „Србијаводе“. У њему данас ради 140 запослених,
од тога 95 са високом стручном спремом – стручни кадар чине инжењери
грађевине, шумарства, пољопривреде и технологије, али правници и економисти, који брину да се послови око вођења имовине и наплате накнада
квалитетно обављају. Овако висок ниво стручности је неопходан, јер предузеће носи огромну одговорност за управљање водама у Србији, одржавање водопривредних
објеката, санацију оштећених објеката, реконструкцију и
изградњу нових објеката, припрему техничке и пројектне документације, развој водопривредног информационог
система - истиче у разговору за НИН директор „Србијавода“ Горан Пузовић.
„Имали смо велику срећу да су наши претходници
у претходних педесет година изградили објекте по највишим стандардима. Бране и акумулације, регулисана
корита, каналска мрежа, сви пратећи насипи и објекти
су стручно пројектовани и веома квалитетно изграђени.
Због свега тога је наша обавеза још већа да изграђене водопривредне објекте редовно одржавамо а нове градимо
у циљу подизања нивоа заштите имовине наших грађана
и државе“, каже Пузовић.

Да ли „Србијаводе“ имају довољно финансијских и стручних капацитета за одржавање система и каква је ситуација
у том погледу у овој, кризној години?

Ова година је за нас, као и за многе друге, пословно
веома тешка. Расположив буџет од милијарду динара пред-
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ставља свега 30 до 35 одсто средстава потребних за основно функционисање система. У текућој години, са смањеним буџетом, једино решење било је да се акценат стави
на апсолутне приоритете. На најугроженијим деоницама
и локалитетима у градовима, сеоским подручјима и индустријским зонама изводе се најнеопходнији радови како би
се обезбедио одговарајући степен заштите.
Ове године су биле велике поплаве на југу Србије на
подручју Бујановца и Прешева, као и у Новом Пазару.
Припремљен је план за отклањање последица тих поплава и неопходних радова за следећу годину, како нам се не
би догодиле сличне невоље. За сада су обављени најхитнији радови који треба да зауставе даље продирање воде
у брањена подручја. Комплетна техничка документација
је спремна за санацију оштећених делова и враћање у првобитно стање.

Упркос поплавама које сте поменули, чињеница је да је Србија била мање погођена поплавама од многих европских
земаља. Да ли је у питању срећни стицај околности, или је
то резултат рада наших водопривредних стручњака?

У току пролећа део западне и средње Европе је захватио велики талас поплава. У Немачкој је дошло до пуцања
једне бране и исељавања двадесетак хиљада људи, у Чешкој
и Аустрији су пробијени насипи на појединим деони-
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цама. Епилог, неколико десетина настрадалих и огромна материјална штета. Надам се да ће та дешавања бити
добра лекција за Србију, која је имала среће да водостај
Дунава буде низак у доњем току пре наиласка поплавног
таласа, те тако нисмо били угрожени великим поплавама. Једини проблем је постојао између мађарске границе
и Новог Сада, али на том делу постоје објекти изграђени
по највишим стандардима који су своју улогу обавили на
прави начин. Био је то још један показатељ колико су важни водопривредни објекти.

Ипак, неки водопривредни објекти граде се годинама. Који
од њих су најважнији, и да ли се зна - када ће бити завршени?

У Србији је тренутно у току изградња три велика водопривредна објекта, који су на известан начин “споменици водопривреде” и сведоци сталне борбе између потреба водопривреде и финансијских могућности. То су три

бране, Селова изнад Куршумлије, Ровни изнад Ваљева
и Сврачково изнад Ариља. Нажалост, у току ове године
на два објекта нису извршени никакви радови, док су на
брани Сврачково изведени минимални радови. Радови
на прве две бране су започети још 1986. и 1987. године и
мислим да би било крајње време да буду завршени. У питању су вишенаменски објекти који служе за водоснабдевање становништва, одбрану од поплава, развој туризма
и за потенцијалну одбрану од шумских пожара. Њихова
главна функција је, ипак, водоснабдевање. Акумулација
Селова би требало да снабдева водом за пиће пет општина
на југу Србије, Ровни и Сврачково обезбедиће сигурност
водоснабдевања неколико стотина хиљада грађана наше
земље. За финансирање прва два објекта потребно је 40 до
45 милиона евра и могу се завршити у року од две године
а за акумулацију Сврачково потребно је око 60 милиона
евра у периоду од 4 до 5 година.

Често се у јавности чују оцене да је Србија богата водама, а са
друге стране – стижу драматична упозорења да смо при дну
европске лествице по наводњавању. Где је главна препрека
да се водни потенцијали ставе у функцију развоја пољопривреде као најперспективније привредне гране Србије?

Чињеница је да је у Србији просторно и временски
лош распоред воде. У току пролећа великим рекама Дунавом, Савом, Дрином и Моравом протичу милијарде кубних метара воде. Немамо изграђене објекте на њиховим
сливовима да део те воде задржимо и користимо када је
најпотребнија грађанима, пољопривреди и индустрији. Са
друге стране, на југу и западу Србије нема толико великих
водотокова и на тим подручјима је током летњих месеци
изражена велика несташица воде. Завршетком брана о
којима сам говорио, пројектовањем и изградњом нових
знатно би се унапредио водни режим и уравнотежила временска и просторна расподела воде.
Како сте рекли, Србија је на зачељу земаља у Европи
по површинама које се наводњавају, негде око два процента обрадивих површина. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде припремило је студију о
могућности наводњавања површина од сто хиљада хектара, од чега ће у првој фази бити изграђени системи на
25.000 хектара. Студија обухвата петнаестак пројеката са
целе територије Србије. Идеја је да у наредној фази буду
развијени мали пројекти, нарочито у воћарским и повртарским крајевима, и да се направе мали, одрживи оперативни системи. У току је завршетак главног пројекта, у сарадњи са Институтом за водопривреду “Јарослав Черни”,
за наводњавање 350 хектара у селима Винча и Пасковац
поред Тополе. Надамо се да ће у догледно време започети
изградња тог система за наводњавање јер је реч о подручју
где постоји низ олакшавајућих фактора за извођење оваквог пројекта - постоји организовано удружење корисника, млади засади који нису старији од десет година, река
из које ће се вршити захват воде и хладњача за производе.
То је заокружен систем, и мислим да ће тај пилот пројекат
бити позитиван пример у Србији.

У контексту коришћења водних ресурса све је популарнија
и тема изградње малих хидроелектрана у Србији. Колико
су искоришћени потенцијали у тој области?

По катастру рађеном 1986. године на територији Србије постоји око 850 локација погодних за изградњу ма-
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лих хидроелектрана. У претходних пет година је кроз ово
предузеће прошло око 550 захтева за издавање мишљења
за изградњу малих акумулација. До сада је у Србији изграђена петнаестак малих хидроелектрана, док је у изградњи неколико десетина. Све остале су у фази прибављања комплетне документације и ја очекујем да ћемо
у том погледу достићи очекиване европске стандарде у
производњи енергије из обновљивих извора, а да при
том не буде угрожена природна равнотежа.

Србија је пре неколико година потписала уговор са Светском
банком о финансирању система за заштиту од поплава. Да
ли сте задовољни динамиком радова из средстава Светске
банке, и који су најважнији послови на изградњи објеката
до сада завршени?

У претходних пет година је ЈВП “Србијаводе”, у сарадњи
са канцеларијом Светске банке у Србији и Републичком
дирекцијом за воде извело радове на 28 локација. У питању су за нас капитални објекти. На територији општине
Уб је урађена регулација тока Тамнаве дужине шест километра и реке Убаче кроз насеље Уб. На подручју Гуче
је урађена регулација реке Бјелице у дужини од три и по
километара. Извршена је заштита језгра града Голупца од
провирних вода Дунава у дужини од 1300 метара, чиме
је подигнут ниво безбедности за грађане Голупца. Поред
тога, град је добио и диван кеј на Дунаву и тако постао
веома атрактиван за туристе. У току је извођење радова
на подручју Шапца за заштиту Мачве од великих вода у
дужини од осам километара. У плану је још једна деоница и када она буде готова, надам се следеће године, цело
подручје Мачве ће бити заштићено од стогодишњих вода.
Урадили смо регулацију Млаве у дужини од шест километара, као и више мањих регулација. Кредит Светске банке
важи да краја 2013. године, а у току су преговори о новом кредиту и надам се да ће до пролећа бити потписан
нови споразум Републике Србије са Светском банком о
новом кредитном аранжману. За тај аранжман већ имамо спремљених више од десет пројеката, а у припреми је
још десетак. Ако сви буду остварени, доћи ће до великог
подизања степена безбедности на двадесетак локалитета у Србији, биће заштићени животи и имовина грађана,
као и привреда и индустрија.

Када већ говорите о заштити грађана и имовине, како
оцењујете сарадњу „Србијавода“ са Сектором за ванредне
ситуације МУП-а Србије?

Предузеће „Србијаводе“ има одличну комуникацију и
координацију свих мера и радњи са сектором за ванредне
ситуације МУП-а Србије. Комуникација је одлична како у
периоду редовних, тако и ванредних одбрана од поплава.
Сви људи који су на терену су стално упућени на колеге из
сектора за ванредне ситуације и заједно поступају у доношењу одука које ће се мере, када и где применити.

За изградњу нових и одржавање постојећих објеката од
огромне су важности и домаћа водопривредна и хидрограђевинска предузећа. Да ли су она још увек технички и
кадровски довољно спремна да пруже сигурност домаћој
водопривреди?

У Србији су до сада преживела само поједина водопривредна предузећа која могу да се носе са величином
и тешкоћама хидроградње. У претходних 15-20 година
није било изградње великих објеката, из године у годи-

Ко је директор „Србијавода“?
Горан Пузовић је завршио Пољопривредни факултет у
Београду, одсек за водопривредне мелиорације, као
један од најбољих студената. У водопривреди ради
од завршетка факултета до данас, пуних двадесет
година. Био је приправник а потом и главни инжењер
и шеф одељења за мелиорације у тадашњем ЈВП
„Сава“. Од оснивања ЈВП „Србијаводе“, био је шеф
одељења за мелиорације, директор више пројеката
изградње дренажних система у Србији, технички
директор, а од прошле године и генерални директор.
Привремени је заступник државног капитала у ДВП „Лозница“ и АД „Хидротехника
хидроенергетика“. Говори енглески и руски језик. Ожењен, отац једног дечака.
ну се смањивао износ средстава за одржавање водопривредних објеката што је директно утицало на њихово
пропадање. Седам или осам водопривредних предузећа
је приватизовано, већина тих приватизација је, нажалост,
била неуспешна. Четири предузећа су тренутно у фази реструктурирања и њима управља Агенција за приватизацију Владе Србије. Заједно са Републичком дирекцијом
за воде наредне године предложићемо концепт нове организације водопривреде, са жељом да пронађемо начин
да сачувамо водопривредна предузећа.

Како процењујете степен заштите од поплава у Србији данас? Да ли смо као држава спремни за случај великих
поплавних таласа?

Добра околност је та што имамо веома искусне стручњаке који су прави испит положили 2006. године, када су кроз
Србију прошле највеће икад измерене воде. Била је то тешка и дуга одбрана, али ниједан град, општина и село нису
били поплављени. Тиме смо доказали да знамо да радимо
свој посао, али проблем је што се од тада средства намењена водопривреди из године у годину све више смањују. Ако
би се сада, са оваквим стањем на терену, поновиле такве
воде, били бисмо у веома великом проблему.

Који су послови и евентуалне организационе промене актуелне у „Србијаводама“, и да ли очекујете да ће у наредној
година ово предузеће располагати са буџетом који ће бити
адекватнији његовим стварним потребама?

Нови оснивачки акт „Србијавода“ Влада је усвојила у јулу, очекујем да ускоро буде усвојен и статут. Наредни велики корак је нова
систематизација радних места у
складу са тренутним потребама
предузећа. У току је израда Плана и програма за наредну годину и ми се надамо да ће нам потребан буџет у висини од 2,3 до
2,4 милијарде динара бити и одобрен. Такав буџет би нам обезбедио
довољно средстава за одржавање
свих заштитних објеката у складу
са постојећим стандардима, припрему нових пројеката и стабилно
пословање јавног предузећа  n

европски стандарди
Реците нам на крају – каква је ваша
визија ЈВП “Србијаводе”?
Савремено организована компанија
која одговорно и савесно обавља
поверене послове, газдовања водним
ресурсима, усклађивања потреба за
водом свих корисника, спровођења
одбране од поплава, одржавања и
изградње водопривредних објеката,
међудржавне сарадње, као послове
од општег и јавног интереса у складу
са Законом о водама, европским
директивама о водама у циљу
достизања највиших стандарда
поштујући принцип одрживог развоја
и изражене друштвене одговорности.
НИН 10. октобар 2013.
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