
VODA
 • Prodaja prirodne mineralne i izvorske vode povećana pet odsto, 

više se prodaje negazirana
 • Pregled svih 28 projekata za navodnjavanje, radovi teku po planu
 • Vodoprivreda u Vojvodini: godina u znaku radova
 • Srbija na dnu evropske lestvice u preradi otpadnih voda

privredni.rs
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AKO JE U PITANJU VAŠE 
VARENJE, DONAT Mg JE 
PRIRODAN ODGOVOR

Podstiče 
varenje

Pomaže kod 
nedostatka 
magnezijuma

Otklanja probleme 
povezane sa 
trudnoćom

• Klinički dokazano 
podstiče varenje*

• Najveći sadržaj 
magnezijuma u EU**

• 100% prirodno

PREDNOSTI

Svaka kap prirodne mineralne vode Donat Mg nastaje 
7300 godina i obiluje magnezijumom i mineralima, što 
vam pomaže da se uhvatite u koštac sa svakodnevnim 
izazovima. Donat Mg se u lečilištu Medical Center 
Rogaška u Sloveniji koristi već više od 400 godina 
 u terapijske i preventivne svrhe.

Mg2+

1000 mg/l

SO4
2-

2100 mg/l

Na+

1700 mg/l

C02
3500 mg/l

Ca2+

360 mg/l

MAGNEZIJUM KALCIJUMSULFATNATRIJUM
UGLJEN-
DIOKSID

HCO3
-

7800 mg/l

HIDROGEN-
KARBONAT

PRIRODNO BOGAT MINERALIMA

Kako piti Donat Mg? 
Dostupna besplatno:

donatmg.eu

Klinički 
dokazano 
reguliše
varenje

*O
ce

na
 b

ez
be

dn
os

ti 
i e

fik
as

no
st

i p
rir

od
ne

 m
in

er
al

ne
 v

od
e 

D
on

at
 M

g 
u 

ve
zi

 s
a 

ra
do

m
 c

re
va

; r
an

do
m

iz
ov

an
o,

 d
vo

st
ru

ko
 s

le
po

 k
lin

ič
ko

 is
pi

tiv
an

je
 u

z 
ko

nt
ro

lu
 p

la
ce

bo
m

 –
 p

od
ac

i s
pr

em
ni

 z
a 

ob
ja

vl
jiv

an
je

.
**

Pr
eg

le
da

ni
 k

om
pa

ra
tiv

ni
 p

od
ac

i o
bu

hv
at

aj
u 

sv
e 

pr
iz

na
te

 p
rir

od
ne

 m
in

er
al

ne
 v

od
e 

ko
je

 s
u 

do
st

up
ne

 n
a 

tr
ži

št
u 

i r
eg

is
tr

ov
an

e 
u 

EU
.



ZAŠTO JE VAŽNO USPOSTAVITI 
UREDNO VARENJE?

Kroz varenje i procese varenja 
naš organizam dobija energi-
ju i hranljive materije koje su mu 
potrebne za normalno funkcioni-
sanje. Poslednja faza varenja se 
odvija u debelom crevu, a naše 
telo se kroz debelo crevo rešava 
otpadnih materija i toksina. Zato 
je vrlo važno da se omogući re-
dovno varenje. Osim toga, u cre-
vima je smešten jedan veliki deo 
našeg odbrambenog sistema. 
Zato se ne kaže bez razloga da je 
zdravo varenje osnov za snažan 
organizam. Dobar odnos prema 
organima za varenje je od velike 
važnosti za zdravlje. 

KOJI SU NAJČEŠĆI UZROCI 
ZATVORA?

Etiologija zatvora je prilično kom-
plikovana. Glavni činioci su pre-
hrambeni (prehrana sa malim 
udelom prehrambenih vlakana) i 
navike vezane za piće i stil života 
(neadekvatan unos vode, sedeći 
način života, tj. nedovoljno fizič-
ke aktivnosti, ignorisanje potre-
be za pražnjenjem creva), zatim 
često korišćenje laksativa, ali i 
neki zdravstveni problemi i kori-
šćenje lekova.
Treba napomenuti da usprkos 
tome što svaka osoba ima sop-
stveni ritam varenja, otežana, ne-
redovna stolica ređe od jednom 
dnevno, uz osećaj da crevo nije 
potpuno ispražnjeno i osećaj na-
dutosti, mogu u većini slučajeva 

da se nazovu sporim varenjem. 
Zdrava osoba ima stolicu bar 
jednom dnevno. 

KAKO DONAT Mg POMAŽE 
KOD PROBLEMA USPORENOG 
VARENJA I ZATVORA?

Donat Mg je prirodni osmotski 
laksativ. Za njegovo dejstvo su 
prevashodno zaslužne sulfat-
ne soli (Mg-sulfat – gorka so) i 
(Na-sulfat – Glauberova so) i ot-
prilike 1000 mg/l magnezijuma. 
Posebno bih napomenula da su 
upravo sulfatne soli glavne ak-
tivne supstance, a magnezijum 
je samo pomoćnik. Sulfati, putem 
osmoze iz ćelija crevnog zida iz-
vlače vodu, a zapremina sadržaja 

u crevima povećava se od tri do 
pet puta, zato pritiska crevni zid 
i izaziva njegovu peristaltiku, od-
nosno kretanje. 

KAKO TREBA PITI DONAT Mg 
KOD PROBLEMA SA 
ZATVOROM?

Kod problema sa zatvorom pije 
se pola litre Donata Mg dnev-
no: 2-3 decilitra ujutro na prazan 
stomak i 2 decilitra pre večere. 
Idealno je da Donat Mg bude to-
pao, dakle zagrejan na telesnu 
temperaturu, ali može da bude i 
sobne temperature. Naša prepo-
ruka je da se snažnim mešanjem 
(ili zagrevanjem) ukloni CO2 kako 
bi se izbeglo nadimanje.

KLINIČKI DOKAZANO 
REŠAVA PROBLEME 
VARENJA

Klinički 
dokazano 
reguliše
varenje

Mr sci. Kristina Aralica 
Tušak, nutricionista
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ZA šest meseci prODAjA 
povećana za četiri odsto, 

A u 2017 ZA pet ODstO

Tržište prirodnih mineralnih i izvorskih voda

Prodaja prirodnih mineralnih i izvorskih voda za 
šest meseci ove godine povećana je za četiri od-

sto u odnosu na isti period prošle godine i dostigla 
je 349.372.000 litara, prema 335.674.000 litara u prvoj 
polovini 2017. Prema podacima Udruženja indutrije mi-
neralnih voda među 10 vodećih proizvođača koji drže 90 
odsto tržišta, najveći udeo imaju Knjaz Miloš, Rosa i BB 
Minakva (videti tabele). Najveći rast prodaje od čak 17 
odsto beleži Prolom voda, dok rast između šest i 10 od-
sto beleže Mg Mivela, Heba, Knjaz Miloš i Rosa. Najveći 
pad prodaje beleže vode Karađorđe i Vrnjačko vrelo.
Kada je reč o prošloj godini, prodaja vode je poveća-
na za pet odsto i iznosila je 714.589.000 litara, prema 
679.393.000 litara u 2016. Po obimu prodaje na vrhu su 
Knjaz Miloš, BB Minakva i Rosa. Zanimljivo je da je BB 
Minakva kao drugi proizvođač po obimu, zabeležila pad 
prodaje od pet odsto, a pored Knjaz Miloša i Rose, rast su 
postigli Prolom Voda, Vrnjačko vrelo i Mg Mivela. Najveći 
pad prodaje od 24 odsto beleži Karađorđe, dok ostali iz 
prvih deset beleže manji pad.
U prošloj godini je prodaja negazirane vode porasla za 
devet odsto, a gazirane za dva odsto. Ipak, gazirana voda 
se ukupno posmatrano više prodavala – 327.101.000 li-
tara, od negazirane – 322.488.000 litara, koja beleži veći 
rast zbog nižeg obima prodaje u 2016.godini.

Takav trend je nastavljen i u ovoj godini. Za šest meseci 
prodaja negazirane vode porasla je za šest odsto na 

160.318.000 litara, a gazirane za jedan odsto, na 

154.054.000 litara. Najveći rast prodaje gazirane 
vode beleži Jazak od čak 17 odsto, a negazirane 
Prolom voda, isto za 17 odsto u odnosu na prvu polo-
vinu prošle godine.

Kada je reč o izvozu on se uglavnom realizuje na tržište 
Crne Gore i Republike Srpske. Za šest meseci ove godine 
izvezeno je oko 35 miliona litara, odnosno oko 10 odsto 
ukupne prodaje.Nekoliko proizvođača vodu prodaje na 
tržištu Kosova i Metohije koje se vodi kao domaće ali je 
plaćanje devizno.

Pored 10 velikih brendova, značajno mesto na tržištu 
zauzima još nekoliko domaćih i uvoznih voda. Njima 
pripada 10 odsto tržišta što nije mali udeo. Od doma-
ćih treba pomenuti vode Golijska ledena, Kremanska, 
Moja voda, Akva Bela, Vujić, Tronoša. Svaka od njih ima 
svoje posebne kvalitete i zdravstvena svojstva po kojima 
su neke jedinstvene na našem tržištu. Tako, recimo, Go-
lijsku ledenu odlikuje izuzetno nizak sadržaj natrijuma i 
dobro uravnotežen mineralni sastav,  Kremansku visoka 
alkalnost i nizak sadržaj natrijuma, a Moja voda je do-
bra za jačanje kostiju, kože i noktiju. Ove vode se najviše 
prodaju na lokalnim tržištima, ali su prisutne i na tržištu 
cele Srbije.

Kada je reč o uvozu, naši potrošači uglavnom preferiraju 
neke brendove iz Slovenije i Hrvatske, koji su bili poznati 
još u zajedničkoj državi, kao što je Donat mg. 

Privredni.rs

Najveći rast prodaje gazirane vode beleži Jazak, a negazirane Prolom, za 
po 17 odsto. Knjaz Miloš, BB Minakva i Rosa „kontrolišu“ polovinu tržišta

IMPRESUM: privredni.rs, specijalno izdanje VODA 
Dubrovačka 3, 11000 Beograd, Telefon 011/3282-005, 

E-mail: redakcija@privredni.rs, marketing@privredni.rs
Glavni i odgovorni urednik: Marija Božanić, Urednik izdanja: Drago Delić,  

Novinar: Ljiljana Kostadinović , Dizajn i prelom: Dušanka Maroš (https://nsweb.rs/)
Izdavač: DM Vision Media doo Beograd, Štampa: Interprint doo Beograd
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PRODAJA PRIRODNIH MINERALNIH I IZVORSKIH VODA 
Veličina tržišta u 000 litara  

MINERALNE I 
IZVORSKE VODE 

D E C E M B A R INDEX 
17/16 

UČEŠĆE JANUAR-DECEMBAR INDEX 
17/16 

UČEŠĆE 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

KNJAZ MILOŠ 12,311 13,106 106 24.87 26.42 175,295 198,242 113 25.80 27.74 
BB MINAQUA 9,584 8,480 88 19.36 17.10 118,421 112,174 95 17.43 15.70 
ROSA 8,513 9,602 113 17.20 19.36 106,670 119,591 112 15.70 16.74 
VODA VRNJCI 7,951 7,611 96 16.06 15.34 83,800 83,076 99 12.33 11.63 
MG MIVELA 2,705 3,003 111 5.46 6.05 36,248 38,200 105 5.34 5.35 
PROLOM VODA 3,902 4,018 103 7.88 8.10 41,890 46,322 111 6.17 6.48 
HEBA 2,730 2,288 84 5.51 4.61 30,078 30,111 100 4.43 4.21 
JAZAK 1,164 1,013 87 2.35 2.04 12,889 12,138 94 1.90 1.70 
VRNJAČKO VRELO 400 450 113 0.81 0.91 6,050 6,565 109 0.89 0.92 
KARAĐORĐE 243 30 12 0.49 0.06 4,152 3,170 76 0.61 0.44 

OSTALI /procena/    0.00 0.00 63,900 65,000 102 9.41 9.10 
UKUPNO: 49,503 49,601 100 100.00 100.00 679,393 714,589 105 100.00 100.00 

Napomena: U realizaciji mineralnih voda uključene su i aromatizovane vode. 
 

 
 

PRODAJA PRIRODNIH MINERALNIH I IZVORSKIH VODA ZA JANUAR-DECEMBAR 2017. 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor podataka: Odgovorna služba svakog proizvođača mineralne vode 
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PRODAJA PRIRODNIH MINERALNIH I IZVORSKIH VODA 
Veličina tržišta u 000 litara  

MINERALNE I 
IZVORSKE VODE 

D E C E M B A R INDEX 
17/16 

UČEŠĆE JANUAR-DECEMBAR INDEX 
17/16 

UČEŠĆE 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

KNJAZ MILOŠ 12,311 13,106 106 24.87 26.42 175,295 198,242 113 25.80 27.74 
BB MINAQUA 9,584 8,480 88 19.36 17.10 118,421 112,174 95 17.43 15.70 
ROSA 8,513 9,602 113 17.20 19.36 106,670 119,591 112 15.70 16.74 
VODA VRNJCI 7,951 7,611 96 16.06 15.34 83,800 83,076 99 12.33 11.63 
MG MIVELA 2,705 3,003 111 5.46 6.05 36,248 38,200 105 5.34 5.35 
PROLOM VODA 3,902 4,018 103 7.88 8.10 41,890 46,322 111 6.17 6.48 
HEBA 2,730 2,288 84 5.51 4.61 30,078 30,111 100 4.43 4.21 
JAZAK 1,164 1,013 87 2.35 2.04 12,889 12,138 94 1.90 1.70 
VRNJAČKO VRELO 400 450 113 0.81 0.91 6,050 6,565 109 0.89 0.92 
KARAĐORĐE 243 30 12 0.49 0.06 4,152 3,170 76 0.61 0.44 

OSTALI /procena/    0.00 0.00 63,900 65,000 102 9.41 9.10 
UKUPNO: 49,503 49,601 100 100.00 100.00 679,393 714,589 105 100.00 100.00 

Napomena: U realizaciji mineralnih voda uključene su i aromatizovane vode. 
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Izvor podataka: Odgovorna služba svakog proizvođača mineralne vode 
 
 
 
 

KNJAZ MILOŠ

BB MINAQUA

ROSA

VODA VRNJCI

MG MIVELA

PROLOM VODA

HEBA
JAZAK

VRNJAČKO VRELO

KARAĐORĐE
OSTALI (procena)

MineralneVODE Bilten udruženja industrije mineralnih voda 
 

Strana 6   |  DECEMBAR 2017. 
 

PRODAJA PRIRODNIH MINERALNIH I IZVORSKIH VODA – po segmentima /gazirana, negazirana/ 
Veličina tržišta u 000 litara  

MINERALNE I 
IZVORSKE VODE 

D E C E M B A R JANUAR - DECEMBAR 
GAZIRANA NEGAZIRANA GAZIRANA NEGAZIRANA 

2016 2017 index 2016 2017 index 2016 2017 index 2016 2017 index 

KNJAZ MILOŠ 6,626 7,157 108 5,685 5,949 105 93,918 103,849 111 81,377 94,393 116 

BB MINAQUA 8,591 7,701 90 993 779 78 105,902 100,833 95 12,519 11,341 91 

ROSA   5   8,513 9,597 113  24  106,670 119,567 112 

VODA VRNJCI 5,636 5,853 104 2,315 1,758 76 58,051 60,151 104 25,749 22,925 89 

MG MIVELA 2,705 3,003 111       36,248 38,200 105    

PROLOM VODA    3,902 4,018 103    41,890 46,322 111 

HEBA 2,170 1,580 73 560 7108 126 23,271 21,658 93 6,807 8,453 124 

JAZAK 84 48 57 1,080 965 89 868 897 103 12,021 11,241 94 

VRNJAČKO VRELO    400 450 113    6,050 6,565 109 

KARAĐORĐE 105 23 22 138 7 5 1,985 1,489 75 2,167 1,681 78 

UKUPNO: 25,917 25,370 564 23,586 24,231 103 320,243 327,101 102 295,250 322,488 109 

 
 

REALIZACIJA PRIRODNE MINERALNE VODE PO ASORTIMANU (gazirana, negazirana) 
JANUAR-DECEMBAR 2017. 

  
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor podataka: Odgovorna služba svakog proizvođača mineralne vode 
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Izvor: Udruženje industrije mineralnih voda
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PRODAJA PRIRODNIH MINERALNIH I IZVORSKIH VODA 
Veličina tržišta u 000 litara 

MINERALNE I 
IZVORSKE VODE 

J U N INDEX 
18/17 

UČEŠĆE JANUAR-JUN INDEX 
18/17 

UČEŠĆE 
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

KNJAZ MILOŠ 21,584 21,106 98 30.41 31.02 90,577 98,127 108 26.98 28.09 
ROSA 13,698 15,243 111 19.30 22.40 54,289 59,859 110 16.17 17.13 
BB MINAQUA 12,565 9,813 78 17.70 14.42 54,386 49,747 91 16.20 14.24 
VODA VRNJCI 9,364 7,500 80 13.19 11.02 38,951 37,460 96 11.60 10.72 
PROLOM VODA 3,943 5,071 129 5.55 7.45 21,664 25,405 117 6.45 7.27 
MG MIVELA 4,364 4,322 99 6.15 6.35 19,088 20,280 106 5.69 5.80 
HEBA 3,243 3,193 98 4.57 4.69 13,943 14,876 107 4.15 4.26 
JAZAK 1,245 1,050 84 1.75 1.54 5,772 4,813 83 1.72 1.38 
VRNJAČKO VRELO 590 480 81 0.83 0.71 3,295 2,600 79 0.98 0.74 
KARAĐORĐE 388 271 70 0.55 0.40 1,709 1,205 71 0.51 0.34 

UKUPNO: 70,984 68,049 96 100.00 100.00 335,674 349,372 104 100.00 100.00 

Napomena: U realizaciji mineralnih voda uključene su i aromatizovane vode. 
 

 
 

PRODAJA PRIRODNIH MINERALNIH I IZVORSKIH VODA ZA JANUAR-JUN 2018. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor podataka: Odgovorna služba svakog proizvođača mineralne vode 
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Izvor: Udruženje industrije mineralnih voda
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PRODAJA PRIRODNIH MINERALNIH I IZVORSKIH VODA – po segmentima /gazirana, negazirana/ 
Veličina tržišta u 000 litara 

MINERALNE I 
IZVORSKE VODE 

J U N JANUAR - JUN 
GAZIRANA NEGAZIRANA GAZIRANA NEGAZIRANA 

2017 2018 index 2017 2018 index 2017 2018 index 2017 2018 index 
KNJAZ MILOŠ 11,000 10,661 97 10,584 10,445 99 47,041 50,159 107 43,536 47,968 110 

ROSA  104  13,698 15,139 111  173  54,289 59,686 110 

BB MINAQUA 11,404 8,960 79 1,161 853 73 48,213 45,073 93 6,173 4,674 76 

VODA VRNJCI 7,111 5,770 81 2,253 1,730 77 27,330 27,682 101 11,621 9,778 84 

PROLOM VODA    3,943 5,071 129    21,664 25,405 117 

MG MIVELA 4,364 3,943 90  379  19,088 19,525 102  755  

HEBA 2,362 2,312 98 881 881 100 9,862 10,539 107 4,081 4,337 106 

JAZAK 99 113 114 1,146 937 82 402 472 117 5,370 4,341 81 

VRNJAČKO VRELO    590 480 81    3,295 2,600 79 

KARAĐORĐE 166 79 48 222 192 86 776 431 56 933 774 83 

UKUPNO: 36,506 31,942 87 34,478 36,107 105 152,712 154,054 101 150,962 160,318 106 

 
 

REALIZACIJA PRIRODNE MINERALNE VODE PO ASORTIMANU (gazirana, negazirana) 
JANUAR-JUN 2018. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor podataka: Odgovorna služba svakog proizvođača mineralne vode 
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PRODAJA PRIRODNIH MINERALNIH I IZVORSKIH VODA – po segmentima/proizvođačima 
JANUAR-JUN 2017 
Veličina tržišta u 000 litara 

 SRBIJA VOJVODINA TOTAL SRBIJA KOSOVO IZVOZ UKUPNO 
gaz. negaz. gaz. negaz. gaz. negaz. gaz. negaz. gaz. negaz. gaz. negaz. 

KNJAZ MILOŠ 29,249 35,130 8,499 5,627 37,748 40,757 172 61 9,121 2,718 47,041 43,536 

ROSA  37,485  10,043 0 47,528  2,533  4,228 0 54,289 

BB MINAQUA 29,158 2,259 18,005 3,725 47,163 5,984   1,050 189 48,213 6,173 

VODA VRNJCI 21,804 8,112 4,227 3,276 26,031 11,388 177 5 1,122 228 27,330 11,621 

PROLOM 
VODA 

 13,783  2,916 0 16,699  461  4,504 0 21,664 

MG MIVELA 12,278  3,072  15,350 0   3,738  19,088 0 

HEBA 8,052 4,009   8,052 4,009 1,121  689 72 9,862 4,081 

JAZAK 60 209 342 5,161 402 5,370     402 5,370 

VRNJAČKO 
VRELO 

 2,840  455 0 3,295     0 3,295 

KARAĐORĐE 776 933   776 933     776 933 

UKUPNO: 101,377 104,760 34,145 31,203 135,522 135,963 1,470 3,060 15,720 11,939 152,712 150,962 

     271,485     303,674 

 

PRODAJA PRIRODNIH MINERALNIH I IZVORSKIH VODA – po segmentima/proizvođačima 
JANUAR-JUN 2018 
Veličina tržišta u 000 litara 

 SRBIJA VOJVODINA TOTAL SRBIJA KOSOVO IZVOZ UKUPNO 
gaz. negaz. gaz. negaz. gaz. negaz. gaz. negaz. gaz. negaz. gaz. negaz. 

KNJAZ MILOŠ 33,562 35,063 4,442 7,799 38,004 42,862 217 84 11,938 5,022 50,159 47,968 

ROSA 119 36,391 54 15,364 173 51,755  3,036  4,895 173 59,686 

BB MINAQUA 27.967 1.866 16.537 2.665 44.504 4.531   570 142 45.074 4.673 

VODA VRNJCI 21.554 6.616 4.905 2.911 26.459 9.527 80  1.143 251 27.682 9.778 

PROLOM 
VODA  15.402  3.656 0 19.058  576  5.771 0 25.405 

MG MIVELA 12.866 582 3.217 146 16.083 728 58  3.384 27 19.525 755 

HEBA 8.424 4.237   8.424 4.237 1.260 5 855 95 10.539 4.337 

JAZAK 34 189 438 4.152 472 4.341     472 4.341 

VRNJAČKO 
VRELO 

 2.300  300 0 2.600     0 2.600 

KARAĐORĐE 431 774   431 774     431 774 

UKUPNO: 104.957 103.420 29.593 36.993 134.550 140.413 1.615 3.701 17.890 16.203 154.055 160.317 

     274.963     314.372 

 

 

Izvor podataka: Odgovorna služba svakog proizvođača mineralne vode 
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Izvor: Udruženje industrije mineralnih voda



DoBRo URavNoTEžEN MINERalNI sasTav I IzUzETNo 
NIzaK saDRžaJ NaTRIJUMa čINE „GolIJsKU lEDENU“ 

IDEalNoM za svaKoDNEvNU UPoTREBU

Golijska ledena 
osveŽavajući 
i lekoviti dar 
iz netaknute 
prirode

Ona izvire na nadmorskoj visini od preko 1.000 
metara.
Potiče sa tla koje je nenaseljeno, gde zimi ima dosta 
snežnih padavina, gde je vegetacija bujna, gde je je-
dina aktivna privredna grana ekstenzivno stočarstvo.
Dakle, netaknuti ambijent, savršen vazduh, obilje 
padavina– odlični preduslovi za flaširanu a potpuno 
prirodnu izvorsku vodu  „Golijsku LEDENU“.
Na put do rafova u prodavnica ona polazi sa izvora 
“Vučje” koji se nalazi istočno-jugoistočno od Ivanjice, 
na udaljenosti od oko 8 km.
Park prirode Golija sa čijeg slivnog područja izvire 
„Golijska ledena“ nalazi se pod zaštitom UNESCA i 
predstavlja jedinstven rezervat prirode prve katego-
rije.
Reč je, zapravo, o tipičnom planinskom izvoru na oko 
1.080 metara nadmorske visine. Dubina izdanske pu-
kotine je približno 90-130 metera. Izdašnost izvorišta 
je konstantna tokom čitave godine sa temperaturom 

od 7,1 oS.
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Ispitivanja su pokazala da vode ovog izvorišta prema 
vrednostima pH, pripadaju neutralnim do slabo alkalnim 
vodama, potpuno su sterilne i kao takve krajnje kvalitetne 
za piće.
Mineralizacija vode iznosi 79 mg/l. Sadržaj mikrokompo-
nenti je takav da vode pripadaju hidrokarbonatno-kalci-
jumskom tipu. Taj lek u vidu vode, zvanično je robna marka
registrovan krajem 2005. godine, odnosno deklarisan kao 
“prirodna izvorska voda”.
To je regulisano “Pravilnikom o kvalitetu prirodnih mineral-
nih, prirodnih izvorskih i stonih voda”, a on je usklađen sa 
važećim pravilnicima o kvalitetu voda na teritoriji Evropske 
Unije.
Kod ove vode je sjajna stvar i sam proces kaptaže, jer od 
kaptažne građevine na izvoru do tehnološkog rezervoara 
na lokaciji punionice prirodne izvorske vode, voda putuje 
prirodnim padom bez upotrebe pomoćnih uređaja ili opre-
me.
Upravo to doprinosi jedinstvenom kvalitetu i voda u neiz-
menjenom obliku dođe na flaširanje.
Kompanija „TTS Promet“ je upotrebnu dozvolu za puštanje 
u rad punionice prirodne izvorske vode sa izvorišta „Vučje“ 
dobila u zimu 2008. godine.
Plan za prvu fazu je bio da punionica radi sa nominalnim 
kapacitetom od 2.160.000 litara mesečno. Planiran je rad 
u dve smene sa slobodnim nedeljama. U prvoj fazi je plani-
rana maksimalna proizvodnja od 3.200.000 litara mesečno, 
što se postiže se radom u tri smene tokom cele nedelje.
Konačna faza planirana je sa nominalnim kapacitetom od 
16.400.000 litara mesečno i radom u dve smene. Maksi-
malna proizvodnja od 22.500.000 litara mesečno u konač-
noj fazi postiže se radom u tri smene tokom cele nedelje.
Iz „Vučja“ potiču milioni litara lake, meke i osvežavajuće 
vode potpuno izbalansiranog mineralnog sastava.
Dobro uravnotežen mineralni sastav i izuzetno nizak sadr-
žaj natrijuma čine „Golijsku LEDENU“ idealnom za svakod-

nevnu upotrebu.

KvalITET:

HaCCP
Iso 9000

zElENa JaBUKa

PREKo 120.000 zaDovolJNIH KlIJENaTa
PREKo 340 zavRŠENIH PRoJEKaTa

Ova laka voda prija celokupnom organizmu, ne 
opterećuje ga, lako se apsorbuje iz digestivnog trak-
ta, pospešuje rad bubrega, te je u neograničenim ko-
ličinama mogu konzumirati sve generacije. Dobar je 
izbor i za doilje i trudnice, sportiste zbog hidratacije, 
kao i ljude sa povišenim krvnim pritiskom. Takođe, 
pravo je blago za one koji su na redukcionim dijeta-
ma, kao i za makrobiotičare i vegeterijance. Preporu-

čuje se i u pripremi hrane i sokova.



OSNOVNE KARAKTERISTIKE JAZAK VODE
•	 Nizak	sadržak	natrijuma	i	hlorida	(Na+Cl-)
•	 Povoljan	odnos	kalcijuma	i	magnezijuma	(Ca2+/Mg2+)	2:1
•	 Kalcijum	 (Ca2+)	 je	 značajan	 za	 formiranje	 i 	 održavanje	 kostiju,	 zuba	 i	 ćelijskih	

membrada,	za	prenošenje	nervnih	impulsa,	u	procesima	koagulacije	krvi,	mišićne	
kontrakcije,	srčane	aktivnosti. 	Njegov	nedostatak	izaziva	osteoporozu,	oštećenje	
zuba,	kose	i	noktiju.

•	 Magnezijum	(Mg2+)	ulazi	u	sastav	kostiju,	 reguliše	propustlj ivost	ćelijskih	mem-
brana,	 učestvuje	 u	 neuromuskularnoj	 transmisij i 	 impulsa	 i 	 koagulacij i 	 krvi.	 Ne-
dostatak	magnezujuma	uzrokuje	nervozu,	pad	koncentracije,	vrtoglavicu	i	migre-
nozne	glavobolje.

voda - 
pokretač prirode i života

Voda je pokretačka snaga prirode, a da bi postala 
i  pokretačka snaga svakog čoveka potrebno je njen 
sastav obogatiti  onim što nam priroda pruža. 

Pravilan izbor vode za piće presudan je za metabo-
ličke procese u održavanju ravnoteže u našem orga-
nizmu, zbog čega i njen i sastojci moraju biti  izba-
lansirani.

Poznato je da se ljudski organizam većinski sastoji 
od vode, zbog čega je i  njen unos u velikim količina-
ma od izuzetnog značaja.
 
Voda crpi minerale iz dubokih slojeva zemlje gde 
dolazi u kontakt sa stenama, tamo gde je priroda ne-
taknuta. Nacionalni park Fruška gora dokazuje nam 
da takva priroda postoji čuvajući izvor Jazak sa isto-
imenom vodom, svežom i čistom.

Nekada ostrvo u Panonskom moru, danas nacionalni 
park sa jednim od najlepših srpskih prirodnih kutaka, 
Fruška gora postala je oaza mira, prostor za odmor, 
a pre svega zdrava životna sredina sa vodom vrhun-
skog kvaliteta, u kojoj sada svi mogu da uživaju.
 
Odnos kalcijuma i magnezijuma u Jazak vodi je dva 
naprema jedan. Tako raspoređen, magnezijum po-
voljno utiče na krvni pritisak, metabolizam, imuno-
loški sistem kao i mnoge druge aspekte zdravlja.
 
Kvalitet vode potvrđen je detaljnim analizama koje 
su rađene u sedam laboratorija u zemlji  i  inostran-
stvu, a proces proizvodnje je automatizovan, što 
dodatno doprinosi čistoći i  kvalitetu vode na koju su 
Jazačani posebno ponosni i  koju nesebično dele sa 
svim građanima Srbije.
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jeZerO GAZiVODe
vodni resurs 
O kOme se 
najviše priča

Jezero dugačko 
24 kilometra se jednom 

trećinom prostire u centralnoj Srbiji 
a sa dve trećine na teritoriji Kosova i 

Metohije. Čak 800.000 građana Kosmeta 
pije vodu iz Gazivoda, a koristi se i za 
navodnjavanje i rad TE “Obilić”. 
Za završetak projekata navodnjavanja 

na severnom Kosovu, započetog pre 
nekoliko godina, nedostaje šest 

miliona evra.

Direktor Javnog preduzeća „Ibar“ Srđan 
Vulović izjavio je za RTS da američki vojnici na 
Kosmetu još kontrolišu jezero Gazovode, sva-
kodnevno ga obilaze  samo što sada dolaze 
civilnim automobilima. Oni su jezero zauzeli 
početkom avgusta kada je rečeno da se radi o 
redovnoj vojnoj vežbi. Ovo jezero predstavlja 
jedno od glavnih pitanja oko kojih se ne slažu 
Beograd i Priština u pregovorima u Briselu.
Vulović je istakao da je jezero Gazivode stra-
teški važno i da ima višestruki značaj. Ono se 
prostire jednom trećinom na teritoriji central-
ne Srbije a sa dve trećine na Kosovu i Metohiji. 
Vodom se u potpunosti snabdeva iz centralne 
Srbije iz reke Ibar. Dugačko je 24 kilometra a 
ima zapreminu od 380 do 420 miliona kubnih 
metara vode.
„Termoelektrana u Obiliću ne može da radi, ne 
može da hladi svoja postrojenja, bez vode sa 
Gazivoda. U sekundi se isporučuje 4,5 kubnih 
metara vode prema Prištini na sever, u Zubin 
potok. Na godišnjem nivou je to oko 130 mi-
liona kubnih metara vode. Druga važna uloga 
je proizvodnja električne energije, godišnje 
se proizvodi oko 100 gigavat sati. Treće je vo-
dosnabdevanje. Vodu sa Gazivoda pije oko 
800.000 stanovnika Kosova i Metohije – Južna 
Kosovska Mitrovica, Srbica, Vučitrn, Obilić, Glo-
govac i u letnjim periodima Priština“, rekao je 
Vulović.

Četvrta važna funkcija Gazivoda je navodnja-

vanje poljoprivrednih površina u opštinama 
centralnog Kosova.
Vulović podseća da je uprava Gazivoda 1999. 
iz Prištine prebačena na sever, u Zubin Potok 
gde je Vlada Srbije formirala Javno preduzeće 
“Ibar”, koje gazduje velikom branom, jezerom, 
malom branom i malim jezerom, hidroele-
tranom i delom kanalnih sistema. “Centralna 
uprava se sada nalazi u Prištini, koja naplaćuje 
vodu, električnu energiju i navodnjavanje. Pre-
ma njegovim rečima, taj prihod se kreće oko 
10 miliona evra godišnje. Preduzeću ‘Ibar’ u 
Zubinom potoku ostaje samo plata a deo nov-
ca dobijaju iz budžeta Republike Srbije”, istakao 
je Vulović.
Komentarišući to što četiri srpske opštine na 
severu Kosova imaju problem sa vodosnabde-
vanjem, Vulović kaže da je regionalni vodovod 
počeo da se radi pre nekoliko godina, a da je 
ostalo još 40 odsto da se završi, jer nedostaje 
oko šest miliona evra.
“Prvobitni projekat je iznosio oko 11 miliona, 
ali nije se računalo na dodatne troškove koji su 
nastali potpisivanjem Briselskog sporazuma. 
Posle toga se pojavila stavka plaćanja PDV-a na 
teritoriji Kosova“, rekao je Vulović.
On se nada se da će u budućnosti Gazivode biti 
i turistički atraktivna destinacija – tamo već po-
stoji nekoliko restorana, a ovih dana se završila 
i izgradnja prvog hotela čije se otvaranje oče-
kuje u septembru.
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Мека вода снажног дејства на здравље
Бунар Креманске воде је бушен до 120 метара 
и прохромским цевима је доведена вода. Из-
вор се налази на 30 метара од фабрике и то 
је природно изворска вода, олигоминерална, 
има 256мл по литру састојака и може се кори-
стити неограничено. Креманска вода припада 
типу хладних вода јер се температура воде на 
самом изворишту креће у интервалу од осам 
до 10 степени. Повишени алкалитет се јавља 
услед природног процеса интеракције издан-
ских вода и периодитита захваћених проце-
сом серпентинизације. Укупна тврдноћа ме-
рена немачким градима се креће у интервалу 
7,7 до 11 pH, тако да према класификацији 
Клут-а, Креманска вода припада групи меких 
вода. Према јонском саставу ову воду може-
мо сврстати у категорију хидрокарбонатних, 
магнезијско - натријумске групе хладних из-
данских вода.

ЧУДОТВОРНА ВОДА ИЗ 
КРЕМНЕ – АЛКАЛНО 
БЛАГО ЗА ДУГОВЕЧНОСТ

Потез између Златибора и Таре познат је по густим 
зимзеленим шумама, оштрим зимама, чистом ваздуху 
и доброј води која има лековото својство. У срцу зелене 
оазе, на 800 метара надморске висине, налази се извор 
такозване „беле воде“. Врело је окружено густом боро-
вом шумом у нетакнутој природи. Оно што ову ваздуш-
ну бању издваја од осталих бисера природе је управо 
та високо алкална вода, која је изузетно ретка не само 
у Србији, него и у Европи и свету. Мерена pH вредност 
на извору је између 9,2 и 9,4. Управо захваљујући том 
природном дару, са сваком попијеном капи Креманске 
течности, организам се превентивно штити од разних 
обољења.
Предуслов за здравље
Прва геолошка истраживања на овом подручју потичу 
из друге половине деветнаестог века у радовима Ј. 
Жујовића, а Рударско-геолошки факултет из Београда 
отпочео је истраживања 2005. године. ”Радили смо 
истражну бушотину на подручју села Кремна. Бушотина 
је дала изузетно квалитетну воду, највеће алкалности у 
Србији. Ко год прати трендове, доктори и најеминентнији 
стручњаци из области медицине, који заговарају базност, 
односно алкалност организма, знају да је оваква вода 
предуслов за здравље и заштита од многих обољења”, 
каже Перица Кириџић власник „Креманске воде“.
Следи освајање београдског тржишта
У мају 2015. године почела је пробна производња. “Сада 
се налазимо на тржишту целе Војводине са балонима 
од шест литара и апаратима за воду са балонима од 19 
литара. Врло брзо ћемо бити значајније заступљени и на 
тржишту Београда. Следећег месеца завршавамо линију 
и за боце од 0,5 и од две литре. То ће онда бити фабрика 
у пуном капацитету, јер ћемо пунити и газирану воду 
која ће носити назив 'Тара'. У међувремену смо уредили 
спољашност објекта и прилазних путева”, казао је 
Кириџић. Он је додао да имају све неопходне дозволе за 
рад и сматра да је то ретка фабрика воде у овом продучју 
која има све потребне папире. 
Што се тиче саме воде, власник ове фирме каже да јој 
по својсвима најближа Пролом вода, иако је код ње 
алкалност нешто мања, а већи проценат натријума и 

калцијума. 
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Зашто је важна алкалност 
организма?
У здравом телу, pH вредност крви 
је благо алкална и креће се између 
7,35 – 7,45. Плућа и бубрези су од-
говорни за одржавање ове равно-
теже. У случају да се равнотежа 
поремети, одразиће се и на цело-
купно здравље. Ако је природна pH 
вредност поремећена, она постаје 
сувише кисела или превише алкал-
на, здраве ћелије постају токсичне, 
што доводи до њихове смрти.
Др Ото Варбург, двоструки добит-
ник Нобелове награде, открио је 
још 1932. године да недостатак 
кисеоника у ћелијама доводи до 
појаве рака. За разлику од здравих 
ћелија, ћелијама рака није потре-
бан кисеоник, а за његов развој је 
напогоднија кисела средина. Ако је 
крв само мало алкалнија на пример 
са pH 7,3 на pH 7,45 у њој ће бити 
око 70 % више расположивог кисе-
оника!
Алкална вода може бити од вели-
ке користи, јер даје много бољу 
хидратацију у целом систему, чиме 
се побољшава опште здравље и 
благостање. Научници су истражи-
ли разлоге дуговечности појединих 
народа и установили да им је 
заједичко чиста алкална вода!

ОнО штО јОш даје квалитет креманскОј вОди, пОред алкалнОсти, јесте и низак 
прОценат натријума и врлО низак прОценат калцијума, такО да је Ова вОда 
идеална за људски Организам.

Од заступљених микрОкОмпОненти регистрОвани су 
FE, Mn, Sr, Cr, LI, rb, Zn, CU, b, SIO2, F, P.

Нема хемије, цена ниска
Оно што препоручује “креманску” јесте и ниска цена, јер је жеља 
произвођача да што више људи пије тако добру воду. “Ми немамо 
никакав филтер, немамо никакве хемије, директно из земље се вода пуни 
на линији. Све анализе воде је радио Институт 'Батут', са којим имамо 
добро сарадњу”, рекао је Кириџић.
Он објашњава да је производња оптимизована, паковање, све је 
аутоматизовано
“Смањили смо трошкове на минималу и имамо добру цену воде. На 
тржиште је веома тешко доћи, и мало је и монополозивано. Наишао сам 
на разумевање трговаца у Војводини, код људи који преферирају домаћу 
робу”, каже Кириџић. 
Српске воде одличне, извоз слаб
Кириџић сматра да фабрика има перспективу и због квалитета воде, али 
и због његове скромности. “Ми у свему каснимо за Европом, јер, што су 
они примењивали пре 10 година, ми то сада радимо. У Мађарској не могу 
да верују да ми имамо воду из земље са pH преко 9,2. Они ту pH вредност 
постижу јонизацијом, са машинама, да би добили од неутралне воде pH 
од 7 до 9,2. Њима је невероватно да такву воду имамо у земљи, а да је 
не користимо на прави начин”, указује Кириџић. Он каже да постоје људи 
који су информисани о томе какве су то благодети, а које не користимо 
довољно. Кириџић сматра да је наше тржиште врло мало и да нема про-
стора за велике пројекте. “У држави Србији, иако има изутетно квали-
тетне воде, врло мало се извози. То ради само пар фабрика захваљујући 
свом дугогодишњем пословању и препознатљивости. Све остало је јако 
слабо и ми на нашем тржишту имамо врло мало простора за озбиљнију 
производњу”, каже Кириџић.
Када је реч о одабиру имена за воду, Кириџић објашњава да је велики део 
становништва у Србији чуо за Кремну по пророцима и Креманском про-
рочанству и да је створен бренд Кремна, који је недовољно искоришћен. 
“Ми смо нашој води намерно дали име Креманска, баш због тог бренда. 
И са овим именом на тржишту наилазимо на добар одазив. Наставићемо 
са инвестицијама у нашу фабрику јер желимо да дођемо до свих купа-
ца у земљи који заслужују да пију квалитетну воду”, закључио је Перица 

Кириџић.



intervju:  
dr sc. med. nina Bulajić, 
spec.med. mikroBiologije i 
savetnica za ishranu

Nectar  grupa, kao matična kompanija 
HEBE, organizovala je kliničko ispitiva-
nje vode Heba Strong i njen uticaj na 
detoksikaciju ljudskog organizma  pod 
nazivom „Uticaj konzumiranja Heba 
strong  minerlane vode na status ok-
sidativnog stresa kod zdravih ispitani-
ka“. Ispitivanje i studija su urađeni u 
u 2017. godini u saradnji sa Zavodom 
za zdravstvenu zaštitu radnika MEDIA-
LL, a polovinom ove godine je javno 
prezentovana. O dokazima do kojih se 
došlo ovim kliničkim istraživanjem raz-
govarili smo sa dr sc. med. Nina Bula-
jić, spec.med.mikrobiologije i savetni-
ca za ishranu.

Mineralne vode imaju specifična blago-
tvorna dejstva. Vi ste objavili da mine-
ralna voda Heba Strong pomaže u de-
toksikaciji organizma. Kako ste došli do 
tih zaključaka?

U našem organizmu najviše štetnih mate-
rija stvara se tokom oksidativnog stresa. 
Do ovog stanja dolazi kada u ćelijama ima 
više oksidativnih molekula (slobodnih ra-
dikala i drugih sličnih molekula koji sadrže 
kiseonik) nego antioksidanata. Velika kon-
centracija slobodnih radikala dovodi do 
oštećenja masti, belančevina i DNK, pa sa-
mim tim oštećenja ćelija. Prolongirani ok-
sidativni stres vodi u hronično zapaljenje 

niskog stepena. Ova dva stanja nisu sama 
po sebi bolest, ali su u korenu većine 
hroničnih oboljenja i ubrzanog starenja. 
Oksidativni stres je danas kod svih ljudi u 
porastu zbog hemijskog zagađenja život-
ne okoline, unošenja štetnih supstanci iz 
spoljašnje sredine, nepravilne ishrane, 
sedećeg stila života i psihološkog stresa. 
Oksidativni stres je, takođe, povećan kod 
ljudi sa prekomernom telesnom masom i 
u mnogim oboljenjima.

Iz naučne literature je već poznato da pri-
rodne mineralne vode određenog sastava 
mogu smanjiti oksidativni stres i povećati 
antioksidantnu zaštitu. Po uzoru na istra-
živanja iz sveta, sprovedeno je kliničko 
ispitivanje mineralne vode Heba Strong 
na zdravim ispitanicima. Ispitivana gru-
pa je ispijala po jednu čašu (250 ml) ove 
vode tri puta dnevno pre svakog obroka, a 
kontrolna grupa na isti način prirodnu mi-
neralnu vodu sa niskim sadržajem rastvo-
rivih mineralnih materija. Interventni pe-
riod je trajao dve nedelje. Imajući u vidu 
da Heba Strong potiče iz Bujanovačke 
banje, primenjen je dizajn studije tipičan 
za banjski tretman koji traje minimalno 
četrnaest dana. Pre i posle interventnog 
perioda rađen je klinički pregled, standar-
dni laboratorijski testovi i posebne analize 
koje mere oksidativni stres i antioksidan-
tnu zaštitu organizma (ukupno šest ana-
liza). 

heBa strong 
minerlna voda 
smanjuje okisi-
dativni stres
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Utvrđena je statistički značajna razlika 
u ispitivanoj grupi u odnosu na kontrol-
nu grupu. U grupi koja je konzumirala 
Heba Strong vodu smanjeni su markeri 
oksidativnog stresa, povećani markeri 
antioksidantne zaštite organizma i po-
većani su bikarbonati u krvi (markeri al-
kalne rezerve organizma). Na taj način 
je pokazano da Heba Strong doprinosi 
oslobađanju organizma od štetnih ma-
terija. Ovo su prva istraživanja fiziološ-
kog uticaja Hebe Strong koja odgova-
raju modernim svetskim standardima 
naučno istraživačkog rada. S obzirom 
na pozitivne rezultate, ispitivanja će biti 
nastavljena. 

Šta u sebi sadrži mineralna voda Heba 
Strong, kad dnevni unos samo 750 ml 
te vode povećava antioksidativni ka-
pacitet čovekovog organizma?

Heba Strong je natrijumova bikarbonat-
na fluoridna voda bogata i sulfatima. 
Poznato je da su sulfati vrlo značajni u 
detoksikaciji organizma, a da se oko 17 
odsto sulfata unosi putem vode i drugih 
tečnosti. Sulfati sadrže sumpor koji ulazi 
u sastav glutationa, cisteina i sulfhidril-
nih grupa koji su od ključnog značaja za 
antioksidantnu zaštitu organizma. Slič-
ne rezultati su dobili i drugi istraživači u 
svetu. Povoljno je da u Heba Strong vodi 
koncentracija sulfata nije previsoka, tj. 
ne izaziva laksativni efekat koji bi mogao 
biti neprijatan. 

Kako hrana i tečnosti utiču na detok-
sikaciju ?
 
Gotova, prerađena hrana puna aditiva, 
konzervanasa i dr. hemikalija i preko-
merni unos hrane povećavaju oksida-
tivni stres i hronično zapaljenje niskog 
stepena.
 
Pravilna ishrana je ključna kako za sma-
njenje unosa, tako i za otklanjanje štet-
nih materija. Treba birati prirodne, po 
mogućnosti organske, što manje teh-
nološki obrađene namirnice. Raznovr-
snom ishranom u organizam se pored 
makronutrijenata (ugljeni hidrati, ma-
sti, belančevine) unose zaštitne mate-
rije (minerali i vitamini), dijetna vlakna 
i korisne fitohemikalije iz biljaka koje 
deluju antioksidantno. Minerali i vita-
mini su vrlo važni u detoksikaciji. Zato je 

neophodno unositi dosta povrća i voća. 
Dobra hidracija je izuzetno značajna, jer 
omogućava poboljšanje svih fizioloških i 
biohemijskih procesa, pa i razgradnju i 
eliminaciji štetnih materija iz tela. Tako-
đe, prirodne mineralne vode mogu biti 
dopunski izvor neorganskih materija u 
ishrani.

Zašto je bitna detoksikacija za ljudski 
organizam?
 
Danas ima dovoljno naučnih saznanja o 
ranim uzrocima raznih hroničnih obolje-
nja. Na nasledne faktore ne možemo da 
utičemo, ali kada znamo da u skoro dve 
trećine slučajeva sami možemo spreči-
ti bolesti koje odnose veliki broj života, 
na vreme treba da mislimo. Zbog toga 
je važno uključiti sve prirodne resurse 
za unapređenje zdravlja. Svesno spro-
vođenje zdravog načina života pobolj-
šaće razlaganje i odstranjivanje štetnih 
materija iz organizma, tj. detoksikaciju, 
odložiti starenje, smanjiti rizik za razne 
hronične bolesti i povećati kvalitet živo-
ta.
  
Da li bi uvođenje u praksu javnog pre-
zentovanja rezultata kliničkog ispitiva-
nja mineralnih flaširanih voda, dopri-
nelo sigurnosti kvaliteta i zdravstvenih 
vrednosti te vrste proizvoda na trži-
štu?
 
Voda je najvažniji nutrient za naš orga-
nizam. Blagotvorno delovanje prirodnih 
mineralnih voda poznato je od davni-
na. Kako voda ima mineralni sastav u 
zavisnosti od stena kroz koje prolazi, 
one imaju različiti sastav. Poznato je 
da prirodne mineralne vode sa suvim 
ostakom > 500 mg/l ne služe za neogra-
ničenu upotrebu kao vode sa niskim sa-
držajem rastvorivih mineralnih materija 
i da određena zdravstvena stanja zahte-
vaju posebne preporuke ili ograničenja. 
Zato je važno da se ovi prirodni resursi 
koriste pravilno. Danas su vrlo strogi kri-
terijumi naučno istraživačkog rada, pa 
se revidiraju mnogi raniji stavovi, uklju-
čujući i one koji se tiču mineralnih voda. 
S obzirom na široku upotrebu mineral-
nih voda, javna prezentacija rezultata 
studija je od koristi i potrošačima i leka-
rima ili nutricionistima.

Ljiljana Kostadinović
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U podnožju Vršačkih planina koje su pravi dragulj neta-
knute prirode, na kojima se diše nezagađen vazduh, 
pročišćen ružom vetrova, JKP „Drugi oktobar“ iz Vršca 
podiglo je fabriku za eksploataciju i flaširanje vode 

“Moja voda”.

Fabrika je smeštena u blizini srednjovekovnog manasti-
ra Mesić, gde iz podnožja vršačkih planina izbija snažan 
izdan niskomineralne vode. Eksploatacija vode vrši se 
sa dubine od 65 m. Zdrava i prirodna okolina u kojoj se 
nalazi fabrika vode „Moja voda“, kao i pažljivo kontro-
lisani higijensko-sanitarni uslovi, garantuju kvalitet vo-
de.

Tehnološki prosec flaširanja mineralne vode u pot-
punosti je usklađen sa zakonskim propisima Republike 
Srbije i međunarodnim standardima za ovu proizvodnu 
delatnost. Voda se iz bunara putem tehnoloških insta-
lacija dovodi do mašine za punjenje boca/balona vo-
dom. Sve cevi kroz koje voda protiče napravljene su od 
najkvalitetnijeg nerđajućeg čelika za prehrambenu in-
dustriju. Tokom proizvodnog postupka ne dolazi do bi-
lo kakve hemijske filtracije ili drugih tretmana, koji 
mogu da utiču na kvalitet vode. Ovakav postupak flaši-
ranja mineralne vode omogućava da korisnik kao final-
ni proizvod dobije vodu u obliku i sastavu koji voda ima 
na izvorištu.

mOjA VODA 
Bl ago iz podnožja 
vršačkih pl anina 
z a vaše zdravlje 
i  lepotu

sadržaj silicijum-dioksida u količini od 33,4mg/l  izdvaja mineralnu 
vodu „Moja voda“ na tržištu od ostalih voda. silicijum-dioksid neopho-
dan je za stvaranje kolagena kostiju i vezivnog tkiva, za zdrave nokte, 
kožu i kosu, za fleksibilnost arterija i time igra ulogu u prevenciji kar-
diovaskularnih bolesti .



Voda se puni u PET ambalažu od: 0.25l, 0.5l, 1.5l, i 6,3l, 
kao i  u polikarbonatne, povratne, boce od 18.9l.

Proizvodni kapacitet fabrike je :

• Linija za punjenje vode u PET boce 6500 boca/h.
• Linija za punjenje vode u balone od 6,3l – 1400balo-

na/h.
Linija za punjenje balona od 18,9l – 220 balona/h. 

Na osnovu praćenja kvalitativnih i kvantitativnih karak-
teristika podzemnih voda na izvorištu fabrike „Moja 
voda“, utvrđeno je da je voda malomineralizovana i da 
pripada hidrokarbonatno-kalcijumsko-magnezijum-
skom tipu.

Dosadašnjim istraživanjima podzemnih voda na izvori-
štu fabrike „Moja voda“ utvrđena je stabilnost fizič-
ko-hemijskog sastava, kao i da se svi hidrohemijski 
parametri koji karakterišu sastav podzemne vode nala-
ze u granicama predviđenim zakonskim regulativama 
za prirodnu mineralnu vodu.

Prema poslednjim rezultatima analize „V“ obima, spro-
vedena ispitivanja od strane akreditovane laboratorije 

„Enološka stanica“ d.o.o. iz Vršca , osnovne karakteristi-
ke vode su:

• Voda je bezbojna, bistra, bez stranog mirisa i 
ukusa.

• Temperatura vode je 15ºC, na osnovu čega pri-
pada hladnim vodama. Temperatura vode je 
jedan od pokazatelja kvaliteta izvora. Naime, 
male vrednosti temperature tokom godine su 
jedan od pokazatelja da izvor nije u direktnom 
kontaktu sa površinskim vodama, što utiče na 
stabilnost kvaliteta vode. Podzemne vode na 
izvorištu fabrike „Moja voda“ se odlikuje upra-
vo malim temperaturnim razlikama vode to-
kom godine.

Zahvaljujući optimalnom odnosu minerala, kalcijuma i 
magnezijuma i niskom sadržaju natrijuma, „Moja voda“ 
pogodna je za svakodnevnu upotrebu svih starosnih 
kategorija.

Sadržaj silicijum-dioksida u količini od 33,4mg/l  izdvaja 
mineralnu vodu „Moja voda „ na tržištu od ostalih vo-
da. Silicijum-dioksid neophodan je za stvaranje kolage-
na kostiju i vezivnog tkiva, za zdrave nokte, kožu i kosu, 
za fleksibilnost arterija i time igra ulogu u prevenciji 
kardiovaskularnih bolesti . Takođe, silicijum-dioksid je 
važan za prevenciju Alchajmerove bolesti, za stimulaci-
ju imunog sistema i sprečavanje procesa starenja ćelija 
u tkivima.

Kontrola kvaliteta mineralne vode „Moja voda“ sprovo-
di se u skladu sa propisima Republike Srbije. Pored in-
terne kontrole u sopstvenim laboratorijama, redovnu 
kontrolu obavlja i Enološka stanica, kao i dr. akreditova-
ne institucije.

Fabrika vode „Moja voda“ ima implementiran standard 
za sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 i 
HACCP sistem za proizvodnju PET ambalaže za sopstve-
ne potrebe i proizvodnju i promet prirodne mineralne 
vode „Moja voda“.
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Isti sastav na izvoru i u flaši

Kapi pune savršenog sastava
• pH vrednost je 6,96

• Elektroprovodljivost je 247 µS/cm
• Suvi ostatak na 180ºC je 144 mg/l, na osnovu čega je „Moja voda“ kategorisana kao 

voda sa niskim sadržajem rastvorljivih mineralnih materija i niskim sadržajem natrijuma.
• Katjonski sastav:  Kalcijum 23,6 mg/l , Natrijum 13,3 mg/l i Magnezijum 7,04 mg/l.
• Anjonski sastav: Hidrokarbonati 138,16 mg/l, Sulfati 14,85 mg/l, Hloridi 7,97 mg/l.

• Ukupna trvrdoća vode je 6,83 ºdH
• Nije registrovano prisustvo radionuklida iznad propisanih granica prema 

važećoj regulativi.
• Nema izolovanih patogenih mikroorganizama.



 Реализацијом 18 пројеката у 
Војводини, обезбедиће се наводња-
вање 57.248 хектара, а радови би тре-
бали да буду завршени до краја го-
дине. У функцији наводњавања биће 
и зајам ЕБРД-а од 150 милиона евра. 
Ревитализација хидросистема ДТД 
одвија се по плану

НАТАшА МИЛИћ:
РАДОВИ НА СИСТЕМИМА 
ЗА НАВОДњАВАњЕ 
ТЕКУ пО пЛАНУ

Докле се стигло у изградњи 15 система за 
наводњавање који су почели да се граде из 
Абу Даби фонда? На којим локацијама се 
сада ради, када ће радови бити завршени?
У току 2017. године уговорено је извођење 
радова на појачаном одржавању канала – 
двонаменских система Речеј, Међа, Итебеј, 
Јанков мост I и II, на изградњи црпних станица 
Калоча, Јегричка и Песир и радова на подси-
стему Нова Црња – Житиште, Тиса – Палић,  
Кикинда - ЦС Мокринска II и Мали Иђош.
Радови на појачаном одржавању канала – 
двонаменских система Међа, Речеј и Итебеј су 
завршени, а радови на појачаном одржавању 
канала – двонаменских система Јанков мост 
I и II, на изградњи црпних станица Калоча и 
на подсистемима Тиса – Палић и Кикинда - ЦС 
Мокринска II изведени су око 80, док су радо-
ви на изградњи црпних станица Јегричка и Пе-
сир и на подсистемима Нова Црња – Житиште 
и Мали Иђош изведени до 15%. Планирано је 
да се сви уговорени радови заврше до краја 
2018. године.
Такође, у 2018. години уговорени су радови 
на реконструкцији и изградњи објеката у ок-
виру система Мачва чија изградња је запо-
чета у јуну 2018. године. Планирано је да ови 
радови буду завршени до јуна 2020. године.
У наредном периоду планира се проширење 
активности на реализацији пројекта Развоја 
система за наводњавање (II фаза) кроз 
реализацију 18 пројеката на подручју Бачке, 
Баната и Срема и 10 пројеката на територији 
централне Србије.
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Рб Пројекат
1.   Двонаменски систем Бегеј Бачка Паланка
2.   Регионални подсистем Мали Иђош

(црпна станица, потисни цевовод, канал Мали Иђош – Његушево)
3.   Регионални подсистем Мали Иђош (Брана и акумулација Мали Иђош)
4.   Регионални подсистем Тиса – Палић 

(канал Ором - Чик - Криваја II деоница)
5.   Регионални подсистем Србобран 

(црпна станица и акумулација Србобран)
6.   Регионални подсистем Плазовић (доградња водотока Плазовић, 

доводног канала, опремање црпне станице и главног канала)
7.   Двонаменски систем Перлек Бачко Петрово Село
8.   Регионални подсистем Нови Кнежевац I фаза 

(црпна станица Крстур и веза са главним новокнежевачким каналом)
9.   Регионални подсистем Нови Кнежевац II фаза (канал К-1)
10.                      Двонаменски систем Надела 

(главни јабучки канал и спој са регионалним подсистемом Надела)
11.                      Регионални подсистем Кикинда - системи Велики и Наковски
12.                      ИСТОЧНИ СРЕМ Стари Бановци (црпна станица Стари Бановци са 

потисним цевоводом и магистралним каналом СБ-0)
13.                      СРЕМ - Попова бара (4 црпне станице и реконструкција канала)
14.                      СРЕМ – Петровци (3 црпне станице и реконструкција канала)
15.                      СРЕМ - Јарачка Јарчина (црпна станица Јарак 12 m3/s)
16.                      СРЕМ - Јарачка Јарчина подсистем Галовача – Врањ (4 црпне станице и 

реконструкција каналаске мреже са објектима)
17.                      СРЕМ - Стари Сланкаме 

(1 црпна станица, резервоар, објекти, потисни цевовод)
18.                      СРЕМ - Нови Сланкаме 

(1 црпна станица,  резервоар, објекти, потисни цевовод)
19.                      Систем за наводњавање на територији Панчевачког рита
20.                      Систем за наводњавање на територији општине Коцељева
21.                      Систем за наводњавање на територији општине Мионица
22.                      Систем за наводњавање на територији општине Уб
23.                      Систем за наводњавање Топола на територији 

насеља Винча, Пласковац и Блазнава
24.                      Смедерево – Удовички плато I и II фаза
25.                      Регионални хидросистем Мачва – подсистем ЗД2
26.                      Систем за наводњавање „Лесковац”
27.                      Систем за наводњавање 

Моравско – Ресавске долине – Жабарска касета
28.                      Систем за наводњавање Моравско – Ресавске долине – Велика Плана

фото: www.rdvode.gov.rs
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Реализацијом 18 пројеката на подручју Бачке, Баната и Срема 
обезбедиће се услови за наводњавање додатних 57.248 ha 
површина пољопривредног земљишта.
 Колико се тренутно земљишта наводњава а колико ће се 
наводњавати када се заврше сви системи?
 Према подацима Републичког завода за статистику у 2017. 
години 69.695 ha површине било је обухваћено системима 
за наводњавање, од чега је наводњавано укупно 50.366 ha. 
Изградњом уговорених радова обезбедиће се наводњавање 
око 47.954 ha додатних површина пољопривредног 
земљишта.
 Да ли је реалан план да до 2020. године имамо 150.000 
хектара земљишта под наводњавањем?
 Имајући у виду да се тренутно наводањава 50.366 ha повр-
шина пољопривредног земљишта, као и да ће се изградњом 
уговорених и планираних радова на изградњи система за 
наводњавање обезбедити наводњавање још 105.202 ha повр-
шина пољопривредног земљишта, реално је за очекивати да 
ће након реализације планираних радова бити обезбеђено 
наводњавање преко 150.000 ha површина пољопривредног 
земљишта.
 Раније је најављен зајам ЕБРД-а од 150 милиоина евра за 
нове системе за наводњавање. Када би он могао да буде 
оперативан и где ће бити нове локације?
 Најављени зајам ЕБРД-а од 150 милиoна евра за нове систе-
ме за наводњавање је у припремној фази. Више информација 
ће бити у наредним месецима.
Какве су могућности за озбиљну реконструкцију кана-
ла Дунав-Тиса-Дунав и какве би то донело ефекте за 
наводњавање?
 У Програму пословања ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад за 
2018. годину наведено је следеће:
„Објекти који чине Хс ДТД су:
- Канали (14 магистралних канала укупне дужине 694,2 km, 
од којих је 600,6 km пловно);

- Хидрограђевински објекти (17 бродских преводница, 26 
устава и 4 црпне станице).
Банатски део Хс ДТД пресеца водотоке Бегеј и Тамиш, а у 
њега се уливају Златица, Стари Бегеј, Брзава, Моравица, 
Ројга, Вршачки канал, Караш, чиме сви ови водотоци заједно 
са мрежом канала Хс ДТД чине јединствену хидротехничку 
целину укупне дужине 929 km.
Сви објекти Хс ДТД су у потпуности изграђени.
Осим бродских преводница Бездан, Шебешфок и Српски 
Итебеј, остали објекти Хс ДТД су у функционалном стању и 
служе својој намени. Поменуте преводнице биће саниране, 
односно реконструисане у оквиру стратешких пројеката који 
се реализују у склопу ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекогранич-
не сарадње са Мађарском и Румунијом, а чија реализација је 
започела крајем 2017. године. Укупна вредност свих радова 
који ће се реализовати у оквиру наведених програма преко-
граничне сарадње у периоду 2018-2021. године је 7,26 мили-
она €, и то:
• Реконструкција бродске преводнице Бездан 2,06 мил. €,
• Санација бродске преводнице и уставе Шебешфок                 

740,79 хиљаде €,
• Санација хидрочвора Српски Итебеј 993,40 хиљаде €;
• Санација хидрочвора Клек  941,56 хиљаде €;
• Изградња радно-инспекционе (бициклистичке) стазе                

1,94 милиона €;
• Изградња пливајућег дока код Зрењанина 585,44 хиљаде €. 
У току 2018. године биће уговорени и започети сви наведени 
радови, осим санације хидрочвора Српски Итебеј. Вредност 
радова који ће бити реализовани у 2018. години износи 1,35 
милиона €.
Радови у оквиру ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне 
сарадње су суфинансирани средствима донације ЕУ у виси-
ни 85%, док је 15% средстава дужно обезбедити ЈВП „Воде 
Војводине“ као корисник донације.

Драго Делић



Од августа 2017. године, започети су 
радови на 11 пројеката у Војводини 
пријављених за финансирање из Про-
грама Абу Даби фонда. Ови радови 
представљају прву фазу Програма и 
вредни су око 1,5 милијарди динара, а 
када се у потпуности буду реализовали, 
моћи ће да се наводњава додатних око 
37.000 хектара земљишта.
Већ почетком маја 2018. године, 
завршени су радови на првом од ових 
пројекта – двонаменском систему 
за наводњавање „Међа“ у Општини 
Житиште, вредни 141.917 евра. У овом 
конкретном случају, канали система 

„Међа“ доведени су у двонаменску 
функцију, а омогућено је снабдевање 
водом 762 хектара пољопривредних 
површина. Недуго затим, крајем јула 
2018. године окончани су и редови 
на двонаменском систему „Речеј“ у 
Општини Кула, где су уређени канали, 
а изграђен је и нови пропуст, дужине 
10 метара, као и четири уставе за 
регулисање нивоа воде. Радови на 
систему „Речеј“ били су вредни око 
187.000 евра, а њиховим завршетком омогућено је 
наводњавање још 247 хектара земљишта.
Велик део радова на највреднијој инвестицији 
од чак 4,75 милиона евра из прве фазе Абу Даби 
фонда – регионалном подсистему „Тиса-Палић“, 
такође је завршен. Овим радовима биће омогућено 
наводњавање пољопривредних површина на још 
15.000 хектара.

Међутим, овде није крај улагању у наводњавање у 
Војводини. Листа пројеката за финансирање из Абу 
Даби фонда за развој даље је проширена на другу 
фазу развоја. У питању је још 13 пројеката, процењене 
вредности близу три милијарде динара, чиме ће се 
омогућити наводњавање на  још око 46.000 хектара.
Покрајинска влада издвојила је 126 милиона динара 
за активности које се односе на припрему и израду 
пројектно техничке документације.

Председница Републичке владе Ана Брнабић и председник 
Пoкрајинске владе Игор Мировић у обиласку радова на систему 
Тиса-Палић 

извор фотографије: www.vojvodina.gov.rs
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ВОДОпРИВРЕДА У ВОЈВОДИНИ:  
ГОДИНА У ЗНАКУ РАДОВА

ЗАМАХ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

јавнО вОдОпривреднО предузеЋе вОде вОјвОдине нОви сад

Нови пропуст нa двонаменском систему „Речеј“ Детаљ са радова

Од око два милиона хектара обрадивих површина 
у Војводини, тренутно се наводњава тек неколико 
процената, односно, око 80.000 хектара. Како би се 
оваква ситуација променила, ЈВП „Воде Војводине“ 
предузело је крупне кораке у последњих неколико 

година како би се што више искористили постојећи 
потенцијали речних токова и каналске мреже и 
омогућило наводњавање знатно више пољопривредних 
површина. Већ половином 2018. године, видљиви су 
први резултати ових активности. 



УРЕЂЕЊЕ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ
Могло би се рећи да је 2018. година у војвођанској 
водопривреди у Војводини у знаку наводњавања, али 
то не би била потпуна слика. Далеко бољи опис за 
војвођанску водопривреду био би да је ово година 
великих инвестиција. Поред радова за побољшање 
наводњавања из Абу Даби фонда, и ове године се улаже 
у ревитализацију канала Хидросистема Дунав-Тиса-
Дунав (ХС ДТД), затим, у уређење мреже мелиоративних 
канала, као и одбрану од поплава. 
У току су радови на ревитализацији канала Врбас-
Бездан, на 11,6 километара дугој деоници од Малог 
Стапара до Сомбора, који су укупно вредни око 109 
милиона динара. На овај начин, пропусна моћ канала 
биће удвостручена и тако ће се омогућити снабдевање 
водом, односно, развој пројектованих регионалних 
подсистема за наводњавање који захватају воду управо 

из канала Врбас-Бездан. Иначе, ово је наставак радова 
на ревитализацији целог тока Великог бачког канала, 
од Врбаса до Бездана, који су започети 2014. године. 
До краја августа требало би да се заврше и сви радови из 
програма суфинансирања, започети средином прошле 
године, а вредни преко 900 милиона динара. Највише 
новца, око 413 милиона динара, уложено је у системе 
за одводњавање на подручју Бачке. На подручју Баната 
изводе се радови вредни око 400 милиона, док радови 
у Срему коштају  око 104 милиона динара. 
Захваљујући заједничким улагањима Покрајинског 
секретаријата за пољопривреду, водоприведу и 
шумарстсво и локалних самоуправа, за уређење и 
чишћење каналске мреже на подручју Војводине само 
у протеклих пет година уложено више од 4,5 милијарди 
динара.

Радови на уређењу основне каналске мреже
Такође, када су у питању мелиоративни канали, 
Програмом радова на редовном одржавању система 
за одводњавање у 2018. години опредељено је 
1.132.400.000 динара. Сви ови радови на каналској 

мрежи изводе се на подручју готово свих војвођанских 
градова и општина у циљу побољшања функционалности 
система за одводњавање и спречавања задржавања 
воде на пољопривредном земљишту. 

ЈАЧАЊЕ ОДБРАМБЕНЕ ЛИНИЈЕ
Један од изузетно важних задатака ЈВП „Вода Војводине“ 
је одбрана од поплава. Управо у 2018. години у току су 
велика улагања у слаба места на реци Сави, на левој 
обали у зони археолошког локалитета Гомолава код 
насеља Хртковци. Прва фаза санације, вредела је 137 
милиона динара, а обухватила је 250 метара обале 
и завршена крајем јула ове године. Одмах затим, 
почетком августа, уследио је наставак радова и ново 

улагање од 315 милиона динара. У оквиру ове фазе, 
која није и коначна, уговорено је да се санирају, ојачају 
и обезбеде још две деонице на левој обали Саве, једна 
у дужини од 110 метара, а друга у дужини од 330 
метара. Као и у првој фази, на ове две деонице радиће 
се обалоутврда од каменог набачаја, док се у горњем 
делу обале поставља геопокривач - посебан материјал 
којим се стабилизује косина обале. 

Ојачавање леве обале реке Саве код Хртковаца

Читавом послу санације леве обале Саве код Хртковаца, 
у зони Гомолаве, приступило се јер је на овом делу 
долазило до померања, односно, еродирања и рушења 
обале и приближавања реке насељу. Циљ санације 
је стабилизација обале и заштита како археолошког 
налазишта, тако и самог насеља Хртковци од повишених 
вода реке Саве. Пројектом је планирана санација обале 

реке Саве у зони Гомолаве у укупној дужини од 930 
метара. Истовремено, локалитет Гомолава код насеља 
Хртковаца, једно је од најзначајнијих археолошких 
налазишта на подручју Републике Србије и под 
заштитом је државе као археолошко налазиште 
од изузетног значаја.
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Agrosavet-Irrigation d.o.o
Podizanjem svesti ljudi u ekonomsku isplativost, dobit, i sigurnost žetve, koja se može ostvariti povećanjem 
površina koje su pod sistemima za navodnjavanje je tema kojom bi se sigurno trebalo baviti mnogo više u 
vreme tržišne ekonomije. Uprkos dugogodišnjem zanemarivanju, jednostavna računica veće ekonomske 
isplativosti pri korišćenju svih agrotehničkih mera navela je na podizanje novih i revitalizaciju starih sistema, 
čime smo se po veličini i broju obradivih površina pod sistemima za navodnjavanje vratili na godine do 
pre rata(u SFrJ 200000ha je bilo pod zalivnim sistemima). Postoji nada da će taj broj ići na više iz godine u 
godinu i da će država/e pomoći i malim i velikim proizvodjačima pod otvorenim nebom. Kompanija Agrosa-
vet-Irrigation je osnovana iz razloga i sa ciljem revitalizacije starih i izgradnje novih zalivnih sistema .

 Šta nas izdvaja od konkurencije i zbog čega se preporučujemo?
Osnivač kompanije je diplomirani inženjer melioracije, koji poseduje preko 25 godina radnog iskustva u struci 
na terenima u Vojvodini. Dugogodišnje iskustvo na proizvodnji, servisiranju i održavanju mašinskih i elektro 
sklopova za mašine za navodnjavanje krasi naše servisere. Lideri smo u našoj zemlji po broju obnovljenih za-
puštenih meliorativnih sistema kao i izgradnji potpuno novih sistema za navodnjavanje. Uz pomoć stručnih 
saradnika gradjevinske operative rešavamo bilo kakav irigacioni problem . radimo zaštine sisteme protiv 
kradja sistemom alarma - dojave, kako za već postojeće sisteme tako i za nove. Takodje radimo revitalizaciju, 
servis, remont automatskih mašina bilo kog drugog proizvodjača, a da to nije Valmont odnosno nekada Sever 

Ovlašćeni smo distributeri i serviseri

 
Najpoznatijeg 
svetskog proi-
zvodjača iz 
oblasti potpuno 
automatskih 
sistema Valmont 
Valley, automat-
skih mašina tipa 
Linear, Rendžer, 
Pivot, Univerzal.

 
 Italijanske ćerke 
kompanije 
Nettuno 
Irrigacione koja 
proizvodi 
poluautomatske 
sisteme, tzv. 
Tifone. 

 
Italijanske 
kompanije Visa, 
koja je vodeći 
proizvodjač-ser-
viser agregata, 
kako strujnih 
tako i za 
posebnu 
namenu (crpne 
pumpe, cevi i 
opreme za 
navodjavanje)

 
Kineske 
kompanije 
RedStar valve, 
koja je vodeći 
proizvodjač 
livenarije , 
zasuna i 
ventila 

 
Italijanske 
kompanije SAB, 
koja je vodeći 
proizvodjač 
creva i traka za 
KAP PO KAP 
navodjavanje 
,razlicitih tipova 
spojnica i 
opreme za 
cevovode

 
Turske kompa-
nije PM Group 
, koja je vodeći 
proizvodjač 
Lay Flat creva 
za distribuciju 
vode

 
Nemacke 
kompanije 
MMM tech , 
koja je vodeći 
proizvodjač 
opreme , 
uredjaja za 
merenje 
vlaznosti 
zemljista i 
meteo stanica.

http://www.navodnjavaj.com/



srBija je na dnu evropske lestvice 
u preradi otpadnih voda

Naša tema: Tretman otpadnih voda

Izgrađenost sistema za prikupljanje (kanalizaciona 
mreža i glavni kanalizacioni kolektori) i prečišćavanje 
otpadnih voda u Srbiji je na niskom nivou u odnosu na 
evropske standarde. Prema izgrađenosti kanalizacione 
infrastrukture Srbija spada u grupu srednje razvijenih 
zemalja, obuhvaćeno je oko 55 odsto stanovništva, dok 
je u pogledu tretmana otpadnih voda na dnu lestvice 
evropskih zemalja budući da je manje od 10 odsto sta-
novništva obuhvaćeno nekim stepenom prečišćavanja 
otpadnih voda, kažu u Ministarstvu za zaštitu životne 
sredine.
Takođe, veoma mali broj industrijskih postrojenja ima 
predtretmane tehnoloških otpadnih voda pre ispušta-
nja u kanalizacionu mrežu ili druge recipijente. I pored 
navedenog kvalitet voda većih vodotoka na teritoriji Sr-
bije nije ugrožen, ističu u Ministarstvu
Ministarstvo aktivno radi na unapređenju sistema fi-
nansiranja i investicionog planiranja u sektoru životne 
sredine. U proteklih godinu dana izrađeni su nacrti Spe-
cifičnih planova za implementaciju direktiva koje zah-
tevaju najveće ulaganje u oblastima voda i upravljanja 
otpadom, čime je strateško planiranje podignuto na viši 
nivo. U okviru ovih dokumenta izrađena je procena troš-
kova za finansiranje mere kakao bi se zadovoljili zahtevi 
direktiva. Takođe, analizirani su dostupni izvori finansi-
ranja, kako nacionalni, tako i međunarodni i na osnovu 
te analize dat je preliminarni vremenski okvir za imple-
mentaciju zahteva odgovarajućih direktiva. Ova analiza 
podrazumeva da će se izdvajanja za životnu sredinu na 
nacionalnom nivou povećavati u narednom periodu, uz 
značajan doprinos koji se očekuje, pre svega, od pretpri-
stupnih i kasnije kohezionog i strukturnih fondova EU.

Nedostatak novca najveći problem
Za sve planirane projekte potrebno je puno novca. 
Ukupni troškovi ulaganja u preradu otpadnih voda (koji 
uključuju prikupljanje i tretman prečišćavanja otpadnih 
voda) procenjeni su na približno 3,8 milijardi evra, isti-
ču u Ministarstvu. Kada se uključe i sredstva potrebna 
za aktivnosti pripreme projekta, troškove nadžora nad 
izgradnjom i druge nepredviđene troškove, ukupni in-
vesticioni troškovi procenjuju na oko 4,3 milijarde evra.
Planirani su izvori investicionih ulaganja za preradu ot-
padnih voda: fondovi EU (50-60 odsto), nacionalni izvo-
ri, tj. državni i lokalni budžeti (20-30 odsto), multilateral-
ni /bilateralni donatori i krediti.
Iz IPA fondova, kao instrumenta EU za finansijsku pri-

stupnu pomoć zemljama kandidatima, finansirana 

je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih 
voda u nekoliko lokalnih samouprava (Šabac, Vrbas-Ku-
la-Crvenka, Leskovac, Raška). U okviru MISP programa 
(Program podrške razvoju infrastrukture lokalnih samo-
uprava), koji finansira EU, a sprovodi Delegacija EU u 
Republici Srbiji, pruža se pomoć lokalnim samouprava-
ma u pripremi projektne dokumentacije i sprovođenju 
projekata izgradnje PPOV (Čačak, Zrenjanin, Sokobanja, 
Kraljevo, Brus-Blace). Takođe, projekti izgradnje PPOV 
sufinansiraju se sredstvima KfNj razvojne banke Nemač-
ke (Kruševac, Vranje, Aleksinac, Užice i dr.). U prethod-
nom periodu nekoliko projekata je podržano kroz do-
natorsku pomoć, kao što su projekti podržani od Vlade 
Kraljevine Švedske (Bela Crkva, Leskovac, Niš).

Prioriteti naseljima koja se nalaze u 
zaštićenim zonama
Prioritet u izgradnji postrojenja za preradu otpadnih 
voda treba dati naseljima koja se nalaze u zaštićenim 
zonama, kao i većim naseljima pored malih vodotoka 
(zbog nepovoljnog hidrološkog režima), a tek na kraju 
u naseljima pored velikih vodotoka (Dunav, Tisa, Sava). 
Prioriteti u izgradnji postrojenja PPOV utvrđuju se i na 
osnovu stepena izgrađenosti kanalizacionih sistema. 
Ukoliko je priključenost na javnu kanalizaciju veća od 
60 odsto prioritet treba dati izgradnji postrojenja, u 
suprotnom prioritet ima kompletiranje mreže, ističu u 
Ministarstvu zaštite životne sredine. Takođe, ukoliko je 
neka lokalna samouprava spremna da uloži veći obim 
sopstvenih sredstava u izgradnju PPOV, država će podr-
žati tu inicijativu, uz odgovarajuće podsticajne mere. 
Osnovni uslov za apliciranje sredstava iz domaćih izvo-
ra finansija ili inostranih fondova je izrađen projekat. 
Prema najnovijim podacima (upitnik jun-avgust 2018.) 
kompletiranu projektnu dokumentaciju sa rešenim imo-
vinsko-pravnim odnosima ima 14 postrojenja koja će 
imati prioritet u finansiranju izgradnje.

Apel građanima da prijavljuju zađađivanja reka
Na naše pitanje da li jedino velike kazne mogu da spre-
če bacanje svega i svačega u reke u Ministarstvu kažu: 
„Promena svesti ne može da se desi preko noći. Mogu 
se uvesti kazne, zabrane, ali pravi efekat ćemo imati 
kada budemo shvatili da sami sebe ugrožavamo zaga-
đujući životnu sredinu đubretom i otpadom, plastičnim 
kesama naročito, jer ostaju praktično zauvek u prirodi. 
Ohrabruje odgovor poslovne zajednice, trgovinskih la-
naca i građana koji su se odazvali akciji i smanjili upotre-
bu plastičnih kesa.

Ukupne investicije u preradu otpadnih voda procenjuju se na 4,3 milijarde evra, a u narednih 
30 godina na 15 milijardi. najveći deo sredstava 50 do 60 odsto očekuje se od EU.
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Pokazalo se da se promenom ponašanja, zamenom 
plastične kese cegerom ili torbom, možemo odgovorno 
odnositi prema životnoj sredini i budućim generacija-
ma“.
Ministarstvo apeluje na sve građane da prijavljuju slu-
čajeve bacanja đubreta i otpada u reke i prirodu jer je-
dino tako, zajedničkim snagama možemo da zaštitimo 
životnu sredinu u kojoj živimo i da sačuvamo zdravlje i 
kvalitet života nas samih i budućih generacija.

U funkciji 34 postrojenja za preradu
Najnoviji podaci dobijeni iz upitnika o statusu postro-
jenja za prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji jedi-
nica lokalnih samouprava Republike Srbije (jun-avgust 
2018.) ukazuju da je od 169 do sada planiranih postro-
jenja PPOV (nedostaju podaci iz 6 jedinica lokalne sa-
mouprave) izgrađeno 48, od kojih su u funkciji 34 po-
strojenja, dok je za 14 postrojenja koja nisu u funkciji 
planirana rekonstrukcija. Izgradnja 6 postrojenja PPOV 
je trenutno u toku.
Strateškim dokumentima, kojima su utvrđeni dugoroč-
ni pravci upravljanja vodama, planirano je da se izgradi 
359 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Zbog 
velikih finansijskih zahteva, kao krajnji datum za potpu-
no usaglašavanje sa Direktivom o tretiranju otpadnih 
voda, kao pravnim aktom EU koji obuhvata obavezuju-
će smernice i ciljeve u ovoj oblasti, Srbija je predložila 
2044. godinu. 
Po podacima iz 2015. godine u centralnoevropskim ze-
mljama (Austrija, Belgija, Danska, Nemačka, Luksem-
burg, Holandija, Švajcarska i Velika Britanija) procenat 
priključenosti stanovništva na sistem za prečišćavanje 
otpadnih voda je veliki i iznosi čak do 97 odsto stanovni-
ka, u zemljama severne Evrope (Finska, Island, Norveška 
i Švedska) iznosi oko 86 odsto, u južnoevropskim zemlja-
ma (Francuska, Grčka, Italija, Kipar, Portugalija, Malta i 

Španija) je oko 77 odsto i u jugoistočnim evropskim 

zemljama (Hrvatska, Bugarska, Rumunija i Turska) oko 
78 odsto stanovnika.
Za zemlje članice Evropske unije, EU-15 (Austrija, Bel-
gija, Danska, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Irska, 
Italija, Luksemburg, Holandija, Portugalija, Španija, 
Švedska i UK) krajnji datum za potpuno usaglašavanje sa 
Direktivom o tretmanu otpadnih voda bio je kraj 2005. 
godine. Za nove članice EU, zemlje tzv. EU-13 (Bugarska, 
Hrvatska, Češka, Litvanija, Letonija, Estonija, Mađarska, 
Malta, Poljska, Rumunija, Slovačka i Slovenija) fazni pre-
lazni periodi postavljeni su u Sporazumima o pridruživa-
nju, koji uglavnom ne prelaze 2015. godinu. Kod manjih 
aglomeracija, osim za Rumuniju, usaglašavanje sa Di-
rektivom je do kraja 2018, a Hrvatska ima različite pre-
lazne periode usaglašavanja, od 2018. do 2023. godine.

Drago Delić

Ekološki dinar mora da se vrati ekologiji

Budžet MZŽS je 16 odsto veći u odnosu na prethodnu go-
dinu. Iznosi 5.850.000.000 dinara, ali će morati značajno 
da raste kako bi se obavilo sve što je zamišljeno. Samo 
prošle godine od zelenih taksi u državnu kasu slilo se 10,2 
milijardi dinara. Procena je da ćemo ove godine imati 11 
milijardi. Pri tom, samo polovina tog budžeta završi u ze-
lenom fondu. Ekološki dinar treba da se vrati ekologiji, 
naglašavaju u resornom ministarstvu. Njime bi pomogli 
lokalnim samoupravama, koje nemaju dovoljno para, 
ali i drugim zainteresovanim stranama da izrade projek-
tno-tehničku dokumentaciju. Procenjena potrebna ula-
ganja za zaštitu životne sredine u narednih 30 godina je 
oko 15 milijardi evra. Srbija nema para da investira 15 
milijardi, ali ono što ima novca mora da uloži u projekte.
“Ako očekujemo pomoć od Evropske unije, a ona nije 
mala, do 2020. godine ona će biti 120 miliona evra. Zbog 
toga na pažljiv način u interesu naše životne sredine i 
zdrave tehnologije moramo da se orijentišemo na jav-
no-privatno partnerstvo”, ističu u Ministarstvu.

Najvažniji  infrastrukturni projekti u ovoj oblasti:
- Projekat „Sakupljanje i tretman otpadnih voda Velikog Bačkog kanala – opštine Kula i Vrbas” 
u okviru koga se realizuje izgradnja Centralnog postrojenje za preradu otpadnih voda u Vrba-
su - Izgradnja ovog postrojenja se u potpunosti finansira iz pretpristupnih fondova Evropske 
unije
- Projekat „Sakupljanje i tretman otpadnih voda u Leskovcu” u okviru koga se realizuje izgrad-
nja Centralnog postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Leskovac. U okviru ovog projekta 
završena je izgradnja linije vode koju je finansirala EU, a u toku je izgradnja Linije mulja i 
glavnog kolektora koje finansira Ministarstvo zaštite životne sredine. Potpisivanjem ugovora 
za izgradnju glavnog kolektora Ministarstvo je obezbedilo uslove za holandsku donaciju u 
iznosu od oko 8 miliona evra za proširenje kanalizacione mreže u Leskovcu. Očekuje se da će 
se Sporazum o ododeli bespovratnih sredstava potpisati u narednih mesec dana.
- Projekat „Izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda Raška”. U toku je izgradnja glav-
nih kolektora i rehabilitacija i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
- Projekat „Sistem za sakupljanje (kanalizacija) i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda u 
Kraljevu“. Pripremljena je potrebna dokumentacija iz donatorskih sredstava i odobreno je 
finansiranje projekta u okviru IPA 2017.
- Projekat „Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Nišu” – obuhvata izgradnju postroje-
nja za prečišćavanje otpadnih voda i postrojenja za tretman mulja, kao i novih kolektora uz 
sanaciju dela postojećih. U toku je izrada potrebne tehničke dokumentacije iz donatorskih 
sredstava koje je obezbedilo Ministarstvo. Odobreno je kofinansiranje izgradnje iz IPA 2018 .
U toku je priprema tehničke dokumentacije iz donatorskih sredstava za sledeće projekte, koji 
se nalaze na Jedinstvenoj listi prioritetnih projekata:
- Remedijacija Velikog Bačkog kanala
- Izdradnja postrojenja za sakupljanje i tretman otpadnih voda u Čačku
- Izdradnja postrojenja za sakupljanje i tretman otpadnih voda u Kragujevcu
- Izdradnja postrojenja za sakupljanje i tretman otpadnih voda u Novom Sadu

Foto: rs.n1info.com





БЕОГРАђАНИ пИЈУ 
ВОДУ ЗА пИћЕ 
пРОВЕРЕНО ДОБРОГ 
КВАЛИТЕТА

Једна од најважнијих став-
ки када је наше здравље 

у питању јесте – колико воде 
пијемо и каквог је она квалитета. 
Када је реч о Београду, грађани 
могу да буду мирни. 
“Због њеног значаја за здравље 
свих суграђана, у ЈКП ‘Београдски 
водовод и канализација’ велика 
пажња посвећује се контроли. 
Од свих основних животних на-
мирница, највише се испитује ис-
правност воде за пиће, коју наши 
суграђани безбедно могу да ко-
ристе са својих славина”, кажу из 
овог предузећа.

Редовну контролу квалитета 
воде за пиће у Београду врше 
лабораторије Београдског водо-
вода и Градског завода за јавно 
здравље.
Контрола квалитета воде обавља 
се на основу важећег Правилника 
о хигијенској исправности воде за 
пиће (Сл. лист СРЈ 42/98 и 44/99) у 
погледу физичко-хемијског и ми-
кро-биолошког квалитета воде. 

Правилник је усаглашен са ди-
рективама Европске Уније и пре-
порукама Светске здравствене 
организације.

У ЈКП „Београдски водовод и 
канализација” провера квалите-
та воде обавља се свакодневно у 
два нивоа: 

- у погонским лабораторијама 
(непрекидно се 24 сата врше ана-
лизе основних физичко-хемијских 
и биолошких параметара) и

- у Служби санитарне контроле 
воде (врше се физичко-хемијска, 
микробиолошка и биолошка 
испитивања квалитета воде)
У физичко-хемијској анализи 
најчешће се контролишу: тем-
пература воде, мутноћа, боја, 
“Ph” - вредност, електроли-
тичка проводљивост, утрошак 
калијумперманганата, амонијак, 
нитрит, нитрат, хлор, хлориди, 
гвожђе, алкалитет и тврдоћа воде. 

Повремено се контролишу тешки 
метали, трихалометани, пести-
циди, хербициди и други спец-
ифични органски загађивачи. У 

микробиолошкој анализи ко-
нтролишу се пет значајних бакте-
риолошких параметара.

У Београдском водоводу прегле-
да се око 15.000 узорака у току 
једне године. На подручју Београ-
да дефинисано је око 190 точећих 
места са којих се узоркује вода. 

Редовна контрола квалитета воде 
за пиће врши се на 165 јавних че-
сама, које се водом снабдевају из 
београдског водоводног система.

Упоредо са контролом квалите-
та воде у Београдском водоводу, 
контрола хигијенске исправности 
воде за пиће обавља се у Град-
ском заводу за јавно здравље, што 
уједно представља трећестепени 
ниво контроле. У току једне годи-
не у лабораторији Градског заво-
да за јавно здравље прегледа се 
око 7.000 узорака воде.

Из “Београдског водовода” 
истичу да током 126 година 
постојања предузећа никада није 
установљена хидрична епидемија 
узрокована водом из београдског 
водоводног система. 
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Najvažnije privredne informacije na jednom mestu
• specijalizovani ekonomski portal ; 
• Tačne, pouzdane i objektivne informacije iz svih oblasti privrede i finansija; 
• Posebni tematski prilozi i specijalna izdanja;
• Podrška u promovisanju vaših poslovnih ideja i aktivnosti

vaš privredni.rs e-mail: redakcija@privredni.rs,  Tel: +381 11  3282-005
https://privredni.rs




