ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОЦЕНУ ЕКОЛОШКОГ
ПОТЕНЦИЈАЛА АКУМУЛАЦИЈЕ ВРУТЦИ
И УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У
ВОДОВОДНОМ СИСТЕМУ
Небојша Вељковић, Филип Радовић, Љубиша Денић, Александра Ђурковић, Снежана Чађо,
Татјана Допуђа-Глишић, Борис Новаковић, Зоран Стојановић

Član 2
Pojedini izrazi koji su upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:
1) biološki elementi kvaliteta su indikativni parametri ekološkog statusa ili potencijala koji se
odnose na pojavu i rasprostranjenost živih organizama vodenih ekosistema (mikroorganizmi, alge,
vodene makrofite, vodeni beskičmenjaci i ribe);
2) ekološki potencijal je status značajno izmenjenog, ili veštačkog vodnog tela;
3) elementi kvaliteta su indikatori koji se koriste prilikom ocene statusa vodnih tela površinskih
voda i obuhvataju tri grupe elemenata: biološke, hidromorfološke i hemijske i fizičko-hemijske;
4) značajan i stalan uzlazni trend je svaki statistički i za životnu sredinu značajan porast
koncentracije zagađujuće supstance, grupe zagađujućih supstanci ili indikatora zagađivanja u
podzemnoj vodi, za koji je identifikovan preokret trenda kao neophodan;
5) kategorije površinskih voda su reke, jezera, veštačka vodna tela i značajno izmenjena vodna tela;
6) specifične zagađujuće supstance su prioritetne supstance i prioritetne hazardne supstance za koje
je utvrđeno da se ispuštaju u vodno telo i ostale zagađujuće supstance za koje je utvrđeno da se
ispuštaju u vodno telo u značajnim količinama;
7) hemijski status pokazuje da li je vodno telo pod uticajem zagađivanja prioritetnim i prioritetnim
hazardnim supstancama, kao i drugim zagađujućim supstancama.

2. Ekološki status, ekološki potencijal i hemijski status površinskih voda

a) Ekološki status i ekološki potencijal
Član 3
Ekološki status i ekološki potencijal određuju se na osnovu parametara
razvrstanih u sledeće elemente kvaliteta:
1) biološke;
2) hemijske i fizičko-hemijske koji su od značaja za biološke elemente za datu
kategoriju površinske vode i dati tip vodnog tela površinskih voda;
3) hidromorfološke koji su od značaja za biološke elemente za datu kategoriju
površinske vode i dati tip vodnog tela površinskih voda.

Одгпварају ли хидрпмпрфплпшки услпви
максималнпм екплпшкпм
пптенцијалу?

НЕ

ДА

Одгпварају ли дпбијене
вреднпсти биплпшкпг
елемента максималнпм
екплпшкпм пптенцијалу?

ДА

Одгпварају ли физичкпхемијских услпви
максималнпм екплпшкпм
пптенцијалу?

НЕ

Разликују ли се дпбијене
вреднпсти биплпшкпг
елемента малп пд
максималнпг екплпшкпг
пптенцијала?

ДА

ДОБАР И БОЉИ
ПОТЕНЦИЈАЛ

НЕ

ДА

Да ли физичкп-хемијски елементи :
а) псигуравају функципнисаое
екпсистема
б)задпвпљавају екплпшке
стандарде за специфичне
загађиваче

ДА

НЕ

НЕ

Класификација на темељу
јачине пдступаоа
биплпшкпг елемента пд
максималнпг екплпшкпг
пптенцијала

ДА

Да ли је пдступаое
умеренп?

ДА

УМЕРЕН
ПОТЕНЦИЈАЛ

Веће пдступаое

Да ли је пдступаое
великп?

Индикација релативних улога биолошких,
хидроморфолошких и физичко-хемијских елемената
и класификација еколошког потенцијала

ДА

Јпш јаче пдступаое
ЛОШ
ПОТЕНЦИЈАЛ

СЛАБ
ПОТЕНЦИЈАЛ

Примери који илуструју значење параметара, елемената квалитета
и група елемената квалитета, према Правилнику *; и захтевима
програма мониторинга

*

Нивп Параметра

Нивп Елемента

Класификација
статуса

резултати за елеменат
фитпбентпс

резултати за индивидуалне параметре
елемената фитпбентпса кпји има
велику псетљивпст на ппсег притиска

резултат за впднп
телп

Резултати за сваку групу параметара
макрпинвертебрата кпји пдгпварају на
различит тип притиска
резултати за елеменат
макрпинвертебрате
кпмбинација
параметара

прпмене у хидрплпгији

кпмбинација
параметара

један изван, сви изван акп
су сигнали дпвплјнп јаки

резултати за индивидуалне параметре
елемената макрпинвертебрате,
груписани у складу са притискпм на
кпји је псетљив

један изван, сви изван

кпмбинација
параметара

ацидификација

кпмбинација
параметара

прганскп пптерећеое

Прпцена екплпшкпг
статуса/пптенцијала на бази
биплпшких елемената квалитета

Процена еколошког
статуса/потенцијала
на бази биолошких
елемената квалитета

Успостављање опсега и нивоа за физичко-хемијске елементе
квалитета у добром еколошком потенцијалу

* Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које
загађују површинске воде и роковима за њихово достизање «Службени гласник РС» бр. 24/2014

Ocena ekološkog potencijala akumulacije Vrutci u 2012.godini *
Terenska ispitivanja akumulacije Vrutci realizovana su tri puta u toku 2012. godine.
Prva dva ispitivanja obavljena su u periodu termičke stratifikacije vode, u maju i
avgustu,a treće ispitivanje, u novembru mesecu, u periodu jesenje cirkulacije.
Ocena ekološkog potencijala akumulacije Vrutci u 2012.godini
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*Objavljeno u zborniku referata i prezentovano na konferenciji „VODA 2014, Srpsko društvo za zaštitu voda i Institut za vodoprivredu „J. Černi“, Tara, 2014, str. 41-47.

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ ФИТОПЛАНКТОНА АКУМУЛАЦИЈЕ ВРУТЦИ
31.12.2013. ГОДИНЕ
Средином децембра 2013. год. у акумулацији Врутци примећена је појава "цветања воде", изазвана
врстом Planktothrix rubescens (DeCand. ex Gom.) Anagn. & Kom. из групе Cyanobacteria. По налогу
Републичке водопривредне инспекције Агенција за заштиту животне средине извршила је
узорковање воде акумулације Врутци (водно тело DJ_4) 31.12.2013. год.
На акумулацији су примећене тамне пурпурно-црвене плутајуће формације, које је ветар нанео у
приобаље, нарочито код бране и на улазу у акумулацију. Боја воде била је приметна, такође, тамно
пурпурно-црвена и то не само на површини него и дуж воденог стуба, што се могло видети
приликом спуштања Secchi диска за мерење прозрачности воде. Узорковање воде је обављено на
три локалитета: код бране (у близини водозахвата (ознака локалитета са А)), у централном делу
акумулације (ознака Б) и на улазу у акумулацију (ознака Ц). На сва три локалитета узети су узорци
из површинског слоја воде (0,5 m испод површине), а на локалитету код бране узети су и узорци
по вертикалном профилу акумулације са 3, 6, 10, 15, 20 и 27 m дубине). Дубина акумулације на
овом локалитету је износила 30 m. Констатована је тотална циркулација воде са условима
хомеотермије, јер је температура воде била уједначена од површине до дна акумулације (5,6 оC у
површинском слоју воде, а 5,5 оC на 30 m дубине).

Rizičan broj cijanobakterija prisutnih u vodi
Verovatnoća za pojavu po zdravlje negativnih efekata
Voda za rekreaciju
Broj ćelija/ml
Voda za piće
Neverovatna
< 2.000
Neverovatna
Moguća
> 20.000
 Raste sa brojem ćelija i
dužinom izlaganja
 Stalna kontrola
Verovatna
> 100.000
koncentracija mikrocistina
(Microcystin – LR) u vodi
za piće

Uspostavljanje operativnog monitoringa akumulacije Vrutci
Operativni monitoring sprovodi pravno lice koje upravlja akumulacijom/obavlja poslove
snabdevanja vodom, u cilju:
 Sistematskog praćenja stanja kvaliteta/ekološkog potencijala jer su identifikovane
opasnosti koje imaju potencijal da prouzrokuju opasni događaj.
 Ocene promene stanja koje je nastalo usled sprovođenja programa mera.
Operativni monitoring će se sprovoditi kao poseban program, a u okviru redovnog
praćenja kvaliteta vode za potrebe prerade i distribucije od izvorišta do potrošača u
sistemu za snabdevanje vodom za piće.

PRINCIPI PROCENE I UPRAVLJANJA
RIZICIMA

Najefikasnije sredstvo za osiguranje kvaliteta vode za
piće i zaštitu zdravlja građana, u svim vodovodima
bez obzira na veličinu, je usvajanje preventivnog
pristupa upravljanja koji obuhvata sve korake od:
 izvorišta,

 rezervoara,
 distributivnog sistema, do
 potrošača.

„Opšta matrica upravljanja“ sadrži i obraĎuje četiri opšte oblasti:
Obaveza upravljanja kvalitetom vode za piće se odnosi na
odgovorne u vodovodu i lokalnoj samoupravi. Uspešna primena
zahteva aktivno učešće službe za javno zdravlje i inspekcije u skladu
sa zakonskim ovlašćenjem.
Analiza sistema i upravljanja obuhvata razumevanje celokupnog
vodovodnog sistema, opasnosti i dogaĎaje koji mogu ugroziti kvalitet
vode za piće i preventivne mere i operativnu kontrolu neophodnu da se
osigura higijenski ispravna voda za piće.
Preduslovi za zahtevani kvalitet vode za piće obuhvataju osnovne
elemente dobre prakse, kao što su obuka upošljenika ili izabranih
korisnika na održavanju, uključenje lokalne samouprave kroz
periodičnu ocenu funkcionisnja sistema uspostavljanjem
dokumentacije i izveštavanja.
Nadzor obuhvata kontrolu vodovoda od strane nadležnih inspekcijskih
službi i lokalnog sanitarno-higijenskog nadzora zdravstvene službe.
Ove komponente obezbeĎuju osnovu za kontinuirano poboljšavanje
uslova vodosnabdevanja.

Najvažniji deo procene rizika u vodovodnom sistemu je identifikovanje opasnosti
(hazarda), a to su patogene bakterije i hemijske supstancije koji imaju potencijal
da prouzrokuju opasni događaj.
Opasni događaj je akcident ili situacija koja može dovesti do prisustva opasnosti
po zdravlje.
Rizik je verovatnoća da identifikovane opasnosti utiču na zdravlje.
Konzumiranjem vode zagađene toksinom Microcystin-LR nastaju ozbiljna oštećenja,
dezintregacija strukture hepatocita, apoptoza i nekroza jetre, kao i hemoragija koja
može izazvati hemoragijski šok. Ovi toksični efekti predstavljaju opasnost po
zdravlje.
Rezultati biološkog ispitivanja vode užičkog vodovoda: u uzorku iz rezervoara čiste
vode postrojenja za prečišćavanje „Cerovića brdo“ utvrđena je brojnost
cijanobakterije od oko 7.700 ćelija/litar, a u mreži distributivnog sistema brojnost od
oko 22.000 ćelija/litar (januar 2014).
Ovo je primer ugroženosti/opasnosti kao negativnog uticaja na sistem za
snabdevanje vodom za piće. Broj cijanobakterija u vodi koje luče mikrocistin u tolikoj
koncentraciji da prouzrokuje bolest je rizik po zdravlje i predstavlja kombinaciju
verovatnoće pojave opasnosti i težine posledica.

Izmerena koncentracija toksina Microcystin-LR u svim uzorcima je bila manja od
0,01µg/l, što je manje od preporučene vrednost Svetske zdravstvene organizacije
(WHO) koja iznosi 1µg/l.

Opasnosti (hazardi) se mogu desiti bilo gde u vodovodnom sistemu i
zato preventivne mere treba da budu sveobuhvatne od izvorišta
do potrošača.
Preventivne mere ugrađene su u određeni broj barijera,
uključujući:






Upravljanje izvorištem i zaštitu izvora vode;
Fizičku i sanitarno-higijensku zaštitu rezervoara vode;
Prečišćavanje;
Dezinfekciju;
Zaštitu i održavanje distributivnog sistema.

Najvažniji rizici u vodovodnim sistemima su akcidenti ili vanredne
okolnosti koji mogu ugroziti kvalitet vode za piće i imaju suštinski
značaj za zaštitu zdravlja ljudi.

Opasnosti i događaja koji mogu dovesti do vanrednih situacija su:
(1) Prekoračenje koncentracija opasnih i štetnih materija u vodi od
propisanih vrednosti i drugih zahteva;
(2) Događaji koji povećavaju nivo zagađenja (cvetanje toksičnih
cijanobakterija u vodi akumulacije namenjene vodosnabdevanju);
(3) Havarija na hidro-mašinskoj opremi ili prskanje distributivnih
cevovoda;
(4) Duži nestanak struje;
(5) Ekstremne vremenske promene (tj. poplave);
(6) Prirodne katastrofe (tj. požari, zemljotresi, poplave, ekstremne
padavine, oštećenja električnih vodova od groma);
(7) Ljudske greške (npr. ozbiljni propusti u upravljanju tehnološkim
postupkom na postrojenju za prečišćavanje vode za piće).

(...)

KONTROLA VODE ZA PIĆE
Kontrolu vode za piće obavlja nadležna
zdravstvena ustanova, u skladu sa odredbama
Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za
piće "Službeni list SRJ", br. 42/98 i 44/99.
IZVEŠTAVANJE
Sistematska kontrola rezultata higijenske
ispravnosti vode za piće tokom dužeg perioda
(minimum prethodnih 12 meseci ili duže)
potrebna je da bi se:
 Ocenila kvalitativna odstupanja od
propisanih vrednosti kvaliteta vode za piće;
 Utvrdili problemi i trendovi;
 Utvrdili prioriteti za poboljšanje kvaliteta
vode za piće.
 Izveštaj o kontroli vode za piće sačinjava ovlašćena zdravstvena ustanova.

Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće
"Službeni list SRJ", br. 42/98 i 44/99.
Član 4.
Higijenska ispravnost vode za piće utvrĎuje se: osnovnim (A) i periodičnim pregledom (B),
pregledom vode iz novih zahvata (V) i pregledom na osnovu higijensko-epidemioloških
indikacija (G).
Pregledi, u smislu stava 1. ovog člana, obuhvataju mikrobiološke, biološke, fizičke, fizičkohemijske i hemijske pokazatelje date u tabelama 1, 2. i 3. koje su odštampane u prilogu ovog
pravilnika i čine njegov sastavni deo.
Tabela 2
BIOLOŠKI POKAZATELJI PO VRSTAMA LABORATORIJSKIH PREGLEDA*

Osnovni (A)

Periodični (B)

Novi zahvati vode (V)

Higijensko
epidemiološke
indikacije (G)

-

biološki indikatori

biološki indikatori

biološki indikatori

- alge, zooplankton i dr.
organizmi

- alge, zooplankton i dr.
organizmi

- alge, zooplankton i dr.
organizmi

*Samo iz površinskih voda.

Član 2.
Pojmovi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:
8) izvorište je mesto na kome se zahvata voda radi javnog snabdevanja stanovništva (izvor; kaptažni bunar; deo reke ili
jezera, akumulacija ili njen deo);

Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće
"Službeni list SRJ", br. 42/98 i 44/99.
Član 5.
Higijenska ispravnost vode iz vodovoda za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće i iz sopstvenih
objekata organizacija koje proizvode ili preraĎuju namirnice na industrijski način utvrĎuje se sistematskim
vršenjem osnovnih i periodičnih pregleda sirove vode u jednakim razmacima u toku meseca, odnosno godine
zavisno od broja ekvivalentnih stanovnika, i to:
(ES)

Mesečno
osnovni

Godišnje
periodič.

Ukupno
godiš.
osnovni

Ukupno
godiš.
period.

Ukupno

do 5000

1

1

11

1

12

5001 - 10000

2

1

23

1

24

10001 - 50000

3

1

35

1

36

50001 - 100000

6

2

70

2

72

100001 - 200000

10

4

116

4

120

200001 - 400000

15

6

174

6

180

više od 400000

30

12

348

12

360

Prilikom svakog pregleda vode iz vodovoda uzorci vode se uzimaju:
1) iz svakog izvorišta - ako su izvorišta direktno vezana na vodovodnu mrežu, ili iz sabiranog
voda, odnosno iz rezervoara sirove vode - ako su povezana u jedan sistem;
2) iz rezervoara vode za piće;
3) iz vodovodne mreže, a broj tačaka se odreĎuje zavisno od broja ekvivalentnih stanovnika

Zašto su merenja ključna?
H. James Harrington
Ako ga ne
Ako nešto ne
možete
možete izmeriti,
kontrolisati,
ne možete ga
ne možete
kontrolisati.
upravljati
njime.

Ako ne možete
upravljati njime,
ne možete ga ni
poboljšavati.

“Measurement is the first step that leads
to control and eventually to
improvement. If you can’t measure
something, you can’t understand it. If
you can’t understand it, you can’t control
it. If you can’t control it, you can’t
improve it.”
― H. James Harrington

Prirodi se plaća njen trud, i to ne zbog toga što
bi ona radila mnogo, nego upravo zato što radi
malo. A što postaje škrtija u davanju svojih
darova, to je veća cena koju iznuđuje za svoj rad.

Dejvid Rikardo (1772-1823)

