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Резиме: Ванредна стања у системима водоснабдевања могу бити узрокована различитим 
ненаданим догађајима од грешака и хаварија на дистрибуционој мрежи до инциудената 
везаних за изворишта, као што су загађења опасним материјама или елементарне 
непогоде попут суша и поплава. Вероватноћа ових догађаја је прилично висока па је 
неопходно изградити систем за одговор на њих односно њихово предупређивање, умањење 
или ако до њих дође одговор на њихово елиминисање уз оздрављење и опоравак система 
водоснабдевања. У раду је дат приказ управљања ванредним стањем  система 
водоснабдевања и начина обезбеђења квалитетне воде за пиће. 
Кључне речи:  систем за водоснабдевање, вода за пиће, квалитет и безбедност воде за 
пиће, ванредно стање, инцидент, оздрављење и опоравак, алтернативни извори. 
 
Abstract: Emergency in public water supply system can be caused by various unexpected events, 
from human errors and malfunctions in distribution network, to incidents related to springs, such 
as contamination by dangerous materials or natural disasters like droughts and floods. The 
probability of these events is rather high so it is necessary to build a response system to prevent, 
decrease, or in case of such events happening, eliminate them and recover and heal water supply 
systems. In this paper is presented emergency management in public water supply systems, and 
approaches in providing quality drinking water.   
Key words: public water supply system, drinking water, quality and safety of drinking water, 
emergency, incident, recover and heal, alternate sources. 

 
1.  УВОД 
 
     Квалитет воде за пиће се обезбеђује путем  
заштите извора воде, контроле процеса 
третмана и управљања дистрибуцијом и 
руковања водом. Контрола се остварује на 
националном, регионалном и локалном нивоу, 
где се захтеви адаптирају на животну средину, 
друштвене, економске и културне околности и 
повезују са приоритетима. 
     Захтеви за безбедном водом за пиће 
подразумевају превентивно управљање које 
обухвата:: 
• здравље – основне циљеве који се 

заснивају на вредновању од интереса за 
здравље, 

• процену утицаја система водоснабдевања 
на квалитет и безбедност воде за пиће (од 
изворишта, преко третмана до потрошача) 
односно колико ће бити умањен квалитет 

воде за пиће у односу на циљеве битне за 
здравље, 

• оперативни мониторинг односно мере 
контроле воде за пиће у систему 
водоснабдевања (од изворишта до 
потрошача) који представља важан део 
система безбедности воде за пиће, 

• планску документацију за управљање 
системом оцењивања, планираним  
мониторингом и описаним активностима 
које се спроводе у нормалним ситуацијама 
и инцидентним стањима, укључујући 
промене и унапређења, документовање и 
комуникације, 

• систем независног надзора којим се врши 
верификација оперативне заштите. 

     Безбедност воде за пиће је осигурана са 
израдом плана безбедности воде за пиће, који 
укључује мониторинг односно ефективне мере 
контроле која користи одговарајуће 
селектоване факторе. У предвиђеном 



 

 

оперативном мониоторингу финална 
верификација квалитета је захтев. 
     Верификација користи методе, процедуре 
или  тестове као допуну оперативном 
мониторингу за утврђивање перформанси 
снабдевања воде за пиће у сагласности са 
успостављеним циљевима и на основу ње се 
врши ревалидација и модификација плана 
безбедности воде. 
 
 
2. ИНЦИДЕНТИ И ЊИХОВА 
КЛАСИФИКАЦИЈА 
 
     Класификација нивоа ванредног стања или 
тешкоће/недаће помаже у адекватном избору 
приоритета активности и брзине примене плана 
за одговор. Класификација захтева и 
одговарајући период за обликовање тренинга 
што треба да помогне у спровођењу тренинга 
особља система водоснабдевања, а који је 
саставни део плана за ванредне ситуације. 
Класификацију нивоа ванредног стања врши 
Координатор за   ванредно  стање у систему 
водоснабдевања. Он контактира Командни 
центар за ванредна стања. 
     Нивои ванредног стања или тешкоће/недаће 
су: 
     НИВО I - НОРМАЛНО (РУТИНСКО) 
Особље и опрема могу одмах на лицу места да 
реше проблем. Командни центар за ванредна 
стања се не активира и не позива. 
     НИВО II - БУДНОСТ (МАЛЕ ТЕШКОЋЕ/ 
НЕДАЋЕ) Особље и опрема могу одмах и на 
лицу места да реше проблем на систему, али 
захтевају појачање односно додатно адекватно 
особље за довођење у функцију система 
водоснабдевања. Командни центар за 
ванредна стања се позива и активира. 
     НИВО III - ВЕЛИКЕ ТЕШКОЋЕ/ НЕДАЋЕ 
Проблеми који превазилазе капацитете особља 
и опреме система за водоснабдевање и 
захтевају понашање у складу са процедуром за 
ванредно стање. Захтев запослених за изменама 
у раду условљава захтев за помоћ у адекватном 
особљу и опреми од других система или 
приватних предузећа. Командни центар за 
ванредна стања се позива и активира. 
     НИВО IV - НЕСРЕЋА/ КАТАСТРОФА 
Проблеми који у старту анулирају капацитете 
система воде зс пиће. Време оздрављења/ 
опоравка је најнање једна недеља, трошкови су 
велики, велики обим помоћи у особљу и 
опреми од других система и приватних фирми, 
велике промене за чију реализацију је потребна 
најмање једна недеља. Командни центар за 
ванредна стања се позива и активира. 
 

3. УТВРЂИВАЊЕ ИНЦИДЕНТА И НИВОА 
РИЗИКА  
 
     Када дође до ванредног стања потребно је 
хитно утврдити врсту појаве/ инцидента. 
     Припрема за утврђивање има три важне 
компоненте: 
• именовање одговорног лица за надзор и 

утврђивање,, 
• израда свестраног списка/ листе лица које 

треба позивати - са именима и 
телефонским бројевима (фиксни, 
мобилни), 

• израда упутства за брзу дисеминацију 
информација о карактеристикама појаве/ 
инцидента. 

     Ако не постоје брзе информације потребне 
за утврђивање или информације од главних 
испоручиоца  онда је велики ризик да се брзо  
пружи ефектан одговор на појаву/ инцидент. 
Ово може довести до тога да се направи збрка 
између важног и неважног.  Треба имати 
велики број сарадника који помажу у овом 
времену кризе. Треба имати телефонске 
бројеве, e-mails и медије битне за достављање 
информација. Затим се разматрају облици 
сарадње са локалним друштвеним групама, 
извиђачима и школским клубовима за помоћ у 
прибављању информација када је то потребно. 
Нотификациона листа позива 
     Листа позива треба да обухвати односно 
укључи локално судство, агенцију за воду за 
пиће,  офис за екологију, водеће локалне и 
градске офисе, локалне здравствене установе, 
институције за безбедност, лица задужена за 
ванредно стање на локалном нивоу,  
лабораторије за тестирање воде, услужне 
фирме и фирме за одржавање. Такође, треба 
урадити и листу приоритетних потрошача, као 
што су болнице, породилишта, обданишта, 
клинике и школе које треба обухватити 
нотификацијом. 
Поступак нотификације 
     Особа која поседује комплетну листу је 
важна за израду поступка за хитну 
дистрибуцију информација о особинама појаве/ 
инцидента.Овим поступком се прописује како 
се нотификују специфичне појаве, ко је 
одговоран за покретање нотификације, ко 
помаже код нотификације и које се методе 
користе за њено комплетирање. Као допуна 
користе се специфични поступци као и  
здравствени савети који препоручују начин 
коришћења небезбедне воде за пиће. При том 
се прибављају од здравствених институција 
информације о стању безбедности воде за пиће 
током читавог периода ванредног стања и 
начину њеног коришћења. Такође, са њима се 



 

 

консултује у вези доношења одлука у вези воде 
за пиће. 
     Дефинисање осталих поступака укључује: 
• нотификација система особа које могу бити 

позване или задужене, 
• нотификација потрошача, приоритетних 

потрошача и индустријских потрошача, 
• брзо покретање законских институција, 

агенција за воду за пиће, локалних 
здравствених установа и лабораторија за 
тестирање воде када је то неопходно, 

• уговарање услуга и одржавања са 
одговарајућим фирмама, 

• уговарање са суседним системима за воду 
за помоћ кад је то неопходно, 

• одређивање алтернативних извора 
снабдевања водом, као што је флаширана 
вода. 

 
 
4. НИВО УТИЦАЈА ИНЦИДЕНТА ( 
ПРОСТОРНО И ПО ИНТЕНЗИТЕТУ)  
     Контаминација или инцидент просторно 
могу захватати целокупно извориште заједно са 
дистрибуционом мрежом, а могу бити 
изражени на само неким деловима система 
водоснабдевања. Изузетно, када су у питању 
природне непогоде могу захватити све изворе 
воде и цео систем прераде и дистрибуције воде 
(суше, поплаве, радиоактивне падавине и 
сл.).Када је у питању просторни утицај 
инцидента на водоснабдевање може се 
говорити о: 
• глобалном утицају (обухвата цео систем 

водоснабдевања), 
• парцијалном утицају (део система 

снабдевања, на пример: извориште воде), 
• појединачном утицају (вентил, шахта, 

базен, и сл.). 
     У зависности од просторних карактеристика 
одговор на контаминацију или инцидент 
захтева потпуно различите приступе. 
     Што се тиче интензитета негативног утицаја 
на систем водоснабдевања он може бити: 
• снажан са далекосежним последицама, 
• значајан са озбиљним последицама, 
• средњег интензитета, 
• занемарљивог интензитета. 
     Да би се обезбедио ефикасан одговор на 
контаминацију или инцидент, а сачувало 
здравље људи (запослених и становништва) 
неопходна је, већ у првој фази припреме 
одговора на кризу извршити иницијалну 
процену ризика. Процена ризика се врши у 
складу са класификацијом ризика и методама 
нивоа утицаја ризика на систем 
водоснабдевања. 

5. УПРАВЉАЊЕ ИНЦИДЕНТОМ  
 
     Да би се ефектно управљало инцидентом 
ради се оперативни програм одговора на 
инцидент, који садржи:   
• активности одговора на инцидент, 

• особље за реализацију активности, 

• рокове, 

• средства и опрему. 

     У реализацију оперативног програма 
одговора на инцидент укључују се: поред 
особља  система за водоснабдевање и: 
• специјалисти за хазардне материјале, 

• здравствени радници, 

• микробиолози, 

• приватна предузећа, 

• институције као што су лабораторије, 
агенције, и др. 

     Сваки инцидент захтева различиту 
структуру учесника, зависно од особина 
инцидента и контаминирајућих материја. На 
графичком приказу, Слика 1.,приказан је 
упрошћени модел управљања инцидентом. 

 
Слика 1. Управљање инцидентом 

 
 



 

 

6. ОЗДРАВЉЕЊЕ И ОПОРАВАК 
СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА  
 
     За оздрављење и опоравак система 
водоснабдевања предузимају се следећи 
кораци: 
 a) Алтернативни извори снабдевања водом 
на дуги рок 
     Ако  активности оздрављења и опоравка не 
могу дати резултате у неком прихватљивом 
времену, потребно је у међувремену 
обезбедити квалитетну и безбедну воду за 
грађанство.  
      У процесу планирања потребно је 
идентификовати алтернативе снабдевања 
безбедном водом  насеља (становништва) која 
су у систему водоснабдевања пре него што 
дође до контаминације или инцидента. 
Уколико рад са локалним институцијама не 
може да обезбеди снабдевање водом на дуг рок 
онда треба захтевати помоћ од регионалних и 
државних институција.  При том треба опрезно 
сагледати могућности и у план укључити све 
неопходне детаље. 
     Алтернативни извори снабдевања за 
насеље/насеља (становништво) могу бити: 
1. Флаширана вода за пиће  
2. Суседни системи водоснабдевања 
3. Извори и бунари, и сл. 
б) Карактеризација система и студија 
изводљивости  
     Након утврђивања узрока контаминације, 
јединствена команда за ванредно стање мора да 
обезбеди више информација за предузимање 
правих метода за оздрављење, као што је 
идентитет укључених контаминаната и како је 
дошло до контаминације система 
водоснабдевања. Команда треба да 
идентификује могуће опције оздрављења и да 
утврди колико су оне ефективне и применљиве. 
Израда студије изводљивости за оздрављење 
система водоснабдевања и систем 
карактеризације обезбеђују ове информације. У 
оздрављење и оспособљавање система 
укључују се све институције које могу да дају 
допринос у елиминисању постојећег проблема. 
в) Процена ризика  
     Веома је важно колики је ризик од 
инцидента на датом месту (локацији) за 
раднике и становништво. Команда оцењује 
ниво ризика. При том се утврђен ниво ризика 
користи за доношење одлука за спровођење 
активности одговора и остварење сета циљева 
оздрављења. Такође, током спровођења 
активности врши се оцена редукције ризика и  
ризиком се комуницира са Институтом за 
заштиту здравља, примарним агенцијама за 
воду за пиће и јавношћу.  

г) Вредновање оздрављења и рехабилитације 
система  
     Одмах са карактеризацијом места и 
студијом изводљивости, Јединствена команда 
започиње вредновање и поређење: активности 
за оздрављење, технологија оздрављења и 
метода опоравка за враћање система 
водоснабдевања у нормалу. Оздрављење, 
такође, може да се обавља по фазама, као што 
су: оздрављење у кратком року како би се 
редуковао ниво контаминанта до безбедног 
нивоа, а затим дугорочно оздрављење којим се 
контаминант своди на низак ниво. 
д) Избор правих технологија за оздрављење 
     Јединствена команда врши селекцију 
технологија за оздрављење да би: 
• заштитила здравље људи и зивотну 

средину, 
• обезбедила сагласност са постојећом 

законском регулативом (Закон о водама, и 
др.), 

• обезбедила применљивост, расположивост 
и трошковну ефективност. 

Дизајнирање оздрављења  
      Након селекције активности и технологија 
оздрављења, раде се инжењеринг, планови  и 
документација и оздрављење почиње. 
Запослени у систему водоснабдевања и друго 
техничко особље се укључују у дизајн 
оздрављења у циљу помоћи код превенције 
непожељних утицаја односно опоравка система 
водоснабдевања. 
ђ) Имплементација оздрављења 
     Дизајнирано оздрављење постаје обавеза за 
спровођење оздрављења и рехабилитације 
контаминираних делова система 
водоснабдевања који су ван употребе. 
Уговарачи могу инсистирати на овом поступку. 
Експертизе о нормалном функционисању 
система водоснабдевања треба есенцијално да 
појачају овај корак како би се избегли 
неочекивани утицаји на систем 
водоснабдевања. 
е) Мониторинг након оздрављења  
     Када је оздрављење комплетирано, приступа 
се мониторингу квалитета воде и система 
водоснабдевања, како би се осигурало да 
оздрављење буде ефективно. Ако оздрављење 
није ефективно, проблеме треба утврдити и 
воду поново тестирати. 
ж) Комуникација са јавношћу о отклањању 
последица  
     Јачањем свих стадијума оздрављења, 
Јединствена команда информише заједницу о 
процесу оздрављења, које су промене, како 
утиче на здравље људи, шта се предузима за 
успостављање безбедне воде и када се очекује 



 

 

да се систем водоснабдевања врати на 
нормално стање. 
з) Потпуни опоравак система  
     Финални корак  је повратак безбедности, 
нормално функционисање система  и 
снабдевање становништва безбедном водом. За 
потпуни опоравк система водоснабдевања, 
кључну улогу има ефективан одговор. 
 
 
7.  ПРЕСТАНАК ВАНРЕДНОГ СТАЊА  

 
     Потпуним опоравком система, потврђен 
непрекидним мониторингом воде и система 
водоснабдевања, престаје потреба за 
организацијом и правилима понашања 
прописаних законском регулативом и 
процедуром за ванредно стање. 
     Доноси се одлука на нивоу Јединствене 
команде и Центра за варедно стање којом се 
проглашава престанак ванредног стања и о 
томе обавештавају све надлежне институције и 
јавност. 
 
 
6. ЗАКЉУЧАК  
 
     Ако се има у виду велика вероватноћа да се 
бар једанпут у току десет година догоди неки 
озбиљнији проблем у снабдевању водом 
становништва било да се ради о природним 
узроцима (поплаве, олује, суше, земљотреси, и 
сл.) или пак да је узрок људска активност 
(акциденти грешке, терпризам, рат и сл.) онда 
је захтев за сталном спремношћу за одговор на 
кризу ултимативан. Да би се постигао брз и 
потпуни опоравак система водоснабдевања 
неопходно је: 
• хитна примена плана одговора на ванредно 

стање, 
• идентификација и стални контакт са 

учесницима, 
• повећање готовости, 
• унапређење одговора. 
     У складу са напред наведеним потребно је, 
између осталог и: 
• јачање лабораторија за јавно здравље, 
• јачање будности и ивестирања у 

капацитете узбуњивања, 

• јачање комуникацвија везано за 
информације о здрављу и стратегије 
дравствене заштите, 

• јачање образовања и тренинга 
професионалаца за јавно здравље и 
клиничког особља на свим нивоима, 

• јачање окружења и инфраструктуре за 
јавно здравље, 

• јачање обуке и тренинга запослених у 
систему водоснабдевања за ефектан 
одговор на ванредно стање, 

• обављање периодичне обуке и тренинга 
становништва за понашање у ванредним 
ситуацијама у циљу очувања сопственог 
здравља и друштвене безбедности све 
време трајања ванредног стања. 

Само се организованим  одговором и 
каналисаним понашањем становништва, без 
страха и панике, може пребродити криза, ма 
колико велика била и успоставити нормално 
стање система водоснабдевања и друштва. 
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