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Резиме: Систем јавног водоснабдевања је од изузетног значаја, јер задовољава једну од основних функција 

јавних делатности, а то је испорука хигијенски исправне воде за пиће корисницима. Јавно водоснабдевање 

се управо због свог значаја и комплексности сврстава у ризичне системе, а самим тим захтева и посебну 

пажњу. Постоји неколико метода зa управљање кризама и ризицима у систему јавног водоснабдевања, али 

посебно се издвајају препоруке Светске здравствене организације и Eвропски ЕN 15975-2 стандард. Овај 

стандард јасно дефинише процесе и процедуре управљања ризицима у систему јавног водоснабдевања. У 

раду је дат приказ методологије која се налази у поменутом стандарду, са препорукама и смерницама за 

примену, као и анализа примене ЕN 15975-2 у Италији. 
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ANALYSIS OF RISK MANAGEMENT IN PUBLIC WATER SUPPLY 

SECTOR ACCORDING TO THE REQUIREMENTS OF EN 15975-2 

STANDARD 

Abstract: The public water supply sector represents a system of exceptional importance, because it performs one of 

the basic functions of public activities, like delivery of safe drinking water to users. Due to its importance and 

complexity, public water supply is classified as a system vulnerable to the risks, and therefore requires special 

attention. There are several methods of risk and crisis management in the public water supply sector, but the 

recommendations of the World Health Organization and the European EN 15975-2 standard are specifically 

highlighted. EN 1597-2 standard clearly defines the processes and procedures for risk management in the public 

water supply system. This paper presents the methodology included in the mentioned standard, with suggestions and 

guidelines for implementation, as well as the analysis of the application of EN 15975-2 in Italy. 
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1. УВОД  

Организација за економску сарадњу и развој (OECD) јавно водоснабдевање дефинише 

као систем за прикупљање, пренос, пречишћавање, складиштење и дистрибуцију воде од 

извора до потрошача, а то могу бити стамбени и комерцијални објекти, индустрија, 

објекти за наводњавање и јавнa предузећа за активности које су повезане са водом 

(гашење пожара, прање улица, итд) [1]. Као основна функција јавног водоснабдевања 

издваја се испорука хигијенски безбедне воде за пиће потрошачима. Хигијенски безбедна 

вода за пиће је вода која одговара нормама наведеним у Правилнику о хигијенској 

исправности воде за пиће у погледу микробиолошких, физичко-хемијских и радиолошких 

својстава [2]. Снабдевање чистом водом, нарочито водом која није загађена фекалним 

материјама због недостатка санитарних услова, једна је од најважнијих одредница јавног 

здравља с обзиром на појаву дијареје и болести код деце млађе од пет година, посебно у 

земљама са ниским и средњим приходима [3].  

Водоводни систем спада у комплексне и ризику подложне системе, јер водоводна 

организација, која управља оваквим системом, извршава комплексну услугу осетљиву на 

ризик, а то је снабдевање становништва безбедном водом за пиће на својој територији [4]. 
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Водоводни систем представља јавно добро које је неопходно штитити од различитих 

типова претњи. Претње које угрожавају водоводни систем могу бити ненамерне или 

намерне. У ненамерне претње спадају климатске промене, као и разне врсте хазарда 

(биолошки, хемијски, радиолошки, физички), док у намерне претње спадају различите 

врсте терористичких напада, којих је у свету све више. Такође, поред класичних 

терористичких претњи, све већу опасност представља и сајбер тероризам. Уништавање 

водоводне и/или санитарне инфраструктуре након великих катастрофа (земљотреса, 

поплава, ратова итд.) представља непосредну опасност од тешких епидемија болести које 

се преносе водом, од којих неке могу бити опасне по живот. Према подацима Светске 

здравствене организације 829 000 људи годишње умре од дијареје која настаје као 

резултат конзумирања небезбедне воде и лоших санитарних услова. Данас је доказано да 

су традиционални системи управљања ризиком, засновани на адресирању и исправљању 

пропуста након његовог настанка, неадекватни. Последњих деценија тежи се преласку са 

корективних на превентивне мере (спречавати опасности, а не исправљати) на целој 

водоводној мрежи, од извора воде до крајње тачке потрошње [5]. До сада је развијено 

неколико алата за идентификовање и утврђивање приоритета и  потенцијалних опасности 

које се могу појавити у току било ког поступка, као и на било ком делу система за 

водоснабдевање [6].  

2. ПРЕПОРУКЕ СВЕТСКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЕN 15975-2 СТАНДАРД 

2.1. Препоруке Светске здравствене организације 

Светска здравствена организација је квалитет воде за пиће сврстала у дванаест 

основних показатеља здравственог стања становништва једне земље, што потврђује њену 

значајну улогу у заштити и унапређењу здравља. Безбедна и сигурна вода за пиће је једна 

од најважнијих потреба јавног здравља земаља у развоју у двадесет првом веку. Квалитет 

воде за пиће може се контролисати комбинацијом заштите изворишта, контроле процеса 

пречишћавања и управљања дистрибуцијом и руковањем водом. Препоруке СЗО за 

квалитетну воду за пиће треба да буду примењене у складу са ситуацијом на 

националном, регионалном и локалном нивоу [7]. Препоруке које је СЗО објавила 2004. 

године дају преглед превентивног управљања „оквиром за безбедну воду за пиће“ који се 

састоји од пет кључних компоненти [8]: 

 циљева који треба да буду засновани на здрављу и процени здравствених 

проблема; 

 системске процене која треба да утврди да ли снабдевање пијаћом водом (од 

извора преко третмана до места потрошње) у целини може да испоручи воду 

која испуњава захтеве по питању здравља; 

 оперативног надзор контролних мера у снабдевању пијаћом водом које су од 

посебног значаја за обезбеђивање безбедне воде за пиће; 

 планова управљања који документују планове процене и праћења система и 

описују радње које треба предузети у нормалном раду и у условима инцидента; 

и 

 система независног надзора који проверава да ли претходно наведене смернице 

правилно функционишу. 

Примена ових препорука значајно би утицала на глобалну покривеност  хигијенски 

безбедном водом за пиће, што може да се види из извештаја СЗО из 2017. године. У 2017. 

години 90% светске популације (6,8 милијарди људи) користи барем основне услуге за 

пиће, уздижући се из 82% (5 милијарди људи) 2000. године. Ако се наставе тренутни 

трендови, глобална покривеност ће бити око 96% до 2030. године. Између 2000. и 2017. 

године, урбана покривеност је благо порасла са 95% на 97%, док је рурална покривеност 
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порасла са 69% на 81%, смањујући тако „јаз” градске и руралне покривености за 10% [9]. 

У поменутим препорукама, односно смерницама СЗО, као најефикасније средство за 

доследно осигурање безбедности у снабдевању водом за пиће истиче се План за безбедно 

водоснабдевање. План за безбедно водоснабдевање је приступ развијен тако да организује 

и систематизује дугу историју праксе управљања ризицима у водоснабдевању. Овај План 

представља еволуцију концепта санитарних испитивања и процена угрожености који 

укључују и обухватају цео систем водоснабдевања и његов рад. План се ослања на многе 

принципе и концепте из других приступа управљању ризицима, a посебно на HACCP [10]. 

2.2. EN 15975-2 стандард 

EN 15975-2 стандард представља други део европског стандарда „Безбедно 

снабдевање водом за пиће - Смернице за управљање ризицима и кризама“, док се први део 

овог стандарда, односно ЕN 15975-1 односи на управљање кризама. Овај документ 

укључује основне елементе Плана за безбедно водоснабдевање Светске здравствене 

организације. Стандард описује основне принципе управљања ризицима како би се 

побољшао интегритет система јавног водоснабдевања. Овај приступ има за циљ да 

идентификује опасности и опасне догађаје, као и да процени и контролише резултујуће 

ризике који се могу јавити у систему водоснабдевања. На слици 1  је дат приказ 

методолошких корака који се спроводе при управљању ризиком.  

1. ОПИС СИСТЕМА ЗА 
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА 
ОПАСНОСТИ И 

ОПАСНИХ ДОГАЂАЈА
3. ПРОЦЕНА РИЗИКА 4. КОНТРОЛА РИЗИКА

5. ВЕРИФИКАЦИЈА 
ПРИСТУПА 

УПРАВЉАЊА 
РИЗИКОМ

6. ДОКУМЕНТОВАЊЕ

7. РЕВИЗИЈА

 

Слика 1 - Шема управљања ризиком према EN 15975-2 стандарду [11] 

Приступ управљању ризицима треба да се заснива на ажурном опису одговарајућег 

система за водоснабдевање, узимајући у обзир релевантне законске, односно регулаторне 

захтеве и знање стечено од стране интердисциплинарне групе. Овај опис треба да 

обухвати све елементе од самог слива, па до места испоруке купцу или дистрибутеру. 

Опис система треба да садржи дијаграм тока за сваки подсистем у систему 

водоснабдевања. Опасности се могу појавити на различитим местима и могу бити 

изазване разним опасним догађајима. Циљ идентификације је систематско препознавање 

опасности за процесе који регулишу нормалан рад система за снабдевање водом за пиће, 

као и одговарајућих опасних догађаја који могу покренути појаву опасности. Ову анализу 

треба извршити за сваки елемент у систему водоснабдевања. Неопходно је да процес 

идентификације буде што прецизнији и да се свака компонента која се прегледа анализира 

појединачно. Идентификација опасности и опасних догађаја увек треба намерно да 

„игнорише“ присуство било којих постојећих мера за контролу ризика. Ово ће помоћи у 

анализи опасности и опасних догађаја без обзира на ефикасност мера контроле ризика. 

Унапред припремљене контролне листе могућих опасности и опасних догађаја могу бити 

корисне у процесу идентификације опасности. Критички преглед исхода процеса 

идентификације од стране особља и спољних стручњака добављача воде за пиће такође 

може бити од додатне вредности. Процена интегритета система за водоснабдевање треба 

да се заснива на процесу процене ризика. Процена ризика обухвата целокупан процес 

анализе и процене ризика. Важно је јасно дефинисати критеријуме за процену ризика, као 

и да ти критеријуми буду одобрени од стране одговорних руководиоца у организацији. 

Анализа ризика захтева од интердисциплинарне групе да систематски ради на листи 
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идентификованих опасности и одговарајућих опасних догађаја. Интердисциплинарна 

група треба да процени вероватноћу сваког опасног догађаја и тежину последица настале 

опасности. Сврха анализе ризика је да се сваки ризик оцени појединачно. То се постиже 

проценом вероватноће опасног догађаја и тежине последица настале опасности. Анализа 

појединачних ризика се врши с циљем каснијег одређивања приоритета за контролу 

ризика. Такође, важно је да добављач воде развије табеле, дефинишући одговарајуће 

термине и опсеге за вероватноћу и тежину последица. Ови термини и распони ће помоћи у 

бодовању појединачних ризика и њиховом позиционирању на изабраној матрици процене 

ризика. Свака несигурност у одабиру одговарајуће скале вероватноће и тежине последица 

треба да резултира већом оценом ризика, док се та несигурност не може уклонити или 

смањити. Такве неизвесности могу настати, на пример, због недостатка информација, 

искуства или базе знања за доношење одлука. Значајне неизвесности у анализи ризика 

треба увек да покрену даље истраге. Сврха процене ризика је упоређивање и давање 

приоритета ризицима у погледу њиховог процењеног утицаја на интегритет система за 

водоснабдевање и доношење одлука о потреби измена или додатних мера контроле 

ризика. Добављач воде за пиће треба да тежи елиминисању или, где је елиминација 

неизводљива, да смањи, колико је то могуће, вероватноћу опасних догађаја и/или 

озбиљност опасности последица које узрокују овај ризик. Неки ризици представљају 

индиректну претњу за испоруку безбедне воде за пиће. Међутим, треба покушати 

контролисати их и редуковати на прихватљив ниво.  Контрола ризика подразумева одабир 

и примену опција за смањење ризика ради очувања интегритета система водоснабдевања. 

С обзиром на значајну улогу добављача воде за пиће у заштити јавног здравља, требало би 

дати предност мерама контроле које нуде висок степен сигурности процеса и стабилности 

рада за контролу ризика који би иначе имали тешке последице по јавно здравље. 

Идентификација потенцијалних мера за контролу ризика треба да следи одређивање 

приоритета међу утврђеним ризицима, док би избор одговарајућих мера требало да се 

заснива на стандардним спецификацијама или процедурама које добављач воде може да 

подржи. Примењене мере контроле ризика могу бити превентивне или реактивне за 

ублажавање ризика. У случајевима када ниједна мера контроле ризика није изводљива или 

кључне мере контроле не успевају, управљање кризама би требало да постоји као коначна 

контролна мера, како би се обезбедио ефикасан одговор и опоравак од такве ситуације. 

Валидација се даље бави активним прибављањем доказа да су постојеће или нове мере 

погодне за контролу одређеног ризика. Када се валидација заврши, треба размотрити 

одређивање приоритета ризика како би били сигурни да раније претпоставке о 

ефикасности мера за контролу ризика треба да остану на снази. Веома је важно вршити 

оперативни надзор над мерама контроле ризика. Одабрани поступци треба да буду што 

лакши за надгледање. Корективне мере треба предузети што је пре могуће и када 

оперативни надзор мера за контролу ризика укаже на неприхватљиво одступање од 

унапред дефинисаних номиналних услова. Ако је могуће, корективне мере треба унапред 

дефинисати и документовати.  

Верификација доказује да примењени приступ управљању ризицима правилно 

функционише како би се осигурао интегритет система за водоснабдевање, а тиме и 

континуирана испорука хигијенски безбедне воде за пиће. Да би се потврдила усклађеност 

са циљевима, квалитет воде за пиће треба анализирати у складу са регулаторним 

одредбама. Верификација такође треба да укључује ревизију да ли је управљање ризиком 

добављача воде за пиће потпуно, адекватно и веродостојно и да ли инсталиране мере 

контроле ризика обезбеђују интегритет система за снабдевање водом за пиће. Све ове 

кораке је неопходно документовати, како би они који спроводе управљање ризиком имали 

приступ одговарајућим смерницама и како би све одлуке које су донете биле 
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транспарентне. На крају, треба вршити ревизију, односно преглед целог поступка, како би 

се осигурала његова трајна учинковитост.  

3. ИСКУСТВА У ПРАКСИ 

Уједињене Нације спровеле су студију случаја о националној примени Плана за 

безбедно водоснабдевање у Италији. Циљ студије био је да се прикаже на који начин се 

међународни стандард ЕN 15975-2 може користи као помоћ при развоју Плана за безбедно 

водоснабдевање, како би се побољшала сама превенција, као и одговор на питање 

квалитета и квантитета воде. Национално усвајање Плана за безбедно водоснабдевање 

представља основни алат за постизање неколико циљева одрживог развоја. Доступност 

водних ресурса одговарајућег квалитета је сложено питање условљено сталним 

климатским променама и постиндустријским развојем у Италији. Упркос општој 

усклађености перформанси водоснабдевања са правилима ЕУ, у лето 2017. године, шест 

од двадесет региона прогласило је ванредно стање због несташице воде за пиће и 

здравствених проблема који су били повезани са квалитетом воде у различитим регионима 

Италије [12]. Како би се изборила са овим сценаријем, Италија је ојачала и интегрисала 

стратешка решења у сектору вода, укључујући и обавезну примену Планова за безбедно 

водоснабдевање. Актуелна италијанска политика о примени Планова за безбедно 

водоснабдевање започета је 2014. године, када су објављене прве смернице за примену 

Плана за безбедно водоснабдевање. Уредбом Министарства која је усвојена 14. јуна 2017. 

године, уведена је примена Планова за безбедно водоснабдевање који су засновани на 

општим принципима у складу са међународним стандардима као што је ЕN 15975-2 и 

посебно на Националним смерницама за имплементацију Планова за безбедно 

водоснабдевање. Имплементација Планова за безбедно водоснабдевање обавезна је за 

добављаче воде кроз седмогодишњи регулаторни поступак. Прва фаза, која је већ 

започета, фокусирана је на обуку и дефинисање процедура за примену и одобравање 

Планова за безбедно водоснабдевање. Друга фаза односи се на пријаву и само одобравање 

Планова регионалним и националним властима. До сада је развој Планова за безбедно 

водоснабдевање у Италији био добровољан избор добављача воде. Различита 

експериментална примена на националној територији показала је учинковитост Планова 

за безбедно водоснабдевање као најбољег ефикасног алата који осигурава безбедност и 

дистрибуцију чисте воде за пиће, као и боље управљање сливом и снабдевањем водом. 

Резултати обавезне примене Планова се огледају кроз [12]: виши ниво здравствене 

заштите, односно спречавање загађења воде, повећање потрошње воде из водоводног 

система од стране потрошача због повећаног нивоа сигурности; ефикасност 

прилагођавања климатским променама утиче на доступност, квалитет водних ресурса и 

снабдевање захваљујући јачању отпорности водних система на екстремне временске 

догађаје као што су суше и поплаве; побољшање дугорочног приступа води из водоводног 

система због рационализације ресурса и интервенција вођених резултатима процене 

ризика. 

4. ЗАКЉУЧАК 

Искуства у примени Планова за безбедно водоснабдевање указују да треба 

систематизовати и интегрисати постојеће праксе, искуства, поступке, јер је већина 

функционалних елемената Планова за безбедно водоснабдевање већ успостављена у 

уређеним системима јавног водоснабдевања. Поред тога, План за безбедно 

водоснабдевање мора бити специфичан, односно оптимизован за сваки појединачни 

систем јавног водоснабдевања да би био ефикасан, односно да би одговарао ризицима. 
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