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Управљање једним од најважнијих комуналних 
система у Београду велика је одговорност и обавеза. 
Надам се да ћу у мандату директора који ми је поверен  
оправдати очекивања грађана Београда, запослених у 
БВК и Скупштине града Београда. 

Годину која је за нама оценио бих као успешну. 
Финансијско пословање Предузећа је било изнад 
очекиваног, захваљујући доброј контроли коју смо 
спроводили, од саме припреме програма пословања 
до реализације и покретања јавних набавки. 
Планирамо да и наредне године наставимо са овим 
трендом. Захваљујем вам на ангажовању и честитам на 
постигнутим резултатима. 

Хтео бих да вас обавестим да је предлог нове 
систематизације недавно завршен. Сада нам предстоји 
усагалашавање са представницима синдиката, а на 
крају и са нашим Оснивачем. Став Предузећа је да 
нема вишка запослених, већ да запослени нису у свим 
организационим јединицама распоређени на основу 
потреба посла. Један од циљева систематизације је и 
правилно вредновање рада и радних места.

Од свих вас у наредном периоду очекујем 

максимално ангажовање у оквиру ваших радних 
задужења и одговорности. С обзиром на то да улазимо 
у нови инвестициони циклус, за све нас ће бити више 
посла и ангажовања у 2017, али и наредних година. 
Такође очекујем да онда када за то постоје могућности, 
понудите и нека нова решења и предлоге, како би 
посао који заједно радимо стално побољшавали и 
унапређивали. Само тада ће и наш главни послодавац, 
а то су грађани Београда, бити задовољни послом који 
обављамо.

У 2017. годину улазим са жељом да се свако од 
запослених у Београдском водоводу и канализацији 
осећа као директор на свом радном месту, са свим 
обавезама и одговорностима, али и могућностима за 
професионални успех и напредак.

Свима вама, као и вашим породицама, желим 
срећну 2017. годину.

Добро здравље, радост и испуњење жеља део 
су честитке за све вас на производним погонима, на 
терену у рововима, у лабораторијама, центрима за рад 
са странкама, возачима, оператерима...

директора
Драган  Ђорђевић
Директор ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Поштоване колегинице и колеге,

Tри нова 
извршнA директора

Економиста по струци, вeћину 
рaднoг вeкa провео је рaдећи у спoљнoj 
тргoвини. Пoслeдњих сeдaм гoдинa 
aнгaжoвaн је у jaвнo - кoмунaлнoм 
систeму Бeoгрaдa. За њега је прeлaзaк 
у вeлики систeм JКП БВК вeликa чaст и 
oбaвeзa. Oд aвгустa 2016. вoди Сектор 
прaвних пoслoвa и Сектор нaбaвкe. 
Пoрeд рeдoвних aктивнoсти, aкцeнaт 

у његовом рaду у нaрeднoм пeриoду 
бићe на рeoргaнизaциjи мaгaцинскoг 
пoслoвaњa. Поред тога планира 
се и увoђeњe нoвoг пoслoвнo 
- инфoрмaциoнoг систeмa у 
Сeктoру нaбaвки и мaгaциoнскoг 
пoслoвaњa, кao и учeшћe у 
успoстaвљaњу финaнсиjскoг 
упрaвљaњa и кoнтрoлe.

ИзВршнИ ДИреКтОр за праВне пОСлОВе И пОСлОВе набаВКе

Младен Витас

У Предузећу је од самог почетка свог 
радног стажа, од 1998. године. Као млади 
инжењер, прве две године радио је у 
машинском одржавању на Погону Беле 
воде. Потом је прешао на Погон Бежанија 
на годину дана, да би 2001. дошао на 
Баново брдо, где је био шеф Погона 
целу деценију. На Макиш прелази 2011. 

као заменик директора Сектора 
за производњу воде и на овој 

позицији је радио све до 2016. 
године.

Јанковић за наредну 2017. 
најављује повећање удела 

прераде подземне воде 
у укупној производњи, 

утискивањем и 
ревитализацијом дренова 

на Рени бунарима, што је 
започето 2016. године. До 

сада је више него дупло 

повећана издашност на Рени 1 и Рени 8М. 
Он најављује и реконструкцију линије 
Језеро и завршетак уградње система за 
дозирање угљен диоксида на ПП Макиш. 
У Сектору дистрибуције воде за 2017. 
годину Планом пословања предвиђена је 
реконструкција 70km водоводне мреже, 
односно планираних два посто укупне 
дужине цевовода на годишњем нивоу. 
Ове године започето је и обнављање и 
подмлађивање дотрајалог возног парка, 
а са тим планом се наставља и у наредној 
години. На овај начин биће повећана 
ефикасност свих мобилних екипа на 
терену. Приоритетни циљ је да се у 2017. 
години, заједничким ангажовањем свих 
сектора у Водоводном систему, обезбеди 
уредна производња и дистрибуција 
довољне количине воде прописаног 
квалитета за све грађане Београда. 

ПаВле ЈанкоВић ИзВршнИ ДИреКтОр за ВОДОВОДнИ СИСтем

Од 1995. године радио је у ГСП-у, Градској чистоћи и 
Јавном осветљењу, где је стекао знање и искуство за рад 
у комуналним системима. Истиче да му је задовољство 
што му је пружена прилика да досадашњу праксу 
искористи радећи у једном од највећих и најзначајнијих 
система у Београду у - ЈКП БВК.

У области безбедности Лазаревић за 
2017. најављује почетак уградње видео 
опреме на преко 20 локација и објеката 
БВК. Поред тога, Програмом пословања 
предвиђена је набавка техничке заштите, 
као и набавка опреме и софтвера за 
хронологију радног времена, као и 
алармних централа. Тада ће физичко-
техничким обезбеђењем бити покривен 
већи део Предузећа.

Недавно је усвојен и усаглашен 
План одбране ЈКП БВК са ресорним 

Министарством одбране, чиме смо постали 
прво предузеће које је завршило један 
овако важан сегмент у Сектору безбедности. 
У оквиру управљања системима 
менаџмента, посебан фокус биће на 
заштити животне средине. Лазаревић 

најављује набавку опреме за прикупљање и 
збрињавање опасних отпадних хемикалија 

из лабораторија, као и опреме за 
прикупљање отпадних вода 

из ПП Бежанија. У плану 
је и изградња складишта 
секундарних сировина 

на Белим водама, 
као и покретање 
пројеката за одвођење 
отпадних вода и муља 
на производним 

погонима.

ИзВршнИ ДИреКтОр за пОСлОВе безбеДнОСтИ 
И СИСтема упраВљања КВалИтетОм

синиша лазареВић

рЕЧ
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Одлуком већине одборника 
Скупштине града, на последњој 
седници, за генералног директора ЈКП 
„Водовод и канализација” именован 
је Драган Ђорђевић, досадашњи 
в. д. директора овог предузећа. У 
односу на четири кандидата која су 
се на јавном конкурсу пријавила за 
функцију,Ђорђевић је био најбоље 
рангиран. У наредном периоду 
очекује га велики посао јер је план 
градске власти да за десет година сви 
Београђани пију воду са чесме.

    шта се планира за наредну 
годину, када је реч о изградњи 
нове водоводне мреже, замени 
постојеће, изградњи погона за 
пречишћавање отпадних вода? 

ДраГан ЂОрЂеВИћ: У плану је 
санација 70 километара водоводне 
мреже у вредности од 1,7 милијарди 

динара. Очекују нас, између осталог, 
радови у Светозара Марковића 
(Врачар), Призренској (Стари град), 
Тодора Дукина (Вождовац), Мите 
Ружића (Звездара), Вуковој и др 
Милоша Радојчића (Земун)... Тај посао 
радићемо ми и то из сопствених 
средстава. Да би се започела изградња 
постројење за пречишћавање 
отпадних вода, потребно је поставити 
делове канализационог система  за 
довод отпадних вода до планираног 
постројења. Потребна средства за 
изградњу овако функционалног 
система су велика. Реч је о 280 милиона 
евра. У току су договори Града, нашег 
предузећа и Дирекције за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда око 
проналажења најбоље кредитне 
линије. Истовремено се ради планска 
документација неопходна за израду 
пројектне документације.

    Да ли неке од пројеката можете 
посебно да издвојите ?

Д.Ђ: Санација цевовода пречника 
1.200 мм на деоници Макиш - 
Младеновац у зони Петлово брдо 
- Обилазница у вредности од 90 
милиона динара. У овом тренутку он 
је у функцији од резервоара Петлово 
Брдо до Подавалске улице у Реснику, 
али је пројектован за снабдевање 
водом насеља од Београда до 
Младеновца, односно за сва насеља 
дуж трасе регионалног система. С 
обзиром на то да се следеће године 
планира прикључење насеља 
Калуђерица и привредне зоне дуж 
аутопута (зона око Бубањ потока) 
на овај цевовод, његова санација 
ће обезбедити потпуну сигурност у 
снабдевању водом на овом делу 
водоводног система.

драган ЂорЂевић 
директор јкп „београдски водовод и канализација”ИнТЕрВЈУ

ДрУгИ ПИшУ

београд пије 
најбољу воду

    Колика су дуговања грађана 
и предузећа вашој фирми на 
годишњем нивоу и на који 
начин излазите на крај са 
неплатишама? у којим деловима 
града имате највише проблема 
ове врсте ?

Д.Ђ: Потраживања нашег 
предузећа од потрошача већа су 
1,6 милијарди динара, од чега нам 
домаћинства дугују око 270 милиона 
динара, а привреда милијарду и 345 
милиона динара. Свим дужницима 
који имају више од два неплаћена 
рачуна шаљемо опомене у којима је 
назначено у ком року имају обавезу 
да измире своја дуговања. За оне који 
се оглуше о опомене предвиђена је 
принудна наплата искључењем из 
система водоснабдевања или давањем 
предлога за утужење.  Највише 
проблема ове врсте имамо у рубним 
деловима града, односно у деловима 
где је урбанизација највећа.

    планирано је да у наредних 
десет година сви београђани 
добију воду, шта је све урађено 
ове године, на којим општинама 
и колико је средства утрошено?

Д.Ђ: Ове године смо утрошили 182 
милиона динара сопствених средстава 
за реконструкцију и изградњу 15 
километра мреже на Чукарици, у 
Сурчину и Раковици. Обновили смо 
и водоводне цеви у Љутице Богдана, 
Тршћанској и неколико улица у 
насељима Лештане, Сремчица и 
Барајево. Мрежа је проширена за 
више од 50 километара у Лазаревцу 
– у насељима Врбовно и Степојевац, 
а изградња се наставља и следеће 
године. Тренутна дужина цевовода 
чисте пијаће воде је 3.599 километара, а 
сирове 129.

    београд је један од малобројних 
градова у европи чији житељи 
пију здраву и чисту воду, али 
и престоница у којој је сваке 
године све већи број становника. 
Да ли постојећа постројења 

макиш 1 и макиш 2 могу да 
издрже нарастајући број 
популације?

Д.Ђ: Фабрика воде у Макишу 
састоји се од три производна погона 
(Макиш 1 и 2 и Језеро) и црпне станице 
која транспортује чисту воду ка 
резервоарима. Тренутни капацитет 
износи 3.200 литара у секунди, што 
апсолутно задовољава потребе око 
два милиона становника. Када се, у 
наредне три године, реконструишу 
Језеро и Макиш 1 и изгради потисни 
цевовод сирове воде, капацитет 
производње воде ће порасти на 5.000 
литара у секунди. Таква производња 
ће омогућити не само вишедеценијску 
сигурност у снабдевању града питком 
водом, већ и могућност да „Београдски 
водовод” прерасте у регионални 
водовод.    

Одговорно тврдим да је вода коју 
пију Београђани проверено доброг 
квалитета и задовољава све услове 
Правилника о хигијенској исправности 
воде за пиће, који је усаглашен 
са директивама Европске Уније и 
препорукама Светске здравствене 
организације.

На сличан начин као и Београд, 
водом се снабдевају и два велика града 
дунавског слива – Будимпешта и Беч, 
у којима се, вода пије директно са 
славине.   

    Колика је цена воде у београду, 
а колика у неким европским 
метрополама ?

Д.Ђ: Цена једног кубика воде за 
домаћинства је 56,63 динара. То значи 
да литар „чесмоваче” кошта пет пара. 
Заједно са услугом одвођења отпадних 
вода, цена кубног метра воде је 79,52 

динара. У односу на остале градове 
у Србији, цена воде у Београду је 
упросечена. У Суботици, Панчеву и 
Лозници, кубни метар воде (заједно 
са канализацијом) кошта више од 100 
динара, а таква је ситуација и у још 
седам општина у Србији. У односу на 
велике градове у региону (Љубљана 
1 евро, Загреб 2 евра), а посебно 
у односу на градове у економски 
развијеном делу Европе (и до 4 евра), 
цена воде у Београду је вишеструко 
мања. 

    Колико је београд покривен 
канализационим системом? Где 
има највише проблема и колико 
средства је потребно да се ово 
горуће питање реши ? 

Д.Ђ: Око 70 одсто града покривено 
је канализационим системом. Овај 
систем углавном немају насеља на 
ободу града, као што су Крњача, 
делови Борче, Овча, Калуђерица, 
Мали и Велики Мокри Луг, делови 
Кумодража, Бањице и Јајинаца, Алтина, 
делови Батајнице, Плавих хоризоната, 
Сурчина и Остружнице. У наредној 
години имамо у плану да започнемо 
један озбиљан програм обнављања 
и реконструкције постојећег 
канализационог система, јер су неки 
његови делови изграђени пре више од 
100 година. 

Велики проблем представља 
изливање канализације у Саву и Дунав, 
због чега је неопходно да се изграде 
постројења за пречишћавање отпадних 
вода, као и системи главних колектора 
и црпних станица, којима ће се отпадне 
воде прикупљати и усмеравати ка овим 
постројењима. Планира се изградња 
четири постројења за пречишћавање 
отпадних вода и то у Великом Селу, 
Батајници, Крњачи и Остружници. 

Град Београд је ангажовао 
консултантско тело Светске банке 
„IFC” (Internacional Finance Corpora-
tion), којe има задатак да предложи 
најбољи модел за обезбеђивање 
ових инвестиција, а јавно-приватно 
партнерство је једно од могућих 
решења.

n  У 2017.  „ВОДОВОД” ОЧЕКУЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА 70 КИлОметара ВОДОВОДНЕ 
МРЕжЕ n  ДОтрајале цеВИ И ДИВљИ прИКључцИ ГЛАВНИ УЗРОК ГУБИТКА 
ДРАГОЦЕНЕ ТЕЧНОСТИ n  ДУГ ГРАЂАНА И ПРИВРЕДЕ ВИШЕ ОД 1,6 мИлИјарДИ 

ДИнара И АКО ЈЕ  ЛИТАР ЧЕСМОВАЧЕ ПЕТ ПАРА

тренутна ДужИна 
цеВОВОДа СИрОВе ВОДе је 
129 КИлОметара, а чИСте 

пИјаће ВОДе 3.599. 
КаДа бИ Се СВе беОГраДСКе 

цеВИ „ИСпружИле” нашу 
ВОДу бИ мОГлИ Да пИју И 

жИтељИ КаИра

члaнoви нoвoг нaдзoрнoг oдбoрa JКп бВК: бoгдaн Влaхoвић (члан), 
Свeтoзaр Вeсeлинoвић (прeдсeдник), Сaшa рaдojичић (члан) сa дирeктoрoм Дрaганом Ђорђевићем; 
у другом плану су представници синдиката милан панић и мирослав тоцкић

Градски 
менаџер 
Горан Весић 
и директор 
Драган 
Ђорђевић



У ЈКП „Београдски водовод и 
канализација“, као великом техничком 
систему и једном од најважнијих у оквиру 
комуналних делатности, озбиљно је 
схваћена обавеза примене Закона о 
приватном обезбеђењу, донетог крајем 
2013. године. Овај Закон обухвата све 
службе обезбеђења, које не функционишу 
у оквиру система војске и полиције, а 
организују активости самозаштите за 
сопствене потребе. Поред Предузећа, 
лиценцу за обављање послова обезбеђења 
морају да добију и сви запослени у оквиру 
ове делатности. Последњи рок за примену 
Закона је 1. јануар 2017. године.

Сви запослени у Служби обезбеђења 
БВК су и пре предвиђеног рока прошли 
обуку, полагања и добили предвиђене 
лиценце. Поред запослених, лиценцу 
за послове приватног обезбеђења 
(самозаштите) имаће и директор Сектора 
безбедости, као и само Предузеће. До 
децембра 2016. године Београдски водовод 

и канализација је једино предузеће које 
је у потпуности испунило све обавезе на 
основу Закона о приватном обезбеђењу, 
нерачунајући фирме којима је обезбеђење 
основна делатност.   

Један од радника Службе обезбеђења 
који су добили Лиценцу за вршење 
специјалистичких послова службеника 
обезбеђења, са оружјем, је оператер 
Контролно -оперативног центра Богдан 
Игњатовић, који седам година ради у БВК. 
Његов посао су пријем и дистрибуција 
података, контрола података и 
информација о стању безбедности на 
објектима ЈКП БВК. Богдан наглашава 
да су обуке биле изузетно озбиљне и 
захтевне. Радили су са професорима са 
Полицијске академије и професионално 
обученим кадром, а обука је 
подразумевала још и противпожарну 
заштиту и указивање прве помоћи. 
Колегиница Ружицa Jeврeмoвић ради 
на пословима службеника обезбеђења 
за пријем странака у пословној згради 
у Делиградској улици. У БВК ради 36 
година, а у Служби обезбеђења 13 година. 
Ружица је положила испит за Лиценцу за 
вршење основних послова службеника 

обезбеђења, без оружја. Каже да су обука 
и полагања за лиценцу били напорни, али 
да се труд на крају исплатио.

У Србији данас око 55 хиљада људи 
ради на пословима приватног обезбеђења, 
а до сада је само 10 хиљада безбедњака, 
међу којима су и наши запослени, добило 
лиценцу. Обука за лиценцу је трајала 17 
дана, потом су сви полагали теоријски део 
испита и борилачке вештине. Након тога 

је уследила двомесечна контрола МУП-а. 
Све укупно ова процедура је трајала пет 
месеци, а лиценца се издаје на пет година. 
Директор Сектора безбедности БВК Иван 
Ћорић и руководилац Службе обезбеђења 
Слободан Пирушић обуку су организовали 
у периоду од марта до јуна 2016. године, 
како би све неопходне провере и издавање 
лиценци било обављено пре предвиђеног 
крајњег рока. 
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Погон за превентивно одржавање 
и изградњу водоводне мреже припада 
Сектору дистрибуције воде и најчешће 
обавља превентивне радове на замени 
затварача. Поред тога израђује и 
специфичне фазонске комаде, односно 
прилагођава фазонске комаде који 
одговарају старој мрежи, а нема их данас 
у производњи. Раде и на одржавању 
челичних цевовода, пречника од 500mm. 
Често су испомоћ рејонима, зато што у 
својим редовима имају мајсторе браваре за 
сечење цевовода, а раде и на различитим 
врстама дефеката. Они одржавају дуктилне 
цевоводе преко 300mm пречника, као и 
спољну мрежу на црпним станицама.

Део Погона, који се налази на Звездари, 
посетили смо поводом доласка новог 
возила на „Пионир“. Сада ће бити потпуно 
мобилни, брзо ће стизати до свих локација, 
а биће и боље опремљени средствима за 
рад на терену. Јован Трајковски, самостални 
инжењер, који је на челу овог Погона, са 
осмехом на лицу представља појачање, 
коме се екипа са Звездаре обрадовала: 
„Недавно нам је стигла нова ауторадионица 
на Северни булевар. Ово специјално 
возило са погоном на сва четири точка, 
опремљено је многобројним алатима, 
потребним за специфичне радове, које 
обављамо на терену. Од сада за нас више 
неће бити неприступачних локација. Поред 
овог возила добили смо и нови комби за 
превоз радника и алата.“

Ауторадионица је опремљена 
агрегатом велике снаге, као и свим 
пратећим средствима: потапајућим 
пумпама, специјализованим алатима за 
монтажу и демонтажу затварача, као и 
алатом за хитне интервенције и дефекте 
на водоводној мрежи. Трајковски даље 
објашњава: „Возило опслужују возач и два 
помоћна радника за манипулацију са већим 

теретима, пре свега пумпама. Може да 
буде у погону 24 сата, што нам омогућава 
непрекидан рад и брже завршавање 
послова.“ У плану је набавка још четири 
ауторадионице, једна за Погон сирове воде 
и три за екипе превентивних радова.

Комби, који су добили поред 
ауторадионице, служи за излазак на 
мање интервенције. Може да превезе до 
шесторо људи, али и потребан алат. Има 
најсавременију навигацију и климатизацију, 
тако да радници у њему могу да направе 
паузу у свим условима рада, на великим 

хладноћама, али и онда када је превише 
вруће.

„Ауторадионица, која је стигла, 
намењена је за екипу која је стационирана 
на Звездари, на Северном булевару. Имамо 
и екипе на Белим водама, Душановцу и 
у Земуну, укупно четири. Остале екипе, 
осим Звездаре, тренутно нису опремљене 
оваквим возилима. Постоје комплетни 
тимови, само им недостају опрема и возила. 
Надамо се да ће бити довољно средстава 
да у наредном периоду и остале екипе 
добију оваква возила“ објашњава Јован 
Трајковски. 

Трајковски од радова у 2016. години 
истиче: „У протеклом периоду, поправљали 
смо дефект на бетонском цевоводу 
пречника 1200mm на Петловом брду, 
радили смо замену два затварача пречника  
600mm на Бежанији и замену девет 
затварача на две локације у Миријеву, на 
цевоводу који напаја насеља: Миријево, 
Сланце, Велико село и Вишњицу.“ 
Задовољан обављеним пословима, али 
и доласком нове ауторадионице у Погон 
Јован поручује: „Ништа нас више не може 
зауставити“.

нас ништа не може да заустави

пакт против поплава

је уследила двомесечна контрола МУП-а. 
Све укупно ова процедура је трајала пет 
месеци, а лиценца се издаје на пет година. 
Директор Сектора безбедности БВК Иван 
Ћорић и руководилац Службе обезбеђења 
Слободан Пирушић обуку су организовали 
у периоду од марта до јуна 2016. године, 
како би све неопходне провере и издавање 
лиценци било обављено пре предвиђеног 

први смо као предузеће добили   лиценце за самозаштиту
Лиценце у бројевима

68  РАДНИКА ЈЕ ДОБИЛО 
ЛИЦЕНЦУ ЗА ВРШЕЊЕ 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ПОСЛОВА 
СЛУжБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА (СА 
ОРУжЈЕМ), 

  5  РАДНИКА ЈЕ ДОБИЛО ЛИЦЕНЦЕ 
ЗА ВРШЕЊЕ ОСНОВНИХ 
ПОСЛОВА СЛУжБЕНИКА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА (БЕЗ ОРУжЈА), 

  4 РАДНИКА ЈЕ ДОБИЛО ЛИЦЕНЦЕ 
ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА 
МОНТАжЕ, ПУШТАЊА У РАД 
И ОДРжАВАЊА СИСТЕМА 
ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ И ОБУКЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ.

Београд је у октобру 2016. године био домаћин међународног 
пројекта „EUrban Water Aid 2016“ у организацији Националног 
директората за ванредне ситуације при МУП Мађарске. Циљ 
пројекта је ојачавање међународне сарадње у региону у 
ванредним ситуацијама изазваним поплавама - усклађивањем 
процедура, ефикасним управљањем ресурсима и унапређењем 
комуникације између сектора за ванредне ситуације и водног 
сектора. Финансијер целог пројекта је Европска комисија. На „ЕUWA 
2016“ су поред организатора, као носиоца пројекта, учествовали и 
Водовод Будимпешта, МУП Словачке, Државна управа за заштиту 
и спашавање Хрватске и ЈКП БВК. Приликом сусрета у Београду 
одржан је  и иницијални састанак групе за планирање вежбе, која 
ће бити одржана на пролеће 2017. године у Мађарској на реци 
Тиси. Тада ће бити симулирана поплава, 
а у вежби ће учествовати представници 
свих земаља обухваћених овим 
пројектом.

У новембру 2016. године, у 
Мађарској, одржана је симулација 
планиране вежбе, која је била 
ограничена на активности у Штабу 
за ванредне ситуације. Сандра 
Кузмановић, Ана Поповић, Војин 
Поповић и Сања Самарџић из Службе 
развоја били су екипа БВК на овој 
вежби, која је одржана у мањем 
граду Нирегихаза, близу границе са 

Украјином. Симулација је претпостављала пуцање насипа на 
Тиси и изливање језера, на којем се налази насеље. Прво су 
проверавали како функционише механизам цивилне заштите, 
који је повезан преко центра у Бриселу. По плану, у случају 
поплаве „ERCC“ центар у Бриселу шаље позив свим земљама у 
региону, а свака земља шаље одговор, у коме нуди конкретну 
помоћ (пумпе, тимове, чамце...). Наша земља је приликом ове 
симулације фиктивно понудила тим са три спасилачка чамца 
и мобилно постројење за производњу воде. Направљен је 
комплетан сценарио са приоритетима за спашавање, а сви су 
се налазили у Штабу за координацију акција, распоређивање 
волонтера и спасилачких тимова. Постројење које би послала 
наша земља, требало би да остане у овом насељу, све док се не 

нормализује њихова производња на 
постројењу. Приликом симулације, 
Војин је био евалуатор, Сандра 
тим лидер, Ана контролор и Сања 
оперативни менаџер вежбе. У вежби 
су учествовали Мађари, као домаћини, 
наш тим из БВК, Словаци и Хрвати.  

За април 2017. године планирана 
је права вежба, са симулацијом 
реалне ситуације на терену. 
Планирано је да екипа БВК, приликом 
вежбе у априлу, буде распоређена на 
мобилном постројењу за производњу 
воде.

јован 
трајковски 

и Драгослав Вујић 
са екипом на пиониру

замена 
затварача 

у миријеву

ружица 
јевремовић

богдан Игњатовић

n  ЦИЉ ПРОЈЕКТА ЈЕ ОЈАЧАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ У РЕГИОНУ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА



производња 
воде уредна 
и квалитетна

зоран цветковић 
нови директор сектора за производњу водеИнТЕрВЈУ

планОВИ за 2017. ГОДИну
n   пОчетаК реКОнСтруКцИје лИнИје језерО на пп маКИш
n   заВршетаК раДОВа на уГраДњИ СИСтема за ДОзИрање уГљен 

ДИОКСИДа на пп маКИш
n   замена ИСпуне пешчанИх фИлтера на ВИше прОИзВОДнИх пОГОна
n   замена ИСпуне на 5 Гау фИлтера на пп маКИш
n   реВИталИзацИја ДренОВа на 8 ренИ бунара
n   утИСКИВање ДренОВа на 2 ренИ бунара
n   реКОнСтруКцИја црпнО-КОмпреСОрСКе СтанИце на пп беле ВОДе
n   ГраЂеВИнСКа СанацИја јеДне пОГОнСКе лабОратОрИје
n   унапреЂење технОлОшКОГ пОСтупКа на пОГОнИма 

за прераДу пОДземне И пОВршИнСКе ВОДе

извршена је редовна дезинфекција 20 
бунара.

    шта је све још урађено у Сектору, 
што би могло значајно да утиче 
на побољшање производње воде 
током 2017. године?

Сектор производње воде редовно 
врши испитивања филтерских испуна 
током којих се прати  квалитет испуне 
и висина слоја. Поред регенерације 
и замене филтерске испуне на 
филтерима са гранулисаним активним 
угљем (ГАУ), врши се допуна и замена 
филтерске испуне на пешчаним 
филтерима. Ове године допуњено је 
девет пешчаних филтера на Макишу, 
а на Бежанији је замењена испуна 
на 10 пешчаних филтера. Порет тога, 
на погону Бежанија су уграђена три 
фреквентна регулатора снаге  од по 
400 kW сваки. За потребе процеса 
на погону Макиш уграђен је нови 
деструктор озона. На погону Винча 
завршавамо постављање новог 
усисног цевовода, који ће обезбедити 
сигурно снабдевање овог погона 
сировом водом за прераду. 

    на који начин функционише први 
ниво провере квалитета воде 
у погонским лабораторијама 
београдског водовода?

У погонским лабораторијама 
квалитет воде проверавамо 24 сата 
дневно и то почев од контроле сирове 
воде, па по фазама процеса прераде, 
све до провере и завршне фазе - 
воде за пиће. На погону Макиш се 

дневно уради  834 редовне анализе 
физичко-хемијских параметара, на 
Бановом брду 753, на Белим водама 
564, на Бежанији 554 и у Винчи 278. 
Поред тога урадимо још и око 17.000 
биолошких анализа годишње, као 
и приближно 100.000 ванредних 
анализа. На годишњем нивоу то даје 
број од преко милион анализа. У 
циљу побољшања услова лабораната, 
грађевински смо санирали три 
погонске лабораторије на Макишу, 
Белим водама и Винчи, у оквиру којих 
ћемо заменити и лабораторијски 
намештај.

    Каква је ситуација сада, током 
зимског периода? 

Пре почетка зимског периода 
предузели смо све припремне радове. 
Обезбедили смо потребан материјал 
на Погону, као и хемикалије, а 
проверили смо и комплетну опрему. 
Овај део године користимо за радове, 
које нисмо у могућности да изводимо 
у периоду појачане потрошње воде. 

    Како видите Сектор производње 
воде данас? 

Сви планови Сектора производње 
воде усклађени су са нашом визијом 
сталног унапређивања система, 
применом нових технолошких 
решења, стручним усавршавањем 
запослених, штедње енергије, 
заштитом животне средине, а све у 
служби континуиране прераде сирове, 
површинске и подземне, воде у 
квалитетну и исправну воду за пиће.

На производном погону 
Макиш разговарали смо са новим 
директором Сектора за производњу 
воде Зораном Цветковићем. Он је 
претходно прешао пут од инжењера 
до руководиоца Производног погона 
Макиш, где је радио од 2009. до 2016. 
године. Поред Макиша радио је и на 
погону Бежанија. Добро познавање 
и управљање највећим производним 
погоном Београдског водовода 
кандидовало га је за најодговорнију 
функцију у производњи. Од сада 
ће поред Макиша, бринути и о 
производним погонима Бежанија, 
Баново брдо, Беле воде и Винча. 
Цветковића је на месту руководиоца 
Производног погона Макиш наследио 
колега Срђан Ћалдовић. 

    Како је протекло лето 2016. 
године? Да ли смо успевали да 
произведемо довољне количине 
воде и у периодима повећане 
потрошње?

Планиране припреме за лето 2016. 
године су благовремено обављене, 
тако да су производња и дистрибуција 
воде функционисале у континуитету и 
уредно, како у погледу количина тако 
и у погледу квалитета произведене и 
испоручене воде. 

    Какав је данас однос у преради 
површинске и подземне 
воде и како ће се он убудуће 
комбиновати?

Највише прерађене воде 
испоручили су производни погони за 
прераду површинске воде, посебно 
ПП Макиш са новим линијама Ц и Д 
на Макишу 2. У наредном периоду, 
успостављањем равнотеже између 
површинске и подземне воде, 
растеретиле би се производне линије 
за прераду површинске воде. Циљ 
нам је да њихов међусобни однос 
буде 50 према 50, што за сада није 
случај. Тренутно више прерађујемо 
површинску воду. Зато нам је 
приоритет ревитализација подземног 
изворишта, како би се остварила 
равнотежа.

    Како оцењујете досадашњи 
учинак нове фабрике воде 
макиш 2 у оквиру производног 
комплекса макиш?

Пуштањем у рад линија Ц и 
Д постројења Макиш 2 дошло је 
до растерећења производних 
линија на постројењима Макиш 1 и 
Језеро, као и до растерећења Рени 
бунара. Олакшано је одржавање 
технолошких линија, јер њихово 
заустављање нема великог утицаја 
на количину дистрибуиране воде. 
Значај постројења Макиш 2 је и у 
томе што сада имамо могућности 
за несметану реконструкцију прво 
производне линије Језеро, а затим и 
реконструкцију постројења Макиш 1. 

    на који начин планирате да 
повећате прераду подземних 
вода? Да ли је нешто већ урађено 
у протеклом периоду и какви су 
резултати?

Као део стратегије ревитализације 
подземног изворишта ове године 
регенерисано је  пет Рени бунара, 
а ускоро завршавамо регенерацију 
на РБ 30. Поред тога регенерисана 
су и три цеваста бунара у Макишком 
пољу. На РБ 1 и РБ 8М, извршена је 
реконструкција  и утискивање нових 
дренова. Пример Рени бунара 1 
показује ефекте ревитализације: пре 
утискивања нових дренова издашност 
бунара је била 41l/s, а од девет 
дренова у функцији је било шест,  
укупне дужине 169m. Утискивањем 
нових пет дренова издашност је 
повећана на 90l/s. Крајем 2016. 
године имаћемо четири Рени бунара 
са утиснутим или ревитализованим 
дреновима. Осим тога током године 

Сања пековић, 
зоран цветковић 

и Срђан ћалдовић 
испред макиша 2

јасмина Имери и  
Сузана тадић мирковић 
у погонској лабораторији 
на пп макиш

биолог жељка Кнежевић 
у  лабораторији 
на пп макиш
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Стевица Николић, водоводски „Мика Хакинен“, сазнао је да 
иде у Финску као замена, уместо колеге који је сломио руку. 
На такмичење је отишао са терена, из рова, а кући се вратио 
са златом и пехаром. Фалило му је мало поена па да постигне 
најбољи резултат у свим категоријама.

Прво место и златну медаљу у вожњи комбија у појединачној 
конкуренцији освојио је Стевица Николић, који у БВК ради већ 
10 година. Друго место екипно и сребрну медаљу у вожњи Б 
категорије освојио је Драган Мијушковић, док је треће место 
екипно и бронзану медаљу у вожњи шлепера (Е категорија) 
освојио је Горан Стојановић.

На такмичењу у Финској учествовало је преко 200 такмичара 
из 17 земаља (Хрвати, Словенци, Италијани, Немци, Холанђани, 
Финци...). Суђење је, како тврде возачи, било фер, организација 
одлична, а возили су на новим камионима. Стевица сликовито 
и кратко описује: „Из Фапчета ускачеш у „Мечку“. Такмичења су 
се одвијала по олуји и киши. Горан још увек прича у неверици: 
„Немци су све проверавали ласерским мерачима, а ми смо 
импровизовали. То је за нас био велики изазов“. Остале екипе 
су се припремале и вежбале, а наша екипа је дошла право из 
рова. Потпуно неспремни, само су посматрали шта други раде. 
Вођа екипе Орловић искрено признаје „Плашили смо се да се не 
осрамотимо, а вратили смо се као „паунови“. Сви они су прави 
професионалци, а посао је тежак и напоран.“

На такмичење су отишли уз подршку Предузећа и 
Самосталног синдиката, који су им обезбедили средства за пут и 
опрему и на томе им се искрено захваљују.

Код нас постоји такмичење које организује Удружење 
професионалних возача Србије и Београда, а возачи БВК су на 
њему учествовали два пута. После свих ових добрих резултата, 
Горан, Драган и Стевица сматрају да би било добро да БВК 
организује следеће такмичење.

Посао возача тешког транспорта у БВК је тежак, одговоран 
и захтеван. Ради се у три смене, празницима и викендима, по 
свим временским приликама, на врућинама и минусу. Због 
изненадних, великих кварова често их зову и у три ујутру и 
увек се одазову. После успеха у Финској уследиле су позитивне 
реакције и похвале у Предузећу, а скренули су и пажњу на посао 
возача.  

нова возила у бвк

велики стевица, драган и горан

меЂународни тријумф водоводских возача
Предузеће је ове, 2016. године по први пут послало возаче из Сектора 

транспорта и механизације на Међународно такмичење професионалних 
возача. Иако ово такмичење постоји већ 60, а одржава се сваке друге 
године, возачи из Србије по први пут су учествовали на њему. На 30. по 
реду међународно такмичење из Београда je пут Финске кренулo укупнo 
16 професионалних возачa из Београдског водовода и канализације, 
Београдпута, Градске чистоће, ГСП-а и Ласте. Вођа наше екипе био је 
инжeњeр Пoгoнa зa пoслoвe кooрдинaциje БВК Златко Орловић, а тим су 
чинили возачи тешког транспорта Стевица Николић, Драган Мијушковић и 
Горан Стојановић. На такмичењу смо наступали по први пут, а постигли смо, 
не само најбоље резултате од свих из Србије, већ боље и од многих земаља 
чији су се возачи спремали у идеалним условима.

у ОКВИру ОбнаВљања ВОзнОГ парКа 
преДузећа, СеГмента ДОСтаВнИх 
И путнИчКИх ВОзИла, 2016. ГОДИне 
набаВљенО је 15 нОВИх ВанОВа фИат ДОблО.

велика је част 
радити код победника

Драгана Денкић, 
главни инжењер у Бироу за 
пројектовање, урадила је 
Идејни пројекат прикључка 
кишних и употребљених 
вода са платоа споменика 
„Победник“ на Калемегдану – на 
градску канализациону мрежу 
у Доњоградском булевару. За 
лист Водовод испричала нам 
је како је БВК ангажован да 
уради овај пројекат, на једном 
од најзначајнијих споменика 
културе града Београда.

Због лошег стања у коме се 
налазио плато код споменика 
Победник на Калемегдану, ЈКП 
„Зеленило Београд“ добило 
је задатак да уради његову 
санацију и промени постојеће 
плоче. Утврђено је да је лоша 
ситуација са одводњавањем 
овог дела Тврђаве довела 
до нарушавања првобитног 
стања на платоу. Денкић 
објашњава даљи ток: „Градски 
завод за заштиту споменика 
културе издао је захтев 
Техничкој документацији 
БВК да се део око платоа 
код Победника прикључи 
на постојећи систем кишне 
канализације, како би био 
решен проблем са сакупљањем 
кишнице. С обзиром на то 
да Калемегданска тврђава 
нема уређен систем кишне 
канализације, није било 
услова за њено прикључење 
на општи систем. Тада се 
наметнуло једино могуће 
решење – а то је пројектовање 
кишне канализације за тај део 
Тврђаве.“ Прво је утврђено 

да би то био потез од платоа 
код Победника до Булевара 
војводе Бојовића. Уследило 
је обраћање Републичком 
заводу за заштиту споменика 
културе за добијање услова, а 
потом и добијање сагласности 
на пројекат од Министарства 
грађевине. Драгана подвлачи: 
„Због радова на споменику 
културе од великог значаја, 
морале су да буду испоштоване 
све процедуре. Пре почетка 
пројектовања, прошли смо 
поменуте локације како би 
одредили најбољу могућу 
трасу за постављање цевовода. 
Водили смо рачуна о томе да 
радови на ископавању у што 
мањој мери утичу на постојеће 
стање. Због тога је екипа велики 
део радова унутар тврђаве 
морала да изводи ручно. Коцка 
која је уклоњена пре копања, 
морала је касније да буде 
враћена истим редоследом. 
Користили смо и стражарнице 
и отворе у тврђави, како не би 
дошло до нарушавања бедема.“

Траса цевовода иде од 
платоа код Победника, испод 
степеница поред Римског 
бунара, даље испод Краљ капије, 
рововима и насипима бастионих 
фортификација савске падине, 
све до градског колектора. Шеф 
Рејона канализационе мреже IV 
Саша Стојановић, чија је екипа 
изводила радове пренео нам је 
своје искуство: „Урађена је линија 
у дужини од 198m, пречника 
400mm. Сам посао је био 
захтеван због специфичности 
конфигурације терена и значаја 
споменика културе. 

Већи део посла одрађен 
је ручно, а остало смо радили 
уз помоћ специјалних 
грађевинских машина, како 
не би био нарушен изглед и 
сама конструкција Тврђаве. Од 
Београдвода смо позајмили 
специјалан багер – паук, који 
је могао да се спушта стрмим 
падинама ка Сави и да нам 
помогне у фазама копања и 
враћања земље у првобитно 
стање.“  

нашли су 
решење које 
је заменило 
сливнике

пројектом је било 
предвиђено уклапање 
плоча са платоа у систем 
одвођења атмосферских 
вода, а не постављање 
стандардних сливника, 
због уклапања у амбијент. 
наши пројектанти су нашли 
решење у перфорирању 
постојећих камених плоча, 
преко којих се кишница 
данас одводи са платоа код 
победника.

екипа Саше 
Стојановића 

на Калемегдану

милош 
Ђунисијевић и 
Драгана Денкић

Горан Стојановић, 
Стевица николић и Драган мијушковић са пехарима из финске

n  САМ ПОСАО ЈЕ БИО ЗАХТЕВАН ЗБОГ СПЕЦИФИЧНОСТИ КОНФИГУРАЦИЈЕ
ТЕРЕНА И ЗНАЧАЈА СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ. ВЕЋИ ДЕО ПОСЛА ОДРАЂЕН ЈЕ РУЧНО
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Одeљeње зa дeтекцију квaрoвa и 
испитивање кaнализационе атмосфере, 
постоји у оквиру Сектора канализације 
већ 45 година. Са поштовањем помињу 
пионире у раду са камерама за 
снимање канализационог и водоводног 
система у БВК, колеге Владу Поповића 
и Перицу Ђукића, са којима су и данас 
у контакту. Они су били први у овом 
послу, не само у Србији, већ и у целој 
бившој Југославији. 

„Ово Одељење је јединствено у 
БВК по врсти посла који обавља. Иако 
смо део Погона за санацију дефеката 
и канализационе опреме, понекад 
снимамо и у оквиру водоводног система. 
Такође опслужујемо сва активна 
градилишта“ објашњава руководилац 
Одељења Горан Ивановић.

До 2000. године је постојала 
само једна екипа. Временом 
се посао проширио у прву 
и трећу смену. У првој је 
редовно одржавање, а трећа 
смена је уведена због високог 
интензитета саобраћаја. Ивановић 
истиче: „Данас Одељење чини седморо 
људи и сви имају сертификате за рад 
на камерама, као оператери.“ Планско 
снимање обављају у договору са 
погонима канализације, како би се 
утврдило стање на канализационим 
цевима. Снимају се и секундарни 
водови мањег пречника. 

Како наводи Ивановић, камера 
коју данас користе набављена је 2014. 

године, а комплетна опрема је једна 
од бољих које постоје на тржишту. 
Најновија генерација опреме коју 
користи Одељење има могућност 
снимања дигиталног видеа, прављења 
фотографија, добијања извештаја 

у штампаном облику са сликама, 
информацијама, опсервацијама на 
терену, дијаграмима целе секције и 
информацијама оператера.

Осим снимања, софтвер који 
користе, може да дефинише и 
оштећење и дужину напрслине унутар 
цеви. У оквиру ове технологије постоји 
и уређај за сечење жила у каналу, у 
цевоводима до 500mm. У колекторима 
пречника до 4500mm, камермани из 
руке снимају најкритичније делове. 
Рад у колекторима је тежак, а помоћу 
инструмента за детекцију нивоа 
гасова мери се њихово присуство и 
ниво. Ивановић посебно наглашава: 
„У случају повишеног нивоа гасова, 

запослени имају боце са кисеоником 
и маске. Захваљујући правилном 

коришћењу мера заштите 
на раду, до сада није било 
случајева тровања гасом или 
гушења“.

Све време током поплава 
2014. године, били су ангажовани 

и помагали су на најкритичнијим 
местима у граду. Када за тим постоји 
потреба, помажу и колегама у Србији. 
Ишли су у Тител, Нови Сад, Пирот, 
Смедерево, Лазаревац. С обзиром 
на то да је прва камера 1971. билa 
jeдинa у бившој Југославији, некада 
је Одељење камермана ишло и у 
Македонију, Хрватску, Словенију и 
свуда где је било потребе да се сними 
цевовод.

историјат вредан пажње
Прва камера произвођача Ибак (црно 
бела) набављена је 1971. године. Била 
је прва у Југославији и шеста у Европи. 
Ишла је уз Волксваген возило, а снимало 
се магнетоскопом и фотоапаратом. Друга 
камера набављена је 1979. године, такође 
Ибак (у возилу Мерцедес). Трећа камера 
Телеспек са „VHS“ снимком стигла је 1991. 
године, а четврта 2003. године. 

где не може човек 
проЂе – камера

„долазимо први, 
одлазимо последњи“

Када дођете на локацију радова 
које обавља Одељење провизоријума 
и канализационе опреме, врло брзо 
приметите скандинавски приступ и 
однос према послу. Сви радници су 
прописно обучени, имају заштитну 
опрему, возила су уредна, влада тимски 
дух. А када после тога одете и у њихов 
магацински простор, у којем се налази 
резервна опрема - црева, пумпе, алати 
и обавља сервис пумпи, добијате 
општи утисак беспрекорне уређености. 
Просторије за пресвлачење, предах 
и мини кухињу су сами уредили и 
опремили. У машинском парку имају 
пумпе и електро - ормане који су стари 
и по 40 година, а и даље су у функцији. 
То постижу домаћинским пословањем 
и односом према опреми и средствима 
за рад. 

Свако ко жели да види како изгледа 
један примеран погон, требало би 
да оде на Душановац у Одељење 
провизоријума. Водећи стручни 
сарадник за канализациону опрему и 
средства Игор Кнежевић, који води ово 
Одељење, ову појаву објашњава тиме 
што је 2013. године службено боравио 
у Шведској и обишао фабрику „Flygt“, 
једну од највећих у свету за производњу 
пумпи. Тамо се упознао, не само са 
њиховом технологијом производње, 
већ и са препознатљивом филозофијом 
економичности и рационалности. 
Импресије из ове земље вредних људи, 
желео је да искористи и примени у 
свом радном окружењу. Игор, помало 
скромно, објашњава: „Искуства која 
сам понео из Шведске покушао сам да 
пренесем колегама, са којима радим. 
Сматрам да је од свега најважнији 
рад са људима. Адекватна обука 

запослених помаже у њиховом сталном 
усавршавају. Резултат оваквог приступа 
је да сви запослени у Одељењу раде 
и сервис комплетне опреме и изводе 
интервенције на терену“.     

Одељење провизоријума и 
специјалне опреме ради на постављању 
провизоријума, на локацијама 
на којима је дошло до квара на 
канализационој мрежи. Поред тога 
постављају системе за снижавање 
подземних вода, постављају челичне 
оплате, раде блиндове, а задужени су 
и за мобилне тоалете, који се користе 
на градилиштима. Они опслужују сва 
три канализациона погона, Погон за 
санацију дефеката, подизвођаче који 

раде на канализационом систему, 
као и производне погоне по потреби. 
Такође изводе и дубинске радове у 
колекторима и висинске радове на 
електро мрежи. Када дође до квара 
на канализационој мрежи они долазе 
први, а по отклањању квара одлазе 
последњи.

Одељење за провизоријуме је 
део Погона за санацију дефеката 
и канализационе мреже, а свих 25 
запослених су квалификовани радници, 
електромашинске и грађевинске 
струке. „Када смо на терену, радници су 
увек адекватно опремљени заштитном 
опремом, због могућих ризика при 
раду. Већина запослених ради у првој 
смени. У другој и трећој смени имамо 
дежурства, а радници по потреби 
долазе од куће. Крај смене је тек онда 
када се заврши комплетан посао, не 
раније. Одлично смо опремљени, 
посебно у последњих пет година. 
Зато имамо и обавезу да поред добро 
обављеног посла, опрему одржавамо 
превентивно, пре него што дође до 
кварова. “ објашњава Кнежевић.

Сваке године, како каже, по неком 
неписаном правилу, дође до једног 
великог квара. Ове године раде у оквиру 
отклањања квара на канализационом 
колектору у насељу Белвил на Новом 
Београду. Претходне, 2015. године, 
били су ангажовани у Улици 22. октобра 
у Земуну, а 2014. године приликом 
радова на отклањању квара у Борчи. На 
интервенције иду и у случају временских 
непогода, великих киша и поплава. 
Велики посао обавили су 2006. и 2014. 
године током поплава, као и у време 
бомбардовања 1999. године, када скоро и 
да нису одлазили кући. 

Игор Кнежевић са екипом у белвилу

Горан Ивановић 
са екипом 
камермана на 
Дорћолу

n  СВАКО КО жЕЛИ ДА ВИДИ КАКО ИЗГЛЕДА ЈЕДАН ПРИМЕРАН ПОГОН, 
 ТРЕБАЛО БИ ДА ОДЕ НА ДУШАНОВАЦ У ОДЕЉЕЊЕ ПРОВИЗОРИЈУМА.
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Самостални синдикат БВК узео је учешће у изради нове 
систематизације, а пажња је пре свега усмерена на то да 
запослени не буду оштећени. На седници Главног одбора 
Синдикалне организације донета је одлука о повећању 
финансијске помоћи приликом рођења детета - 20 и 30 хиљада 
динара, за прво и за друго дете. Преко 400 запослених је 
остварило право на неки вид материјалне помоћи. Финансирали 
су одлазак преко 100 радника у одмаралише „Врачар“ у 
Врњачкој Бањи и тако подржали рад и пословање Одмаралишта. 
Преко 120 чланова послали су на летовање по повољним 
условима, а део трошкова су они покрили. За Нову годину 
обрадовали су 250 малишана, а родитељи ђака првака добили 
су материјалну помоћ (15 хиљада динара). За Осми март су 
организовали викенд путовање у Сомбор за 60 колегиница, а 
још 143 њих су добиле поклон ваучере. 

Комисија Синдиката обишла је чланове који су због болести 
дуже од шест  месеци спречени за рад и том приликом им 
уручила материјалну помоћ. Помогли су унапређење услова 
рада сменских радника, опремањем просторија за боравак и 
припрему хране.

У марту су у организацији Синдиката комуналаца Београда, 
комуналне фирме града Београда биле у посети најзначајнијем 
синдикату Немачке. У протеклој години Самостални синдикат 
подржао је пуно спортских активности, као и учешће возача, 
њихових чланова, на Светском првенству професионалних 
возача, одржаног у Финској.

Горан Вранић је референт продаје Службе за велике потрошаче и 
задужен је за општину Савски венац. Каже да има позитивно искуство у 
раду са амбасадама, конзуларним одељењима и странкама из привреде. 
У БВК ради 21 годину. Сликарством се бави аматерски и то у последње 
две године. Каже да га сликарство опушта и смирује. Ова година му је 
била успешна. У јулу је освојио друго место на Шеширијади у Скадарлији, 
а прво место у Скадарлији на манифестацији „Београдска разгледница“. 
За следећу годину планира самосталну изложбу. Најчешће слика 
уљем на платну. Горан слика пејзаже, по годишњим добима. Сада је 
актуелан зимски, а летос је био морски пејзаж. Слика и мртву природу, 
као и композиције на основу фотографија. Од сликара највише воли 
импресионисте Монеа и Ван Гога, а од наших Љубу Поповића. Хоби су 
му поред сликарства и квизови. Од 2002. године је учествовао у Потери, 
Насловној страни, Милионеру, Брзотрзу, као и на републичком и светском 
првенству у квизингу.

воли свој посао, сликарство и квизове

колегијална помоћ у правом тренутку

брига за социјални 
статус запослених

Независни синдикат БВК оцењује да су стална настојања 
да поправе све тежи економски положај њихових чланова и 
запослених обележила 2016. годину. Програмом субвенција 
и бесповратних новчаних помоћи покушали су да олакшају 
тешку ситуацију запослених - поделили су 576 новчаних 
позајмица. Право на бесповратну помоћ остварило је 188 
чланова, а кроз програм субвенционисања дела трошкова 
за одмор помогли су 41 породицу својих чланова. 

За првих 11 месеци, на рекреативни одмор послали су 
149 чланова Синдиката.  Независни синдикат оцењује да 
је годину за нама обележило и велико неразумевање од 
стране претходног руководства, које упркос обећањима 
није учинило ништа по питању допунског пензијског 
осигурања. Упозоравају да се дуг према запосленима, по 
том основу, из месеца у месец увећава. Истрајаће у томе 
да се тај проблем најхитније реши. Право запослених, 
инсистирају, које је договорено колективним уговором и 
уговорима са пензионим фондовима не сме се доводити 
у питање. Надају се да ће ново руководство имати више 
слуха и разумевања за потребе запослених, као и за 
интересе Предузећа, и да неће поновити поступке и грешке 
претходног руководства.

инсистирање 
на правима 
запослених

У оквиру такмичења „Само не аутом“, којим се обележава 
Свeтски дaн бeз aутoмoбилa, колеге из БВК прикључиле су 
се многим институцијама, организацијама и фирмама. Екипа 
нашег Предузећа је 22. септембра на посао дошла бициклом, 
уместо аутомобилом или јавним превозом и тако подржала 
повећање свести о еколошки одрживим и здравијим начинима 
превоза. Инцијатор за учествовање БВК на такмичењу била 
је руководилац Службе рачуноводства Славица Илић, која је 
до посла својим бициклом прешла 11km. Њој су се, у оквиру 
такмичења, придружили инжењери пројектанти у Бироу за 
пројектовање Марта Илић (11 km) и Душан Радановић (4,3 
km), машиниста са Бановог брда Радоје Мимовић (7,2 km),  
као и екипа из Данијелове, референти Мирко Килибарда 
(5,3km), Радојло Јовановић (13,7km) и Дејан Јаћимовић (5 km). 
Пријављена екипа БВК укупно је до посла прешла 57,5km.

Поводом доласка на посао бициклом, архитекта у Бироу 
Душан Радановић каже да код нас возачи не обраћају пажњу 
на бициклисте, као у Војводини на пример. Душан је возећи 
бицикл упознао доста људи, а такође и обишао земљу. Освајач 
је бицикла на Београдској бициклијади. Славица и Марта Илић 
су такође пасиониране бициклисткиње. Учествовале су на 
манифестацији „Rapha Woman 100“ и возиле до Ковина 145km. 
Славица ужива у вожњи и тврди да се не осећа уморно после 
вожње, тако да може да вози до посла. Марта наводи да у неким 
европским земљама компаније плаћају запосленима ако на 
посао долазе бициклом. 

Колеге из Данијелове овим поводом кажу да када дођу 

бициклом на посао имају прoблeм гдe да сe прeсвуку и oсвeже, 
aли да то некако прeвaзилaзе. Пошто раде са стрaнкaмa важно 
је да буду урeдни. Бицикл кoристе свaкoднeвнo зa рекреацију, 
али и за зaвршaвaњe oбaвeзa пo грaду, jeр je често гужва у 
сaoбрaћajу. Предлажу дa се, уз подршку Предузећа, фoрмирa 
eкипа JКП БВК, која би се такмичила у бициклизму. 

Сви се слажу да постоји више разлога за коришћење 
бицикла као превозног средства: бићете здравији, јефтиније 
је, избегавате гужву на путевима, за вожњу не треба дозвола и 
увек сте у доброј кондицији. жеља колега који би бициклама 
долазили на посао је да се омогући мобилијар за паркирање 
бициклима испред објеката БВК – у Делиградској, Кнеза 
Милоша, али и на погонима. 

до посла и назад на два точка

Служба заступања ЈКП БВК је у периоду од 1. априла до 
01. јула 2016. године, уз помоћ колега из Предузећа, успешно 
и благовремено израдила и експедовала скоро 27 хиљада 
поднесака, којима се изјаснила за наставак поступака извршења 
покренутих пре почетка рада извршитеља у Републици Србији, 
у складу са одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу. 
Законски рок за изјашњења био је 1. јул 2016. године, а ова 
Служба је ванредним залагањем успела да усклади обављање 
обимног редовног посла са израдом великог броја поднесака, 
у веома кратком, законски одређеном року. У истом периоду 
је по налогу руководства спроведена и акција утужења, када 
је Служба заступања поднела и преко 4600 нових предлога за 
извршење у укупном износу од скоро 120 милиона динара, а 
обрађени су сви постојећи налози за утужење до 01. jула 2016. 
године. У периоду од 01. априла до 01. јула 2016, од дужника 
су наплатили потраживања БВК у укупном износу већем од 
38 милиона динара, док су у парничним поступцима имали 
успешност скоро 100 одсто.

Служба затупања захваљује свим колегама које су помогле 
током трајања две изузетно напорне акције.

Служба заступања: у првoм рeду стoje: Mилe пaвлoвић, 
Mилeнa жигић, Jeлeнa пeрић, Aнитa Кaлaбa, Joвaн 

никoлић, Aлeксaндрa Сaвкoвић и љиљaнa злaтaнoвић; 
позади стоје рaсткo нешковић, бранислава николић, 

зорица мусуровић и Снежана луковић.

Иван Вујасиновић (Гзјз)Душан радановић, марта Илић, Славица Илић и радоје мимовић

мирко Килибарда, радојло јовановић и Дејан јаћимовић

Самостални синдикат приликом посете берлину



 „врачар“ чека госте 
за Ђачки распуст

спортски дух и добри резултати

За одмаралише 
„Врачар“ у Врњачкој 
Бањи у 2016. години 

владало је велико 
интересовање. То 

показује и попуњеност 
свих капацитета за 
Нову годину, као и 

одлична летња сезона. 
До закључења листа 

остало је још довољно 
слободних капацитета 
за ђачки распуст, који 

почиње 27. јануара 
2017. године.
Руководилац 

огранка одмаралишта 
Петар Керчов каже да је 

ове године пословање 
Врачара било боље 

за 10 посто у односу 
на 2015. годину. Прва 

контрола стандарда 
„HACCP“ је одлично 
прошла, без иједне 

неправилности у 
раду. Контролисани 

су кухиња и ресторан, 
као и собе на основу 

Система квалитета. 

У Одмаралишту 
је обновљен део 
инвентара на тераси 
у оквиру ресторана, 
а уведен је и систем 
са вентилатором за 
хлађење током топлих 
летњих дана. Посетиоце 
очекује и нова 
љуљашка на тераси. 
Библиотека сада има 
преко 1000 наслова, 
а управница Марија 
Гочанин уређује инфо 
таблу на рецепцији, 
са информацијама 
о планираним 
излетима и актуелним 
збивањима у Бањи. 
Бежични интернет 
сада беспрекорно 
функционише у свим 
собама и просторијама.

Одмаралиште је 
регистровано и за рад 
са трећим лицима, али 
не по повлашћеним, 
већ по тржишним 
ценама. 

ВрњачКа бања: Снeжaнa Oбрaдoвић, Mилкa бjeлajaц, Mилицa Mиjajлoвић, 
рaдмилa Дaнић, брaнкицa чeпeркoвић, Дрaгaнa црнoглaвaц, Maриja Гoчaнин, 

Дрaгaнa Ђoрић, позади прeдрaг Кoлaкoвић и рaдe чoвић

пeнзиoнeрскA 2016.
Вoдoвoдски пeнзиoнeри су сe 

и тoкoм oвe гoдинe дружили нa 
свojим рeдoвним сусрeтимa утoркoм 
у 10 у Ивe oд Сeмбeриje брoj 5 нa 
Црвeнoм крсту. Oргaнизoвaли су 
шeст излeтa, a пoвoдoм Oсмoг мaртa 
и Нoвe гoдинe двa свeчaнa ручкa. 
Њихoви прeдстaвници учeствoвaли 
су и нa пeнзиoнeрскoj спoртскoj 
Дoрћoлиjaди, a збoг нeдoстaткa 
срeдстaвa нису били у прилици дa 
oтпутуjу у Врњaчку Бaњу нa Oлимпи-
jaду трeћeг дoбa, гдe су прeтхoднe, 
2015. гoдинe oсвojили прeстижнo 
другo мeстo. Уз нoвoгoдишњe 
чeститкe, пoзивajу пeнзиoнeрe, 
кojи тo дo сaдa нису учинили, дa им 
сe придружe. Свимa њимa, кao и 
пoслoвoдству БВК и зaпoслeнимa, у 
Нoвoj гoдини жeлe дoбрo здрaвљe, 
пунo срeћe и успeхa у рaду.

Многобројне медаље и пехаре 
за прва, друга и трећа места наше 
колеге освојиле су ове године 
на такмичењима у Кладову 
(Водоводијада), Бечићима, Неос 
Мармарасу и Ханиотију (Грчка), на 
Ади Циганлији (БЕОСИК), али и у 
такмичарским лигама.

На Водоводијади 2016, одржаној 
у Кладову прво место освојили 
смо у фудбалу, баскету, одбојци (м), 
одбојци на песку (ж), стоном тенису 
(м), надвлачењу конопца, стрељаштву 
(и жене и мушкарци), пикаду (ж). У 
коначном пласману, од укупно седам 
водовода, БВК је освојио убедљиво 
прво место. У Неос Мармарасу, на 
спортским играма, свеукупни победник 
био је БВК. Најбољи смо, поред 

популарних спортова, били и у трчању 
(екипно и појединачно и мушкарци и 
жене), у скоку у даљ (екипно жене и 
мушкарци и појединачно мушкарци). 
У пливању смо били најбољи екипно 
(м) и појединачно (ж), у бацању камена 
(м) и пикаду (ж). Фудбалери, који се 
такмиче у малом фудбалу, у Златној лиги 
су освојили прво место у коначном 
пласману, а у бизнис лиги треће место.  

Влада Радивијевић (телефон 8838) 
из Сектора продаје, планинар, позива 
све заинтересоване колеге да му се 
придруже у традиционалној шетњи 
по Авали, коју организује сваког 1. 
јануара. Он за наредни период планира 
да организује једну лакшу, једнодневну 
планинарску акцију за љубитеље 
природе из БВК.


