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П

оштоване колеге и колегинице, захваљујем вам
се на сарадњи и ангажману током 2018. године и
дубоко верујем да ћемо током 2019. године једнако успешно реализовати циљеве нашег предузећа.
Такође, користим ову прилику да вам пожелим пуно
успеха, како у приватном животу тако и на пословном
плану.
Укратко ћу сумирати наше реализоване инвестиције у
2018. години. Пре свега, завршени су скоро сви радови
који су започети у 2017. години, а оно што бих посебно
издвојио јесте изградња водоводне мреже за другу висинску зону у Буковцу и почетак радова на изградњи
резервоара за насеље Буковац. Половином децембра
кренули су и радови на изградњи НГЦ 1 што представља предуслов за изградњу Централног пречистача отпадних вода. Такође, изградњом НГЦ1 ствара се
предуслов за почетак изградње повезног колектора
између ГЦ1 (Радничка улица) и НГЦ1, и гашење постојеће црпне станице ГЦ1 и излива у Дунав на тој
локацији. У питању је капитални пројекат и представљаће историјски подухват нашег града јер Нови Сад
никада није имао инвестицију сличне вредности.
Претходне године водоснабдевање је било уредно и
поред рекордно ниског нивоа подземних вода и високих температура. Залагањем запослених тај проблем
се решио и у данима са повећаном потрошњом није
било рестрикција воде, како у градским тако и у приградским деловима система водоснабдевања. Током
претходне године долазило је до повремених прекида у водоснабдевању из разлога који нису у директној вези са делатношћу предузећа, већ са екстерним
факторима који утичу на наш рад. Може се рећи да
смо и тај проблем успешно превазишли.
Завршено је измештање водоводне и канализационе
мреже на ауто-путу, изграђена је водоводна мрежа
на Староиришком путу те реконструисана канализација у Улици Јанка Чмелика. Урађена је регенерација
бунара на Петроварадинској ади и Ратном острву, а
започета је и реконструкција водоводне мреже у Његошевој улици у Каћу. Завршили смо радове на реконструкцији доводника на Петроварадинској ади и повезивање са новим цевоводом на новом Жежељевом
мосту.
Кад је реч о канализационим прикључцима, урађено
је више од 1.000 прикључака. Такође, током ове грађевинске сезоне, изграђено је око 440 појединачних
прикључака на водоводну мрежу и око 100 прикључака на канализациону мрежу кроз појединачну израдњу.
Осветљење рени бунара на изворишту „Штранд“ на
Кеју је, такође, један од послова који су обављени ове
године.

Лабораторија Јавног комуналног предузећа „Водовод
и канализација“ је током 2018. године успешно прошла прву надзорну проверу компетентности од стране Акредитационог тела, а потписан је и Споразум о
пословно-техничкој сарадњи између Министарства
заштите животне средине и нашег предузећа, којим
се успоставља и подстиче сарадња у области праћења
квалитета вода.
За 2019. годину издвојићу почетак изградње дела доводника за Бегеч, што је само део комплексне инвестиције, а радићемо и изградњу доводника на потезу од
Улице Бранка Ћопића на Адицама до кружног тока у
Ветернику. Да би се проблем водоснабдевања насеља
Бегеч у потпуности решио, поред новчаног дела, неопходно је и доста времена, а том инвестицијом додатно ће се стабилизовати и водоснабдевање Ветерника
и Футога.
На постројењу за прераду и дистрибуцију воде
Штранд, вршиће се замена најстарије цевне везе. Цевна веза између старе филтер станице и резервоара
Штранд датира из шездесетих година, када је постројење и пуштено у рад. Послови замене ће бити веома сложени, како због пречника цеви (ДН 800), тако
и због положаја и простора у коме се налази.
Истакао бих и план да се током наредне грађевинске
сезоне изради неколико значајних пројеката. Између
осталог, то су пројекти за реконструкцију канализационе мреже у Улици Бановински пролаз, паркинга у
дворишту Скупштине града, те у Улици Николе Тесле,
с изградњом црпне станице. Такође, у плану је израда
пројектне документације за спајање јужног и северног
слива од Радничке улице до Кванташке пијаце који су
у склопу пројекта изградње Централног пречистача
отпадних вода. У плану је и израда пројеката реконструкције канализационе мреже од Авијатичарске
улице до Булевара краља Петра Првог.
Дакле, истакао сам најважније реализоване пројекте
током 2018. године, од којих су неки захтевали наше
вишеструке напоре и на томе се посебно захваљујем
колегама и сарадницима.
Надам се једнако успешној пословној 2019. години.
Гвозден Перковић
Директор ЈКП-a „Водовод и канализација“ Нови Сад
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ПОВЕЋАН ПРОЦЕНАТ
НАПЛАТЕ ДУГОВАЊА ЗА ВОДУ

К

омуналне услуге представљају услуге од
општег економског интереса. Пружалац
услуге може исту да обустави уколико
потрошач у року не измири своје текуће обавезе. Међутим, пре него што обустави пружање
услуге, дужан је да упозори потрошача у писаном или електронском облику те да га позове да
измири заостале обавезе.
Будући да смо већ закорачили у 2019. годину,
време је да сумирамо проценат наплате наших
услуга, бар кад је реч о испоруци воде.
Према подацима Службе наплате и потраживања, на дан 1.1.2018. године почетно стање дуга
за фактурисану потрошњу воде било је 1.738 милиона динара, од чега је дуг преко обједињене
наплате у ЈКП-у „Информатика“ износио 1.141
милиона динара, а преко наплате коју врши ЈКП
„Водовод и канализација“ 597 милиона динара.
У току претходне године фактурисано је укупно 2.710 милиона динара, односно 1.603,5 милиона преко обједињене наплате и 1.106,5 милиона
преко нашег предузећа, а наплаћено 2.659 милиона динара (стари дуг и фактуре из 2018).
Из свега наведеног, видимо да је проценат уплате

током прошле године био 98 одсто.
Када је 31. децембра прошле године урађен пресек стања дуговања, утврђено је да та сума износи 1.789 милиона динара, што имплицира да
се укупни дуг за утрошену воду повећао за 51
милион динара.
Уколико се упореди укупна уплата у 2018. години са укупним потраживањима из претходних
година, која за сада износе близу 4,5 милијарди,
онда закључујемо да је проценат наплате негде
око 60 одсто.
Што се тиче наплате рачуна за утрошену воду
4 |
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током претходне године, чињеница је да је наплаћено нешто више од 2 милијарде динара,
односно 84 одсто од укупно фактурисаног дуговања за ту годину.
Због неизмирених рачуна, Јавно комунално
предузеће „Водовод и канализација“ је у више

опомена пред извршење или упозорења пред
искључење. Месечни број таквих опомена креће
се од 200 до 260 тако да је укупно у току године
послато око 3.000 опомена. Одређен број упозорења послат је и дужницима који су у обавези да
своје рачуне измирују преко обједињене наплате, а не испуњавају ту обавезу.
Јавно комунално предузеће „Информатика“
месечно одштампа више од 130 хиљада рачуна,
док Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ за пословне потрошаче одштампа
и пошаље око 9 хиљада рачуна, а исти број и за
домаћинства.
ЈКП „Информатика“ два пута у току године покреће поступак принудне наплате ангажујући
услуге извршитеља.
Крајња мера која се користи након игнорисања
опомене јесте привремено искључење са дистрибутивне мреже, али се овој мери ретко када
прибегава.
Током претходне године, због неизмирења дуговања за воду, са водоводне мреже искључено
је 200 прикључака (домаћинстава), при чему је
већина после договора о начину измирења дуга
поново укључена на систем водоснабдевања.
Према проценама Службе наплате и потраживања, управо због поменутих опомена и упозорења пред искључење, проценат наплате повећан је за неких 10 одсто.

наврата слало упозорења и опомене пред утужење. Када је у питању поступак принудне наплате, Сужба наплате и потраживања има процедуру да се прво квартално опомињу дужници
чији дуг износи више од 3.000 динара. Прошле
године у фебруару послато је 2.700 опомена, а у
новембру 2.250 што указује да се смањио укупан
број дужника, односно да је опомена уродила
плодом.
Након тога, следећи корак према потрошачима
који нису измирили дуг или нису склопили договор о исплати дуга јесте појединачно слање
ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” НОВИ САД
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Радови на Жежељевом мосту

СПАЈАЊЕ ДОВОДНИКА

Ј

авно комунално предузеће „Водовод и канализација“ је средином децембра обавило
комплексан посао на спајању доводника сирове воде преко Жежељевог моста.
Стари цевовод, који је до сада ишао преко монтажно-демонтажног моста који се уклања, било
је неопходно преспојити на нови мост, који је
званично отворен 1. септембра 2018. године.
Процењује се да су ово били најкомплекснији
радови у историји рада нашег предузећа.
Наиме, целокупан посао око спајања доводника
био је планиран још у марту претходне године,
али је морао бити одложен јер и сам мост још
увек није био у функцији. Након што је пуштен
у рад, приоритет је била изградња приступних
путева, те је из тог разлога повезивање цевовода
дошло на ред тек у децембру.
Упоредо са поменутим радовима, радили смо и
на повезивању чворишта на изворишту Петро-
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варадинска ада. То је посао који изискује доста
времена и, док су трајали радови, били смо ускраћени за 25 одсто сирове воде, односно 300 –
350 литара у секунди, што је и довело до рестрикција у водоснабдевању. Преко Жежељевог моста
транспортује се 2/3 воде с Петроварадинске аде,
а преко моста Дуга 1/3 сирове воде за прераду.
Из тог разлога, с изворишта Ратно острво добијали смо 650 литара, а с Петроварадинске аде
200 литара у секунди, док количина воде у редовним околностима износи 1.100 литара.
Као што је и наведено, због поменутих радова,
морали смо да уведемо рестриктивно снабдевање водом, које је највише погодило грађане
приградских насеља, односно рубних делова водоводне мреже.
Сви радови завршени су пре предвиђеног рока,
иако су извођени у отежаним условима, пре свега ноћу, док је снег упорно падао.

Радови на Жежељевом мосту
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Како управљати кризним ситуацијама

ЗНАЧАЈ СЕКТOРА
„ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ“

К

ризна ситуација настаје изненада, има домино ефекат и разорне моћи уколико се
на њу не реагује брзо и адекватно. Из тог
разлога, улога Сектора за односе са јавношћу од
великог је значаја у грађењу доброг имиџа и одржавања репутације компаније у „мирнодопским
условима“ и „гашења пожара“ када дође до кризне ситуације.
Криза може да има хиљаду лица, али оно што
у сваком случају морате да знате јесте како да
њоме управљате.
Неки од водећих светских стручњака у кризном
ПР-у увек саветују да, уколико желите да будете
проактивни и да се унапред спремите за могућу
кризну ситуацију, окупите тим људи и разрадите
све потенцијалне опасности које могу задесити
вашу компанију, те унапред припремите начине
како бисте успешно управљали кризом.
Шта би представљао кризни маркетинг у нашем
предузећу?
Недавно смо били сведоци једне кризне ситуације. Средином децембра прошле године, ЈКП
„Водовод и канализација“ обављало је радове
на повезивању цевовода на нови Жежељев мост,
те реконструкцију цевовода на изворишту Петроварадинска ада. Према планираној динами-
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ци, радови су требали да трају нешто више од
48 сати, уз могућност најављеног слабијег притиска. Сектор „Односи са јавношћу“ обавестио
је грађане о планираним радовима 24 сата пре
почетка истих.
Међутим, није увек једноставно предвидети све
могуће ситуације које могу да се догоде, нарочито када су у питању комплексни радови. Након
што су екипе отвориле цевовод, утврђено је да
постоје велике количине наслага које је потребно отклонити. Из тог разлога, брзина дотока сирове воде са изворишта била је далеко мања него
што је очекивано. ЈКП „Водовод и канализација“
је први пут након скоро 20 година било принуђено да уведе рестрикције у водоснабдевању. Поменуте рестрикције највише су погодиле грађане приградских насеља и становнике зграда које
нису имале одговарајуће хидропакове.
Све поменуто довело је до тога да је више од
2.500 позива упућено Контакт центру нашег предузећа. Екипе на терену радиле су даноноћно, уз
отежане услове, да би се ти радови завршили и
пре предвиђеног рока.
Иако су рестрикције највише погодиле становнике приградских насеља и појединих делова
града, број љутих суграђана растао је из минута

Како управљати кризним ситуацијама

у минут и то је управо класичан пример када на
снагу ступа кризни маркетинг. Да би се смањило
незадовољство потрошача, уведено је ванредно
радно време за Контакт центар, а један део Сектора радио је по 20 сати на друштвеним мрежама, одговарајући на многобројна питања. Било је
ту и много псовки и увреда од стране незадовољних грађана на рачун рада нашег предузећа.
Захваљујући марљивим радницима на терену, колегама са ОВМ-е, љубазности и челичним
живцима људи из Контакт центра као и оперативности Службе спољних односа, успели смо
да се изборимо са кризном ситуацијом и умиримо суграђане који су били и по неколико дана без
воде.
Статистички подаци указују на значај друштвених мрежа, нарочито Фејсбук-а, када је реч о
информисању грађанства. Интерном статистиком установљено је да је више од 25 хиљада Новосађана посетило званичну Фејсбук страницу
ЈКП-а „Водовод и канализација“ у периоду од
12. до 17. децембра, колико су и трајали радови,
односно рестрикције у водоснабдевању. Велика
посећеност забележена је и на званичном Твитер
налогу али и на сајту предузећа.
У поменутом периоду, одговорено је на више
од 1.000 порука и коментара на друштвеним
мрежама.

Неке од кризних ситуација могу се, ако не у потпуности онда бар делимично, избећи. У сваком
случају, решење којим би се умањиле негативне
последице таквих ситуација засигурно лежи у
планирању кризног маркетинга. Оно што је у нашем случају било битно јесте правовремен проток информација. У таквим ситуацијама важно
је да делујемо као једно и да су кључне информације доступне свима у сваком моменту. Ово није
био успех појединца, већ колектива.
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Војвођанско-мађарски водопривредни форум

ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ
ЦЕНТРАЛНОГ ППОВ-A

У

Скупштини Аутономне покрајине Војводине, 12. децембра прошле године, одржан је Војвођанско-мађарски водопривредни форум који је подржало Министарство
спољних послова и трговине Мађарске. На овом
значајном скупу учествовало је и наше предузеће, а представљао га је Јован Шућов, руководилац Сектора канализације ЈКП-a „Водовод и
канализација“.
Догађај је пружио могућност да искуства размене приватна и државна предузећа која су заинтересована за област развоја водопривреде у
Војводини. Такође, предочени су српски прописи који регулишу ову област, доступни извори
новца и пројекти који су реализовани уз финансијску подршку Министарства спољних послова
и трговине Мађарске.
– На скупу је презентацију имало десет мађарских фирми и четири наше: Воде Војводине, ЈКП
„Водовод и канализација“ Суботица, Привредна
комора Војводине и ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад. Српске фирме и институције
представиле су потребне инвестиције, а мађарска страна је представила потенцијалне инвести10 |
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торе. Наше предузеће је презентовало пројекат
централног пречистача отпадних вода. У оквиру
форума, организовани су и бројни округли столови, па сам тако имао и појединачне разговоре
с представницима мађарских предузећа. Искористио сам прилику и позвао неколицину мађарских компанија да у нашем предузећу представе
своје производе и услуге. Реч је о фирмама које
санирају хаварије без раскопавања, производе
цеви... – рекао је Шућов.
Подсећамо да је крајем прошле године почела
изградња нове ГЦ1 код Жежељевог моста, у оквиру капиталног пројекта изградње централног
пречистача отпадних вода, што је историјски подухват јер Нови Сад никад није имао инвестицију сличне вредности. Нова ГЦ1 је кључни објекат јер ће се у њу водити сливови с бачке стране
града. Укупна вредност инвестиције је 860 милиона динара и поред грађевинских радова подразумева опремање хидромашинском и електро
опремом. Централни пречистач градиће се код
Роковог потока и имаће капацитет 400.000 еквивалент становника, уз могућност проширења.

Војвођанско-мађарски водопривредни форум
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Служба техничке припреме

СУМИРАЊЕ РЕЗУЛТАТА
У 2018. ГОДИНИ

У

оквиру Инвестиционо-техничког сектора, поред осталих служби, задатке обавља
и Служба техничке припреме.
Служба техничке припреме, чије су се активности у 2018. години односиле на:
- Израду техничке документације која се односи на прикључење на систем водовода и
канализације,
- Пријем захтева за прикључак на канализациони систем, који је рађен кроз заједничку
активност приликом изградње канализационе мреже у Руменки, Будисави, Ветернику, Сајлову, Футогу, Ковиљу и Адицама,
- Издавање
Услова
за
пројектовање
унутрашњих инсталација водовода и канализације за индивидуалне, стамбене,
пословне и стамбено-пословне објекте
- Издавање Услова за укрштање и паралелно
вођење,
- Издавање Услова за изградњу инвестиционих објаката,
- Издавање Услова за планску документацију,
- Издавање информација за потребе судских
спорова,
- Издавање информација за потребе осталих
јавних предузећа,
- Праћење нелегалне водоводне мреже и нелегалних прикључака на легалној водоводној и канализационој мрежи,
- Издавање сагласности и услова за контролне водомере,
- Послове стручног надзора по Решењу, над
израдом пројектно-техничке документације као и над реализацијом,
- Рад техничке лабораторије,
- Техничку подршку за специфичне захтеве
организационих јединица Предузећа
- Праћење и проверу опасног терета; обуку
манипуланата који рукују опасним отпадом
и издавање сертификата,
задовољна је постигнутим резултатима.
Како би наведено задовољство потврдили навели су неке од активности.
Када је у питању израда техничке документације
12 |
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за прикључење на систем водовода и канализације урађено је следеће: 116 понуда за изградњу
прикључка на водоводној, 41 на канализационој
мрежи и 103 заједничке понуде за прикључак на
водоводну и канализациону мрежу; 72 понуде за
раздвајање на водоводном прикључку у шахту,
155 техничких решења за водоводни прикључак
и шест техничких решења за водоводни и канализациони прикључак; 105 идејних пројекта за
прикључак на водоводној мрежи, 26 за прикључак на канализационој и 96 идејних пројеката
за прикључак на водоводној и канализационој
мрежи.
По питању издавања Услова, урађено је следеће:
услови за пројектовање и прикључење на водоводни и канализациони систем – 384 предмета;
142 предмета који се тичу услова за укрштање и
паралелно вођење и 158 предмета који се тичу
услова за пројектовање за инвестиционе објекте;
48 предмета који се тичу посебних услова за израду регулационих планова.
Праћењем нелегалне водоводне мреже и нелегалних прикључака на легалној водоводној мрежи, обрађено је 185 предмета прикључака на
нелегалној водоводној мрежи који су упућени
у Службу продаје и наплате и 96 предмета нелегалних прикључака на легалној водоводној и
канализационој мрежи, док је за 76 предмета издата сагласност за контролне водомере.
Током 2018. године рађен је пријем 1.506 захтева за изградњу канализационих прикључака у
наведеним приградским местима. Потребно је
напоменути да су прикључци рађени заједно
са изградњом канализационе мреже, па је вредност изградње појединачног прикључка значајно
мања у односу на редован поступак.
Запослени у Служби техничке припреме, стационирани на локалитету Фабрике воде „Штранд“,
активно учествују и непосредно сарађују са
службом ППДВ Сектора „Водовод“, као и Службом лабораторије и осталим службама Сектора
за контролу квалитета и заштиту животне средине.
Њихова обавеза је да редовно прате како резул-

Служба техничке припреме

татe, тaкo и начин рада система за прераду воде
за пиће, затим да обрађују архивиране податке
са SQL сервера путем Kлијент апликације и израђују анализе, извештаје, пројектне задатаке и
осталу потребну техничку документацију. Надаље, предлажу и непосредно спроводе мере
техничког унапређења рада и контроле система.
По решењу, предводе НАССР тим и обављају све
послове организовања рада тима, као и израду и
одржавање документације HACCP система. Резултат је добра произвођачка и хигијенска пракса у процесу производње и успешна сертификација овог начина рада још од 2014. године.
Такође, обезбеђују и организују несметано спровођење услуге мониторинга квалитета и квантитета подземних вода (пијезометри на извориштима) што је законска обавеза предузећа.
Добијене резултате контролишу и обрађују у
форму упоредивих извештаја које достављају
другим службама и референтним институцијама. Са Службом развоја прате трендове и планирају даљи рад.

Поред ових послова, важан део ангажованости је
и управљање радом техничке лабораторије, где
се одређују и контролишу карактеристике филтерске пешчане испуне. Анализе дефинисане
стандардном методом раде се редовно на савременој опреми, а утврђенe резултатe и добијенe
дијаграмe достављају Служби ППДВ како би се
благовремено планирали радови санације, ради
одржавања система. У претходној години узето
је учешће oкo набавкe нове опреме и увођењa
нових метода, тако да је тиме проширен рад техничке лабораторије, што ће омогућити редовну
контролу и карактеристике филтерске ГАУ испуне.
Са посебним задовољством истичу да је колегиница Даниела Чегар, лиценцирани енергетски
менаџер за индустријску енергетику, као вођа
Тима за енергетску ефикасност заједно са осталим колегама Тима постигла да наше предузеће
крајем 2018. године добије сертификат за Систем енергетског менаџмента.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” НОВИ САД

| 13

Додела јубиларних награда

ЈУБИЛАРЦИ

О

ве године, Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација“ слави 70 година постојања, а традиционално, уз пригодну прославу 04. јануара 2019.године уручене
су и јубиларне награде колегама који су остварили 10, 20, 30, 35 и 40 година радног стажа.
Гвозден Перковић, директор предузећа, захвалио се свим колегама на марљивом раду и залагању и пожелео много успеха у години која је
пред нама.
Иван Крајцер и Веселин Врбашки су до сада
оставрили 40 година радног стажа. Према њиховим речима, много тога је обележило њихов
дугогодишњи рад у предузећу.

руководиоци али колегијалности је увек било.
Сваки рад је и тежак али и пријатан на свој начин – наводи Веселин.

Веселин Врбашки

Међу дугогодишњим јубиларцима су и две даме
које су оствариле 35 година радног стажа.
Увек ведра и насмејана, Верица Благојев нам је
кроз смех рекла да ко изгура тако дуго, треба да
буде богато награђен.

Иван Крајцер

– Дуги низ година радим на Погону за производњу и дистрибуцију воде. Памтим и лепа, али
и она мање лепа времена. Наравно, дуже ћу памтити оне лепе успомене. Оно што је битно јесу
добри односи међу колегама. Сматрам да је то
од велике важности за успех фирме – објашњава
нам Крајцер.
Веселин Врбашки истиче да је цео свој радни век
провео у ЈКП-у „Водовод и канализација“.
– Скоро 20 година радио сам у Служби одржавања водоводне мреже, а наредних 20 провео у
Служби административних и правних послова.
Наша фирма се мењала из године у годину, што
је и за очекивати, али оно што је битно јесте да се
није много мењао однос међу колегама. Многобројна смо фирма, смењивали су се директори,
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Верица Благојев

– Шалу на страну, као и све колеге које су провеле неко време у овој фирми, памтим разна времена. Надам се да сам позитиван узор млађим
колегама и да ће остати неки мој траг у овој фирми – наводи Верица Благојев.
Друга дама која је остварила дугих 35 година
радног стажа је Драгица Марковић из Службе
рачуноводства. Она истиче да је за њу привиле-
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гија радити у овој фирми и са поносом истиче
да је од почетка 1984. године распоређена у истој
служби.

старијим колегама, брзо сам савладала и страх и
материју. Оно што могу да потврдим јесте чињеница да су у нашој служби међуљудски односи
на завидно високом нивоу, а верујем да је тако и
у остатку фирме. Фирма је годинама напредовала, можда полако али зато сигурним кораком и
надам се да ће наставити тако – наводи Драгица.

Драгица Марковић

– Још увек се добро сећам свог првог радног дана,
тог 15. фебруара давне 1984. године. Као и сваки почетак и мој је био тежак, али захваљујући
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ФЕЈСБУК ЗА БРЖУ И БОЉУ
КОМУНИКАЦИЈУ С ГРАЂАНИМА

Н

астале деведестетих година прошлог века,
у облику „соба“ за разговор (chatrooms),
друштвене мреже доживеле су експанзију у свим могућим правцима, увукавши се
у скоро све поре друштва. Како су се све више
шириле и развијале, маркетинг на друштвеним
мрежама (eng. social media marketing) постао је
једна од саставних активности сваке компаније
која (жели да) послује успешно.
Србија је са 52 одсто популације, највећи корисник друштвених мрежа у региону, док је у
Европи седми, одмах после Исланда, Норвешке,
Малте, Данске, Шведске и Велике Британије. Готово сваки други становник Србије има отворен
профил на друштвеним мрежама, а до овог закључка дошло се упоредном анализом података
најзаступљенијих светских платформи за аналитику друштвених мрежа.
Најпопуларнија друштвена мрежа код нас је свакако Фејсбук који, као водећа платформа, пружа низ могућности за успешно промовисање
компанија које своје производе и услуге желе да
пласирају великом броју корисника, а и да буду
у непосредном контакту са њима. Из тог разлога
ЈКП „Водовод и канализација“, као и свако одговорно предузеће, има већ седам година званичну
страницу на тој популарној мрежи.
Корисници очекују да сте стално присутни на
Фејсбуку, да могу сваког тренутка да вам се обрате и, што је најважније, добију брзу и тачну
повратну информацију. Такав лежеран став наших корисника није се десио тек тако. Дотична
друштвена мрежа толико се увукла у пословање
да је тешко замислити било коју озбиљну компанију а да није присутна на Фејсбуку, који је пак
постао један од главних преносника информација.
Из тог разлога једна од многобројних дневних
активности у Сектору за односе са јавношћу
јесте управо администрирање налога нашег
предузећа на друштвеним мрежама. Очекивано, највише активности има на друштвеној мрежи Фејсбук те је скоро половина запослених у
Служби спољних односа нон-стоп ангажована
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на „вођењу“ ФБ профила ЈКП-а „Водовод и канализација“. Фејсбук нема радно време, па тако
и његови корисници не бирају време када ће
контактирати кога желе. Било да се ради о пријатељима, родбини или било коме другом, поруке
стижу одмах а одговор се чека од тренутка када
се стисне тастер „пошаљи“. Наши ФБ администратори, и поред тих отежавајућих околности,
успевају да одрже изврстан ниво брзине одговора. Време одговарања је у просеку краће од десет
минута, односно респонсивност износи 92 одсто, било да се ради о одговору на питање које
је послато у сред хаоса радног времена, поподневног одмора или током ноћи.
Тренутно нашу страницу прати 2.240 корисника,
а не прође дан да се нешто не објави на ФБ профилу. Такође, информације се пуштају и викендом
јер уколико дође до хаварије на водоводној мрежи,
прво ће вас на Фејсбуку питати зашто нема воде, а
кад већ предузеће има ФБ страницу, морате испоштовати пратиоце и увек бити ту за њих. Иначе,
највећи број посета нашој странице дешава се од
18 до 22 сата, што јасно указује да колеге константно морају пратити шта се дешава на „зиду“. Недељно, наше предузеће у просеку запрати минимум
десет нових корисника, а домет наших објава прелази број корисника који нас прате.
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Осим стандардних информација о нестанцима
воде, Фејсбук је корисна алатка за представљање
актуелних радова, приближавање делатности
предузећа грађанима и, што је најважније, едукацију о квалитету новосадске питке воде. Многи би се изненадили колико Новосађана и даље
мисли да пију воду из Дунава и да није безбедна
за пиће. У непосредном контакту са суграђанима колеге се труде да им овакав став измене и то
раде одлично јер су људи знатно боље информисани.
Поготово у доба кризног маркетинга, Фејсбук
постаје база комуникације са, у најмању руку,
нерасположеним корисницима. Било да се ради
о хаваријама, радовима који захватају већи део
града на дуже време или нестанку струје која
аутоматски доводи до прекида веза грађана с
Контакт центром. Тада Фејсбук администратори
предузећа преузимају огроман терет масовног
обавештавања и прва су линија одбране од врло
незадовољних Новосађана.
Уколико као предузеће имате обучене и искусне администраторе који умеју своје искуство
и знање професионално да преточе у ефектан
резултат, својим сажетим и визуелно складним
објавама допру до више десетина хиљада суграђана и корисника ове друштвене мреже без

ЈКП „Водовод и канализација“ на друштвеним мрежама

икаквог финансијског улагања, тада схватате
информативну и маркетиншку моћ коју ова
друштвена мрежа има у себи.

Колеге, ако до сада нисте, запратите Фејсбук
страницу ЈКП-а „Водовод и канализација“
https://www.facebook.com/vikns.rs/, али сугеришите и родбини, комшијама, пријатељима да учине исто јер ће ту добити правовремене информације, а поготово викендом
кад предузеће не ради.
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ПРАВОВРЕМЕНИ И ТАЧНИ
ОДГОВОРИ КОРИСНИЦИМА

Ј

КП „Водовод и канализација“ омогућило
је својим потрошачима да се директно обраћају надлежнима преко две службе, Службе за спољне односе и Корисничког сервиса, који
функционишу у оквиру Сектора за односе с јавношћу. Кад је реч о Служби за спољне односе, запослени у њој одговарају на дописе грађана, дају
изјаве медијима, воде сајт ЈКП-а „Водовод и канализација“, припремају саопштења предузећа,
сарађују с новинарима, одговарају на њихова
питања, воде званичну страницу и налог предузећа на друштвеним мрежама Фејсбук и Твитер,
припремају летке и флајере који се деле Новосађанима, обавештавају грађане о хаваријима,
актуелним радовима и свим информацијама у
вези са радом ЈКП-а „Водовод и канализација“,
осмишљавају јавне кампање и акције, припремају интерне новине предузећа, учествују на
спортским и културним манифестацијама представљајући наше предузеће, организују разне догађаје у оквиру предузећа и друго.У овом
тексту посветићемо се само сегменту посла који
се односи на дописе грађана. Из тог разлога разговарамо с колегом Дејаном Игњићем који је, у
поменутој служби, задужен да на овакав начин
„комуницира“ са грађанима.– Наши корисници најчешће се обраћају Отвореној канцеларији
градоначелника, Градској управи за комуналне послове или директно нама односно ЈКП-у
„Водовод и канализација“. У просеку, месечно
стигне до 20 дописа, у зависности од доба године. Лети су грађани мање активни што се може
повезати с годишњим одморима. На та питања,
жалбе и молбе одговарамо у најкраћем могућем
року, што је у принципу до три дана, мада по
Закону о доступности информација од јавног
значаја имамо законски рок од 15 дана. Брзина
одговора зависи и од сложености случаја јер за
неке ствари колеге морају да изађу на терен да
би се прикупиле релевантне информације. У 90
одсто случајева, грађане занима када ће кроз њихову улицу проћи канализациона или водоводна мрежа. То значи да већина дописа долази од
становника приградских насеља или људи који
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живе на ободима Новог Сада. Није редак случај
да грађани воде међусобни спор око водоводног
прикључка, али у таквим случајевима ЈКП „Водовод и канализација“ не може да арбитрира,
већ кад се судски спор заврши, поступа се по
законском решењу – рекао нам је Игњић.Према његовим речима, дописи стижу и од месних
заједница, невладиних организација, удружења
грађана, адвоката, одборника Скупштине града
Новог Сада и до сада се, како каже, није десило
да нечији проблем није решен, нити да је неко
био незадовољан одговором ЈКП-а „Водовод и
канализација“. Наш колега истиче да је више од
15 година био професионални новинар, што му
доста помаже у састављању одговора који некад знају бити мали есеји. – Истакао бих да је,
у односу на пре пет година, знатно мање дописа, односно жалби на рачуне за утрошену хладну воду, што је свакако за похвалу. Углавном је
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције (бивши ЗИГ) задужена за изградњу
канализационе мреже, па грађане упућујемо на
њих. Такође, на исту адресу упућујемо суграђане
кад је реч о одржавању отворених канала који
служе за одвођење атмосферских вода. Кад се
људи жале на слаб притисак у водоводној мрежи или честе несташице воде, готово искључиво
буде реч о нелегалним мрежама. Сви знамо да
с таквим корисницима имамо склопљен споразум о привременом прикључењу, што значи да
им се наплаћује утрошена вода, али наше предузеће нема надлежност над водоводном мрежом
коју користе. Разлог нестанка воде и слабији
притисак јесте управо нелегално изграђена мрежа, с неодговарајућим профилом цеви који не
може да покрије толики број корисника. Осим
изградње, најчешћа питања везана за канализацију односе се на изливање атмосферских вода
услед обилнијих падавина и оштећеност или
недостатак шахтова. У оба случаја обавештавам
екипе функционалног или хаваријског одржавања канализације и ако је у нашој надлежности,
ситуација се реши у најкраћем могућем временском року – објаснио је Игњић.Иначе, одговор
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на допис штампа се у три примерка.
Један иде странки која је поставила
питање, други у архиву нашег предузећа, а трећи добија наш саговорник. Осим гомиле „буцмастих“
регистратора, Дејан одговоре чува
и у електронској форми, што је озбиљна база података. Одговоре на
дописе потписује руководилац Сектора за односе с јавношћу. – Одличну сарадњу имам са свим колегама
из других сектора од којих повремено тражим неку информацију, како
бих детаљно, прецизно и тачно одговорио на допис. Посебно морам
да похвалим Дарка Малешевића и
Миленка Зубића којима највише
„досађујем“ и увек наилазим на љубазност и добијам правовремену и
исправну информацију. Деси се да
у форми дописа стигне и похвала.
Тако је летос један грађанин похвалио иницијативу нашег предузећа за
постављање мобилних јавних чесми
– чули смо од нашег колеге.
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Ивана Радаков Мијалковић, руководилац Службе обезбеђења квалитета

МИШЉЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ – ЈЕДАН
ОД РЕЛЕВАНТНИЈИХ ФАКТОРА
НАПРЕТКА ПОСЛОВАЊА

Ивана Радаков Мијалковић

Р

азговарајући са Иваном Радаков Мијалковић, сазнали смо да систем анкетних кутија представља један од начина учешћа
запослених у побољшању радних процеса.
– Побољшање радних процеса веома је тешко
постићи уколико немате повратну информацију
од запослених. Учешће запослених, у смислу исказивања мишљења, јесте захтев свих стандарда
за које смо сертификовани, али и интерес највишег руководства и предузећа уопште. Можда
неко од запослених има добру идеју како или
чиме побољшати енергетску ефикасност у предузећу, уштедети струју, како на нечему боље
радити, како неке ствари урадити брже, једноставније, ефективније или безбедније. На овај
начин имаће прилику да то предложи највишем
руководству.
– Анкетне кутије, за сада, једино не постоје на
локалитету СПЕНС-а, где ће бити накнадно постављене. Руководилац Сектора за контролу
квалитета и заштиту животне средине и представник руководства за ИМС (интегрисани менаџмент систем) послала је и-мејл свим колегама
и тим путем замолила запослене да се активно
укључе. Важно је напоменути да сви предлози и
22 |

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

сугестије могу бити анонимни или потписани, а
могуће је поставити и питања. Да не банализујем,
али буквално се може писати о било чему, могу
се давати сугестије – од тога како да најбоље решимо питање леда на одређеним локацијама па
до тога шта све сматрају да је од интереса како
за њих, тако и за само предузеће, које сматрамо
својом кућом – изјавила је Радаков Мијалковић.
– Приликом прерасподеле активности, испоставило се да ће Служба обезбеђења квалитета бити
задужена за месечни обилазак анкетних кутија
и прикупљати све што се у њима налази те састављати извештај који ће достављати руководству.
– Крајем јануара очекујемо први обилазак локалитета где се налазе анкетне кутије и овим
путем желимо да подстакнемо све запослене да
узму учешће. Ништа није обавезно, све је на добровољној бази, али уколико сматрају да на било
који начин могу да допринесу себи, својим колегама и предузећу, позивамо их да се активирају
у давању својих предлога у анкетним кутијама –
нагласила је Ивана Радаков Мијалковић.
– Сада, када смо тек имплементирали систем управљања енергијом, најважније је да се сви укључимо, да размислимо на које све начине можемо
уштедети, од расвете, гашења светала до затварања прозора и смањивања грејања – истакла је
Ивана.
– Не значи да ће сваки предлог бити усвојен, али
ако се испостави да је предлог добар, основан
и може да доведе до повећања ефективности у
послу и раду, он ће наравно постати мера за побољшање. Сви руководиоци ће добити информацију шта су запослени тог месеца препознали
као мере побољшања или као проблем у раду.
Генерално, то је начин њиховог учешћа јер строго гледано, из контекста нашег предузећа, нама
су запослени најважнија заинтересована страна
интерног карактера и њихово мишљење мора
бити једно од релевантнијих фактора напретка
пословања – завршила је Ивана Радаков Мијалковић.
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КАД МАТОРЦИ ЗАПРАШЕ
РОКЕНРОЛ

В

итомир Радулашки и Јанош Шипош су
наше колеге за које се може рећи да им
је музика неизбежни део живота. Ова
два заљубљеника у рокенрол, чланови су бенда
„Crazy Оld Horses“ (Луди Матори Коњи) и праше
сирову енергију од 2013. године. Вита је вокал,
Јанчика је задужен за бас, а поред њих у бенду су још Влада (гитара), Мика (гитара) и Буда
(бубњеви).
– Име смо одабрали из логичних разлога, будући
да смо „матори коњи“ који су кренули да се баве
музиком у зрелим годинама (смех). Ниједан члан
нема испод 40 година, али смо зато „луђи“ од
многих тинејџера, па отуд оно „Крејзи“ (смех).
Бенд је буквално основан из разлога што се група људи већ углавном добро познавала, па смо
решили да своје слободно време смислено проводимо. Будући да сви волимо музику, то је био логичан
избор. Ми смо кавер бенд и

наш репертоар се углавном састоји од „проверених“ рокенрол хитова и хард рок песама. Списак песама се протеже од седамдесетих до деведесетих година прошлог века, па су самим ти и
извођачи на нашој плеј листи шаролики. Дип
Парпл, Лед Цепелин, Калт, Били Ајдол, Ерик
Клептон, Зи-Зи Топ, Еј-Си/Ди-Си, Ролинг Стонс,
Џоан Џет... Песме углавном бирамо заједнички.
Свако има по неки предлог. Пробамо, одсвирамо
неколико пута, па видимо да ли клизи или једноставно не иде – рекао је Јанчика на почетку
разговора.
Кад је реч о домаћој музици, наше колеге на
репертоару свог бенда немају песме из нашег
миљеа. То објашњавају чињеницом, да већина
кавер бендова има гомилу домаћих ствари, па
нису желели да буду као сви остали. Раније су
ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” НОВИ САД
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имали на репертоару неколико песама с блиског
нам језичког подручја, али су споразумно одлучили да изводе само песме на енглеском језику.
– Музички узори су нам различити, пошто свако
има неку музику коју приватно воли да слуша.
Од блуза и хард рока, па до панка. Мој фазон је
више неки панк, алтернатива и електроника, али
с овом екипом сам научио и да заволим ствари
које иначе не слушам код куће. Кад је реч о свиркама, активни смо колико нам време, а и понуде
дозвољавају. Сами себи смо менаџери, што понекад баш и није добро, али тако је како је. Можда би нам и свирке биле учесталије кадa бисмо
имали неког ко би само о томе бринуо. Више смо
наступали ван Новог Сада, него у самом граду,
али то је вероватно бољка коју сам споменуо, у
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вези с менаџером. Свирали смо више пута у Тителу, Новом Бечеју, Темерину, Ченти, Каћу који
нам је база, а ускоро нас очекује прво гостовање
у Сомбору. Нисмо још имали наступе на приватним забавама, али јесмо на неколико хуманитарних свирки, којима се увек радо одазивамо,
а неке смо чак и сами организовали – чули смо
од Вите.
Обојица се слажу да је по мањим местима боља
реакција публике, него у Новом Саду, што је и
логично јер су људи у малим срединама жељни
неких догађања. Сматрају да ће гитарски звук
увек имати прођу, само је битно како и на који
начин се то презентује. Промоција и реклама је данас веома битна, поготово у време кад
друштвене мреже одређују шта треба слушати
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и какве догађаје посећивати. За сада немају ауторских песама, што не значи да их у будућности
неће бити. Како кажу, сви су запослени, па онда
остаје мало времена за креативност.
– Рокенрол јесте начин живота. Наравно не мислимо ту на начин на који су га живели Џим Морисон или Сид Вишис, али треба живети рокенрол и за рокенрол, кад се већ не може живети
од самог рокенрола. Сви имамо децу и трудимо
се да љубав према музици пренесемо на њих колико можемо. Клинци сами откривају музику у
нашим фолдерима на рачунару, самостално истражују, тако да им је дијапазон музике коју слушају широк. Све док се не предају ,,Гранду‘‘, сваки њихов избор ћемо подржати. Рокенрол није
умро, вероватно никад и неће. Увек има нових

младих бендова, тако да се увек нађе нешто добро. Током деведесетих година, кад је ситуација
у земљи била катастрофална, и политички, и
егзистенцијално, свирке су биле на сваком кораку. Људи су долазили, клубови су били пуни јер
су млади људи у томе налазили неки излаз. Данас га траже на друштвеним мрежама, из топле
собе, али не треба се предавати. Слажемо се и да
је пре била боља ситуација. Више простора у понуди, па су и свирке биле много учесталије, што
не значи да се то не може променити. Потребна
је само воља. Музичка сцена у Новом Саду увек
је била јака. Од старе Југославије па до данас, с
том разликом да сцена данас и сцена некад не
значе исту ствар и не испољавају се на исти начин – поручиле су наше колеге, рокери.
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ВОДУ ТРЕБА ЧУВАТИ

О

д давнина знамо да је вода драгоцен ресурс, а знамо и да је кључни фактор у
пољопривредној производњи и производњи хране. Зашто је онда неконтролисано расипамо? У Србији је све мање и мање исправне
изворске воде. Стручњаци сматрају да главни
разлог лежи у неконтролисаној сечи шума и да
се спас налази у планском пошумљавању, површинским акумулацијама, малим бранама и
заштити изворишта река.
Вода је је крвоток екосистема. Растућа несташица воде представља један од највећих изазова климатских промена и постајаће све већи
проблем како се популација буде повећавала, а
са њом и животни стандарди. Вода коју потрошимо за прозводњу хране много је већа од оне
која је попијена. У зависности од исхране, један
човек може да “поједе” од 2.000 до 5.000 литара
воде дневно. Како је процењено да ће популација
достићи 10 милијарди до 2050. године, потражња
за водом ће порасти за више од 50 одсто. Ако
се тренутни трендови потрошње наставе, две
трећине становништва ће до 2025. године живети у регионима погођеним несташицом воде.
Око 71 одсто површине наше планете покривено
је водом, али само 2,5 одсто свих водних ресурса чини пијаћа вода. Осим што слатке воде има
много мање од слане, она је и тешко доступна.
Само један одсто пијаће воде је лако доступан
људима. Процењује се да већ сада скоро милијар26 |
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ду људи на свету нема приступ чистој пијаћој
води, а због недостатка исправне воде милиони
људи су оболели од разних болести и инфекција.
Најчешћа је дијареја, од које годишње умре око
2,5 милиона људи.
И Србија би у будућности могла да оскудева
у пијаћој води, а највећи узрок томе јесте загађење и неадекватна регулација отпадних вода.
Истраживање које је спровела FAO (Food and
Agriculture Organization of the United Nations)
рангирало је Србију на 47. место од 180 земаља
по количини и квалитету ресурса воде. Србија учествује са 0,3 одсто у светским изворима
пијаће воде.
Посебан проблем представља загађење подземних вода. Та загађења једним делом узрокује
пољопривреда – због коришћења вештачког
ђубрива, и отпадне воде из сеоских насеља. Велики проблем представља и последица загађења
вода са неуређених депонија. Вода и отпад нераскидиво су повезани и сваки отпад пре или касније доспева до подземних вода загађујући их.
То је дуготрајан и људском оку скривен процес.
Недостатак политичке воље довео је до тога да
је свет суочен са највећом до сада забележеном
кризом снабдевања водом, истиче се у недавно
објављеном извештају Уједињених нација, пре-
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носи Би-Би-Си. Извештај упозорава на могућност да средином овог века чак седам милијарди
људи буде суочено са недостатком воде уколико
се не предузму хитне мере. Реч је о највећој до
сада сачињеној студији о количинама питке воде
коју свет има на располагању.
Предвиђања УН-а су прилично мрачна. У извештају се истиче да ће се извори воде стално
смањивати због пораста броја становништва, за-

гађења и климатских промена. У наредних двадесет година, просечна количина воде којом ће
људи располагати биће мања за трећину.
Шта можемо и морамо да учинимо с водом? Да
је сваки дан, на сваком месту и у свакој прилици
штитимо и штедимо. Оно што нам изгледа мало
и небитно данас, некоме ће у будућности много
значити. И данас се много људи бори са недостатком воде. Хајде да мењамо навике!

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” НОВИ САД

| 27

Историјат

ИЗГРАДЊА ОДБРАМБЕНИХ
НАСИПА И ЦРПНИХ СТАНИЦА
У ВОЈВОДИНИ

Т

оком XVIII и XIX века, упоредо са извођењем хидромелиорационих радова,
вршена је изградња насипа на обалама
река, из којих се вода често изливала и плавила
околне терене. Изградњом одбрамбених насипа,
наметнула се потреба и обавеза за прикупљање
и одвођење сувишних унутрашњих вода – изградњом одводних система.
Први велики регулациони радови на рекама и
изградња насипа на Дунаву и Тиси, започети су
1860. године и са повременим прекидима одвијали се све до Првог светског рата. Упоредо
са овим радовима, грађени су одбрамбени насипи за заштиту од поплава, на Тамишу, Бегеју
и другим водотоцима у Банату, као и у Бачкој.
Након изградње насипа поред река, интензивно
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су се градили системи за одводњавање ради евакуације сувишних површинских и подземних
вода, које су помоћу црпних станица пребациване у реке. Захваљујући свим изведеним хидротехничким радовима у последња два века,
територије Бачке и Баната, постале су најгушће
насељена подручја у југоисточној Европи. Спречавањем поплава од спољних вода, појавили су
се проблеми унутрашњих вода. Високе подземне
воде, у претходном периоду, нису се могле ни регистровати на површинама, јер су биле плављене од спољних вода, односно од река. Међутим, када су поплаве биле ретке, штетни утицај
унутрашњих вода дошао је до пуног изражаја.
За потребе одводњавања, односно пребацивање
воде у колекторе или реципијенте, потребна је
била изградња црпних станица. Прва црпна станица на подручју Бачке, била је изграђена на Дунаву 1898. године. На подручју Срема, изградња
система за одводњавање са црпним станицама,
започела је тек почетком XX века. Први системи
за одводњавање, са црпном станицом, изграђени су у месту Бежанија 1905. године. До Првог
светског рата, на подручју Војводине, било је изграђено 59 система за одводњавање са црпним
станицама укупног капацитета пумпи од око 70
м3/сек.
Између два светска рата у Војводини се наставило са изградњом значајних хидромелиорационих објеката. У том периоду, биле су катастрофалне поплаве 1924., 1926. и 1940. године,
које су условиле обимне радове на реконструкцији и санацији одбрамбених насипа и система
ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” НОВИ САД

| 29

Историјат

за одводњавање, као и изградњу нових система. У истом периоду, такође је дошло и до освајања нових површина плодних земљишта,
захваљујући уређењу водног режима земљишта,
мочвара и ритова. Ta земљишта била су погодна за пољопривредну производњу, па су на тим
површинама грађени системи за одводњавање са
црпним станицама (Новосадски рит, Панчевачки рит и други).
Непосредно после Другог светског рата, нарочито у периоду од 1960. до 1980. године, извршена
је веома значајна реконструкција старих и изградња нових система за одводњавање. На старим системима, престале су да раде „парне пумпе“ које су замењене новим на електрични погон,
са знатно већим капацитетима црпних станица.
Данас у Војводини има 298 изграђених система
за одводњавање. Ови системи обезбеђују одвођење сувишних унутрашњих вода са површине од око 1,63 милиона хектара. Одводњавање се
обезбеђује помоћу детаљне каналске мреже, чија
укупна дужина износи око 19.000 км. На системима за одводњавање изграђено је 127 црпних
станица.
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Новогодишња чаролија

Овако је било на додели
новогодишњих пакетића.
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