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Извештај генералног секретара  - кратак преглед рада у деценији за нама 
 

* Уместо уобичајеног годишњег извештаја за период 2020-2021, овај је поднет на свечаној  
седници Скупштине, одржаној поводом обележавања јубилеја, 10. годишњице рада Удружења 

 
Удружење водовода и канализације окупља 35 српских водовода и посвећено је 
заступању интереса предузећа-чланова, промоцији значаја безбедне, здравствено 
исправне воде за пиће и услуга канализације. 
 

Наши чланови, предузећа водовода и канализације, снабдевају водом градове у 
којима живи око 60 посто становника Србије. Испоручују здравствено исправну воду за 
пиће и одводе отпадне воде непрекидно, дању, ноћу, у време празника.  
 

Обе делатности су основ здравља људи, али и предуслов развоја и напретка свих 
других области друштвеног живота. Успешан рад наших чланова се подразумева, а 
пажњу јавности, по правилу, привлаче у случајевима хаварија на дотрајалом техничко-
технолошком систему и, наравно, чак и у најкраћим прекидима снабдевања водом.  
 

На почетку пандемије, заједно са лекарима, српски водоводи су први ускочили у борбу 
против ширења Ковида 19. За свој пожртвован рад и допринос добили су низ 
признања и одликовања.  
 

Упркос огромним свакодневним обавезама у свом послу без краја, нашли су време да 
се ангажују у Удружењу, трудећи се да допринесу формулисању заједничких интереса 
и унапређењу пословног положаја не само својих предузећа, већ свих српских 
предузећа водовода и канализације. 
 

С обзиром да се најчешће одржавају у Београду, наше седнице захтевају путовања 
директора или њихових најближих сарадника из 34 града, од Суботице и Хоргоша, до 
Пирота, Лесковца, Грделице... Захваљујући њиховој  свести о потреби заједничког 
деловања, Удружење је у минулој деценији одржало 10 седница Скупштине и седам 
седница Управног одбора. Активно смо учествовали у јавним расправама о 
предлозима закона, покретали иницијативе, износили ставове. 
 

Уз подршку институција којима ћемо се данас јавно захвалити, радили смо рационално 
трошећи месечни буџет од око 230 хиљада динара, који се формира искључиво од 
чланарина наших чланова. Без те материјалне основе не бисмо успели да опстанемо 
и да се развијамо. Зато смо захвални сваком свом члану који уредно плаћа чланарину. 
 

На почетку рада имали смо интернет-страницу са објављеним основним подацима о 
себи. Успели смо да је унапредимо и развијемо у портал који је у минулој деценији 
посетило преко 55 хиљада читалаца. У праћењу статуса наше интернет презентације 
користимо извештаје Јавне корпорације „Google“, специјализоване за претрагу и 
мониторинг портала који користе њене услуге. Према тим извештајима, 70 посто 
наших читалаца је из Србије, а преосталих 30 процената из иностранства, са свих 
страна света. 
 

Данас одржавамо десету по реду, Свечану седницу Скупштине, да бисмо се захвалили 
свима који су подржали наш рад.  
 

У Београду,       Мирослава Херо-Гон 
17. 11.2021.       генерални секретар Удружења 
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