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ЕВРОПСКА ПОВЕЉА О ВОДИ ! 

 

Без воде нема живота.Она је драгоцена и преко потребна у свакој људској 

делатности. Вода не зна за границе. То је један, заједнички извор,који тражи 

међународну сарадњу. 

 

                                                  

 

 

 

                        Вода за пиће је основна животна намирница. 
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Поштовани сарадници, 

 

 

Уважавајући принципе друштвене одговорности наше предузеће 

ЈП"Водовод и канализација" је увело Кодекс етичког и пословног 

понашања.Сврха Кодекса етичког и пословног понашања је да нам помогне 

да препознамо етичке и пословне вредности нашег предузећа и да се 

упознамо са моралним начелима које треба да поштујемо.  

Морална начела  нас приближавају прихваћеним међународним 

етичким стандардима, а поштовање истих нам омогућује да унапредимо и 

ојачамо међуљудске и колегијалне односе унутар предузећа, као и односе са 

партнерима и тиме изградимо имиџ  савременог предузећа. 

Основни принципи етике којима послује наше предузеће су пре 

свега,заштита људских и радних права,безбедност на раду,заштита животне 

средине, забрана дискриминације и поштовање свих закона који се односе 

на наше пословање. 

Сви запослени, извођачи радова и остале услужне фирме које раде на 

локацији предузећа дужни су да се упознају са правилима и смерницама из 

нашег Кодекса етичког и пословног понашања и морају их се придржавати. 

 

                                                                                                        Славољуб Стевановић 

                                                                                                                                Директор 
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1. ШТА ТРЕБА ДА ЗНАМО О НАМА 
 
1.1    Историјат предузећа 

 
Јавно предузеће ''Водовод и канализација" почело је са радом 

1.2.2004.год. Предузеће је издвојено из састава ЈКСП Гроцка због 
ефикаснијег управљања  и одржавања водоводних система на територији 
СО ГРОЦКА. 
 Дирекција се налази у Гроцкој у улици Петра Драпшина 21. 
      011-8500-885 и  011-8501-506 
      е-mail: jpvodovodgrocka@gmail.com  
      Пословнице: Врчин, 29 новембра бб,        тел. 011/ 8053-483 
                               Болеч,  7 јула  1 ,                      тел. 011/8062-922 
                               Заклопача, ЈНА 4,                     тел. 011/8525-900 
                               Умчари, 27 марта бб,              тел  011/8541-156 
                               Лештане,Маршала Тита 64,  тел. 011/8030-402 
 
Предузеће врши следеће послове : 
 
1. Производња, дистрибуција и продаја воде у Гроцкој,Болечу,Умчарима, 

Пударцима и Врчину (центар,Рамнице и Мали Рај),Заклопачи и Бегаљици. 
2.  Изградња и одржавање хидрограђевинских објеката. 
3.  Пружање услуга аутоцистернама за воду и фекалије. 
4. Издавање техничких услова за водоводну и канализациону мрежу. 
5.  Технички надзор и инжењеринг. 

 
Предузеће управља следећим капиталним објектима: 
 
●  Водоводни систем насеља Гроцка ( почетак рада 20.06.1977.год.) – 38        
      km водоводне мреже,5 пумпних постројења II висинске зоне,         
      резервоар 2x 1000 m³, 10 цевастих бунара, око 32 km канализационе      
      мреже и  пумпно постројење,укупно 2.980 корисника. 
●  Водоводни систем Болеч ( почетак рада 01.09.1984.год.) -33km  
     водоводне мреже, 1 пумпно постројење II висинске зоне, резервоар  
     2x1000 m³ преливна комора 400 m³, 6 цевастих бунара, око 15 km  
     канализационе мреже, укупно 2.073 корисника.  
●  Водоводни систем насеља Умчари – Пударци-( почетак рада  
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     26.06.1979.год.) -36 km водоводне мреже, 3 пумпна постројења,III 
висинске зоне, 4 резервоара, 4 цеваста бунара, укупно 1.534 
корисника.  

●   Водоводни систем насеља Врчин ( почетак рада 1974.год.) од 15 km     
      водоводне мреже, 3 бунара, 936 корисника и новоизграђени системи  
      Рамнице (8 km мреже са 1 цевастим бунаром и 323 корисника) и Мали  

Рај( дугим 7km са 1 бунаром и 200 корисника) – укупно 1.459 корисника 
●  Водоводни систем насеља Заклопача (почетак рада 1988.год.) са 19,5 

km водоводне мреже, 3 бунара, једним пумпним постројењем II 
висинске зоне, резервоаром 1x350m³, преливном комором и  679 
корисника. 

●  Водовод Бегаљица( почетак рада 2007.год.) са 19,5 km водоводне    
     мреже, једним бунаром, недовршеним резервоаром у „Брђанима“     
     1x250m³ i 351 корисник, при чему је прикључивање и даље у току. 
● Канализациони систем Ритопек, Винча,Лештане и Калуђерица. 
●  Возни парк чине: 3 аутоцистерне, 2 ровокопача, 2 лака теретна возила     
    до 800 kg носивости,2 лака доставна возила,2 путничка возила и 1  
    теренско возило.  
●  Управна зграда(1/3 просторија) 
 
1.2   Наша визија 

 
   Да ЈП "Водовод и канализација" снабдева довољном количином воде за      
   пиће сва насеља на територији општине Гроцка, као и одвод отпадних   
   вода и прерада истих. 
    
1.3   Наша мисија 
 

       Да остварује поуздано и ефикасно снабдевање квалитетном водом за        
       пиће и одвођење отпадних вода по прихватљивој цени за грађане и    
       друге кориснике. 
       Да води развојне и инвестиционе активности у циљу повећања    
       капацитета за водоснабдевање и одвођење отпадних вода. 
       Да унапређује организацију и развија савремене методе рада и   
       управљања, смањује трошкове, повећава економичност и задовољство   
       корисника пруженим обимом и квалитетом услуга. 
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  1.4   Наш систем вредности 
 
       Да бисмо достигли визију и остварили мисију,  ради које  постојимо,       
       ЈП "Водовод и канализација" усвајамо следеће одреднице, као темељне     
       вредности нашег Предузећа: 
1. Поштовање личности                                    6.  Квалитет 
2. Поверење                                                         7.  Стручност 
3. Сарадња                                                            8.  Одговорност 
4. Професионалност                                           9.  Иновативност 
5. Предузимљивост 
 
 1.5  ЈП"Водовод и канализација" данас 
 

Градски систем водоснабдевања и канализације нашег предузећа 
представља значајну вредност општине Гроцка. 
Добра сарадња и међусобно разумевање са локалном самоуправом 
доприноси развоју нових инвестиција.  
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1.6  Традиција 
 
●  Искуство у производњи и дистрибуцији воде 
●  Квалитетна вода 
●  Доступност корисницима 
●  Стални раст и развој 
●  Одговорност према корисницима услуга 
●  Одговорност према очувању животне средине 
●  Освајање нових знања 
●  Солидарност 
 
1.7  Пословни обичаји 
 
●  Поштујемо традицију и одговорно се понашамо према нашим 

корисницима и пословним партнерима. 
●  Активно сарађујемо и негујемо односе са друштвеном заједницом којој 

припадамо и у границама могућности помажемо. 
●  Негујемо и развијамо сарадњу са другим водоводима и стручним 

организацијама. 
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2.  КОДЕКС ЕТИЧКОГ ПОСЛОВАЊА 
  ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"  
 
2.1  Циљ кодекса понашања 
 

Кодекс потврђује опредељеност ЈП"Водовод и канализација" да послује у 
складу са највишим стандардима етике и има за циљ да упозна све 
запослене са етичким стандардима, принципима и правилима 
понашања.Систематизацијом и тумачењем правила, пружа се могућност 
сваком запосленом да их лакше упозна, прихвати и примењује у пракси. 
Кодекс се односи на све раднике у ЈП"Водовод и канализација" који су 
запослени на одређено и неодређено време. 
 
2.2  Стандарди понашања 
 
Сви запослени својим понашањем учествују у очувању и унапређењу 
пословног имиџа и угледа ЈП"Водовод и канализација". Свако од нас треба 
да поступа у складу са препорукама, примењује одредбе кодекса 
понашања својим личним примером и наступом у предузећу и ван њега. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9 

 

3. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЕТИЧКОГ ПОНАШАЊА  
 
3.1   Чувамо углед ЈП"Водовод и канализација" 

 
Репутација односно добар глас ЈП "Водовод и канализација" вредан је 
пословни адут Предузећа. Запослени су дужни да у максималној 
мери,штите ову вредност тако што: 
- Исказују лојалност Предузећу, чувају имовину, пословну традицију и 

добре пословне обичаје. 
- Чувају пословне тајне и штите интересе Предузећа. 
- Остварују и промовишу прихваћене вредносне критеријуме. 
- Поштују одредбе кодекса 
 
3.2   Сукоб интереса 
 

Чланови органа управљања и сви запослени у ЈП"Водовод и канализација" 
своје послове морају обављати на начин који је компатибилан са 
лојалношћу и не смеју се упуштати у активности које доводе до сукоба 
интереса. То значи, да се све околности у којима се лични интерес 
сукобљава са интересима предузећа морају избегавати. 
Запослени не може свој положај користити за оствариваље приватног 
интереса. 
 
 
3.3   Злоупотреба информација 

 
Сва документа, планови и извештаји  Предузећа који нису јавно доступни 
сматрају се поверљивим, а њихова злоупотреба је 
забрањена.Информацију за јавност даје само директор предузећа или 
особа коју он овласти. Информације пословним партнерима и 
корисницима услуга дају запослени који су за то овлашћени на основу 
систематизације радних места. 
 Свако изношење поверљивих информација сматра се повредом радне 
дужности, и у складу с тим санкционише. 
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3.4   Вођење рачуноводствене и финансијске документације 
 

    Мора се водити  прецизна и веродостојна документација, а свако   
    фалсификовање докумената представља озбиљан прекршај. Све исплате  
    новца, пружање услуга и друге трансакције морају бити детаљно унетеу  
    рачуноводствену и другу документацију и одобрене у складу са политиком   
    Предузећа. 

 
3.5   Дискриминационо узнемиравање  
 

  На радном месту није дозвољен било какав вид дискриминационог 
узнемиравања. Запослени не смеју употребљавати претње, застрашивање 
или непријатељско понашање, као и омаловажавање које се односи на 
расу, боју коже, религију, пол, национално порекло, године живота, 
физички недостатак или политички став, као и сексуално опредељење. 
 
3.6   Сексуално узнемиравање 
 

У Предузећу ЈП"Водовод и канализација" није дозвољено сексуално 
узнемиравање или било који други вид непожељног вербалног или  
физичког понашања сексуалне природе. 
 
3.7   Политичке и страначке активности 
 

Није дозвољено коришћење угледа репутације, интереса или имовине 
предузећа, ради пружања подршке некој политичкој партији покрету или 
верској заједници. 
Не дозвољава се никакав вид политичке или страначке активности на 
радном месту. 
 
3.9  Брига о  животној средини 
 
Еколошка заштита је једна од кључних одговорности Предузећа,зато 
настојимо да рационално трошимо ресурсе и водимо рачуна какве 
еколошке последице могу донети наше одлуке. 
У оквиру активности везаних за заштиту животне средине: 
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● Гарантујемо комплетно и суштинско поштовање законских одредби у    
    вези са животном средином 
● Ширимо добру праксу у вези са експлоатацијом воде 
● Спремни смо на дијалог и размену информација са свима који    
    представљају "глас "животне средине 
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4. КОДЕКС ПОНАШАЊА, РАДНА КУЛТУРА 
ЗАПОСЛЕНИХ  

 
 

4.1  Понашање на радном месту 
 
Да би смо успешно и на време обављали задатке, поштујемо радно време 
Предузећа.Култура рада захтева тачност. 
Планирамо наше обавезе, термине и рокове.Утврђујемо нашу листу 
приоритета обавеза. Обавештавамо сараднике о промени планираних 
термина у ванрадним ситуацијама.Водимо уредно документацију. О 
прекомерном раду и посебном залагању, такође се води евиденција. У 
случају одсуства са посла именују се замена, како би се посао несметано 
одвијаo. 

 
4.1   Брига о имовини Предузећа 

 
Савесна употреба, очување и увећање имовине предузећа је примарна 
одговорност сваког од запослених. Отуђивање, уништавање, неовлашћено 
коришћење и било који вид вандализма или свесног оштећења простора, 
опреме, машина, возила или намештаја је најстроже забрањен. 
 
4.2   Коришћење интернета и електронске поште 

 
Приступ интернета запосленима у предузећу омогућен је у циљу ефикасног 
обављања послова и праћења савремених решења. Систем електронске 
поште не сме се користити на начине који су увредљиви за друге или 
недоследни професионалном имиџу предузећа. 
 
 
4.3   Наша пословна коресподенција 

 
Пословна писма обавезно пишемо на меморандуму предеузећа.На 
примљена писма одговарамо у року које је наведено. Основна начела су: 
брзина, истина и законитост, поузданост и трајност. 
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4.4   Разговори телефоном ( комуникација) 
 

  У телефонском разговору наши саговорници стичу први утисак о нашем 
предузећу. Зато смо учтиви, предусретљиви и професионални. 
у случају квара или нестанка воде прикупљамо све неопходне 
информације од одговарајућих служби предузећа и са адекватним 
информацијама,дочекујемо телефонске позиве корисника, са којима 
стрпљиво разговрамо.Када комуницирамо са другим људима не штедети 
чаробне речи : изволите- молим- хвала- опростите. 
 
4.5   Одећа и лични изглед запослених 

 
Одећа је  један од битних аспеката људског физичког изгледа са значајним 
друштвеним  значајем и поруком.Бити чист и уредан, водити рачуна о свом 
физичком изгледу, о свом облачењу је лични интерес сваког од нас. 
 
Пословни изглед жене : 
 
● Костими, хаљине, сукње, панталоне умерених линија и кројева, 

складних боја, без дубоких изреза. 
● Дужина сукње је умерена. 
● Обућа је пре свега чиста, са ниским или потпетицама средње висине. 
● Није допуштено носити хеланке, спортску одећу и обућу ( мајице са    
   бретелама, тренерке, бермуде и летње папуче или кломпе). 
● Накит је дискретан и користи се са мером. 
● Шминка је умерена уз избегавање изразито јаких боја. 
● Коса је чиста са уредном фризуром. 
 
Пословни изглед мушкарца: 
 
● Одела, комбинација сакоа и панталона умерених линија, кројева и 

боја. 
● У летњим месецима допуштено је ношење кошуља кратких рукава, као 

и  мајице са крагном. 
● Обућа је пре свега чиста и удобна. 
● Није допуштено носити обућу на босу ногу. 
● Дужина панталона је таква да додирују ципеле. 
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● Није допуштено носити спортску одећу и обућу( атлет мајице, 
тренерке, бермуде, летње папуче или кломпе). 

● Коса је чиста са уредном фризуром. 
● Лице избријано или са негованом брадом и брковима. 
● Униформа запослених који због природе посла носе, мора бити чиста и    
   испеглана. 
 

4.6   Заштита здравља и безбедност на раду 
 
У ЈП "Водовод и канализација" заштита здравља и безбедност на раду свих 
запослених је од највећег значаја.Предузеће се обавезује да обезбеди 
начине за упознавање са усвојеним прописима, као и све неопходне 
предуслове како би свако од запослених био адекватно обучен у погледу 
заштите здравља и безбедности на раду. 
Одговорност сваког од нас је да се ради сопствене и опште безбедности, 
придржава свих дефинисаних захтева у овој области. 
Услови рада који наговештавају опасност или угрожавање безбедности 
треба да се одмах пријаве непосредном руководиоцу или лицу задуженом 
за безбедност у предузећу. 
Забрањено је долазити на посао под утицајем алкохола или других опојних 
средстава , нити их смеју конзумирати у радним просторијама. У складу са 
Законом о забрани пушења на радном месту,пушење у канцеларијамаи 
другим водоводним објектима, није допуштено . Постоје јасно означене 
оазе и просторије одређене за пушење. 
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5. КОДЕКС ПОНАШАЊА У ОДНОСУ НА САРАДНИКЕ 
 
Запослени у ЈП "Водовод и канализација" 
 
● Креирамо пријатну атмосферу, колегијалне односе и толеранцију 
● Помажу сарадницима и негују солидарност и међусобно поверење. 
● Чувају свој лични углед и ауторитет  и углед и ауторитет својих сарадника  у 

предузећу и ван њега. 
● Свако је обавезан да гради и чува свој лични и професионални углед. 
● Свој углед градимо одговорним обављањем послова, стручним развојем  и 

коректним односом са сарадницима. 
● Наши сарадници су посебне личности, ценимо их и поштујемо. 
● Поштујемо професионални углед наших сарадника као сопствени. 
● Толерантни смо према онима са којима радимо, сходно захтевима посла,  

етичким кодексима Предузећа и правилима лепог понашања.  
● Развијамо тимску сарадњу о осећај припадности успешном предузећу. 
 

 

6. КОДЕКС ПОНАШАЊА У ОДНОСУ НА КОРИСНИКЕ И 
ПОСЛОВНЕ ПАРТНЕРЕ 

 
● Поштујемо интересе и захтеве корисника и пословних  партнера. 
● Поштујемо договоре и дата обећања. 
● Наступамо коректно и професионално према корисницима и пословним 

партнерима. 
● Промовишемо и представљамо Предузеће  у свакој  прилици на најбољи 

могући начин. 
● Одговорни смо у извршавању преузетих обавеза и договорених рокова. 
● Поштујемо протокол у сусретима са пословним партнерима. 
● Са корисницима изграђујемо добре односе које карактерише међусобно  
  поштовање и разумевање.Свесни смо да је наш производ – вода   
   предуслов за добро функционисање заједнице и сваког домаћинства. 
● Пре искључења корисника који не измирују своје обавезе, чинимо све да са 

њим нађемо начин за измирење дуга. Искључење са мреже је   
   последња мера. 
● Кориснике упознајемо и информишемо о значају наменског и  
   рационалног коришћења воде за пиће. 
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 ПРАВИЛА У КОМУНИКАЦИЈИ СА КОРИСНИЦИМА      
 НАШИХ УСЛУГА 
 
 
    Правила којих се морају придржавати сви запослени у ЈП " Водовод и   
    канализација" који раде са корисницима услуга у пословном простору   
    Предузећа  
 
1. Водим рачуна о личном изгледу, уредности радног места у складу са 

стандардима струке и установе коју представљам 
2. Корисницима наших услуга увек дајем предност – друге послове 

одлажем за касније 
3. Јасно и разговетно га поздравим са "Добар дан,изволите" 
4. Кориснику персирам 
5. Сконцентрисан сам на особу коју услужујем, и понашањем показујем да 

сам јој у потпуности посвећен. Не пожурујем је и не прекоравам 
уколико не разуме одмах оно што јој говорим 

6. Разговор који водим са корисником је поверљив и не треба да га чују 
људи у окружењу 

7. Ако  услугу за коју је корисник заинтересован не познајем или за њу 
нисам овлашћен потражим компетентног сарадника и преусмерим 
корисника 

8. Корисника активно слушам и  
     ●  не прекидам га док говори 
     ●  не изводим закључке пре него што саслушам корисника 
     ●  корисника слушам без предрасуда 
     ●  контролишем осећање симпатије, антипатије 
      ● настојим да разумем позицију саговорника, његова осећања и 
потребе 
9.  Након што сам саслушао корисника, даљи разговор водим ја, а не  
     корисник 
10. За увид у потребе корисника користим рачунарску базу података 

Предузећа 
11. Водим рачуна о стручности, начину говора и приступу који увек мора да 

буде прилагођен корисницима 
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12. Све што кажем је званично – за кориснике нема незваничних 
информација 

13. Пословну политику Предузећа не коментаришем 
14. Када информишем или саветујем корисника употребљавам проверене 

изворе информација,које омогућавају већу прецизност, разумљивост и 
добит за корисника 

15. Својим стручним знањем и приступом настојим да задобијем поверење 
корисника 

16. Уколико корисник дође са већ дефинисаним захтевом за услугу, за коју 
сматрам да је неодговарајућа његовим потербама, предочавам да му 
постоје ефикаснија и боља решења 

17. Колико год странка имала питања и колико год била нервозна,трудим 
се да "спустим лопту" и љубазно одговарам на постављена питања 

18. У случају да корисник има приговор  пажљиво га саслушам и без 
осуђивања и стрпљиво настојим да што пре решим неспоразум 

19. За грешке које направим не окривљујем друге 
20.  Поштујем  договор и обећања које сам дао кориснику 
 

 

 

ЗНАЧАЈ КОМУНИКАЦИЈЕ 
 

У обављању редовних послова на терену, често се налазимо у ситуацији да 
имамо непријатног саговорника, што је разумљиво ако се има у виду да у 
већини случајева разговор водимо са корисником који је нерасположен 
или исфрустриран јер: 
               -нема воду због квара на мрежи 
               -није измирио своје обавезе и треба да му искључимо воду 
               -има став да је цена воде висока,да водомер није добар или да   
                погрешно очитавамо потрошњу   
 
Да бисмо избегли могуће непријатне ситуације са корисницима, заштитили 

себе и посао завршили на професионалан начин, важно је да препознамо 

профил особе са којом разговарамо, како бисмо сходно томе прилагодили 

своје понашање. 
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    Комуникација са "тешким" корисницима  

 

Постоји неколико типова личности који могу бити проблем у комуникацији 

и са којима треба наћи адекватну форму комуникације. 

 

 

Доминантна особа 

 

Како је препознати: 

 

Жели да води, да буде надређена у комуникацији, да намеће своја 

решења и ставове, јер је уверена да су њена решења најбоља.Нарочито се 

добро препознаје по томе што се надвикује и "њена је увек последња", 

често прекида саговорника и упада у реч.Држање, глас и коментари 

наглашавају њено осећање супериорности. 

 

Стратегија комуникације: 

 

Не подилазити јој. Изнети јој све битне чињенице и елементе везане за 

њен случај и понудити јој да предложи решење. Ако није у складу са 

нашим предлогом пажљиво аргументујемо зашто је њено решење 

неприхватљиво.   

 

 

Критизер 

 

Како је препознати: 

 

Ова особа износи мноштво примедби на наш рад и предлоге, оправдано и 

неоправдано. У изразу лица и телесном ставу испољава ароганцију. 
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Стратегија комуникације: 

 

Пажљиво слушати примедбе.Не схватати примедбе лично. Не свађати се. 

Показати спремност да се уваже све оправдане примедбе.  

 
Егоцентрична особа 
 
Како је препознати: 
 
Усмерена ја на истицање своје личности, на самопромоцију. То скреће ток 

комуникације. Њено понашање одликује разметљивост, 

театралност,понекад и ароганција. Сликовито, ово понашање можемо 

назвати "паун " понашање. 

 
   Стратегија комуникације: 

 
Не критиковати је због самоистицања. Стрпљиво усмеравати разговор на 
проблем- тему о којем се расправља. 
 
Неповерљива особа 
 
Како је препознати: 
 
Основна одлика понашања ових особа је сумњичавост. Често има 
непријатељски став према околини, уверена да већина људи ради једни 
другима о глави и да већина људи са којима комуницира жели да је 
превари или изигра. Пословну комуникацију посматра као пуну замки и 
тражи скривену мину. 
 
Стратегија комуникације: 
 
Избећи увлачење у "систем" ове особе – разговор ко је намешта и где се 
крије мина у предлогу. Оперисати само чињеницама и аргументима. 
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Особа са продуженим периодом одлучивања 

   

Како је препознати: 

 

Спремна да вас саслуша и на сарадњу.Неопходно јој је дуже време да 

изнесе свој суд и да донесе одлуку. То су најчешће врло одговорне особе, 

поуздани сарадници али у лошој варијанти (претерано неодлучни), 

остављају утисак конфузне и неуротичне особе.   

 

 

Стратегија комуникације: 

 

Овој особи треба дати могућност да одлучује према свом ритму (ако треба 

да донесе одлуку о репрограму дуга или потписивању корисничког 

уговора..). Поновити комуникацију са њом ише пута при чему треба истаћи 

чињенице које ће јој помоћи у доношењу  одлуке. 

Никако јој не приговарати због неодлучности. 

 

Агресивна особа     

 

Агресивних клијената  има јако пуно. Може се издвојити два типа 

агресивних: параноидни и психопатски. 

 

Параноидан или ароганатан корисник  

 

Како је препознати:  

 

Има претећу невербалну комуникацију. Убеђен је да  је увек у праву  а да 

околина греши, да је против њега.Пун је негативног набоја, доказујући да 

је у праву. Потенцијално је опасан. Неповерљив је према другима. 
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Стратегија комуникације:       

 

Не схватајте њихову агресију лично нити као присилу да морате да 

реагујете . Употребите магичну реченицу: "Ви сте у праву, требало је да 

дођемо раније... " Агресивни људи се збуне када се уместо контра напада 

употреби позитивна реакција, за коју је потребно стрпљење и велика 

самоконтрола.  

 

Психопатски клијент  

 

Како је препознати: 

 

У свакодневници овај тип чине криминалци и силеџије. Карактерише их 

општа аморалност, раздражљивост и импулсивност у понашању. Склони су 

соијалним прекршајима.Склони су екцесима. Не знају шта је стид и 

самилост. Недостатак морални норми и социјалне интелигенције  може да 

буде опасан за средину у којој раде. 

 
Стратегија комуникације: 
 
Настојте по сваку цену да не реагујете на провокације.Покушајте да 
скренете комуникацију на неутрални терен. Бавити се само предметом 
комуникације чињеницама и аргументима. 
У сваком случају комуникација са тешким клијентима или са колегама који 
својим поступцима отежавају посао је проблем који запослени који раде са 
странкама – корисницима сматрају најтежим делом свог посла.Остати 
миран и не изгубити самоконтролу у комуникацији  са бесним и 
ирационалним корисником није лак посао, али свакако није немогућ. 
 
Шта предузети у директној комуникацији са таквим клијентом ? 
 
Поставите се професионално, не узимајте примедбе лично ма колико да су 
непријатне. Уместо размишљања: "Овај човек ме неправедно оптужује / 
напада !" покушајте да размишљате:"Како могу да решим овај проблем ?" 
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Кажите свом кориснику:"Ако сам добро разумео, ви сте незадовољни зато 
што..." 
Ако схватите због чега је ваш корисник бесан, биће вам лакше да успешно 
разрешите ситуацију. 
 
"Када је корисник нервозан или бесан најбољи савет је да вам ум буде 
отворен, а уста затворена!"(Ребеца Морган) 
 
ОДБРАНА ОД ВЕРБАЛНОГ НАПАДА 
 
- Сачекајте неколико секунди пре него што реагујете  
- Причајте полако и меко 
- Направите паузу ако сте почели да се љутите 
- Покажите да су примедбе и осећања важни 
- Опходите се према особи са којом комуницирате као према вредном 

појединцу 
- Помозите да увиди опције и могућности које му нудите 
- Користите"незапаљив" речник и говор тела 
- Водите рачуна о гримасама и тону 
- Покушајте мало да промените тему(пређите на сродну област) 
 
КАКО КОНТРОЛИСАТИ  СТРЕС  У  РАДУ СА КОРИСНИЦИМА 
 
 
Стрес представља незаобилазни део посла у свим пословима пружања 
услуга. Критеријум за успех у раду са корисницима услуга, па самим тим и 
наплата потраживања, је управо способност да се у тешким ситуацијама 
контролишу негативне реакције. 
 
Неколико препорука стручњака из ове области су: 
 
- Почните дан у добром расположењу и са позитивним мислима.  
- Донесите одлуку да нећете дозволити нервозним корисницима да вас 

"избаце из такта". 
-  Размислите о томе који поступци или речи корисника вас посебно 

нервирају. Када препознате такве ситуације, биће вам лакше да их 
контролишете када се понове. 
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- Покушајте да вербалне нападе не узимате лично. Када је корисник љут, 
он своју фрустрацију испољава према најближем циљу, у овом случају 
према вама, а не према ономе ко је објективно одговоран за ситуацију 
или дато стање. 

- Будите свесни да једино ви можете контролисати своје емоције. Када у 
томе успете, уживајте у томе као сопственом успеху. 
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ПОРУКА  ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА 

ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" 

 

 

Будите лојални свом Предузећу, јер је то Ваша друга кућа. Према колегама се 

понашајте као према својој породици, а према материјалним добрима и 

имовини Предузећа – домаћински. 

Не оговарајте друге, не износите интриге, пословне проблеме, недостатке 

својих сарадника ван Предузећа, јер тиме не угрожавате само имиџ и статус 

Предузећа, већ и свој лични углед. 

Људи поштују лојалност. Увек када имате прилику говорите позитивно о свом 

Предузећу. 

Не заборавите да је сваки запослени уједно и представник за односе са 

јавношћу свог Предузећа. 

Најмање у истој мери у којој Ви унапређујете Предузеће, оно ће унапредити 

Вас.  

 

 

 

 

Директор ЈП "Водовод и канализација" 

                                                                          Славољуб Стевановић маш. инж. 


