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Медијима 

 

ИНИЦИЈАТИВА ЗА СМЕНУ АЛЕКСАНДРА ДИМИТРИЈЕВИЋА СА МЕСТА 

ДИРЕКТОРА ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

Разлози за хитну смену Александра Димитријевића: 

Незаконито два пута вршилац дужности директора 

Непридржавање рокова за објављивање конкурса (из истог разлога је 

укинут конкурс за директора ЈП „Љубичево) 

Противзаконито деловање, непотизам, незнање, празна обећања, 

неквалитетан и несавестан рад, стварање лоше атмосфере у предузећу… 

 

Мада је конкуренција огромна, град Пожаревац никада није имао директора неког 

јавног предузећа за чије име је везано толико скандала, незаконитих радњи, незнања, 

пропуста, лажи, непотизма и других непочимстава, као за име Александра Димитријевића. 

Овај човек је у поодмаклим годинама дошао на чело ЈКП „Водовод и канализација“ са 

ореолом стручњака- из његове радне биографије сазнали смо да је правио цигле и црепове, а 

знамо и да је, мада ове детаље није описао, два пута успео да упропасти фабрику минералне 

воде у Нересници- наиме, Димитријевић је био на челу фабрике воде у Нересници два пута- 

први пут док је пословала у оквиру Концерна „Бамби“, а потом и након продаје приватнику. 

Оба пута је ова перспективна фабрика доведена до финансијског и кадровског краха. Такав 

„стручњак“ је изабран да постане председник Надзорног одбора ЈКП „ВиК“, а потом, 15. јуна 

2019. године, доведен на место вршиоца дужности директора овог јавног предузећа.  

Александар Димитријевић, који се труди да се о њему говори као о нестраначком и 

стручном кадру, је на конференцији за медије Српске напредне странке, одржаној у 

септембру 2019. године, као вршилац дужности директора ЈКП „ВиК“, говорио о скорој 

изградњи два резервоара, као и о уређају за осмозу на Меминцу. Ништа од овога, готово две 

године касније, није ни започето. Да ли Александар Димитријевић крије своју страначку 

опредељеност јер се стиди странке која га је довела на чело ЈКП „ВиК“ или не жели да брука 

СНС тиме што не испуњава своја обећања? СНС тврди да је странка часних људи, људи који 

раде за добро Србије, а Александар Димитријевић ради само за своје лично добро. О овоме 

говори чињеница да је, након што је први пут постао вд директора, на основу нове 

систематизације радних места, најурио све запослене из лабораторије, укинуо службу 

контроле квалитета и запослио за стално своју супругу и куму. Након тога формира службу 

контроле и квалитета, за коју није сигурно којом контролом се бави, јер ту ради његова 



 
венчана супруга, Јагода, као главни лаборант- технолог, којој су подређени и запослени који 

имају факултетску диплому и диплому више школе. Овај „сјајни стручњак“ поседује 

диплому IV степена стручне спреме, а кума, која га прати од Нереснице, диплому неког од 

приватних факултета и по занимању је еколог. Кума је шеф службе за контролу и квалитет- 

еколог нам се, дакле, брине о квалитету воде, а средњошколац може да делегира послове 

запосленима са вишом и високом стручном спремом. Свако образложење за промену 

систематизације је било измишљено, лажно. Наиме, нити једна нова чињеница није могла да 

доведе прво до укидања, а потом ни до формирања службе која је бринула о контроли 

квалитета, а потом о контроли (нечега или некога) и квалитету. Сва сеоска водоизворишта су 

преузета пре нових систематизација или су одлуке о преузимању донете пре нових 

систематизација. Једино образложење за нове систематизације је да је било потребно 

растурити службу како би се, каснијим накнадним формирањем, запослили нови, 

неквалитетни радници, са мало или ни мало радног искуства. Непотизам и корупција у свом 

пуном сјају. 

На Меминац, где се лабораторија налази, а обећани уређај за осмозу не налази, не сме 

да уђе нико од запослених у ЈКП „ВиК“. Ова локација је доступна само одабранима, неки од 

њих и раде на Меминцу, а забрањена је, чак, и за шефа водоснабдевања који би морао да 

овде буде присутан по разним основама. Ипак, уколико сте у друштву одабраних, а њега 

бира Јагода, у овом лепом амбијенту у природи, можете да прославите и рођендан, као што је 

то урадио и Јагодин муж пре неколико дана. Заиста, вреди поставити питање ко је, заправо, 

директор ЈКП „ВиК“? 

Тај исти човек, Јагодин муж је у два наврата био вд директора ЈКП „ВиК“. Први пут 

од 15.06.2019- 14.06.2020. године, а други пут од 15.06.2020- 09.10.2020. године, када је 

именован за директора. Ово је противправна ситуација, јер је Законом о јавним предузећима, 

члан 52, наведено следеће: 

„Вршилац дужности директора може се именовати до именовања директора јавног 

предузећа по спроведеном јавном конкурсу. 

Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне 

године. 

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора. 

Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора 

јавног предузећа из члана 25. овог закона. 

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног 

предузећа“. 

Дакле, он је противзаконито био вршилац дужности директора у два наврата и због 

тога неко мора да сноси одговорност. У радној биографији, коју је Димитријевић приложио 

при пријави на конкурс („Службени гласник града Пожаревца“ бр.29 од  09.10.2020. године), 

нема податка о првом вд мандату, тај део је Димитријевић свесно прећутао. Овим је обманут 

и оснивач који би морао да реагује и смени Димитријевића са места директора ЈКП „ВиК“. У 

супротном, сви они који су одговорни- градоначелник, председник Скупштине, чланови 

Градског већа и други ће постати саучесници у овом кривичном делу и одговарати, заједно 

са Димитријевићем, пред законом. Уколико изостане реакција одговорних у Градском јавном 

правобранилаштву, ни њих неће заобићи спровођење закона. 

Сам конкурс за избор директора је протекао у истом духу, духу противзаконитих 

радњи. Наиме, прекршени су рокови за објављивање конкурса у Службеном гласнику. 

Одлука о расписивању конкурса за директора ЈКП Водовод и канализација донета је дана 



 
26.05.2020. године, те је на основу тога објављен конкурс у Службеном гласнику РС, дана 

05.06.2020. године. На овај начин је прекршен, поново, Закон о јавним предузећима, члан 37: 

„Оглас о јавном конкурсу објављује се у ’Службеном гласнику Републике Србије’ и у 

најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике 

Србије, као и на интернет страници министарства. 

Рок за објављивање огласа из става 1. овог члана у ’Службеном гласнику Републике 

Србије’ не може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке о спровођењу јавног 

конкурса за избор директора јавног предузећа.“ 

Јасно је да је између доношења одлуке о објављивању конкурса и објављивања 

конкурса у „Службеном гласнику“ протекло више од 8 (осам) дана, тако да је и овде закон 

прекршен, као што је јасно да Димитријевић ово није могао да уради сам. 

Да не буде да је све лоше и мало, има ствари које су апсолутно грандиозне и 

превазилазе границе Пожаревца, па и Србије. Наиме, закуп који ЈКП „ВиК“ плаћа јавном 

извршитељу, званично влас нику локала у ком се тренутно налази седиште ЈКП „ВиК“ је 

огроман и износи 1.278.198,00 динара на месечном нивоу, уз уговор на 10 (десет) година!!! 

Поред инструкција које су стигле из Одељења за комуналне делатности да се другачије 

организује рад ЈКП „ВиК“, директор и Надзорни одбор ЈКП „ВиК“ су се оглушили о ово и 

поступили по налогу неког другог. Изабрана је понуда која је виша, уз немушта образложења 

о мањкавостима понуде са нижом ценом. Колики је утицај извесног Луке Петровића на ову 

одлуку и има ли данас, можда, мало интегритета и храбрости у људима на власти? Чега и 

кога се данас плашите? Чега ћете се плашити сутра? Или у данима који долазе? Преко 

120.000€ нашег новца ће отићи у нечије џепове на годишњем нивоу. Уколико и данас 

слегнете раменима у страху и нади да ћете добити коју мрвицу, ни вас неће заобићи дуга 

рука правде. 

Све ово, уз још много тога, су разлози за хитну смену Јагодиног мужа са места 

директора ЈКП „ВиК“. Да је правде и памети, он никада не би ни био директор, већ би 

уживао у пензији стеченој само њему знаним путевима. Ово је наше, пожаревачко, 

предузеће, не Јагодино и њеног мужа, па га и оставите нама, грађанима Пожаревца. 

 

 

Градска организација Двери Пожаревац 

14.05.2021 


