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планирање је кључна фаза процеса управљања у 
предузећу. Од квалитета планова зависи и укупни 
развој предузећа и сигурност у обављању послова. 

Планирање штеди време, омогућава да ресурси предузећа 
буду искоришћени на најбољи могући начин, минимизира 
кризне ситуације и пружа менаџменту довољно простора за 
маневрисање. 

Пословни план је документ у коме се прецизира правац 
будуће пословне активности предузећа за одређени времен-
ски период. Он садржи у себи сет управљачких одлука чија 
реализација ће се десити у прецизираном временском перио-
ду и резултат је процеса чији је циљ да се нађу одговори на 
следећа основна питања: због чега предузеће постоји; шта 
оно ради; куда треба да иде; како ће тамо стићи?

Постоји више врста планирања у предузећу, која се 
разликује по фазама процеса и врстама докумената - послов-
но планирање, циљно планирање, програмско планирање, 
пројектно планирање, стратешко планирање.

Дакле, план представља референтно тело за све оста-
ле активности: колико је потребно средстава, људи, робе, 
материјала, колики буџет коме доделити, колико и какве за-
лихе држати, какве приходе очекивати, када приливе очеки-
вати, када шта набавити, колико људи ангажовати...

План је алат који обједињава одговорност менеџмента и 
извршилаца и за његово креирање, и за његову реализацију.

План је знак распознавања одговорног менаџмента, али и 
кључни фактор амбијента у коме постоје услови за одговорно 
понашање запослених.

Постављање циљева у оквиру плана, онога шта желимо, 
куда желимо да стигнемо, шта желимо да будемо на крају на-
шег пута  почетак је, а њихово остварење крај свих планова. 

Из тих разлога, указујемо на неке основе које сматрамо 
важним код постављања циљева:
•	 Имајте	на	уму	циљеве	читаве	организације;	
•	 Добро	 процените	 предности	 и	 слабости	 делова	

којимa руководите; 
•	 Не	доносите	закључке	прерано;	
•	 Консултујте	се	са	онима	од	којих	зависи	спровођење	

ваших планова, као и са другима који вам могу помоћи; 
•	 Одредите	разуман	број	циљева;	
•	 Распоредите	циљеве	по	приоритетима;
•	 Водите	рачуна	о	могућим	ограничењима.	
Понављамо, планирање није заокружена активност са 

јасним почетком и крајем. То је процес који непрекид-
но траје и који одражава промене окружења и којем се 

прилагођавамо, и као предузеће, и као појединци у циљу 
остварења постављених планова.

Мишљења смо да суштина планирања потиче управо од 
најнижих делова предузећа у узајамној размени (feed-back) 
ваших циљева и приоритета са Дирекцијом за планирање 
и Дирекцијом за економско-финансијске послове, можемо 
учинити да наши планови буду препознати као одраз наше 
визије, путева и циљева које смо поставили пред себе.

Овим кратким изношењем наслова намера је да подстак-
немо на размишљање, да покушамо да утврдимо мапу на-
ших послова (мапу пута) у овом свету који се непрестано 
мења, како бисмо постали свесни онога шта заиста желимо, 
а потом пронашли пут да то и остваримо. Сигурни смо да 
синергија свих запослених у нашем Предузећу може допри-
нети да одемо много даље него што би нам то дозволило соп-
ствено размишљање.

Извод из презентације др Петра Загорчића 
на	седници	Извршног	одбора	директора	у	Вршцу

План је алат менаџмента
"Планирање непланирања је

планирање сопственог неуспеха"
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Конкурс за приправнике

привредно друштво „Електро-
вој		водина“	 д.о.о.	 Нови	 Сад,	 које	
послује у саставу ЈП ЕПС-а, 

расписаће конкурс за пријем приправ-
ника одређених, потребних струка. 
Сви детаљи биће објављени у јавним 
медијима. 

Ово је тек мали број младих који ће 
бити, како је у јавним медијима већ 
најављено 31. децембра 2009. године, 
примљени	у	систем	ЕПС-а.	Наиме,	како	
је ЈП ЕПС тада најавио, у јануару 2010. го-
дине, у оквиру акције „Ми вас требамо“, 

ЕПС ће расписати конкурс за – укупно - 
160 приправника! 

Прецизније: у Дирекцији – за 16 при-
правника; у ПД „Ђердап“ – за осам; у ПД 
Дринско-Лимске	ХЕ“	–	за	пет;	у	ПД	ТЕНТ	
–	за	15;	у	ПД	РБ	„Колубара	–	за	48;	у	ПД	
„ТЕ-КО	Костолац“	–	за	19;	у	ПД	„Панонске	
ТЕ-ТО“ – за три; у „Електровојводини“ – 
за	шест;	у	ПД	„ЕД	Београд“	–	за	12;	у	ПД	
„Електросрбији“ – за 16; у ПД „Југоисток“ 
– за седам и у ПД „Центар – за пет при-
правника. 
На	 конкурсима	 за	 приправнике	 тра-

жиће се: инжењери електротехнике, ма-
шинства, рударства и грађевинарства, 
затим по један инжењер геологије, 
технологије и саобраћаја, као и дипломи-
рани економисти и правници. 

Селекција свих кандидата биће спро-
ведени на основу: успеха на студијама,  
дужине студирања, листе положених ис-
пита, препорука професора факултета 
и на основу претходно спроведеног 
интервјуа.	Конкурси	ће	бити	објављени	у	
дневним листовима. 

М. Ч.

ЈП ЕПС У 2010. ГОДИНИ НАЈАВИО

пд „електровојводина“ ће расписати конкурс за шест приправника, а укупно у 
систему епс-а биће примљено чак 160 младих 
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ЈП ЕПС, с једне стране и Дунав оси-
гурање	а.д.о.	и	ДДОР	Нови	Сад	а.д.о.,	
с друге стране, потписали су недав-

но уговор о осигурању имовине и запо-
слених, за период 1. јануар 2010 – 31. де-
цембар 2013. године.

У име ЈП ЕПС-а уговор је потписао Дра-
гомир Марковић, генерални директор, а 
у име конзорцијума осигуравача, мр Ми-
ленка Јездимировић, генерални директор 
Дунав осигурања и Миладин Авдаловић, 
извршни директор за велике корпора-
тивне	клијенте	у	ДДОР	Нови	Сад.

ЕПС је, у складу са Законом о јавним 
набавкама, у име и за рачун правних 
субјеката који послују у саставу ЈП ЕПС-а, 
после јавног позива свим осигуравајућим 
кућама, кроз преговарачки поступак 
стигао до уговора који је изузетно 
значајан за компанију какав је ЕПС. По-
словање ЈП ЕПС и свих привредних 
друштава ЕПС-а, без квалитетног угово-

ра о осигурању, носило би многе ризике, 
па ЈП ЕПС са задовољством истиче – на-
глашава се у саопштењу из Сектора за од-
носе с јавношћу - да је потписан значајан 
уговор; да ће за поштовање својих оба-
веза ЈП ЕПС и његова ПД у 2010. годи-
ни одвојити значајна средства и да је 
цео, врло захтеван и компликован посао 
урађен у складу са Законом о јавним на-
бавкама.

Осигуравање система ЕПС-а било је 
изазов и за осигуравајуће куће у Србији, 
с обзиром на вредност свих правних 
субјеката који су обухваћени уговором о 
осигурању и на број запослених у њима, 
па су се практично у поступку јавне на-
бавке највеће осигуравајуће куће у Србији 
појавиле у два конзорцијума, од којих је, 
кроз поступак преговарања, повољнију 
понуду дао конзорцијум у коме су били 
Дунав	осигурање	и	ДДОР	Нови	Сад.

М. Ч. 

ЕПС ПОТПИСАО ЗНАЧАЈАН УГОВОР О ОСИГУРАЊУ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ 

Цео овај захтеван и компликован посао урађен у 
складу са Законом о јавним набавкама

РЕКОРДНА ПРОИЗВОДЊА z

У 2009. години на територији Републике 
први пут је произведено више од 41 
милијарде kWh, а у електранама којима 
управља ЈП ЕПС произведено је више 
од 36 милијарди kWh. У односу на 2008. 
годину, када је такође остварена до тада 
рекордна производња, забележен је раст 
од чак 3,1 одсто, а ЕЕ биланс пребачен за 
један одсто.

Ово је, између осталог, саопштено на 
Производно-техничком колегијуму ЕПС-а, 
одржаном 1. јануара 2010. године, на 
коме је анализирано снабдевање купаца 
у новогодишњој ноћи (најтоплији 31. 
децембар у последњих 120 година!).

У условима економске кризе, када се 
на све стране бележи пад производње, 
ЕПС је забележио раст производње који, 
на жалост, није отишао на повећање 
привредних активности, већ пре 
свега на (такође смањену) потрошњу 
домаћинстава.

Захваљујући мањем увозу и шест пута 
већем извозу од планираног, као и мањим 
трошковима у производњи, ЕПС је у 2009. 
години уштедео 80 милиона евра!

М. Ч.
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Још пре неколико година, када је у 
Електродистрибуцији	 „Београд“,	 ин- 
  же њерима „Електровојводине“ пре-    

зентована мобилна трафостаница 35/10kV, 
почело се размишљати како и „Електро-
војводина“ треба да обезбеди слично раз-
водно постројење. 
Након	 пожара	 у	 ТС	 110/20	 kV	 „Нова	

Црња“	и	ТС	110/20	kV	„Нови	Бечеј“,	донета	
је одлука да се хитно набави мобилно раз-
водно постројење 20 kV, које би се користи-
ло за санацију великих хаварија у ТС 110/20 
kV или приликом реконструкција трафо-
станица 110/20 kV, уколико не постоји дру-
га могућност напајања конзума. 

Затражене су понуде од два нај ре но-
миранија произвођача електроенергетске 
опреме	-	„Siemens“-а	и	„ABB“-а.	Након	пре-
гледа и анализа понуда, донета је одлука 
да се прихвати понуда понуђача „Siemens“ 
АД	Београд,	након	чега	је	потписан	уговор.	
Уговором је предвиђено да рок испоруке 
комплетног мобилног постројења 20 kV 
буде крај јануара 2010. године. Произвођач 
постројења	је	„Siеmens“	Франкфурт.	Вред-
ност уговорене опреме износи 23,5 милио-
на динара. 

Средином децембра 2009. године, сти-
гао је позив за пријемно испитивање 20 
kV постројења у фабрици произвођача 
„Siemens“ у Франкфурту. Формирана је 
Комисија	 за	 пријемно	 испитивање	 у	 са-
ставу: Павел Зима, директор Дирекције за 
управљање, Зоран Данић, главни инжењер 
у Сектору инвестиција и изградње Упра-
ве,	Живојин	Новаковић,	водећи	инжењер	
Службе погонских послова Сектора 
експлоатације Управе и Милета Сентин, 
шеф Службе МИЗ-а Сектора експлоата-
ције Управе. 

Уз присуство представника „Siemens“ 
АД	 Београд,	 комисија	 Електровојводине	
је у периоду од 20. до 23. децембра прошле 
године у компанији „Siemens“ у Франкфур-

ту извршила пријемно испитивање, на кон 
чега је постројење кренуло у Ср бију, како 
би се комплетирало у складу са Уговором. 
Постројење 20 kV, које је уговорено, гасом 
је изоловано постројење (SF6) у коме су 
смештени вакуумски прекидачи. Ширина 
ћелија је свега 60 cm. Ово постројење не 
захтева никакво одржавање до краја века 
експлоатације.

– Постројење 20 kV, као и припадајућа 
микропроцесорска заштитно-управљачка 
опрема представља најсавременија тех-
нолошка решења, каже инжењер Зоран 
Данић. 

Само постројење састоји се од десет ће-
лија, од којих је једна ћелија трафо поље 20 
kV, једна ћелија је мерна - кућни трафо 20 
kV и осам изводних ћелија 20 kV. У трафо 
ћелију 20 kV може се прикључити 12 ка-
блова	20	kV	(4	по	фази).	Уз	постројење	су	
обезбеђени и „Т“ адаптери, за прикључење 
20 kV каблова. 

– Сектор експлоатације Управе ће додат-
но опремити мобилно разводно постројење 
сигналним и оптичким кабловима и оста-
лим потребним материјалом, како би исто 
било што спремније за ванредне ситуације, 
напомиње инжењер Данић. 

Иначе, постројење 20 kV, са микропро-
цесорском заштитно-управљачком опре-

мом, намењено је за уградњу у контејнер, 
који ће бити постављен на приколицу, тако 
да ће представљати мобилно разводно 
постројење. Приколицу производи „Гоша“ 
Смедерево, а произвођач контејнера је 
„ЕМА“	 Кнић.	 Монтажу	 постројења	 вр-
шиће	„ТИМ-КОП“	из	Новог	Сада.	Мобил-
но разводно постројење 20 kV, односно 
приколица, треба да буде прилагођено за 
вучу тегљачу „волво“, који је у власништву 
Електровојводине.

По завршеном пријемном ис пи ти-
вању разводног постројења, представни-
ци Електровојводине су обишли 
фа бр ику компаније „Siеmens“, у којој је 
израђено постројење намењено за „Елек-
тровојводину“. Ту су им презентоване 
про изводне линије, као што је ласерско 
сечење метала и друга савремена техни чко-
технолошка решења, како у процесу про-
изводње, тако и у процесу контроле гото-
вог производа. 

Због свега што су представници 
„Електровојводине“ видели приликом по-
сете фабрици, према њиховим ре чима, 
јасно је зашто компанија „Siemens“ спа-
да у ред најреномиранијих производних 
компанија електроенергетске опреме у све-
ту.

  М. Ш.

ИЗ „SIЕMENS“-А СТИЖЕ МОБИЛНО РАЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ 20KV

Решење за хаваријске 
ситуације

аКТУЕЛНО

постројење ће се користити за санацију великих хаварија у тс 110/20 kV или 
приликом реконструкција трафостаница 110/20 kV, уколико не постоји друга 
могућност напајања конзума.- уговорени рок испоруке постројења је крај јануара 
ове године, а испоручилац главне опреме је компанија „SIеMENS“ из Франкфурта (ср 
немачка)

Функционално испитивање: Живојин Новаковић, Зоран Данић и Милета Сентин
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И уз критичне дане, снабдевање 
уредно

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У  ДЕЦЕМБРУ 2009. ГОДИНЕ

електроенергетски систем електровојводине и за време празника добро 
функционисао - јер је добро припремљен за зиму

Може се констатовати да је елек-
троенергетска ситуација у про-
теклој, 2009. години, била до-

бра. Ограничења електричне енергије 
ни је било. Само неколико сати, у току два 
дана, у јуну и новембру, спровођене су на-
понске редукције.

Електроенергетска ситуација је и сада 
добра и из ЕПС-а нема никаквих најава 
да би могло доћи до ограничења у испо-
руци електричне енергије. Хидролошка 
ситуација је добра за ово доба године. Со-
лидан доток река, одразио се на рад про-
точних хидроелектрана,  које су у већем 
делу децембра радиле пуним капаците-
том. Садржај воде у акумулацијама је до-
бар и - изнад је нивоа билансних количи-
на.

Овако, најкраће, гласи јануарски „ра-
порт“ Момчила Шешлије, руководиоца 
Сектора за управљање и планирање кон-
зума у Дирекцији за управљање Друшт-
ва.  

– У децембру 2009, погонска спрем-
ност ЕЕО на конзумном подручју Елек-
тровојводине била је на задовољавајућем 
нивоу.	 Број	 погонских	 догађаја,	 био	 је	
примерен овом  временском периоду. С 
обзиром на лоше временске прилике које 
су владале, поготово у другој половини 
месеца, број погонских догађаја кретао се 
- испод очекивања. 

Електроенергетски систем је издржао 
максимална оптерећења у другој по-
ловини месеца, у којој је било више ле-
дених дана (температуре су се спушта-
ле и испод -20 степени Целзијусових). 
Критичан	 дан	 је	 био	 18.	 децембар,	 дан	
уочи	 Никољдана,	 када	 се	 редовно,	 као	
и сваке године, појављују врло висока 
оптерећења.	 Најкритичније	 је	 било	 21.	
децембра (понедељак), када је конзум 
Електровојводине	 (33,64	 GWh)	 дости-
гао онај из јануара месеца, за време гасне 
кризе	-	33,67	GWh.	Поменутих,		критич-
них дана, ипак, није било већих пробле-
ма, у снабдевању купаца електричном 
енергијом. Такође, проблема није било 
уочи и за време новогодишњих празника. 
Стање је било редовно. То је показатељ, да 
је ЕЕС добро функционисао и  да  је до-
бро припремљен за зиму. 

У децембру је било неколико каракте-
ристичних погонских догађаја. Поме ну-
ћемо најбитније. Петог децембра, у 07,53 
часова, дошло је до испада трафо-поља 
20	kV	у	ТС	110/20	kV	“Нови	Бечеј”,	због	
хаварије прекидача 20 kV на изводу “По-
лет”.	 После	 замене	 прекидача	 и	 изола-
ционих плоча и провере сабирница и 
проводних изолатора на првом систему 
сабирница 20 kV, укључено је трафо-поље 
20 kV. Том приликом, купци на конзум-
ном подручју поменуте  трансформа-
торске станице остали су без електричне 
енергије 10,53 часова.
Купци	на	конзумном	подручју	ТС	“Ба-

чка	Паланка	1”	по	два	пута	су	остали	без	
електричне енергије у року од два дана и 
то 15. децембра у 13,25 часова и  15,30 ча-
сова, као и  16. децембра у 11,55 часова и 
19,15 часова - због испада трансформато-
ра 110/20 kV, деловањем диференцијалне 
заштите. Стање је санирано када је 
замењен катодни одводник пренапона 
35	kV	у	фази	“8”.	Без	електричне	енергије	
били	су	купци:	први	пут	-	64	минута;	дру-
ги пут - 61 минут; трећи пут - 60 минута и 
четврти	пут	-	44	минута.	

Двадесетог децембра, у 05,50 часова, 
до шло је до испада трансформатора бр. 2  

у	ТС	110/35	kV	“Зрењанин	1”,	деловањем	
Бухолц	заштите,	због	недостатка	уља.	По-
сле доливања 500 литара уља, трансфор-
матор је укључен у 9,25 часова. Том при-
ликом, без електричне енергије остали су 
купци на 35 kV изводима: Север - 55 ми-
нута;	Центар	1	-	83	минута;	Центар	2	-	85	
минута	и	Индустрија	-	114	минута.	

– У децембру 2009. године, према дис-
печерским подацима, преузето је из си-
стема	902	GWh,	што	представља	пораст	
од 2,06% у односу на исти период из 
претходне	 године,	 односно	 5,45%	 испод	
билансних количина. Енергија је испору-
чена уз максималну регистровану снагу 
од	1.592	МW,	што	је	за	2,27%	испод	нивоа	
регистроване вршне снаге из претходне 
године	у	истом	периоду	(1.629	МW).	Дис-
трибутивни	купци	преузели	су	864	GWh,	
што је више за 2,17% у односу на исти пе-
риод из претходне године. Директни куп-
ци	преузели	су	38	GWh,	што	 је	мање	за	
0,49%	у	односу	на	исти	период	из	прет-
ходне године.  Иначе, средња дневна тем-
пература у децембру 2009. године била 
је 3,5оC, дакле, била је за  0,2оC мања од 
средње дневне температуре у истом пери-
оду претходне године, каже Шешлија.

М. Ч.
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Момчило Шешлија
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на самом крају прошле године одр-
жана је свечана и проширена сед-
ница Извршног одбора директора 

Електровојводине, на којој су сумирани 
резултати у прошлој и најављени правци 
активности у овој години.

Директор Папић је оценио прошлу го-
дину као релативну успешну, с обзиром 
на околности у којима се реализовала по-
словна политика Електровојводине. Свет-
ска економска криза и проблеми у непо-

средном окружењу имали су утицаја и на 
реализацију планова Електровојводине. 
Купцима	је	у	прошлој	години	продато	ма-
ње	 струје	 за	 2,37	одсто	него	 у	 2008.	 годи-
ни. Мања продаја има за последицу и мања 
фактурисања, односно мање приходе. 
Међутим, и поред тога, Електровојводина 
је успешно одговорила свим својим доспе-
лим	обавезама.	Били	смо	солвентна	и	лик-
видна фирма, тако да није било проблема 
у исплатама обавеза према добављачима, 
нити у исплати обавеза према запослени-
ма	по	Колективном	уговору.	У	прошлој	го-

дини није било већих прекида у испору-
кама електричне енергије, изузев хаварија 
на	 стодесеткама	 у	 Новој	 Црњи	 и	 Новом	
Бечеју.	

Директор Папић се осврнуо и на прав-
це активности у 2010, међу којима је по-
себно истакао наставак процеса ре-
структуирања ЕПС-а, и то фазу у коју 
улази реструктуирање дистрибутивних 
друштава	 у	 оквиру	 ЕПС-а,	 као	 и	 Колек-
тивни уговор. Исто тако, нагласио је значај 
домаћег дела задатка, трајну активности на 
смањењу губитака у мрежи.
На	седници	 су	 још	 говорили	Иво	Брај-

ковић, директор Дирекције за економско-
финансијске послове и др Драгослав 
Јо  вановић, директор Дирекције за пла -
нирање и инвестиције. 
Брајковић	 се	 посебно	 осврнуо	 на	 еко-

номски аспект пословања. Он је говорио 
о начину стицања прихода, као и о трош-
ковима, а посебно о амортизацији као 
трећој по величини ставки у трошковима 
“Електровојводине”.	С	тим	у	вези,	осврнуо	

се и на процену вредности основних сред-
става.	Иво	Брајковић	је	говорио	и	о	Плану	
“Електровојводине”	за	2010.	годину.

Јовановић се осврнуо на реализацију 
инвестиција у 2009. години, а том прили-
ком је указао на застој у реализцији, посеб-
но у Управи, чије последице ће се осећати 
и у провом полугодишту 2010. Стога је 

инсистирао на бољој припреми свих де-
лова Електровојводине на реализацији 
инвестиционих активности у наредној го-
дини, укључивши и увођење трећих лица у 
извођачке радове. Драгослав Јовановић је 
говорио и о Плану инвестиција за 2010. го-
дину, као и о приоритетима у улагањима.

С.К.

СА СВЕЧАНЕ СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА 

Протекла година релативно 
успешна
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електровојводина успешно одговорила свим доспелим обавезама, оцењено на 
седници

Томислав Папић 
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ГОСТИ НА СЕДНИЦИ z

Поред чланова менаџмента, који и чине 
ово управљачко тело, свечаној седници 
Извршног одбора присуствовали су као 
гости руководиоци свих сектора у Управи, 
руководиоци некадашњих огранака, а 
сада пословница - Сента, Кикинда и Врбас, 
представници Синдиката, председник 
Гранске организације пензионера, 
као и директори бивших делова 
Електровојводине – Одржавања и услуга, 
Јужне Бачке, Бетоњерке и Енергософта.

Детаљ са састанка
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Телефонирање за нула динара 
ПОТПИСАНА ПОНУДА О ПОСЛОВНОЈ САРАДЊИ СА ТЕЛЕКОМОМ СРБИЈЕ

сви који имају службене мобилне телефоне, бесплатно ће разговарати између себе, 
временски неограничено, без динара трошка 
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корисници службених мо бил   них 
те  ле  фона у Електро вој  водини, 
међу  собно ће разговарати бес-

платно, са  зна јемо од дипломираног 
електро	ин	жењера	 Андреја	 Кривошића,	
администратора ин терне мобилне мреже 
(EvBizNet). 
На	иницијативу	мр	Верослава	Јанковића,	

ди ректора Центра за информатику и те-
лекомуникације, Телеком Србије је на-
правио нову Понуду о пословној сарадњи 
у области мобилне телефоније, коју је 
недавно потписао директор Друштва 
Томислав	Папић.	Као	погодност	 за	Елек-
тровојводину, Мобилна телефонија Ср-
бије нуди тарифни профил, односно кла-
су сервиса која одговара посебном пакету. 
То је, пре свега, такозвана тарифа „0 у гру-
пи“ за месечну претплату од свега 30,00 
динара по картици. То значи да се пози-
ви унутар наше мобилне групе, односно 
EvBizNet-а не наплаћују. Сви остали по-
зиви се тарифирају, без заокруживања, по 
ценама које су значајно мање у односу на 
остале пост-пејд пакете. Успостава везе се 
не наплаћује.

– Сви који су умрежени у EvBizNet, од-
носно који имају службене мобилне теле-

фоне, разговараће између себе временски 
неограничено, без иједног динара трош-
ка. Практично, то значи да се више ис-
плати причати, него слати SMS поруке, 
које коштају нешто мање од два динара 
по поруци. Ако, пак, желите да успоста-
вите кратку везу са неким ван EvBizNet-а, 
онда је јефтиније послати SMS поруку, јер 
један позив са службеног телефона на број 
из mt:s мреже кошта 3 динара, а у оста-
лим мобилним мрежама 7 динара – каже 
Кривошић	 и	 додаје:	 –	 Ако	 са	 службеног	
мобилног телефона зовете неки од фик-
сних бројева унутар EvBizNet-а, тај позив 
ће вас коштати нешто мање од два дина-
ра, уколико причате мање од једног мину-
та. Поменуте цене исказане су у минутима 
разговора, али се тарифирају у секундама 
разговора.
Када	 је	реч	о	ромингу,	Кривошић	каже	

да је свим картицама омогућен роминг, 
али и упозорава, нарочито оне који живе 
и раде у близини државне границе: – У 
пограничним подручјима, често се деша-
ва да сигнал страних оператера мобилне 
телефоније „пређе“ границу. Уколико је 
на мобилном телефону подешен аутомат-
ски избор мреже, може се десити да уђете 
у роминг, а да тога нисте ни свесни. Зато 
свима који живе и раде у близини грани-
це препоручујем да опцију избора мреже 
(оператора) на својим телефонима подесе 
на ручно (manual), односно да искључе ау-
томатско преузимање мреже – каже он.

Љ.М.
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Андреј Кривошић 

ЦЕНОВНИК УСЛУГА z

ПРОШИРЕЊЕ ЛОКАЛНЕ  z
МРЕЖЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 
Што се нове Телекомове понуде тиче, 
Кривошић додаје да она обухвата и 
набавку још 500 нових картица, као и 
припадајућих апарата, а то значи да 
ће се EvBizNet значајно проширити, 
те да ће ускоро око 1100 запослених 
у Електровојводини бити умрежено у 
локалну мрежу мобилне телефоније.

     ,         
500  ,    ,       EvBizNet  

,      1100       
   . 

 2: 

  

 ,   ,        -   
   : 

    ./min (  ) 
ON NET (   EvBizNet ) 0 

     1,90 
        

   mt:s 
 (064,065,066) 3,00 OFF NET (   

EvBizNet )    7,00 
        

     
SMS  1,70 
GPRS (  10 MB,  )                  0,04 ./KB 
SMS    10 
MMS  10 
 

 



9=

план инвестиција Електро ди-
стрибуције „Панчево“ за 2010. 
годину израђен је на 

осно   ву расположи вих сред  става за 
инвестиције, која су од ре ђене потребама 
за новим елек троенергетским обје-
ктима, односно раз воја проширења 
елек троенергетке мреже, а у складу 
са средњорочним планом  раз воја 
мреже и захтевима конзума – каже 
извршни директор за технички систем 
у Електродистрибуцији Панчево Зоран 
Кајан.	–	Због	стања	у	коме	се	налази	по-
стојећа електроенергетска мрежа на по-
дручју	 јужног	Баната,	 а	 које	 се	не	може	
битно поправити редовним улагањима, 
предвиђена су додатна средства за 
улагање у повећање квалитета и 
поузданости. 

Анализирајући стање, на подручју осам 
општина урађен је списак објеката чија по-

узданост није на задовољавајућем нивоу и 
који захтевају додатно улагање.

У категорији инвестиција граде се 
нови далеководи, уместо постојећих, 
или двоструког напајања насељених ме-
ста, чиме се смањује ризик од застоја у 
испоруци електричне енергије, који је 
последица кварова. Предвиђено је да 
сва насељена места добију поузданију 
и квалитенију испоруку електричне 
енергије, а пре свега правци: Панчево - 
Старчево,	 Кача	рево	 -	 Јабука,	 Качарево	
-	 Б.Н.Село,	 Ка	ча					рево	 -	 Панчево,	 Кача-
ре	во	-	Црепаја,	Ка				ча		рево	-	Глогоњ,	 Јер		-
меновци - Локве, Ја  бла   нка - Сочица, 
Месић - Јабланка, Из би ште - Шушара, 
Избиште - Потпорањ, Али бунар - Де-
вo	ја	чки	Бунар,	Вршац	-	Вршачки	Рито-
ви,	Парта	-	Орешац,	Ковин	-	Гај,	Велико	
Средиште - Мали Жам и за Мало Сре-
диште.

– У категорији инвестиционог одржа-
вања предвиђена је замена дотрајалих изо-
латора на постојећим далеководима, чиме 
се битно смањује број пролазних и трајних 
кварова и то: на подручју Јабуке, Глогоња, 
Опова,	 Баранде,	Ченте,	Омољице,	Ивано-
ва,	 Старчева,	 Николи	на	ца,	 Б.Карловца,	
Добрице,	 Козјака,	 Планди	шта,	 Дели-
блата,	 Мраморка,	 Долова,	 Врачев	 Гаја,	
Јасенова	и	Кајтасова.	У	насељеним	местима	
предвиђена је замена изолатора на мешо-
витим	20	и	0,4kV	водовима.	

Та улагања омогућавају гашење напон-
ских нивоа 10kV и 35kV, односно стављање  
ван функције трафостанице 35/10kV у делу 
мреже где  још увек постоје, а битно се утиче 
и на поузданост напајања у дистрибутивној 
електроенергетској	мрежи.	Ради	се	интен-
зивно и на припреми пројектнотехничке 
документације. 

А.	Ј.	Р.

како ових дана сазнајемо од Ду-
шке	 Кецман	 -	 Станчић,	 гла	вног 
инжењера у Огранку „ЕД Зре-

њанин“, управо је, од већих ин ве-
стиционих радова, окончана и пу-
ште	на	 у	 рад	 дистрибутивна	 МБТС	 у	
Барањској	 улици	 у	 Зрењанину,	 а	 ових	
дана би требало да се пусти у рад стубна 
трафостаница, са мешовитим водом, у 
Книћанину.
На	ТС	110/20/35	kV	„Нова	Црња“	по-

стављена је и пуштена у рад нова микро-
процесорска заштита на далеководним 
пољима	 110	 kV	 1143/1	 и	 1143/2.	 Пред	
завршетком су и  радови на постављању 
новог 20 kV и 35 kV постројења.
На	ТС	110/20/10	kV	„Зрењанин	3“	оба-

вљено је постављање енергетског транс-

форматора 110/20/10 kV, снаге 20 MVA, 
на место трансформатора 110/20/10 kV, 
снаге 31,5 MVA, који је транспортован на 
поправку, што ће у прелазном периоду – 
док не буде завршена поправка старог,  
битно повећати поузданост напајања 
Зрењанина и неких приградских насеља.

Према речима наше саговорнице, у 
склопу редовних активности, актуелна 
су интензивна искључења купаца свих 
категорија	 због	 неизмиреног	 дуга.	 Кон-
стантно се изводе и активности на изра-
ди нових кућних прикључака.
–	 На	 основу	 наредбе	 директора	

Друштва, спроведене су следеће мере у 
циљу појачања погонске спремности: 
свакодневни обилазак ТС 110/x и ТС 
35/x kV, као и обавезно очитавање тере-

та на свим средњенапонским изводима и 
термовизијско снимање објеката – каже 
Душка	Кецман-Станчић.		

М. Ч.

ЕД ПАНЧЕВО: ДЕФИНИСАН ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 

ЕД ЗРЕЊАНИН: НОВЕ ТРАФОСТАНИЦЕ У ЗРЕЊАНИНУ И КНИЋАНИНУ

Улагање у мрежу

Почела већа улагања у Банату

електродистрибуција панчево јасно дефинисала приоритете у улагању

актуелна су интензивна искључења купаца свих категорија због неизмиреног дуга
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Душка Кецман - Станчић



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА=

Свечано и радно 
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ОБЕЛЕЖИЛА НОВОГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ

највеселије празнике електровојводина обележила традиционално: сусретом 
са новинарима, децом... гранска организација пензионисаних радника, у сусрет 
празницима, организовала скупштину поводом петнаест година постојања
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као	и	пред	сваку	Нову	годину,	Упра-
ва и огранци дочекали су празнике 
у свечаној атмосфери, у пригодно 

окићеним пословним просторијама.  

прЕдНовоГодИШЊА 
КоНФЕрЕНЦИЈА ЗА НовИНАрЕ
На	 радно-свечаној	 конференцији	 за	

новинаре, коју Електровојводина тради-
ци	онално	 организује	 пред	 Нову	 годи-
ну, директор Друштва Томислав Папић 
представио је резултате пословања у 
2009. години, као и планове за 2010. го-
дину. Приоритетни, основни пословни 
циљ Електровојводине у 2010. години, у 
координацији са ЈП ЕПС-ом, биће, рекао 
је Папић, да наставимо са смањивањем гу-
битака електричне енергије.

Директор је, сем постепеног смањива-
ња губитака струје, указао и на остале 
показатеље у пословању: за шест месеци,  
откада је на челу Друштва, Електро вој во-
дина је у потпуности консолидована, лик-
видна је, постала је финансијски стабил-
на фирма и једна је од ретких компанија 

у ЈП ЕПС-у која је успела да измири све 
обавезе и према држави, и према својим 
добављачима, те да у потпуности регули-
ше трошкове пословања, ремоната и на-
бавке опреме.

Говорећи о односу Електровојводине 
пре ма купцима, директор је рекао да су 
они наши најважнији пословни партне-

ри, и да због тога увек морају бити у првом 
плану. 

Путем медија купцима је још једном 
послата порука да су они ти који су ап-
со лутни приоритет у пословању Елек-
тровојводине. 

дЕЧЈЕ рАдостИ
Компанија	 је	 за	 децу	 запослених	 и	

ове године припремила традиционалну 
новогодишњу	 представу.	 Неколико	 дана	
пред	 долазак	 Нове	 године,	 у	 ресторану	
друштвене исхране, у приземљу пословне 
зграде	 Електровојводине	 у	 Новом	 Саду,	
Деда Мраз и његово "Позориштанце из ко-
фера"	 обратили	 су	 се	 најмлађима.	Након	
тога, уследио је слатки део, а најмлађи го-
сти	Компаније	тих	дана	сигурно	ће	имати	
чега да се сећају и касније. Да би то било 
и сигурно, деца су се сликала са Деда-
Мразом.
Деци	 је	Компанија	 даровала	 и	 поклон-

честитку, па су могли и сами да изаберу 
шта ће Деда-Мраз из Електровојводине 
још да им донесе.

ЗАпослЕНИ: рАдНо У доБроМ 
рАсполоЖЕЊУ
Последњег радног дана у старој го-

дини радило се скраћено, али то је била 
завршница компанијског дочека нове 
го	дине.	 Неколико	 дана	 раније,	 за	 запо-
слене у Управи приређен је коктел. Уз до-
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„Купци у првом плану“: са конференције за медије 

Деда-Мразови помоћници са најмлађима
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бро расположење које су зачинили там-
бураши,	 запослени	 у	Новом	 Саду	 имали	
су прилику и од директора да чују шта је 

Електровојводина од пословних резултата 
постигла у години на измаку, али и шта ће 
се радити у пословној 2010. години. И ру-
ководство Електровојводине на последњој 
седници извршног одбора у протеклој го-
дини, осврнуло се на пословне резултате 
компаније.

пЕНЗИоНИсАНИ рАдНИЦИ: 
свЕЧАНо И рАдНо
Гранска организација пензионсаних 

радника уочи новогодишњих празни-
ка одр жала је свечану скупштину која 
је имала и радни карактер. Овом ску-
пу присуствовали су, поред челних 
људи Гранске организације и пословод-
ства Електровојводине, и сви они које 
за себе веже ова Организација унутар 
Компаније.	Радној	атмосфери	допринео	

је осврт на оно што је урадила Гранска 
организација пензионисаних радника у 
2009. години и најава важних догађаја 

у наредној, 2010. години, која је за ову 
организацију и изборна.

А.	Ј.	Р.	
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Живели у 20 на 10 години

Добро расположени у радном простору: запослени у Сектору за пројектовање

Весело и на Венцу

ПАЉЕЊЕ БАДЊАКА  z

Традиционално, испред Хотела НОРЦЕВ 
на Иришком венцу, и ове године је на 
Бадње вече упаљен велики бадњак. 
Присуствовали су гости хотела који су 
тих дана боравили у објекту, али је позив 
био упућен свима који су желели те 
ноћи да присуствују паљењу бадњака. 
То се пре свега односило на запослене 
у Електровојводини који су и те вечери 
желели да празничну атмосферу поделе 
са колегама и пријатељима.



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА=

Одговорност и организација
ЕД НОВИ САД: ЧЕТВРТИНА КОНЗУМА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

неки кажу да је огранак електродистрибуција нови сад електровојводина у 
малом. да је то озбиљно схваћено, говори и податак да је тај огранак одговоран за 
снабдевање не само густо насељеног конзума у и око новог сада, већ и за испоруку 
електриче енергије институцијама битним за функционисање покрајине
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п рва асоцијација на Електро ди стри-
буцију	 Нови	 Сад	 је	 да	 је	 то	 нај-
ве ћи огранак Електровојводине, 

што значи да је четвртина укупног ПД 
управо	 ЕД	 Нови	 Сад.	 То	 може	 да	 се	
поткрепи конкретним подацима: Елек-
тродистрибуција	 Нови	 Сад	 електричном	
енергијом	 снабдева	 266.459	 купаца	 у	
десет општина, којима је у протеклој, 
2009. години испоручено преко 2,3 
милијарде киловатчасова електричне 
енергије. Тај огранак газдује са преко 2.500 
трансформаторских станица различитог 
напонског нивоа, са преко 5.000 километара 
дистрибутивне	 мреже	 и	 упошљава	 472	
запослена свих образовних профила који 
су потребни за делатност једног таквог 
огранка.

– Прошле године улагали смо у одржа-
вање читавог система који се ширио – каже 
директор Огранка Електродистрибуција 
Но	ви	 Сад	Мирко	 Блажевић.	 –	 	 Изгради-
ли	 смо	 79	 трафостаница	 нивоа	 20/0,4	 kV,	
56	километара	0,4kV	мреже,	61	километар	
20kV мреже, а пред пуштањем под напон 
су и две велике трафостанице напонског 
нивоа	 110/х	 kV	 Челарево	 и	 Римски	шан-
чеви, које су делимично већ под напоном. 

Од осталих физичких показатеља, битан 
је и податак да смо протекле године изда-
ли 2.200 нових решења о прикључењу. То 
повећање изазвало је повећање броја купа-
ца за приближно 5.000.

Актуелно и све актуленије питање су гу-
бици, односно како се у пракси реализује 
Акциони план за смањење губитака?

– И поред добре организације, добро 
осмишљеног Акционог плана који се, на-
жалост, примењује тек од септембра, губи-
ци у 2009. години у Електродистрибуцији 
Нови	 Сад	 биће	 у	 процентима	 нешто	
већи. Свесни времена у којем живимо, 
осмишљавамо стратегију која ће појачати 
ефекте Акционог плана у 2010. години. То 
се пре свега односи на смањење броја не-
очитаних бројила, контролу мерних места, 

планску и циклусну замену и оверу мерних 
уређаја, микролокацију губитака, уређење 
базе података, као и на предузимање мера у 
погледу смањења неовлашћене потрошње 
–	 каже	 директор	 Блажевић.	 Међутим,	
он каже и да је релативно задовољан на-
платом	 за	 прошлу	 годину.	 Наиме,	 фак-
турисана електрична енергија наплаћена 
је	 у	 Електродистрибуцији	 Нови	 Сад	 са	
99,4%,	али	ако	се	у	обзир	узму	и	тужбе	и	

неовлашћена потрошња, очигледно је да 
ипак морају да се предузму све законом 
дозвољене мере на смањењу дуговања. 
Укупна фактурисана реализација електрич-
не	 енергије,	 каже	 Блажевић,	 износи	 пре-
ко	11	милијарди	динара.	Када	је	у	питању	
поузданост и квалитет испоруке електрич-
не	енергије,	забележено	је	2.085	прекида	у	
испоруци електричне енергије. Од тога су 
око две трећине прекиди који имају сврху 
поправке, ремонта, ревизије... Просечна 
неиспоручена електрична енергија по по-
трошачу је 5,23 киловатчаса. Директор 
Електродистрибуције	Нови	Сад	каже	да	је	
то одличан резултат. Међутим, он каже да 
је потребно подмлађивање тог Огранка у 
кадровском погледу.
–	 Без	 доброг	 стручног	 кадра	 тешко	 је	

радити све послове које диктира конзум. 
Прилив младог и стручног кадра је оску-
дан, тако да смо дошли у ситуацију да је ста-
росна структура изнад пожељне: највећи 
број	 запослених	 има	 45	 до	 55	 година.	Од	
180	монтера,	чак	трећина	има	између	40	и	
50	 година,	 45	 монтера	 је	 старо	 између	 50	
и 60 година, а свега 25 до 30 година. Мон-
терски кадар је зрео за подмлађивање – 
каже	Блажевић.	Он	каже	и	да	 је	тај	Огра-
нак релативно добро снабдевен резервним 
деловима, али да би добро било да се об-
нове дијагностички уређаји, агрегати, а 
дуготрајна и компликована процедура код 
јавних набавки је нешто што је већ добро 
познато.

Одговорност за снабдевање великог броја 
купаца на релативно малом простору, ис-
порука електриче енергије институцијама 
битним за функционисање Покрајине, а 
већина	се	налази	на	подручју	ЕД	Нови	Сад,	
уз све наведено, повлачи за собом заиста 
одговорну улогу.

– Запослени у Огранку, монтери, шал-
терски радници, диспечери заиста се ко-
ректно	понашају	према	сваком	купцу.	Кад	
је већ тако, радићемо на томе да то буде још 
боље, каже директор Електродистрибуције 
Нови	Сад	Мирко	Блажевић.

А.	Ј.	Р.
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пут Дарка Дукића до Електро вој-
водине, у којој ради десет година, 
необичан је, али у контексту до-

гађања на нашим просторима можда само 
један од мноштва сличних. Дарко своју 
причу започиње од 1995. године, када је са 
таласом избеглица стигао из родне Лике. 

–  Игром случаја, дошао сам из несретних 
крајева као прогнано лице, али то је био, 
како се испоставило, тек почетак лутања. 
У том мом путешествију, најпре смо били 
у	 Бачком	 Грачацу,	 затим	 у	 Оџацима,	 па	
у	 Врбасу.	 Затим	 из	 Врбаса	 „погодим“	 у	
Приштину, где добијем запослење исти 
час у Дистрибуцији. Породица ми је остала 
у	 Врбасу,	 јер	 нисам	 знао	 шта	 ме	 чека	 на	
Косову.	 Затим	 се	 и	 доле	 „закува“	 па	 сам	
одлучио да напустим Приштину... 
По	 повратку	 у	 Врбас,	 Дарко	 схвата	 да	

сви пријатељи које је тамо имао имају 
родбину која је такође у избеглиштву, па 
како није хтео да буде на терету никоме, 
прихвата понуду од једне великодушне 
жене	из	Шумадије.	 –	Одлазим	 у	Кавадар,	
село	између	Крагујевца	и	Јагодине,	где	ми	
је једна жена понудила домаћинство на 
коришћење. Међутим, живот је тамо био 
јако тежак и приходи су били недовољни да 
издржавам породицу, па се опет одвајам од 

њих	и	долазим	у	Нови	Сад.	Следеће	четири	
године радио сам код једног приватника. 
Раздвојеност	 од	 породице	 и	 несигу-

ран посао уз скромну плату учинили су 
да о овом периоду Дарко не жели много 
да	 говори.	 Како	 је	 дошло	 до	 запослења	 у	
Електровојводину и колико му је то зна-
чило на свој начин каже:  – Е, онда, игром 
случаја, а и сретних околности, дознам да 
се у Електровојводини примају монтери, 
па	сам	поднео	молбу	и,	хвала	Богу,	добијем	
запослење. Тoга дана није било срећнијег 
човека од мене, а то осећање, што се тиче 
посла који обављам, није ме напустило ни 
до данас.

Дарко је и у родном Грачацу радио у 
Електролици	 од	 1983.	 године	 као	 мон-
тер, па му искуства није недостајало. Из 
тог периода сећа се да су у Дистрибуцији 
у Лици сви све радили, тј. да није било по-
деле	посла	као	што	је	то	у	ЕВ.	О	раду	у	на-
шем Предузећу радо прича: – Почео сам 
ту да радим у кабловској екипи од прво-
га дана кад сам дошао. Посао није мењао, 
а и не намерава. О својим колегама каже: 
– Екипа којој припадам је идеална, и као 
мајстори,	 и	 као	 људи.	 Буквално	 идеални.	
Сарадња међу нама је одлична у пола ноћи 
или дана. Свако ће сваком помоћи и на по-

слу, и приватно, тако да сам презадовољан 
што се тиче међуљудских односа. Иако нас 
има из различитих генерација, где су раз-
лике и до двадесет година, сарађујемо као 
да смо сви из исте школске генерације по-
текли. Дружење није само са екипом којој 
припада.	Каже	да	је	у	одличним	односима	
и	са	екипом	за	Надземне	водове,	али	и	мно-
гим	другим.	Видимо	да	је	заиста	задовољан	
послом који ради и својим ставом даје при-
мер какав однос треба имати према раду и 
Предузећу у коме смо. Хвале га и колеге и 
руководиоци.	Кажу	да	је	вредан	радник	и	
велики друг. 

Дарко живи још увек као подстанар са 
женом,	 два	 сина	 и	 мајком.	 Велика	 му	 је	
жеља да се скући, па све своје напоре усме-
рава	у	том	правцу:	–	Неки	плац	сам	успео	
да купим, па ми је жеља да ове године кућу 
урадим бар до плоче. Затим ћу собу по собу 
завршавати и обезбедити својој породици 
стамбени простор. 

Стиже да се бави и хобијем који га држи 
још из ране младости – ловом. Додуше, 
иако	живи	у	Ветернику,	у	лов	одлази	у	Бач-
ку Тополу, али му не пада тешко, јер каже 
да тамо има добро друштво што је њему 
најважније.

Д.	Б.

ДАРКО ДУКИЋ, МОНТЕР У КАБЛОВСКИМ ВОДОВИМА У ЕД НОВИ САД

„Погодио“ Електровојводину 

ПРОФ
ИЛИК

...игром случаја, а и сретних околности, дознам да се у електровојводини примају 
монтери па сам поднео молбу и добијем запослење. тога дана није било срећнијег 
човека од мене, а то осећање што се тиче посла који обављам није ме напустило ни 
данас...

Дарко Дукић

На терену: Дарко са колегама



премда има само 27 година, елек-
тромонтер	2	Марко	Вујнов	из	Сек-
тора експлоатације и управљања 

Огранка ЕД Зрењанин, каже да се већ 
сматра зрелим и формираним монте-
ром. Захваљујући својим старијим и 
искуснијим колегама, које су га предано 
училе послу, он данас самостално обавља 
све послове у Градској екипи, у којој ради 
од	2004.	године:	
–	 Наш	 посао	 је	 препун	 изазова,	 па	 и	

опасности, али уз договор и заједнички 
труд све се да успешно завршити. Можда 
је и најлепши део овог посла слога и дис-
циплина која влада у монтерским екипама 

– просто, без слоге и поштовања прави-
ла,	ништа	не	би	функционисало.	Не	рет-
ко бисмо били и животно угрожени ако се 
не бисмо тако понашали – прича о свом 
послу	млади	Вујнов	–	Наша	екипа	покри-
ва град Зрењанин. То је велика површи-
на, а радимо све – од отклањања кварова, 
преко прикључења и замене бројила, до 
искључења	нередовних	платиша.	Наравно,	
искључења су нам увек најнепријатнији 
део посла. Свесни смо и ми да живимо у 

тешким временима, да људи не могу увек 
да измире своје рачуне, мада има свакак-
вог	света.	Буде	ту	и	агресивног	понашања,	
и вређања, претњи, ма свега. Мада, било 
је и смешних ситуација. Дешавало нам се 
да дођемо на искључење, пусте нас у дво-
риште, али нас замоле да сачекамо само 
да	 се	 заврши	 ТВ	 серија...	 Једном	 су	 нас	
домаћини после искључења позвали на 
кафу.	Кажу:	„Шта	ћете,	то	вам	је	посао,	мо-
рате да га урадите...“ 

рАНИ рАдовИ
Марко воли свој посао. Љубав према 

електротехници носи из раног детињства, 

премда му се нико у породици не бави овом 
делатношћу.	 Корени	 тог	 интересовања	
леже у неким дечјим несташлуцима о 
којим Марко није желео да прича. Судећи 
по осмеху који му је затитрао на лицу, мог-
ло се закључити да његови родитељи нису 
најбоље прихватили те „електричне“ игре: 

– Зачудо, иако сам добро запамтио 
санкције које су следиле после ове дечач-
ке авантуре, која се на сву срећу, добро 
завршила, и даље ме је живо интересова-

ло како је на врху електричног стуба. То је 
вероватно и био разлог зашто сам се упи-
сао	 у	 Електротехничку	 школу	 „Никола	
Тесла“ у Зрењанину, и касније запослио у 
Електровојводини.	Волео	сам	ја	и	радио	и	
видео-технику, склапао сам и електронске 
машине, али некако ми је енергетика оста-
ла  најдража – каже он.

прЕдстАвНИК Ев У сЕлУ
Марко	Вујнов	је	рођен	у	Београду	1982.	

године, али од детињства живи у селу 
Међа. Ту га сви познају, a то има и добре, 
и	 лоше	 стране:	 –	 Кад	 год	 нестане	 струје	
у селу, прво мене зову да питају шта се 
десило и кад ће доћи струја. За њих, ја 
представљам Електровојводину, што је 
и тачно, јер сви ми представљамо своју 
фирму. Зато се трудим да им увек дам 
брзу и исправну информацију, без обзи-
ра на то што ја лично не могу да утичем на 
отклањање квара.

Још увек момак, Марко слободно вре-
ме најрадије проводи са другарима из 
детињства, било да се ради о путовањима, 
или о дружењу уз котлић: 

– Моји другови кажу да сам одличан 
„организатор“ котлића и кувања уопште, 
шта год то значило. Можда нисам стекао 
и звање „кувара“ зато што обично само 
иницирам дружење у природи, а после све 
иде	својим	током...	Волим	природу,	али	не	
и самоћу, а из тога се зачас изроди неко 
окупљање, онда се пристави и котлић или 
роштиљ, на опште задовољство свих из 
мог друштва. Али, није да ми само једемо 
– дружимо се ми и на баскету, играмо по-
мало, да одржимо кондицију...

Ипак, најлепше је када се путује. До 
сада	 сам	 пропутовао	 кроз	 Немачку,	
Италију, Аустрију и кроз земље бивше 
Југославије, а верујем да ћу имати при-
лике да обиђем и неке даље дестинације. 
Има још толико тога да се види, а ја се 
унапред радујем сусрету са другим кул-
турама – каже Марко и не пропушта да 
на крају овог разговора поздрави све 
колеге са којима ради, јер су, како каже, 
тек сви заједно - целина.

Љ.М.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА=

Монтер од малена 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЗРЕЊАНИН: МАРКО ВУЈНОВ, ЕЛЕКТРОМОНТЕР

Љубав према електротехници носи из раног детињства, а корени тог интересовања 
леже у дечјим несташлуцима, које је добро запамтио 
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За Гордану Томић из Сектора за 
трговину електричном енергијом  
у	 Електродистрибуцији	 Рума	 ка-

жу да ради на изузетно осетљивом 
радном месту, али да то ради добро и 
са стилом. Од 2006. године, као шеф 
Одељења за привреду, она води рачуна 
о наплати утрошене електричне енергије 
у категорији привредних субјеката. У 
условима у којима послује наша при-
вреда, то није ни лак, ни једноставан 
посао.	Наплата	потраживања	путем	ис-
кљу чења, у пракси, често зна да буде 
мучан посао: 

– Договор о плаћању је основа за до-
бру наплату. Сила није баш популар-
на	 мера.	 Нажалост,	 купцима	 из	 групе	

домаћинства који су социјално угроже-
ни, одлагање искључења је углавном 
само привремено решење. 
Када	се,	међутим,	договарамо	са	вели-

ким потрошачима о исплати њихових 
дуговања, процењујемо ситуацију, али се 
често поставља питање исправности те 
процене. Тешка реализација добијених 
меница	 је	 чест	 проблем.	 Неуспех	 у	 на-
плати се такође дешава код предузетника 
који су брисани из привредног регистра 
и одсељени у непознатом правцу. У тим 
случајевима, чак ни Уредба није на нашој 
страни, јер обавезе новог власника теку 
од датума купопродаје, или од доношења 
судског решења. За то време, само се сла-
жу фиксне обавезе и задужења за ка-
мату... Зато би мењање прописа у смеру 
решавања овог проблема било од велике 

користи за електродистрибуцију – прича 
Томићева о свом послу и додаје да јој у 
овом послу пуно помаже стечено радно 
искуство у Сектору информатике – Тамо 
сам имала добру прилику да научим све 
детаље битне за Сектор трговине - од 
формирања појединачног рачуна било 
које тарифне групе, ванредних обрачуна, 
па до израде обрасца 2.

Гордана каже да је у овом захтев-
ном послу од великог значаја добра 
сарадња са колегама: – Добра сарадња 
је основ квалитетно обављеног посла. 
Она не подразумева само подржавање 
и повлађивање свом претпостављеном, 
већ и сукобљавање идеја када мисли-
мо другачије. Тај сукоб мишљења има 
свој јасан циљ – решење проблема. 
Ако то недостаје, могли бисмо проћи 
као цар у Андерсеновом „Царевом но-
вом оделу“. У оквиру Сектора за трго-
вину управо та кву сарадњу имам са 
Јадранком	Нешковић,	шефом	Одељења	
за домаћинство, као и са нашим 
заједничким	шефом	Бранком	 Грбићем,	
са једне стране, а са друге са сарадници-
ма који раде пријаве, промене, одјаве и 
књижења, а такође имају комуникацију 
са купцима.

Иначе, Гордана је завршила Економски 
факултет	у	Београду	1993.	године,	а	како	
каже, имала је срећу да јој предају профе-
сори	Ранковић,	Вујачић,	Димитријевић,	
Бајец,	 Ковач,	 Ђуричин,	 Маџар,	 Адамо-
вић,	Медојевић...	–	Било	је	штета	пропу-
стити иједно од ових предавања – сећа 

се она. Убрзо по завршетку студија, за-
послила	 се	 у	 ЕД	 Рума	 као	 приправник	
и ту је остала до данас. О њеној радној 
ангажованости чули смо све најлепше, 
а Гордана на то скромно каже: – Оце-
ну мог посла можете тражити од сарад-
ника и руководилаца, али и од великог 
броја купаца који ми се обраћају својим 
питањима.

Гордана је мајка и супруга, па кад прође 
овај део радног дана, чекају је нове обаве-
зе, забавније и лепше, како каже: – Имам 
двоје деце која су, ни сувише велика, ни 
сувише мала, таман како треба и нарав-
но, супруга који је исто таман како треба. 
И код куће је, наравно, неопходан разго-
вор, јер се само тако може све превазићи. 
То је права основа за задовољство и рав-
нотежу у породици. 

Љ.М.

ГОРДАНА ТОМИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА У ЕД РУМА

Преговарач са стилом
основ квалитетно обављеног посла је добра сарадња, што подразумева сучељавање 
мишљења, а не само повлађивање, каже томићева 
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Гордана Томић
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Гордана Томић (прва лево) са колегиницама из Продаје

ЗНАЊЕ ЈЕ УВЕК ПОТРЕБНО  z

– Додатна едукација и семинари су увек 
добродошли јер знања увек треба. Код 
нас се то баш не дешава често. Последњи 
овако леп „излет“ је била ЕЦДЛ обука 
– каже Томићева и додаје – Размена 
искустава и увођење новина су потребни 
у смислу решавања ванредних обрачуна, 
обавештења о искључењу уговорним 
купацима, утужења купаца, књижења 
обавеза за услуге, судске трошкове, 
неовалашћену потрошњу, јер ни једна од 
поменутих тема нема савршено решење.
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ПОКЛОН ЗА ЕД ЈАГОДИНА - ТРАНСФОРМАТОР 35/10.5 KV 

ПОСЕТИЛИ СМО ХОТЕЛ НОРЦЕВ

Јагодинцима на дар

Пријатно, угодно, на рате...

недавно је Електровојводина по-
клонила Електродистрибуцији 
Јагодина енергетски транс-

фор	матор	 35/10,5	 kV	 снаге	 4	MVA,	 који	
електричном енергијом може снабдевати 
од	 800	 до	 1.000	 купаца.	 Овакав	 нов	
трансформатор, данас на тржишту вреди 
око 6 милиона динара. 
–	 Још	 од	 1978.	 године	 Електровојво-

дина је почела да прелази на дирек-
тну	 110/20/0,4	 kV	 трансформацију.	
Из		бацивањем	 110/35/10/0,4	 kV	 транс-
формације зна чајно су смањени технички 
губици, али се појавио и вишак исправне, 
али непотребне опреме. Стога је заузет  
став да се расположиви избачени  транс-
форматори поклањају оним дистри-

бутивним деловима ЕПС-а који ту 

трансформацију користе. До сада смо 
по  кло нили четири трансформатора ове 
трансформације: два су поклоњена ЕД 
Кра	гујевац,	 један	 је	 отишао	 нишкој	 Ди-
стрибуцији, а сада смо овај четврти покло-
нили Електродистрибуцији у Јагодини.  

– Захваљујући генерацијама визиона ра 
коју су нашу кућу градили, од седамдесетих 
година	до	данас,	скоро	читава	Војводина	је	
већ	прешла	на	трансформацију	20/04	kV.	
Садашњој генерацији остаје да овај по-
сао доврши, па ми, где год и кад год је то 
могуће, стару опрему замењујемо новом, 
прелазећи са 35/10 kV трансформације 
на	20/04	kV	трансформацију.	Опрему	која	
нам више неће бити потребна и даље ћемо 
поклањати онима којима она треба, a jeдан 
део ћемо оставити у Електровојводини 

као резерву –  рекао је директор Томислав 
Папић.

Иначе, трансформатор је био је ин-
сталиран	у	ТС	Бајмок,	а	потом	у	ТС	Ни-
кинци. По гашењу ове трафостанице, 
пренет	 је	у	Нови	Сад,	 где	 је	служио	као	
резерва другим трансформаторима за 
овај напонски ниво. Од 2000. године, о 
његовом одржавању бринула се Упра-
ва	 Електровојводине.	 Квалитет	 трафо-
уља је редовно провераван, а вршена су 
и остала мерења електричних величина и 
трансформатор је у одличном стању. Те-
жина овог трансформатора је 13,5 тона, 
од чега је само трансформаторско уље 
тешко	3,4	тоне,	а	активни	део	трансфор-
матора тежи око 10 тона. 

М.К.

руководилац угоститељства 
у	 хотелу	 НОРЦЕВ	Милорад	
Перишић каже да пословна 

филозофија овог објекта прави заокрет 
у правцу европског начина размишљања и 
пословања.
–	Нашом	услугом	има	разлога	да	се	буде	

задовољан – каже Перишић – За конгрес-
ни туризам, познато је, објекат треба да 
има одређене предиспозиције, као што је 
мир и организованост, али и техничку и 
кадровску подршку. Хотел располаже ве-
ликом конгресном салом капацитета 250 
места,	радном	салом	за	састанке	са	34	ме-
ста, банкет-салом капацитета до 60 места и 
учионицом за обуку. 

Смештајни капацитет хотела је 109 
лежајева (плус 20 помоћних). Хотел има ба-
зен са џакузијем, теретану, кабинет, сауну, 
салу за стони тенис, која може бити претво-
рена у, на пример, салу за борилачке вешти-
не намештањем струњача. Све то, заједно са 
стазама за џогинг и шетњу, обезбеђује хо-
телу и јако добре услове за спортски тури-
зам.

– Ових дана ћемо активирати неколи-
ко столова за билијар. У перспективи, а у 
сарадњи са Електровојводином, желимо 
да буду уређени спортски терени за ко-
шарку, одбојку и мали фудбал, као и два те-
ниска терена. У сарадњи са менаџментом 
Електровојводине родила се идеја да је 
могуће те терене користити и зими, ако бу-
демо имали одговарајући „балон“. У скло-
пу таквих радова желимо да понудимо и 
могућност бављења мини-голфом на пра-
вом терену, који за ту намену планирамо 
такође да урадимо. Ако успемо до краја да 
реализујемо наше замисли, хотел ће уско-
ро имати и неколико стаза за куглање, а 
за децу планирамо да допунимо постојеће 
игралиште малом брвнаром и тобоганом –  
каже Перишић.

Он напомиње да постоји могућност орга-
низованог обиласка Фрушке горе и фруш-
когорских манастира.

Све је то лепо, али шта хотел још нуди? 
Руководилац	 угоститељства	 каже:	 –	 Што	
се исхране тиче понуда је заиста вели-
ка. Од кухиња, ту је национална и интер-

национална, али и домаћа, војвођанска, 
вегетаријанска, а могућа је и слободна 
поруџбина. 
НОРЦЕВ	 јесте	 познат	 по	 организацији	

пословних састанака, али запослени знају 
да су врата тог објекта њима увек отворе-
на. То конкретно значи: да пун пансион у 
једнокреветној соби кошта 3.370 динара, 
двокреветној	 4.940	 динара,	 трокреветној	
6.450	динара,	четворокреветној	7.880	дина-
ра, а у шестокреветној за целу собу 10.620 
за трећа лица, а запослене половина од тога. 
Омогућено је плаћање на рате, с тим да ме-
сечна рата не може да буде мања од 3.000  
динара.	 Базен,	 теретана	 и	 сала	 за	 сто-
ни тенис улазе у цену те услуге. Сауна се 
наплаћује 150 динара.

 – Погодности су намењене запосленима 
у целој Електровојводини. Желимо да наше 
колеге имају поверења у нас и наше услуге 
и да се осећају као код своје куће,  – каже 
Перишић	уз	напомену	да	је	НОРЦЕВ	-	НОР-
ЦЕВ	само	ако	га	чине	Електровојводина	и	
Одржавања и услуге заједно.

А.	Ј.	Р.
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Због преласка на директну 110/20/0,4 kV трансформацију, електровојводина 
поклања коришћене али исправне трансформаторе дистрибутивним деловима 
епс-а који користе 110/35/10/0,4 kV трансформацију
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Гаранција очувања природе
ВЕЛИКИ ЗНАЧАЈ НАШЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА ТРАФО-УЉА

очигледно је да би сви огранци и технолошке целине друштва морале на знатно 
вишем нивоу да се старају над овим потенцијално великим загађивачем екоса – 
истиче хемичарка Љиљана димитријевић из „ед нови сад“

ЕК
О

Л
О

ГИ
Ја

пД Електровојводина у својим 
постројењима користи елек-
три чне уређаје и опрему, која 

као изолационо средство и медиј за 
хлађење њихових активних делова који 
су под напоном, користи - изолацоно 
уље. У таквом комплексном окружењу, 
природан след догађаја је да изолационо 
уље "стари". 
–	 Реч	 је	 о	 делимичном	 разлагању	 ос-

но  вне молекуларне структуре уља и зна-
чајном обарању вредности основних ка-
рактеристика  уља на нивое, са којима 
је даља експлотација уређаја и опре-
ме мање или више ризична. – Ово нам 
прича Љиљана Димитријевић, хемијски 
техничар-ана литичар, која ради у 
некадашњем Сектору за одржавање - 
Oдељење електроремонта - Служба ис-
питне	 лабораторије	 у	 „ЕД	 Нови	 Сад“.	
Тадашњи руководилац Сектора, њен 
„шеф“,	био	је	дипл.	инж.	Владимир	Кул-
пински, на чији иницијативу је – по 
речима наше саговорнице – и поче-
ла	прича	о	овој	 лабораторији	 (1986),	 да	
би тек 1997. године стигла и опрема, а 
лабораторија стартовала с радом. Сада 
се то зове Одељење за уређаје и опре-
му Службе за одржавање ЕЕ опреме и 
уређаја Сектора за експлоатацију овог 
Огранка Електровојводине.

Сазнајемо да ПД Електровојводина у 
својим постројењима има много преки-
дача, са десетинама хиљада литара овог 
уља. Екстремни услови у постројењима 
деградирају уље, па се оно убрзо презасити 
микроскопски ситним комадићима гарежи 
и чађи и великих концентрација раство-
рених гасова (продуката горења -  метан, 
етан, ацетилен итд). Теоретски, овакво 
изолационо уље је могуће, у машинама за 
дегазацију и филтрирање онечистити од 
ових продуката, али је - неисплативо.

Хемијска лабораторија је добро опре-
мљена савременим апаратима и опре-
мом за обављање хемијских и физичких 
анализа и опремом за разврставање и 
лагеровање селектованих група изолаци-
оних уља. У различитима резервоарима, 

велике укупне запремине, могуће је лаге-
ровати: употребљиво, пречишћено и ново 
изолационо уље. Та селекција је могућа и 
неопходна! 

–Ту и најмања непажња може имати ве-
ома	тешке	и	скупе	последице.	Нажалост,	
многи то не схватају, због чега је присутан 
ризик од потенцијално могућих хаварија - 
праћених изливањем уља у земљу. Једна од 
најбољих функција би се могла врло лако 
реализовати - интеграцијом функција и 
лабораторијских анализа са SCADA си-
стемима. 

Друга, неупоредиво вреднија функција 
је да се, преко промене карактеристика 
изолационих уља из посматраних апара-
та и уређаја "виде" сви текући процеси, 
првенствено њихова прогресија, на осно-

ву којих је могуће предвидети и спречити 
велике хаварије огромних вредности. Па 
ипак, све то је данас недовољно. Изола-
ционо уље је распрострањено у уређајима 
и опреми лоцираној у објектима по целој 
Војводини,	 а	 број	 тачака	 на	 којима	 је	
могуће влажење, одкапљавање, па чак и 
цурење изолационог уља већи је од више 
десетина хиљада! Оно потом лако проди-
ре у земљу и веома тешко је загађује, са 
потенцијално несагледивим последицама. 
На	основу	наведеног,	уз	контроле	„уведе-
ног“ уља, очигледно је да би сви огранци 
и технолошке целине Друштва морали, 
на значајно вишем нивоу да се старају о 
овом изузетно добром материјалу, исто-
времено и потенцијално великом и теш-
ком загађивачу природе. 
На	 срећу,	 "наша"	 дугогодишња	 ла	бо	-

раторијска пракса, поткрепљена деце-
нијским	искуствима	Института	 "Никола	
Тесла"	из	Београда,	више	je	него	довољнa	
да се могу устројити механизми надзо-
ра над употребом уља, затим системат-
ски примењивати контролни механиз-
ми за разврставање уља на отпадна и 
употребљива, потом да се систематизује 
неупоредиво чешћи и већи надзор опре-
ме са изолационим уљима приликом 
надгледања њихових функција, затим, 
успоставити контролу протока уља у, кроз 
и из система... Све то, заједно ваљана je 
основа и довољна гаранција да је очување 
природе од акцидената са изолационим 
уљима - и могућа, и спроводива.

Потребна је, наиме, општа инфор-
мисаност; примена савремених систе-
ма  за пренос најважнијих информација 
из технолошких процеса; далеко већи 
ниво културе експлоатације ЕЕС, јер се 
однос према овом уљу мора и може врло 
брзо, хитно, и значајно изменити, како 
би очување природе, а првенствено свих 
водотокова било успешније. Технолош-
ки аспект овакве лабораторије, у чијем 
средишту је  и предвиђање и спречавање 
хаварије је – други, једнако важан и изу-
зетно вредан део њеног рада.

М.Ч.

Љиљана Димитријевић 
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КОНФЛИКТИ И КАКО ИХ ИЗБЕЋИ

Најбитнија – непосредна 
комуникација

пријатно окружење и добра ат-
мо сфера на послу помажу да 
се остваре бољи пословни ре-

зултати.	Бољи	пословни	резултат,	 опет,	
води ка већем задовољству запослених.

Човек се, наиме, труди да разуме 
људе око себе и сазна шта они осећају, 
желе или намеравају, односно зашто се 
понашају овако или онако. Свакоме од 
нас је, исто тако, стало да боље разуме 
самог себе. Људска потреба број један је 
потреба за прихватањем од стране дру-
гих. Све ово би требало имати у виду, 
када говоримо о конфликтима међу 
људима.
Наша	 саговорница,	Младена	Петрић,	

дипл. психолог, специјалисткиња по-
словне психологије, најпре, објашњава 
да конфликт у психолошком смислу 
те речи – подразумева стање у којем 
се појединац налази јер истовреме-
но доживљава две потребе. При томе, 
задовољење једне од њих, искључује 
задовољење оне друге.

– Ми овде, међутим, говоримо о неком 
другом значењу речи конфликт. Овде 
се мисли на конфликт као сукоб међу 
људима, у овом случају међу запослени-
ма, међу руководиоцима и запосленима, 
међу запосленима и странкама.
Колектив	 ће	 функционисати	 успеш-

но само уколико унутар њега постоји 

добра повезаност, сарадња, међусобна 
комуникација и позитивна атмосфера 
која омогућава добре радне  резултате.

Ако већ до конфликта дође,  најбитније 
за његово решавање и превазилажење 
је – непосредна комуникација супрот-
стављених	 страна.	 Наравно	 да	 су	 нај-
чешћи конфликти због лоших ме-
ђуљудских односа.

У решавању конфликта одлучујућу 
улогу може да одигра и сам менаџер, 
јер он добро познаје своје подређене. 
Он може,  уважавајући индивидуалне 
разлике у способностима и особина-
ма личности, да истражи разлоге емо-
ционалне напетости, да задовољи мо-
тив и потребу радника за сигурношћу и 
важношћу и да открије и реши  узрок 
незадовољства.
–	Велике	 су	 користи	 које	може	 доне-

ти ефикасно решавање конфликтних 
ситуација: бољи и квалитетнији односи 
међу људима (искренији однос на послу 
= мање стреса);  схватићете да су кон-
фликти природни и саставни део посла и 
комуникације међу људима; задобићете 
поверење и поштовање колега. За радну 
организацију, успешно решавање кон-
фликта значи: повећану ефикасност, 

већу продуктивност, велики креативни 
потенцијал и ефикасан тимски рад.

Апсолутно сви, свакога дана, у мањој 
или већој мери, учествујемо у конфлик-
тима различитог интензитета са разли-
читим последицама. Потребно је – исти-
че наша саговорница – да људе стварно 
саслушамо, јер онај ко зна да слуша, 
знаће и да заповеда.

М. Ч. 
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сем пријатног окружења, добре атмосфере на послу, добрих међуљудских односа, уз 
појединце, одлучујућу улогу  у превенцији или решавању конфликта може да одигра и 
менаџер

ЗАКОНИТОСТИ  z

Младена Петрић указује, најкраће, на 
неке психолошке законитости које 
утичу на људско понашање: страх је код 
људи највећи, када се плаше да ће бити 
одбијени (страх изазива фрустрацију); 
највећа потреба коју људи осећају је 
потреба да буду прихваћени; да бисте 
успешно комуницирали са људима 
требало би да то чините на начин 
који штити или повећава њихово 
самопоштовање; људи чују и памте 
само оно што разумеју. Ово је нарочито 
примењиво у раду наше шалтерске 
службе.

КОНТАКТИ СА КУПЦИМА  z

Фрустрираност странке (купца) је саставни део контакта са запосленима. Странке долазе на 
шалтер да би се информисале, рекламирале погрешан рачун, платиле утрошену електричну 
енергију...

– При контакту са њима, као и при контакту са људима ван посла, морамо водити рачуна о 
полу, старости, образовном  нивоу, прагу фрустрираности особе са којом комуницирамо. 
Такође, људи припадају различитим типовима личности: интровертне, екстровертне особе 
или мешавина ова два типа. Све ово утиче на врсту и квалитет односа са странком. Што 
се тиче онога што можемо сами за себе да учинимо је: требало би да се потрудимо  да 
на посао дођемо растерећени од својих приватних проблема. Тако нећемо и сопствену 
фрустрираност унети у комуникацију са странком. Затим, потребно је  да код себе развијамо 
социјалну прилагодљивост и социјалну зрелост, што се најбоље стиче у контактима са 
људима. Странки је потребно прићи мирно и сталожено; увек прво саслушати, покушати 
помоћи, упутити где се може решити проблем и – никада не заборавити на то да, поред тога 
што представљате себе, представљате и своју фирму!
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ПОЧЕЛИ ПРЕГОВОРИ ЗА ПРИПРЕМУ ТЕКСТА НОВОГ КУ У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ

ДОНЕТ НОВИ ПРАВИЛНИК О ФОНДУ СОЛИДАРНОСТИ У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ

Кратак рок за нови документ

Солидарност за лечење

овлашћени представници по сло-
давца, Преговарачки тим (др 
Петар Загорчић, председник и 

чланови:	мр	Никола	Новаковић,	Синиша	
Пушкар	и	Иво	Брајковић)	и	Преговара-
чки	 тим	 СО	 Електровојводине	 (Влади-
мир Плавшић, председник и чланови:  
Иван Стојанчев, Дарко Јеленковић, 
Новак	 Зе	кић	 и	 Ранко	 Симић,	 а,	 као	
консултант,	Тања	Вицковић,	адвокат	из	
Новог	Сада),	у	присуству	представника	
Сектора за људске ресурсе Управе, 
Гордане	Вулић,	дипл.	правнице,	састали	
су	се	7.	децембра	2009.	 године	у	Новом	
Саду, ради по четка припреме текста 
новог	КУ	код	послодавца.
Констатовано	је	да	је	рок	за	доношење	

новог	КУ	веома	кратак,	те	је	упутно	са-
чинити	 Анекс	 постојећем	 КУ	 за	 Елек-
тровојводину, којим ће се продужити 
његова важност за наредна три месеца, 
до	када	 се	мора	донети	нови	КУ.	Пред-
ставници преговарачких тимова су 

се сагласили да се даљи рад засни-
ва на следећим принципима: и након 
потписивања	 Ане	кса	 КУ,	 наставиће	 се	
са интензивним преговарање – два пута 
недељно (по правилу, понедељком и пет-
ком).

Основе за преговарање чини по ну-
ђени	 модел	 КУ	 код	 послодавца	 који	 је	
2. новембра достављен Синдикалној 
организацији на изјашњавање; за-
тим	 текст	 КУ	 који	 је	 предложила	 СО	
Електровојводине 25. новембра, као и 

текст	 „старог“	 КУ	 код	 послодавца,	 од	
јануара 2007. године. Постигнута је и 
сагласност да се у преговорима води 
рачуна	 да	 усаглашене	 одредбе	 КУ	 буду	
сагласне прописима и пословној поли-
тици ЕПС-а (подобне за реализацију). У 
процесу преговарања анализираће се и 
усаглашавати	текст	КУ	по	областима,	 а	
све појединачне одредбе које су спорне, 
усаглашаваће се накнадно, како би се до-
било у брзини преговарања...

М. Ч.

на основу одговарајућих про-
писа,	 Колективног	 уговора	 и	 са-
гласности директора Електро-

војводине, образован је Фонд, а  
пред		сед		ник	 СО	 Друштва,	 Владимир	
Плавшић,	 до	нео	 је	 14.	 децембра	 2009.	
године (нови) Правилник о раду Фонда 
солидарности и критеријумима за одо-
бравање солидарне новчане помоћи 
запосленима.

Правилником су уређена права свих 
запослених у Електровојводини и чла-
нова њихове породице, у остваривању 
солидарне новчане помоћи. Она ће се 
одобравати за финансирање трошкова: 
набавке лекова (само за теже или хро-
ничне болести – малигне или кардиова-
скуларне болести, хемофилију, шећерне 
болести, мултиплу склерозу, реуматску 

грозницу... Такође, за ортопедска и дру-
га медицинска помагала, изузев наочара, 
контактних сочива и ортопедских уло-
жака, осим када је то неопходно запосле-
ном за отклањање последица повреде на 
раду.

Помоћ ће се одобравати и за хируршке 
и друге интервенције и лекарске услуге 
(осим стоматолошко-естетских, проте-
тике и хируршко-естетских), радиолош-
ких снимања (првенствено у надлежним 
државним медицинским установама), а 
у приватним – само у случају да надлеж-
на државна установа није у могућности 
да тражену услугу изврши у потребном 
року, с обзиром на стање болести. То  
цени	 одговарајућа	 трочлана	 Комисија	
(представници СО, послодавца и Ме-
дицине рада у Електровојводини, а по-

стоје и три заменика члана). Трошкови 
лечења ће се признавати само у оним 
медицинским установама са којима СО 
Електровојводине има закључен уговор о 
пружању медицинских услуга. Средства  
за финансирање наведених медицинских 
услуга могу се остварити само ако се та 
права не могу обезбедити на основу оба-
везног здравственог осигурања. Сред-
ства солидарне помоћи неће се одобра-
вати за вештачку оплодњу. 
Поменута	 Комисија	 ће	 на	 основу	 под-

нете документације разматрати захтев за 
доделу солидарне новчане помоћи, осно-
ваност и оправданост захтева запослених 
и чланова њихове уже породице. Детаљи 
о овом правилнику могу се прочитати на 
сајту Синдиналне организације. 

М. Ч.

о новом ку ће се интензивно преговарати, два пута недељно, на основу „старог“ и 
модела нових ку, које су сачинили послодавац и синдикална организација, у  новембру 
2009. године

ПРОДУЖЕНА ВАЖНОСТ „СТАРОГ“ КУ ДО  15. АПРИЛА  2010. z

Директор Електровојводине, дипл. ел. инж, Томислав Папић,у име послодавца, и председник 
Синдикалне организације Друштва, Владимир Плавшић су 10. децембра 2009. године, 
на основу Закона о раду и Колективног уговора /КУ/ за Електровојводину (из 2007, члан 
81, став 2), закључили Анекс овог КУ. Овим Анексом, који ступа на снагу наредног дана по 
објављивању на огласној табли послодавца (а објављен је и на сајту Синдиката) – „стари“ 
КУ се и даље  примењује – до 15. априла 2010. године, а у свим осталим одредбама остаје 
непромењен. 
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Квалификације за "Олимпијаду"
ОДРЖАНО ПРВЕНСТВО РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ
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у Бачкој	Паланци	је	у	периоду	од	септембра до новембра 2009. 
го	дине	одржано	првенство	Вој-

водине за запослене у свим предузећима са 
територије Покрајине. Такмичење је одр-
жавано сваког викенда у овом периоду. 

Запослени у нашем Предузећу учество-
вали су појединачно или екипно у седам 
дисциплина.	 Резултати	 које	 су	 остварили	
свакако су за похвалу. Остаје утисак да им 
је недостајало мало, па да успех буде пот-
пун.	Наиме,	ово	такмичење	уједно	је	и	ква-
лификационо за 10. спортску Олимпијаду 
радника	Војводине,	 која	 ће	 бити	одржана	
2011.	године	у	Бачкој	Паланци.

Правила кажу да се сви победници 
појединачног или екипног такмичења 
квалификују директно на Олимпијаду. 
За све остале, а видимо да је већина на-
ших колега била веома близу, остаје шанса 
следеће године, када ће поново имати при-

лику	да	кроз	првенство	Војводине	остваре	
тај успех.

Међутим, уочљиво је да су учествовали 
углавном	радници	из	ЕД	Нови	Сад	и	Упра-
ве и тек понеки колега из осталих огранака. 
Овим путем апелујемо на све запослене у на-
шем Предузећу да се у већем броју пријаве 
и учествују на овом такмичењу и искористе 
прилику да се квалификују за најважнију 
радничку спортску манифестацију.    

Д.	Б.
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РЕЗУЛТАТИ z

СТРЕЉАШТВО екипно 2 место

Драгана Рутић, ЕД Нови Сад

Јелена Пережа, ЕД Нови Сад

Бранка Вукобрад, ЕД Нови Сад

Раденка Јандроковић, ЕД Нови Сад

Катица Шимонек, Управа Друштва

ПЛИВАЊЕ појединачно

Горан Црнић, ЕД Нови Сад 1 место

Иштван Тоболка, ЕД Нови Сад 2 место

ТЕНИС парови 2 место

Владимир Исаков, Управа Друштва

Дарко Ђорђевић, Управа Друштва

АТЛЕТСКИ ТРОБОЈ појединачно

Саша Пејић Гавран, ЕД Суботица 1 место

Роберт Мештер, ЕД Суботица 3 место

СПОРТСКИ РИБОЛОВ екипно 3 место

Стеван Крњајић, ЕД Нови Сад

Зоран Деспић, ЕД Нови Сад

Бранислав Николајевић, ЕД Нови Сад

СТОНИ ТЕНИС екипно 3 место

Љиљана Бјелица, Погон Врбас

Антонија Бабић, ЕД Зрењанин

ШАХ екипно 4 место

Љубомир Гуровић, Управа Друштва 3 

место

Бранислав Радовић, Управа Друштва

Драган Тунгуз, ЕД Нови Сад

Слободан Миливојев, ЕД Нови Сад

Екипа Атлетског тробоја

Саша Пејић Гавран

Дарко Ђорђевић и Владимир Исаков Роберт Мештер у акцији
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ПРИЧЕ СА ПОЧЕТАКА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

уместо честитке за рођендан, одајемо заслужено, а ускраћено признање нади 
тихвински, за све животне битке и радни елан који је краси и у зрелом добу  

Сага о Нади и Влади

у време када је Електровојводина 
стасавала, високообразованих 
кад  рова је било мало, тако да је 

стварање услова за њихово запошљавање 
било једно од важнијих опредељења 
пословне политике. Петар Марковић је 
био међу првим електроинжењерима 
ко ји су дошли у Електровојводину. 
Позвао је многе своје колеге са студија 
да се запосле овде. Међу њима је био и 
инжењер	 Владимир	 Тихвински,	 који	 је	
тада	радио	у	РТВ	Бор	у	Бору.

Тихвинском је понуда била прихват-
љива, али је постојала препрека. Он је већ 
увелико уживао у личној причи са супру-
гом	Надом,	 наставницом	 српске	 и	 руске	
књижевности,	па	је	његов	прелазак	у	Нови	
Сад и Електровојводину био остварљив 
једино	заједно	са	Надом.	Нади	су	понуди-
ли	радно	место	у	Кадровкој	служби.

ЉУБАв од рАНЕ МлАдостИ
Владина	и	Надина	прича	почела	је	 још	

у тинејџерским данима у банатском селу 
Конак,	 где	 су	 обоје	 живели.	 Она	 има-
ла свега тринаест, а он шеснаест година. 
Међусобна привлачност је због младо-
сти, а касније и рата, прерасла у дружење. 
Можда ће се, мислили су они, тај осећај 
одржати, па онда једног дана… 
Када	 је	 Нада	 отишла	 у	 Београд	 на	

студије, посећивала је са сестром-сту-
денткињом рударства чувене игранке 
на	 Техничком	факултету,	 а	 тамо	 је	 Вла-
да свирао са својим бендом. Повремено 
су наступали периоди када се не би дуже 
виђали. 
Једном	 је	 Нада	 ишла	 ка	 Железничкој	

станици,	а	Влада	је	чекао	свој	воз.	Посма-
трао је витку девојку како одважно кора-
ча. Помислио је да би било лепо бити њен 
пратилац.	Када	 је	девојка	пришла	ближе,	
озарено га је препознала и ословила по 
имену.	Влада	је	препознао	своју	другарицу	
Нађу,	што	је	био	знак	да	је	дошло	њихово	
време.

ЗАЈЕдНИЧКИ ЖИвот
Венчали	 су	 се	 почетком	 педесетих	 и	

заједно	отишли	на	службу	у	РТБ	Бор.	Вла-
да	 је	 одмах	 постао	 руководилац,	 а	 Нада	
се бавила описмењавањем рудара. Многе 

суботе је провела учећи их. Имала је свој 
радни идентитет ког није желела да се 
одрекне. 
Међутим,	средина	у	коју	је	Влада	позван	

није	имала	такве	потребе,	а	Нади	је	било	
важно да је средина прихвати као личност 
која има сопствену радну биографију, а не 
као супругу инжењера Тихвинског. Ту бит-
ку, нажалост, никада није добила до краја. 

УсвоЈЕНЕ ИдЕЈЕ
Нада	 је	 имала	 среће	 да	 су	 њени	 руко-

водиоци имали пуно поверење у идеје и 
њену способност. 

Упредо са дошколавањем електромон-
тера, књиговођа, преквалификацијом 
јед ног занимања у друго, сарадња која 
је успостављена са средњом Електро-
техничком школом добијала је нове 
функционалне форме. Према замисли-
ма	 руководиоца	 Бранка	 Цвејина,	 Нади-
ним и идејама њених колега, требало је 
у Електротехничкој школи направити 
“малу”	 Електровојводину,	 тако	 да	 се	 ту	
могла одвијати квалитетна пракса, коју 
би само верификовали и усавршили у 
нашем Предузећу. Прво доћи до идеје и 
материјализовати је, а потом и савлада-
ти отпор према свему што је ново, што 
је у природи многих - требало је за све 
то много стваралачке енергије. У таквом 
процесу,	Нада	је	преценила	своје	моћи	и	
десио јој се инфаркт мозга. Све функције 
изузев дисања и рада срца, стале су. 

После неколико дана проведених у 
дубокој коми, одреаговала је на глас једног 
лекара.	 Наступили	 су	 дани	 „поновног	
одрастања”:	морала	је	да	научи	да	хода,	да	
се присети имена својих ближњих, својих 
пријатеља, да научи да чита, пише… 

Саветовано јој је да поднесе захтев за 
пензију, а њој је било тек четрдесет и три 
године. Одлучила је да се упусти у борбу, 
да	врати	све	што	јој	је	болест	одузела.	Била	
је свесна подршке, али и скепсе оних који 
су се плашили да јој се болест не освети. 
Било	је	и	злурадих…Када	се	човек	суочи	
са стањем крајње немоћи научи да поређа 
ствари, да утврди приоритете. Тако моти-
висана, добила је највећу животну битку.
После тога, радила је до краја, до редов-
не старосне пензије. Сузила је круг људи 

којима је мислила да је потребна. Успела 
је да буде подршка свом мужу, мајка сво-
ме сину, бака својим унуцима и захвална 
снаха	својој	свекрви-	“бабушки”	која	јој	је	
у многим ситуацијама заменила мајку.

Оставила је траг у служби у којој је ра-
дила: на десетине дошколованих, уте-
мељен програм сталне едукације монтера, 
добијање бенефицираног радног стажа за 
раднике на опасним пословима... а без об-
зира на радне резултате, никада није до-
живела јавно признање. Сигурна је да је 
то	мали	“данак”који	је	платила	она,	али	и	
друге жене које су радиле у сенци својих 
мужева.

Сада живи сама, увек спремна да помог-
не породици свог сина, окружена успоме-
нама	 на	 срећни	живот	 са	 покојним	Вла-
дом.	Нада	каже	да	 свој	живот	никада	не	
би мењала, јер свако добро има своју цену. 
Зато у овој 2010. години, уместо честит-
ке за рођендан, одајемо јој заслужено, а 
ускраћено признање за све животне битке 
и радни елан који ју је красио. 

Косана	Марков
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Ускликнимо с љубављу 
светитељу Сави!

АПОСТОЛ КОЈИ ЈЕ ИЗГРАДИО СРПСКИ ДУХОВНИ И НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ

као што је краљевић Марко био ратнички узор срба у ослобођењу од турака, свети 
сава је био и остао највећи духовни вођа српског народа
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по грегоријанском календару, 27. 
јануара прославља се дан свих 
ученика, студената и просветних 

радника	 -	Савиндан.	Није	 случајно	што	
се баш свети Сава сматра заштитником 
и славом српске просвете. Његов рад 
на просвећивању српског народа био је 
приоритет његовог деловања и његовог 
божанског циља. Сам лик светог Саве 
добро је познат, али сáмо његово дело 
некако је бачено у сенку. Свети Сава није 
био само монах и касније светац. Свети 
Сава је пре свега био велики учитељ, 
дипломата, књижевник и правник. Иако 
је његов живот био посвећен Господу и 
цркви, његово деловање било је посве-
ћено српском народу. 

Просветитељски рад светог Саве 
по свом садржају, циљевима и мето-
дама по много чему разликује се од 
данашњег схватања просвете. За разлику 
од данашњег – европског типа просвете 
који се заснива на школском образовању, 
светосавски тип просвете темељио се на 
основама Христове науке. Морално и ду-
ховно образовање, односно обликовање 
људске личности, био је основ његовог 

просветитељског рада, а током читавог 
живота настојао је да дâ пример својим 
поступцима. 
Као	дипломата	истицао	се	где	год	да	је	

кретао. Значај његове личности најбоље 
се осликава кроз то с каквом је лакоћом 
водио разговоре с људима разних вера, 
нација и положаја. Онда није ни чудо 
што је свети Сава успео од грчког цара и 
грчког патријарха да издејствује аутоке-
фалност српске цркве, а свога брата Сте-
фана да овенча титулом краља од стра-
не римског папе. Његова дипломатија 
најбоље се огледа у чину измирења своја 
два посвађана брата, због чијих је раз-
мирица страдало много српских глава, а 
српска држава ослабила. 

Свети Сава није само зачетник про-
свете и дипломатије код нас. Слободно 
можемо рећи да је он зачетник и српске 
књижевности. У времену пре светог 
Саве сва књижевност на овим просто-
рима заснивала се на преводима богос-
лужбених књига са грчког на старосло-
венски језик, но од светог Саве креће 
епоха старе српске књижевности, тзв. 
средњовековне књижевности. Његова 
љубав према књигама и учењу огледа се 
и у његовим манастирским уставима – 
типицима, у којима је читање књига и 
просвећивање монаха на тај начин заузи-
мало значајно место, а библиотеке биле 
обавезни	део	сваког	манастира.	Не	само	
да је проповедао читање и учење, него је и 
сам писао и тиме подигао темеље српској 
књижевности. Његова почетна дела више 
су била правног карактера, а то су углав-
ном били преводи са грчког језика и од-
носила су се на уређење манастира. То су 
пре	свега	Карејски	типик	и	Хиландарски	
типик као и Светосавска крмчија која је 
зборник државних закона. Ово последње 
дело сматра се и темељом српског пра-
ва. Његова ауторска дела која имају ве-
лику књижевноуметничку вредност пре 
свега су се тицала Савиног оца Стефа-
на	Немање.	Житије	св.	Симеона	Немање	
сматра се основом овог жанра у српској 
књижевности, али не само овог жанра, 
него књижевности код нас уопште.

Александар	Николић	(ЕД	СМ)
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Растко Немањић био је најмлађи син великог жупана Стефана Немање. Рођен је 1169. 
године у Расу. У младости од оца добио је на управу Захумље и био предодређен за 
наследника очеве владавине. Међутим презирући сва овоземаљска богатства и раскоши, 
а жељан да свој живот посвети Богу и народу, Растко је побегао на Свету гору и замонашио 
се у руском манастиру Светог Пантелејмона. Касније заједно са својим оцем, који по 
монашењу добија име Симеон, подиже први српски манастир на Светој гори Хиландар 
који постаје центар просвете и духовности српског народа. 1219. Сава је од васељенског 
патријарха изборио аутокефалност Српске православне цркве и исте године постављен 
за првог српског архиепископа. Свој аскетски живот завршио је 1236. године у Трнову, 
тадашњој престоници Бугарске, враћајући се са ходочашћа из Свете земље, а његове 
мошти пренесене су годину дана касније у манастир Милешево. Иако већ одавно упокојен, 
лик светог Саве остао је духовни вођа српског народа и после његове смрти. Да би ослабио 
његов утицај Синан-паша спаљује његове мошти 1594. године у Београду на Врачару, али 
тиме само још више утврђује Светосавље у српском народу. На месту спаљивања моштију 
данас се налази велелепни Храм св. Саве, највећи православни храм у употреби на свету.
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Учитељски конвикт   
на предлог читалаца, настављамо да пишемо о старом новом саду. овог пута, a у част 
савиндана, тема је некадашњи интернат за учитељску децу, који и данас постоји као 
женски средњошколски дом 

НОВИ САД, ГРАД ЂАКА

Многи запослени у Електро-
војводини дошли су као 
сасвим	 млади	 у	 Нови	 Сад	

на школовање, а онда су ту и остали, 
препознавши у овом граду место своје 
будућности. Особину да задржава своје 
ђаке,	Нови	Сад	је	стекао	још	почетком	
XIX века, формирањем Српске пра-
вославне велике гимназије, а тако је и 
данас.

То је било време када су ђаци давали 
тон овој вароши, пишући оде, играјући у 
позоришним представама или просто се 
окупљајући по забаченим кафанама, где 
су помало пијуцкали, помало пушили, а 
највише галамили.

Ђаци са стране становали су по при-
ватним кућама, у почетку код професора 
Гимназије, а касније код пензионера или 
удовица, који су тако поправљали свој 
буџет. Школска управа је строго надгле-
дала услове становања, а  дозвољавала је 
да код једног станодавца станује највише 
четири ученика у две собе, пише Три-
ва	Милитар	у	својој	књизи	„Нови	Сад	на	
раскрсници минулог и садањег времена“. 
Издавање соба ђацима подразумевало је и 
квалитетну исхрану, али и бригу о деци.

Боље	од	осталих	ђака	била	су	збрину-
та	учитељска	деца,	јер	су	од	1895.	године,	
била смештана у Српски учитељски кон-
викт, где су имала бесплатан стан, храну и 
надзор. Иницијативу за формирање овог 
дома	покренуо	је	1888.	године	учитељ	Гав-
ра Путник. Он је предложио својим коле-
гама	са	подручја	Карловачке	митрополије	
да се удруже и оснују интернат ради 
школовања своје и друге деце. Изабран је 
Нови	Сад	који	је	у	то	време	био	економ-
ски, културни и школски центар, а у из-
ради правилника учествовао је и песник 
Јован Јовановић Змај. 

Изградња дома на углу данашње 
Милетићеве	 и	Николајевске	 улице,	 реа-
лизована је средствима дародаваца и до-
бротвора, међу којима су се посебно ис-
тицали	 патријарх	 Георгије	 Бранковић	 и	
велепоседник Лазар Дунђерски, али и 
учитељи	Александар	и	Милан	Коњовић,	
као и први  управник дома Аркадије 
Варађанин.	 Такође,	 средства	 су	 се	 при-
купљала и организовањем добротворних 
приредби и балова. 

Ђаци су у новој згради имали простра-
не собе за спавање, посебне учионице 
и велику трпезарију, а постојала су два 

одељења – мушко и женско.
У	првој	генерацији,	Конвикт	је	у	муш-

ком одељењу имао 25 питомаца, а у жен-
ском	 18	 питомица.	 У	 мушком	 одељењу	
управник је обично био један од професо-
ра Гимназије, док је женским управљала 
нека	од	наставница	Више	девојачке	шко-
ле, у коју су ишле све питомице.
Конвикт	је	био	нека	врста	добротвор-

не и добровољне учитељске установе, 
а издржавао се захваљујући чланарини 
и	 улозима	чланова.	Како	 су	 у	Конвикту	
деца имала веома строг надзор, о упра-
ви, коју су годишње бирали чланови, по-
себно се водило рачуна. Поред Аркадија 
Варађанина,	 као	 управници	 остали	 су	
запамћени и угледни др Тихомир Остојић 
и др Милан Петровић.

У једном од најлепших наменски гра-
ђених новосадских здања, и данас се на-
лази	ђачки	интернат.	Временом	је	он	из-
губио	свој	„цеховски“	карактер,	а	од	1968.	
године то је женски Средњошколски 
дом. Премда више није намењен само 
учитељској деци, нешто од оновремене 
патине остало је до данас да подсећа на 
време	када	је	Нови	Сад	био	град	ђака.

Љ.М.
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Некадашњи Учитељски конвикт у Новом Саду 

Улаз у Конвикт
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У част претходника
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протекли празници обележени 
су лепим жељама, углавном упу-
ћиваним савременим начи нима 

комуникације – мејлом и СМС-ом, а би-
ло је и класичних честитки, којима се још 
увек	сви	радују.	И	у	редакцију	листа	ЕВ	
стизале су честитке, а једну смо доживели 
као посебно признање нашем заједни-
чком труду да новине објављујемо на 
време. То је честитка коју је упутила 
супруга Мирослава Галера, некадашњег 
главног и одговорног уредника ових 
новина.

Мр Марика Пец-Галер, некадашња 
првакиња	 Београдске	 опере,	 јавила	 нам	
се писмом у коме, између осталог, каже: 
„...	Најлепше	 вам	 се	 захваљујем	што	ми	
месечно стижу ваше новине. Мој покојни 
супруг је радио у Електровојводини, као 
главни	уредник	листа.	Био	је	много	вре-
дан и срећан када је месечно издао лист и 
успео неком помоћи...“.
Некадашњи	главни	и	одговорни	уред-

ник Мирослав Галер дошао је из суботич-
ке	Електродистрибуције	у	Нови	Сад	1963.	
године, на позив легендарног директора 
Александра Чанка. До тада је већ било 
објављено 10 бројева новог листа, по-
кренутог у новембру 1962. године, а први 

уредник	је	био	Шћепан	Рабреновић.	
Иако правник по струци, Галер је на 

месту главног и одговорног уредника 
остао 11 година, дочекавши ту и пензију. 
За њега кажу да је био човек посебне 
енергије и ентузијазма, увек на правом 
месту	и	у	право	време.	Као	једини	запо-
слени	у	новинама,	он	је	радио	све:	–	Као	
новинар, колима је сам обилазио терен, 
опремљен фотоапаратом и бележницом 
и	ништа	му	у	Војводини	није	било	дале-
ко. Потом би писао текстове, које је тре-
бало илустровати фотографијама. Трчао 
је до фотографа у центру града где су 
израђиване фотографије, а после их је 
сам клиширао. То се радило тако што 

су се фотографије убацивале у оловне 
рамове, да би се од њих могли направи-
ти одливци, „металне“ слике погодне за 
штампу... У фази када је новине требало 
технички уређивати, ангажовао је чита-
ву породицу, јер се прелом радио ручно. 
Он би из штампарије доносио одштам-
пане текстове, које је потом кројио ма-
казама и лепио на подлогу, према својој 
замисли, онако како је желео да изгледа 
свака страна... Пуно пута сам и ја са њим 
правио	 тај	 такозвани	 „форшпигл“.	 Био	
је то тежак посао, тако се онда радило... 
– сећа се његов шурак Јулије Пец, запо-
слен у Сектору за пројектовање. – А онда, 
када би и тај део посла био завршен, Ми-
рослав је одлазио у штампарију да над-
гледа штампање новина, стојећи уз саму 
штампарску	 пресу.	 Ноћи	 је	 проводио	 у	
штампарији	„Будућност“...-	тече	прича	о	
нашем некадашњем уреднику.

Ипак, и поред свих оновремених мука 
и проблема, Галеру је успевало да новине 
издаје редовно – једном месечно. За њега 
се и данас од старијих колега може чути 
како је имао посебну способност да све 
око себе покрене да пишу за новине.

Захваљујући честитки оперске прима-
доне госпође Пец-Галер, добили смо при-
лику да се сетимо једног од наших првих 
уредника. Трудићемо се да достојно пра-
тимо наслеђе које нам је он оставио, заједно 
са	 својим	 претходником	 Рабреновићем,	
али	и	са	настављачима	Владом	Мићићем	
и Андријом Иванежом. 

Љ.М.
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Део писма Марике Пец-Галер

Мирославу галеру, некадашњем уреднику новина ев, успевало је да новине издаје 
једном месечно, и поред тога што их је сам радио.- За њега се и данас може чути од 
старијих колега како је имао посебну способност да све око себе покрене да пишу за 
новине

Заглавље првих ЕВ новина које је уредио Мирослав Галер


