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Јануар 2010. године остаће упамћен као месец рекорда. У 
уторак, 26. јануара оборен је рекорд у потрошњи елек-
тричне енергије у Србији – 156,28 милиона kWh. Сходно 

томе, оборен је и рекорд у производњи електричне енергије. 
Све расположиве производне јединице ЕПС-а, а има их 74, 
радиле су пуном паром. Људски и материјални потенцијали 
наше компаније били су на великом испиту. Успешно смо га 
положили. Стручњаци процењују да су досегнуте максимал-
не границе издржљивости система. Још неколико милиона 
kWh и питање је шта би се десило. Вероватно би људски фак-
тор и у том тренутку надоместио евентуална попуштања тех-
нолошког. Убеђени смо да би неки од наших инжењера или 
сви они заједно смислили како да се и из те невоље извучемо. 
Па ово је Србија!

Кад сви мисле да не можемо, а ми баш онда хоћемо. Сви-
ма у инат. Није случајно да је тако. Та црта нашег ментали-
тета је продукт вековне борбе за опстанак. Наша традиција, 
које се нећемо никад одрећи, и добро је да је тако, помогла 
нам је да пребродимо многе невоље које су нас погађале до 
сада. Ситуације у којима би многи доживели барем колек-
тивни слом живаца, ми превазилазимо додатном вољом и 
енергијом (која се у нашем случају претвара у електричну). 
Као да баш у тим и таквим „немогућим“ условима тек може-
мо да покажемо и докажемо колико заправо вредимо. 

Нема другог објашњења за оно што су наше колеге у 
производњи урадиле у протеклих месец и нешто. Рудари су, у 
изузетно тешким зимским условима, ископали довољно угља 
за рад термоелектрана. Запослени у производним погонима 
термо и хидроелектрана, као и они у дистрибутивној мрежи 
су у стању максималне мобилности пратили дистрибутив-
ни систем који је радио на граници техничких могућности. 
Свака част свима њима на успешно обављеним радним за-
дацима. Све то се дешавало у време преговора о платама са 
наговештајима штрајка и томе слично. Није сметало, све смо 
урадили. Такви смо.  

Ушли смо у фебруар. Потписан је колективни уговор 5. фе-
бруара. Неки мирнији дани су на видику. Додуше, већ шестог 
се спустила ледена киша и изазвала колапс на територији 
Војводине. Мрежа ЕМС-а према Новом Саду није издржала. 
Делови града остали су без струје и грејања. Проблеми и у 
Суботици, Сомбору, Зрењанину, Митровици, Руми и Пан-
чеву... Запели смо. Поправили. Превазишли још једну кризу. 
Одржава нас спремним. Не дозвољава да се опустимо. Нека. 
Спремни смо. Доказали смо то небројено пута и опет ћемо, 
само ако затреба. Из искуства знамо - хоће, затребаће. Нека.   

Д. Б.

Рекорди
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Поскупела струја

републички министар рударства 
и енергетике у Влади Републи-
ке Србије, Петар Шкундрић, са-

општио је на конференцији за новина-
ре да је Влада на седници одржаној 28. 
јануара 2010. године дала сагласност на 
захтев ЕПС-а за поскупљење електрич-
не енергије, од 1. марта, у просеку за 10 
одсто.

Шкундрић је на конференцији за нови-
наре, одржаној након седнице Владе (како 
је објављено на сајту Владе), указао на то 
да ће струја за домаћинства поскупети за 
59 пара по kWh, са урачунатим ПДВ-ом, 
односно да ће струја за привреду бити 
скупља за девет одсто, а за домаћинства 
за 11 одсто.

Он је прецизирао да киловат-час сада 
кошта приближно 4,5 евроценти и под-
сетио на то да је претходно поскупљење 
струје у Србији било 1. августа 2008. го-
дине, када је струја у просеку поскупела 
за 8,9 одсто.

Министар је навео да су при доношењу 
одлуке о поскупљењу струје узети у обзир 
макроекономска стабилизација која је 
постигнута мерама Владе, допринос који 
је ЕПС имао на том плану, као и времен-
ске прилике због којих је већа потрошња 
енергије. Према његовим речима, евенту-
ално друго поскупљење струје током ове 
године зависиће од стања у привреди и од 
тога да ли ће бити настављен тренд раста 
БДП у привреди. Шкундрић је упутио по-
зив грађанима да, у сопственом интересу 
и ради нормал ног функционисања ЕЕС, 
штеде струју, као и све друге енергенте. 

– Мислим да повећање цене које је да-
нас утврђено може да се анулира рацио-
налним односом и уштедом у потрошњи 
електричне енергије, јер није претерано 
тешко смањити сопствену потрошњу за 
10 одсто, оценио је министар. Он је ука-
зао на то да је цена струје у Србији нижа 
него у другим земљама региона, изузев 
Македоније, и додао да је струја два пута 
скупља у Хрватској, док је у Мађарској и 
Словачкој приближно три пута скупља 
него у нашој земљи.

Шкундрић је саопштио да грађани 
и привреда дугују ЕПС-у више од 

милијарду евра за утрошену струју, при 
чему је у последњих осам година ЕПС 
платио приближно 200 милиона евра по-
реза на ненаплаћена потраживања. Пре-
ма његовој оцени, енергетска ситуација 
у Србији је стабилна упркос томе што 
је просечна температура најнижа за 
последњих 120 година, при чему су ре-
кордни и потрошња енергената, и про-
изводња енергије.

Он је навео да су у најкритичнијој 
ситуацији системи даљинског грејања 
у Зајечару, Новом Пазару, Трстенику, 
Мајданпеку и у још неколико градова.

Гориво у Србији, како је навео, 
поскупеће због пада вредности динара 
у односу на долар, као и због раста цене 
сирове нафте на светском тржишту, при 
чему ће дизел-гориво поскупети за 3,4 
динара по литру, а моторни бензини за 
2,8 динара по литру. Шкундрић је нагла-
сио да би, уколико цена сирове нафте и 
курс динара према долару остану на овом 
нивоу, цена горива у Србији приликом 
наредног усклађивања могла да остане на 
овом нивоу, или да забележи пад за неко-
лико процената.

Министар је истакао и да са Синдика-
тима ЕПС-а ниједног тренутка није раз-
говарано о повећању плата у том ЈП. Он 
је објаснио да није постигнут никакав 
споразум о повећању плата у ЕПС-у и до-
дао да је било речи само о расподели оног 
дела добити коју сва ЈП имају да поделе. 
Према његовим речима, са синдикатима 
су вођени разговори о обезбеђивању ис-
плате топлог оброка и регреса рударима, 
који раде у тешким условима. Министар 
је оценио да су са синдикатима вођени 
коректни разговори и изразио уверење 
да ће у њиховом наставку бити постиг-
нут договор на бази принципа који су већ 
утврђени, а који неће угрозити макроеко-
номску политику и дестабилизовати еко-
номске прилике у нашој земљи.

М. Ч.

ОДЛУКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: ОД 1. МАРТА СТРУЈА 10 ОДСТО СКУПЉА

одлуку о поскупљењу саопштио републички министар рударства и енергетике, 
петар Шкундрић
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МИНИСТРИ ДАЧИЋ И ШКУНДРИЋ ПОСЕТИЛИ „КОСТОЛАЦ“ z

За улагање у партнерство са Србијом у области енергетике заинтересоване су све водеће 
економије света и Србија би требало да искористи ту шансу. Свако улагање у енергетику 
се брзо враћа кроз профит и у Србији би требало свима да буде јасно да ова Влада нема 
намеру да распродаје електропривреду, рекао је недавно заменик председника Владе, 
Ивица Дачић, приликом посете ПД  „ТЕ-КО Костолац“, заједно са министром рударства и 
енергетике, Петром Шкундрићем. Додао је – да се реализацијом нових инвестиционих 
програма ствара и основа за бржи привредни развој Србије у наредном периоду.

Министар Шкундрић је, између осталог, подсетио на обећање које је у име Министарства 
и Владе дао лане у Костолцу, када је рекао да ће се ЕПС, као највеће национално 
благо сачувати у већинском власништву државе. Нагласио је и да је у току покретање 
најснажнијег инвестиционог циклуса енергетике у две последње деценије, у који спадају и 
даља улагања у костолачки басен – од 850 милиона, а можда и од милијарду евра.

М. Ч.

Министар Петар Шкундрић
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тог дана били су најнеповољнији 
услови за рад електроенергетског 
система, односно за дистрибутивну 

и преносну мрежу. Снег који се ледио на 
проводницима са додатним утицајем врло 
јаког ветра и ниске температуре од око -5 
степени Целзијусових. У тако отежаним 
условима, невреме је највише погодило 
рад преносне и дистрибутивне мреже на 
целој територији Војводине, поготово на 
подручју јужног дела Бачке. Кварови на 
преносној мрежи изазвани су кидањем 
заштитних ужади, а на дистрибитивнoј 
мрежи кидањем фазних проводника и 
прескоком на изолаторима због наслага 
снега и леда. 

Мрежа Електровојводине је, захваљују  ћи 
томе што је на време и добро припремље на 
издржала и ову ванредну ситуацију. 

На територији коју елек тричном енер-
гијом снабдева Елек тро ди стри буција Нови 
Сад, било је проблема и у Врднику, Кисачу, 
Руменки, Сусеку и Ченеју.

Због кварова на преносној мрежи, одно-
сно на далеководима високог напона, који 
су у власништву Електромреже Србије и 
који електричном енергијом снабдевају 60 
електродистрибутивних станица и мре-
жу Електровојводине, без напона је оста-
ла трансформаторска станица "Нови Сад 
5" на Детелинари у Новом Саду, која елек-
тричном енергијом снабдева Детелина-
ру, Ново Насеље и део центра града, а 
која је у власништву Електровојводине-
Електродистрибуције Нови Сад. Због 
тога је конзум те трафостанице остао без 
снабдевања електричном енергијом.

Брзом акцијом Електродистрибуције 
Нови Сад, где год је то било могуће, конзум 
је снабдеван из алтернативних праваца. 
Приоритет су имале Болница и Топлана.

У 11 часова напон су добили изводи По-
ликлиника, Котларница, топлане Запад и 
Југовићево, у 11:34 Топлана Север, у 11:58 
Бетанија и око 12:20 изводи Мајевичка, За-
падна Зона 4, Шева, Мала Привреда, трафо-
станица Бистрица 6, трафостаница Ново 
Насеље 4 и део извода Хотел Нови Сад. 

Квар који се десио на преносној мрежи, 
која је у власништву Електромреже Србије 
је лоциран око 13.00 часова. Квар се нала-

зио поред аутопута према Суботици. Екипе 
Електровојводине помагале су екипама Елек-
тромреже Србије да се квар, који је настао на 
високом напону, превазиђе, премда он није 
био у ингеренцијама Елек тровојводине. У 
14:50 часова квар на далеководу је отклоњен 

и он је укључен. Сви потрошачи су добили 
напон до 15:15 часова, а до 16:49 нормализо-
вано је уклопно стање и на осталим дистри-
бутивним трафостаницама.

А. Ј. Р.

ЗИМА ПОКАЗАЛА ЗУБЕ, МРЕЖА ЕВ ИЗДРЖАЛА

Купци брзо снабдевени

аКТУЕЛНО

у суботу, 6. фебруара у јутарњим часовима војводину задесило велико невреме.- 
Мрежа електровојводине добро поднела ту ванредну ситуацију

ДОМИНО ЕФЕКАТ НЕВРЕМЕНА z

Према нашој евиденцији, а због кидања заштитног ужета у преподневним часовима 
на више далековода преносне мреже дошло је до кварова и то у 7:15 часова испао је 
далековод између трафостаница „Нови Сад 3“ и „Нови Сад 4“, због чега је дошло до испада 
и ТЕ ТО Нови Сад, у 9:48 часова далековод који повезује трафостаницу „Нови Сад 3“ и 
трафостаницу „Футог“, у 10:06 далековод између трафостанице „Нови Сад 3“ и „Нови Сад 5“, 
и у 10:08 часова испао је далековод између трафостанице „Нови Сад 3“ и ТС „Нови Сад 5“.

Сви ови испади, који нису у надлежности Електровојводине већ Електромреже 
Србије, проузроковали су велике проблеме у електроенергетским објектима и 
мрежи Електровојводине. Према подацима добијеним из Сектора за управљање 
Електровојводине, остали огранци Електровојводине такође су имали проблеме у 
испоруци електричне енергије.



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА=6

Спремно дочекан ледени талас
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У  ЈАНУАРУ 2010. ГОДИНЕ

еес на конзумном подручју електровојводине је издржао максимална оптерећења у 
другој половини јануара, у којој су сви дани били ледени 

за електроенергетску ситуацију у 
јануару текуће године, може се  
кон статовати да је била - добра. 

Ограничења електричне енергије није 
било. Није било ни напонских редукција. 

Ово сазнајемо од Момчила Шешлије, 
ру ководиоца Сектора за управљање и 
планирање конзума у Дирекцији за упра-
вљање Елек тро вој во дине.

– Електроенергетска ситуација је била 
добра и из ЕПС нема никаквих најава 
да би могло доћи до ограничења у ис-
поруци електричне енергије. Хидролош-
ка ситуација је добра за ово доба године. 
Добар доток река, одразио се на рад про-
точних хидроелектрана,  које су у већем 
делу јануара радиле  пуним капацитом. 
Садржај воде у акумулацијама  је био 
задовољавајући и изнад је нивоа биланс-
них количина.  

У јануару, погонска спремност елек-
троенергетских објеката на конзумном 
подручју Електровојводине била је на 
задовољавајућем нивоу. Број погонских 
догађаја, био је примерен овом  вре-
менском периоду. С обзиром на лоше 
временске прилике које су владале, по-
готово у другој половини месеца, број 
погонских догађаја кретао се испод 
очекивања. Електроенергетски систем 
је издржао максимална оптерећења у 
другој половини месеца, у којој су били 
сви ледени дани  (са средњим днев-
ним температурама испод нула степени 
Целзијусових).
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АПЕЛИ ЕПС-А ЗА СМАЊЕЊЕ ПОТРОШЊЕ ИМАЛИ ЕФЕКТА  z

У циљу правовременог и дневног обавештавања јавности, ЕПС је саопштавао јавности 
најважније податке у вези са производњом и потрошњом електричне енергије у Србији. 
У саопштењу, које је уједно и изјава генералног директора Електропривреде Србије 
Драгомира Марковића, каже се да је 26. јануара оборен историјски рекорд у потрошњи 
електричне енергије у Србији од 156,28 милиона киловат-часова. Да би Електропривреда 
Србије одолела толикој потрошњи, пуном снагом радиле су 74 расположиве производне 
јединице. Сви рудници угља у систему ЕПС-а такође су радили беспрекорно и у 
изузетно тешким зимским условима копали довољно угља за рад термоелектрана. Сва 
електродистрибутивна предузећа била су у стању максималне мобилности.

За наредни дан очекивано је ново обарање рекорда и још већа потрошња него претходног 
дана – до чак 158 милиона киловат-сати, што превазилази техничке могућности ЕПС-а. 
Како је време пролазило, а потрошња расла, логично је било да се повећавала и могућност 
кварова, каже се у саопштењу. ЕПС је тражио од потрошача да смање потрошњу, посебно 
у периоду од 17 до 21 сат. Тада је оптерећење електроенергетског система и највеће. Такви 
апели нису неуобичајени ни у другим, много развијеним и енергијом богатијим земљама. 
Такође, апеловано је и на топлане да у овом периоду појачају свој рад. Апел је уродио 
плодом, па је наредног дана смањено оптерећење система. 

У саопштењу од 28. јануара ЕПС се захвалио купцима на сарадњи: “Јуче је потрошња 
електричне енергије на територији Републике била 154,438 милиона киловат-сати, што 
је за више од 1,8 милиона киловат-часова мање него претходног дана. Јуче се, иначе, 
очекивала потрошња од готово 158 милиона kWh. Што је још важније, у периоду од 17 до 
21 сат, оптерећење система је, захваљујући само купцима електричне енергије, смањено 
за чак 151 мегават. Ако је снага термоелектране „Морава“ 100 мегавата, јасно је да су купци 
смањили оптерећење за снагу једне и по такве термоелектране. До оваквог смањења 
потрошње и оптерећења могло је да дође, на пример, гашењем само једне сијалице у 
једном домаћинству, снаге 40 вати. Не треба сумњати да ће ЕПС и даље чинити све да 
обезбеди довољно електричне енергије за све потребе купаца, али ЕПС мора да упозори и 
да позове локалне самоуправе да најзад обезбеде енергенте за рад топлана, јер се већ сада 
неки градови греју искључиво на електричну енергију. Ти проблеми знатно отежавају рад 
ЕПС-а и стабилно снабдевање купаца електричном енергијом“.

А.Ј.Р.



– Највећа потрошња забележена је 
28. јануара (четвртак), када је конзум 
Електровојводине (33,38 GWh) скоро до-
стигао онај из јануара претходне године, 
за време гасне кризе, од 33,67 GWh. 

После упућеног апела (генералног 
директора ЈП ЕПС-а), путем средста-
ва јавног информисања – као и од стра-
не и ЕПС-а и Електровојводине -  по-
стигнут је  прави  ефекат код купаца. До 
краја месеца дошло је до пада потрошње, 
како на нивоу ЕПС-а, тако и на нивоу 
Електровојводине. 

– Поменутих  критичних дана није 
било већих проблема у снабдевању купа-
ца електричном енергијом. Стање је било 
редовно. То је показатељ да је ЕЕС добро 
функционисао и  да  је добро припремљен 
за зиму. 

Шешлија помиње неке од нај ка ра кте-
ристичнијих догађаја.

– Шестог јануара, у 02,32 часова, куп-
ци на конзумном подручју ТС 110/20 kV 
“Бачка Топола 2” остали су без електрич-
не енергије, због квара, односно прекида 
фазног проводника на 110 kV далеководу 
бр. 133/1 (ТС 220/110 kV “Србобран” - ТС 
110/20 kV “Бачка Топола 2”) и испада  110 
kV далековода бр. 133/2 (ТС 110/35 kV 
“Бачка Топола 1” - ТС 110/20 kV “Бачка 
Топола 2”). Том приликом, без електрич-
не енергије остали су купци на конзум-
ном подручју ТС “Бачка Топола 2” -  644 
минута, а приоритетни купци (4 МW) 
- 190 минута (напојени преко обрнуте 
трансформације 35/20 kV из ТС “Бачка 
Топола 1”).

Двадесет трећег јануара, у 8,45 часова 
због квара (пробој кабла) и пропуста за-
штите на 20 kV изводу “Коте”, дошло је 
до испада  из погона трансформатора бр. 
1 110/20 kV у ТС “Панчево 3”. Том при-
ликом, без електриче енергије остали су 
купци на конзумном подручју поменутог 
трансформатора 9 минута, а на изводу 
“Коте” 32 минута.

Двадесет петог јануара, у 2,50 часова, 
дошло је до пожара у ТС 35/10 kV “Цен-
тар” у Суботици. Услед пожара, који су 
подметнула непозната лица, дошло је до 
испада напојног далековода 35 kV у ТС 
110/35 kV “Суботица 1”. Због тога, купци 
на конзумном подручју ТС 35/10 kV “Цен-
тар” остали су без електричне енергије, и 
то на изводу 10 kV “Београдски пут” - 160 
минута, а на изводу 10 kV “Центар” - 545 
минута. 

Двадесет шестог јануара, у 18,55 часо-
ва, због прекида проводника, дошло је до 
испада извода 35 kV “Перлез” у ТС 110/35 

kV “Зрењанин 1”. Том приликом, без елек-
тричне енергије  остали су купци на кон-
зумном подручју ТС 35/20 kV “Перлез” - 
260 минута и ТС 35/10 kV “Тител” -  257 
минута. После санације квара, односно 
настављања проводника на изводу “Пер-
лез”, уклопно стање је нормализовано.

У јануару 2010. године, према диспе-
черским подацима преузето је из систе-
ма 915 GWh, што представља пораст од 
0,54%, у односу на исти период из прет-
ходне године, односно 0,66% изнад би-
лансних количина. Енергија је испоруче-
на уз максималну регистровану снагу од 
1.563 МW што је за 6,41% испод нивоа ре-

гистроване вршне снаге из претходне го-
дине у истом периоду (1.670 МW). 

Дистрибутивни купци преузели су 881 
GWh, што је мање за 0,28% у односу на 
исти период из претходне године. Дирек-
тни купци преузели су 34 GWh, што је 
више за 27,59% у односу на исти период 
из претходне године. 

Средња дневна температура у јануару 
2010. године била је -0,5оC што је за 1оC 
мање од средње дневне температуре у ис-
том периоду претходне године.

М. Ч.

ЗИМА ОКУПИЛА ВОЈВОЂАНСКЕ ЕНЕРГЕТИЧАРЕ  z

На иницијативу председника Владе Војводине др Бојана Пајтића, 28. јануара је одржан 
састанак покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине Радослава 
Стриковића са директором „Електровојводине" Томиславом Папићем и директором 
ЈП „Србијагас" Душаном Бајатовићем. На састанку је размотрена тренутна енергетска 
ситуација и снабдевање енергентима у Војводини током трајања изузетно ниских 
температура. 

У саопштењу са тог састанка, између осталог се каже да је електродистибуција у стању 
максималне мобилности. Ледени талас је, међутим,  проузроковао повећану потрошњу 
електричне енергије због појачаног грејања и догревања на струју. Због коришћења струје 
за загревање, како стоји у саопштењу, на дистрибутивној мрежи, која није грађена за толика 
оптерећења, могући су кварови. Систем Електровојводине бележи повећану потрошњу 
струје. Наиме, у Војводини  има око 200.000 хиљада потрошача гаса, али због цене гаса која 
је већа у односу на цену струје, велики број ових потрошача користи електричну енергију и 
за грејање. 

Од укупне потрошње струје у Војводини, која је око 33 милиона киловат-сати, на грејање 
се троши између 30 и 40 одсто. Електровојводина је повећала број дежурних и мобилних 
екипа, а уведена су и кућна дежурства. 

У овом тренутку, Србија дневно троши 13,8 милиона кубних метара гаса, стоји у саопштењу, 
што је историјски максимум. Све количине гаса које траже потрошачи испоручују се 
редовно. Може се констатовати да Србија располаже довољним количинама гаса и мазута 
за даљинске системе грејања. Топлане у Војводини редовно испоручују топлотну енергију 
грађанима, стоји у саопштењу Владе Аутономне покрајине Војводине.

А.Ј.Р.
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Са састанка: Душан Бајатовић, Радослав Стриковић и Томислав Папић
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Пожар подметнут 
ВАНДАЛИ ОСТАВИЛИ СУБОТИЦУ БЕЗ СТРУЈЕ УСРЕД ХЛАДНОЋЕ

пожар подметнула за сада непозната лица.- очекује се да истрага пронађе кривце

8

у раним јутрањим сатима 25. ја ну-
ара дошло је до пожара у транс-
форматорској станици 35/10kV 

„Центар” у Суботици. Пожар су под-
метнула, према информацијама Сектора  
за управљање, непозната лица, која 
су разбила стакло са задње стране 
трафостанице и провалила у објекат. 
Запаљен је  радни сто, који је претходно 
поливен запаљивом течношћу. Пожар је 
проузроковао велики дим, који је загаравио 
и зачађавио комплет постројење, услед 
чега је дошло до испада напојног вода 35kV  
у трафостаници 110/35/20kV „Суботица1”. 
У том тренутку, купци на целокупном 
конзумном подручју трансформаторске 

станице 35/10kV „Центар” остали су без 
напона те су, углавном и где је то било 
могуће, електричном енергијом снабдевани 

из алтернативних праваца. 
– По позиву сменског диспечера у 

4.00 часа, на лице места изашле су ин-
тервенте екипе Одељења за трафоста-
нице и одмах се кренуло са санацијом 
квара и обезбеђивањем снабдевања ку-
паца електричном енергијом –  каже из-
вршни директор за технички систем у 
Електродистрибуцији Суботица мр Игор 
Срејић.

– Детаљним прегледом објекта уоче-
но је да је услед пожара и развоја висо-
ке температуре дошло до деформације и 
изгарања заштитних пластичних покло-
паца на флуороарматурама, што је до-
вело до прекривања комплетног 10kV и 
35kV постројења масним и чађавим пра-
хом – каже Срејић. –  To је узроковало 
стварање стаза проводљивости, услед чега 
је дошло до изгарања 35kV прекидача сна-
ге спојке II-III. После комплетног чишћења 
и одмашћивања 10kV и 35kV постројења, 
извршена је замена 35kV прекидача снаге 
спојке II-III, производње Е.Инвест типа ХГ 
7/9Ф и 3 комада 35 kV потпорна порцелан-
ска изолатора. 

Након комплетне санације свих 
оштећених 10kV и 35kV елемената по-
стројења, трансформаторска станица 
35/10kV „Центар“ пуштена је у нормалан 
погон у 18.00 часова, када је успостављена 
редовна испорука електричне енергије 
купцима са тог конзумног подручја.
Укупна причињена штета на објекту је 
процењена на 1.200.000,00 динара –  наво-
ди мр Срејић.

Истрага је у току.
А. Ј. Р.
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На месту пожара

НЕВРЕМЕ ЈАЧЕ ОД БЕТОНА z

Ледено невреме које је 6. фебруара Нови Сад оставило без елементарних услова 
за функционисање, донело је невоље и Електродистрибуцији Нови Сад, премда ни 
приближно онакве какве је имао ЕМС. Олујни ветар је ишчупао из земље бетонски стуб на 
далеководу ДВ 35 kV „Нови Сад 2 - Футог“ и изазвао кидање и пад проводника на дужини 
пет далеководних поља.

– Раније формирано уклопно стање и концепција мреже омогућили су да купци на конзуму 
Футога нису осетили последице овог хаваријског догађаја. Наше екипе су брзо извршиле 
изолацију и обезбеђење места квара, а потом и санацију. Одмах се приступило изради 
челично-решеткастог стуба за замену хаварисаног и након технолошког одлежавања 
бетона, подижу се проводници и оспособљава далековод – рекао нам је Срето Палалић, 
руководилац Сектора одржавања у овој Електродистрибуцији. 

– Временски услови од 6. фебруара, са температуром од -5оC,  уз леђење и интензивни 
ветар олујне јачине, сматрају се екстремним условима за механичку издржљивост 
надземних водова. Доказ за то је и велики број механичких оштећења далековода 110 kV, 
(који су у ингеренцији ЕМС-а), јер су они по дефиницији водови већег степена сигурности 
од далековода 35 kV. Релативно мали број кварова и интензитет оштећења надземних 
средњенапонских водова ЕД Нови Сад говоре да је мрежа у доброј погонској кондицији – 
каже Палалић.

Љ.М.

Срушени стуб у атару
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извршни одбор директора одржао 
је 22. јануара 2010. редовну ме-
сечну седницу  на којој је це н-

трална тема расправе била спровођење 
Акционог плана на смањењу губитака. 
Оцењено је да се у том послу одмакло, 
нарочито у повезивању купаца електричне 
енергије са матичним трафостаницама, 
а да се у наредном периоду већа пажња 
мора посветити квалитету ове врсте 
повезивања. 

Разматрана је и увек актуелна тема на-
плате потраживања, па је, тим поводом, 
закључено да се у сваком огранку посебна 
пажња обрати на по десетак највећих дуж-
ника у категорији домаћинства. 

Посебна тачка дневног реда била је 

Извештај Комисије о мерилима успеш-
ности рада огранка, па је закључено да 
ће убудуће Мерила бити саставни део 
редовних информација и извештаја о 
пословању Привредног друштва. 

На седници Извршног одбора дире-
ктора закључено је да су добродошле 

све иницијативе и идеје за увођење но-
вих програма и софтверских решења, 
али да оне претходно морају бити вери-
фиковане у Управи како би се обезбеди-
ла једнообразност, нарочито у погледу 
извештавања и исте базе података.

С.К.

први састанак Стручног тима 
При вредног друштва за ди-
стри буцију електричне енергије 

"Елек ровојводина" д.о.о. у 2010. години 
одржан је 20. јануара у сали за састанке 
на седмом спрату пословне  зграде 
Електровојводине. Основна те ма дневног 
реда био је Извештај о спро вођењу мера 
из Акционог плана за месец децембар 
2009. године.

Састанку су присуствовали пред-
ставници свих седам огранака, Упра-
ве, Центра за информатику, Сектора 
за управљање као чланови тима, али и 
директор Електровојводине Томислав 
Папић и његов заменик за пословни си-
стем др Петар Загорчић. Састанак је от-

ворио и водио председник Стручног 
тима Владимир Кулпински. 

У складу са основном темом састанка, 
водила се дискусија о спровођењу Акци-
оног плана за месец децембар 2009. го-
дине са аспекта смањења губитака елек-
тричне енергије. У оквиру уводне речи, 
председник Стручног тима је дао кратак 
коментар до сада постигнутих резултата 
на основу пристиглих извештаја. Према 
речима Кулпинског, овај посао је веома 
захтеван и обиман, али су урађене све 
неопходне припреме да се задатак у пот-
пуности спроведе.

Затим су представници огранка 
по     јединачно изнели податке о спровође њу 
плана у оквиру свог огранака. Извршена је 

анализа учинка сваког огранка појединачно 
и дате су смернице за даљи рад.

Посебан акценат је стављен на 
побољшање резултата очитавања пу-
тем контролног очитавања бројила, па 
су анализирани узроци за одређени број 
неочитаних бројила. Закључено је да се 
овим путем могу остварити значајни 
резултати на пољу откривања губитака 
електричне енергије, али и да се тај посао 
мора радити још ефикасније.     

Присутнима се обратио и директор 
Папић, дајући им пуну подршку да наста-
ве са започетим радом и, уз разумевање 
за проблеме на терену, затражио да се 
План у потпуности спроведе.   

Д. Б.

СА СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ДИРЕКТОРА

ОДРЖАН ПРВИ САСТАНАК СТРУЧНОГ ТИМА У 2010. ГОДИНИ

Подршка Акционом плану

Тежак и обиман посао

у оквиру акционог плана, повезивање купаца електричне енергије са матичним 
трафостаницама добро тече, оцењено на седници. – добродошле све иницијативе и 
идеје за увођење нових софтверских решења

у складу са основном темом састанка водила се дискусија о спровођењу акционог 
плана за месец децембар 2009. године са аспекта смањења губитака електричне 
енергије 
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НОВИ ДИРЕКТОР ЕД НОВИ САД z

Од 1. фебруара 2010. Огранак Електродистрибуција Нови Сад има новог директора. На то 
место је постављен дипломирани економиста Мирко Мајсторовић, а досадашњи директор 
Мирко Блажевић, дипломирани електроинжењер, распоређен је на радно место заменика 
директора у тој Дистрибуцији.
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Стиже мобилно постројење 20 kV 
РЕАЛИЗОВАНА ЗАВРШНА МОНТАЖА МОБИЛНОГ ПОСТРОЈЕЊА 20 kV

постројење без проблема издржало испитни напон, а извршене и механичке 
провере рада прекидача и функционална провера заштитно-управљачких уређаја

10

у уторак, 9. фебруара, екипа ин же-
њера из Електровојводине, у чи-
јем саставу је био и директор То-

мислав Папић, посетила је производни 
погон предузећа „ТИМ КОП“ у Темерину, 
где је реализована завршна монтажа 
мобилног постројења 20 kV, чија испорука 
је уговорена децембра прошле године са 
„SIEMENS“-ом д.o.o. Београд.

Да подсетимо наше читаоце на ин фор-
мацију из прошлог броја: енергетску и за-
штитно управљачку опрему испоручио 
је „SIEMENS“ Франкфурт (СР Немачка), 
полуприколицу са механичким телескоп-
ским стопама за теренско стационирање је 
израдила „Гоша“ из Смедерева, а контејнер 
типа ЈУМБО, који је монтиран на полу-
приколицу, израдило је предузеће „Ема“ 
из Кнића. Контејнер је опремљен вратима 
за унос опреме и улазак особља, као и тер-
моизолованим отворима за улазак каблова 
20 kV. 

После израде приколице и монтаже 
контејнера, приколица је довезена у „ТИМ 
КОП“, где су изведени радови на уградњи и 
повезивању ћелија и ожичењу НН делова 
ћелија у којима су смештени микропроце-
сорски заштитно-управљачки уређаји.

У току завршних радова, испоручилац 
мобилног постројења „SIEMENS“ а.д. Бе-
оград прихватио је све захтеве представ-
ника „Електровојводине“. Тако је израђен 
систем громобранске заштите, урађен 
је систем за уземљавање постројења, са 
повезивањем свих металних делова, како 
би и мобилно постројење испунило све 
техничке прописе који се захтевају за ре-
довна СН постројења.

Како је и било уговорено, „Електро вој-

водина“ је пред крај јануара 2010. годи-
не добила позив за пријемно испитивање 
комплетног мобилног постројења 20 kV. 
Прво се приступило ВН испитивању 
постројења са испитним напоном од 40 kV 
и постројење је без проблема издржало ис-
питни напон. Затим су уследиле механичке 
провере рада прекидача и функционална 
провера заштитно-управљачких уређаја, а 
онда и испорука.

Том приликом је речено да ће за неколи-

ко дана тегљач „волво“, који је у власништ-
ву „Електровојводине“, отићи да довуче 
мобилно разводно постројење 20 kV у дво-
риште „Електровојводине“ и свима нама 
омогући миран сан, бар када су у питању 
санације великих хаварија, a „SIEMENS“ 
д.o.o. Београд је са овим постројењем до-
био још једну референцу за мобилна 
постројења и још једном се доказао као по-
уздан испоручилац.

З. Данић
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Представљање постројења директорима

Постројење 20 kV

ОДЛИКЕ  z

Мобилно разводно постројење 20kV направљено је на основу техничке спецификације ПД 
Електровојводина д.о.о. и намењено је за потребе реконструкција трафостаница 110/20 
kV, као и за потребе интервентних напајања. Мобилно разводно постројење 20kV обухвата 
само разводно постројење 20kV и помоћни разводни орман за прикључак сигнално-
командних каблова.

За постројење 20 kV изабрани су најсавременији производи „SIEMENS“-a, ћелије NXPlus 
смањених димензија корака 600 mm. Постројење je изоловано SF6 гасом, опремљено 
прекидачима 3AH5 и израђено као високо квалитетан производ што омогућава поуздан 
рад дуги низ година. Када се каже “mainatanance free” – то значи да ћелије не захтевају 
практично никакво одржавање у току свог експлоатационог века – више од 30 година.

Испод ћелија су предвиђени отвори у поду за пролаз енергетских каблова који се затварају 
термоизолационим поклопцима када ТС није у погону. За командно-сигналне каблове 
је предвиђен канал у шасији који је позициониран испред самих ћелија. Канал води до 
помоћног разводног ормана за прикључак сигнално командних каблова са постојећом ТС.

Разводно постројење 20 kV има један систем главних сабирница. Разводно постројење 20 
kV састоји се од укупно 10 ћелија (1 трансформаторска ћелија, 1 мерна – кућни трафо и 8 
изводних ћелија).

Мобилно разводно постројење 20kV је предвиђено да ради непоседнуто и потпуно 
даљински управљано из Центра даљинског управљања Електровојводине. Примењен 
је систем интегрисане заштите, локалног и даљинског управљања базиран на 
микропроцесорској технологији.
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у објекту Електровојводине на Ри-
бар ском острву у Новом Саду 
одр жан је, 2. фебруара, састанак 

извршних директора за технички систем 
и размотрена, између осталог, динамика 

реализације Насловног списка за први 
квар тал ове године. Према извештају ше-
фа Службе за планирање дистрибутив них 
објеката, Обренка Чолића, при Дирекцији 
за планирање и инвестиције Управе Дру-
штва, из свих огранака достављени су 
прегледи објеката планираних за изградњу 
у овом периоду.

Међутим, упозорено је (Бранислав 
Ђор  ђевић, руководилац Сектора за 
про  јектовање у овој Дирекцији) да до-
кументација која стиже уз неке пројектне 
задатаке није комплетна и не омогућава 
да се раде пројекти. Дискутовала је 
већина присутних, а поменута чињеница 
била је повод да директор ове Дирекције, 
др Драгослав Јовановић срочи закључак 
да је обавеза сваког огранка да уз сваки 

пројектни задатак мора бити достављена 
комплетна документација (по узору на 
добар пример „ЕД Нови Сад“). Иначе, 
биће враћена на дораду!

У дискусији је пажњу скренуо Душан 

Мутић, саветник директора Друштва да 
је потребно направити „инвентар“ проје-
ката који су урађени а нису реализовани. 
За неке је прибављен део докуменатције 
од општинске администрације, а за неке 
није. Какав је сада њихов статус с обзи-
ром на одредбе Закона о планирању и 
изградњи (Сл.гласник РС 72/2009)? То 
службе у огранцима морају разјаснити. 
Скренута је пажња да се, у складу са поме-
нутим Законом, за линијске инфраструк-
турне објекте (далеководе) мора урадити 
план детаљне регулације. Има урађених 
пројеката за далеководе 20 kV, па је по-
требно са општинском администрацијом 
разјаснити њихов статус. 

Такође су изнете следеће констатације и 
закључци: тендерску документацију је по-

требно написати на такав начин да понуђач 
може да набави сав материјал који се 
уграђује у објекат. Накнада евентуалне ште-
те приликом извођења радова се не може 
предвидети у тендеру. У циљу очувања до-
брог пословног имиџа, потребно је ступи-
ти у контакт са надлежним комисијама за 
процену штете у МЗ и евентуалну штету 
исплатити директно, а не преко извођача, 
по могућности одмах, без одлагања. 

У случају када се преко једног тенде-
ра спроводи обједињена набавка за више 
објеката, потребно је обратити пажњу на 
адекватно књижење, о чему треба консул-
товати Сектор економско-финансијских 
послова (привремени рачуни, фактурисање 
по посебном налогу за сваки објекат, кон-
трола читавог процеса...).

У појединим огранцима се у тендерској 
документацији наводи скраћени опис 
позиција из КАЛЦ-а, па је закључено да 
се убудуће морају наводити пуни, потпуно 
јасни и прецизни описи. Након реализације 
првог изабраног објекта путем јавне набав-
ке, требало би наставити ту праксу и даље.

У наставку састанка, наведено је да 
је уочен проблем подлога за наношење 
карата НН мрежа и вођење техничке 
документације. 

Речено је да су у току припремне актив-
ности за готово једновремени унос истих 
података у различите базе података (Акци-
они план за смањење губитака, НН мрежа у 
оквиру ДМС, размена података са општин-
ским и осталим ЈП за давање услова за из-
раду урбанистичких планова...), а које при 
томе нису међусобно компатибилне.

То је сложен проблем који се у Елек-
тровојводини покушава разрешити већ 
дуже од 15 година. Међутим, тренутна 
ситуација у погледу наметнутих обавеза, 
пре свега кроз законске одредбе (екстер-
на размена подлога), а потом и обавезом 
да се унапреди пословање у овом сегмен-
ту, условљава потребу преиспитивања 
ситуације и брзог заузимања стратешког 
опредељења.

М. Ч.

САСТАНАК ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА ЗА ТЕХНИЧКИ СИСТЕМ ОГРАНАКА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

Документација мора бити 
комплетна 
размотрена реализација насловног списка за први квартал 2010. године

За сваки пројектни задатак обавезно је доставити комплетну пројектну 
документацију

ПЛаНИРањ
Е



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА=

Иста права за све у ЕПС-у
ПОТПИСАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР У ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНИМ ПД

на овај начин, запослени у овим пд биће изједначени у правима са запосленима у 
осталим деловима епс-а и у пуној мери се штите радничка права
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председници синдиката ЕПС-а у 
пет привредних друштава за ди-
стрибуцију електричне енергије, 

потписали су 5. фебруара у Тополи, нови 
Колективни уговор (КУ) са директорима 

привредних друштава. КУ је сачињен 
по моделу који су претходно утврдили 
генерални директор ЈП ЕПС-а и Синдикат 
радника ЕПС-а, па ће тако запослени у 
овим ПД бити изједначени у правима са 

запосленима у осталим деловима ЕПС-а. 
Испред ПД „Електровојводина“, нови 

КУ, који се примењује од дана потписивања 
и објављивања на огласној табли послодав-
ца, потписали су, као послодавац, Томис-
лав Папић, директор Друштва и председ-
ник СО, Владимир Плавшић. Овај нови, 
значајан документ је постављен на интерни 
сајт, у рубрици Синдикат.

– Након успешно окончаних преговора  
стручних тимова послодавца и Синдикал-
не организације у Електровојводини,  у То-
поли је потписан Колективни уговор, који 
се примењује почев од 5. фебруара 2010. го-
дине и важиће, у складу са законом, наред-
не три године – детаљније нам је објаснио 
Синиша Пушкар, директор Дирекције за 
корпоративне послове Друштва. – Нови 
КУ, у односу на претходни, у многим сег-
ментима предвиђа знатно повољније усло-
ве за остваривање високог степена заштите 
права код послодавца. Овим КУ омогућена 
је и ефикаснија заштита младих запосле-
них, запослених са посебним потребама, 
жена, као и родитеља деце са посебним по-
требама. Овде истичемо само најважније 
промене.

Код плаћеног одсуства, повећан је број 
плаћених радних дана по појединим 
досадашњим критеријумима и уведен је 
нови критеријум: одсуство због неге детета 
са психофизичким недостацима.
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Са састанка пословодства и представника Синдиката

СИНДИКАТ И ПОСЛОВОДСТВО ЈЕДИНСТВЕНИ z

Директор Електровојводине Томислав Папић није крио задовољство што је потписан 
Колективни уговор: – Са задовољством могу да констатујем да је овом приликом између 
пословодства и Синдиката успостављена коректна и фер сарадња, што није чест случај у 
пословним односима. Мислим да смо у рекордном року успели да донесемо и потпишемо 
овај, за све веома значајан документ. За свега три месеца, колико смо се заједно бавили 
Колективним уговором, успели смо међусобно да се договоримо и изнађемо најбоља 
решења за све – и за пословодство, и за запослене. На послодавцу је сада да испоштује 
све што је договорено, а на запосленима да поред права која су им дата, поштују и своје 
обавезе. 

Мени се чини да је овај Колективни уговор до сада најбољи, јер даје велике могућности 
запосленима. Он је настао као резултат договарања и усаглашавања на нивоу свих 
привредних друштава за дистрибуцију електричне енергије у оквиру ЕПС-а, што је донело 
и право решење. Да би се дошло до оваквог јединственог и заиста квалитетног документа, 
усвајани су најбољи предлози из ПД. Захваљујући таквом приступу, наши запослени 
су сада, по први пут, изједначени по својим правима са привредним друштвима за 
производњу електричне енергије, која су раније увек била мало испред нас по томе.

Посебно ме радује што је, такође по први пут у историји ЕПС-а, заједнички потписан 
колективни уговор јединствен за све. Потпуно сам свестан значаја овог чина, јер сам и сам 
осам година био председник Синдиката Електровојводине – рекао нам је директор.

Љ.М.



13=

Укинут је критеријум за коришћење 3 
радна дана по основу обављања приват-
них послова. Повећан је износ средстава 
која послодавац обезбеђује за превенцију 
радне инвалидности, рекреацију, ре ха-
билитацију, спортске и културне актив-
ности запослених са 0,22% на најмање 
0,33% годишњих зарада исплаћеним за-
посленима код послодавца. 

Директор Пушкар подсећа и да је уве-
дена нова обавеза послодавца да годишње 
финансира и систематске лекарске пре-
гледе запослених који обављају послове на 
којима није утврђен повећан ризик, као и 
систематске и специфичне прегледе за за-
послене жене. Такође, послодавац, на име 
учешћа у финансирању спортских и кул-
турних активности запослених, издваја 
0,38% годишње масе средстава исплаћене 
за зараде код послодавца.

– У вези са зарадама, предвиђена је 
обавеза доношења нове методологије 
за вредновање послова за утврђивање 
основне зараде, која ће бити споразум-
но утврђена између послодавца и Синди-
ката до краја јуна 2010. године. Повећана 
је основица за исплату зарада приправ-
ника, са 80%, на 85%, за послове за које се 
оспособљава. Утврђена је и накнада у виси-
ни од 100% од основице запосленом за вре-
ме одсуствовања са рада ради неге детета 
до три године живота. Повећан је износ на-
кнаде зараде, са 70% на 80% основице - за 
време прекида рада, до којег је дошло без 
кривице запосленог.

Повољнији је износ отпремнине за од-
лазак у пензију и сада износи три просеч-
не зараде код послодавца, из месеца који 
претходи месецу исплате. Такође, повећани 

су износи за јубиларне награде, тако да се 
сада исплаћује за укупан рад (и рад са пре-
кидима) у ЈП ЕПС, његовим зависним при-
вредним друштвима и њиховим правним 
претходницима и то у висини: једне, две и 
три просечне зараде.

Проширено је право запослених да и у 
случају смрти родитеља остварују соли-
дарну помоћ. У случају смрти запосленог, 
његова деца имају право на стипендију, 
без обзира да ли је смрт наступила као 
последица повреде на раду или професи-

оналне болести. У случају да је запосле-
ни једини хранилац породице, послода-
вац има обавезу да заснује радни однос 
на неодређено време са брачним другом 
или са једним дететом преминулог. Со-
лидарна помоћ се исплаћује и једном од 
родитеља у случају рођења детета.

Повољнији су услови за враћање зајма за 
набавку огрева и зимнице у погледу рока 
враћања зајма, који се утврђује одлуком о 
додели зајма. У погледу утврђивања евенту-
алног вишка запослених, обезбеђен је већи 
степен сигурности, јер запослени не може 
бити проглашен технолошким вишком до 
потписивања анекса овог КУ, којим ће се 
регулисати критеријуми за проглашење 
технолошког вишка. Послодавац, на пред-
лог Синдиката, може планирати и органи-
зовати стручне екскурзије.

У погледу заштите синдикалних пред-
ставника, проширен је круг лица која 
уживају посебну заштиту за време трајања 
функције (председница Актива жена у 
Друштву). У складу са новим КУ, поред оба-
везе уплаћивања средстава за рад Фонда со-
лидарности у Електровојводини, уведена је 
и обавеза издвајања за Фонд солидарности 
радника ЕПС-а. Повећан је месечни износ 
средстава за финансирање рада Синдика-
та, а уведено је и обавезно издвајање сред-
става за рад Централе Синдиката радника 
ЕПС-а.– рекао нам је директор Пушкар.

М. Ч.

Узајамне честитке: Плавшић и Папић

БРОЈ 442  фебруар 2010

Владимир Плавшић и Томислав Папић потписују уговор



на попису је ове године радило се-
дамдесет комисија, а свака је ради-
ла према свом плану и програму 

рада, сазнајемо од дугогодишњег пред-
седника Централне пописне комисије мр 
Синише Корице. Оне су свој посао оба-
виле квалитетно и благовремено, гене-
рална је оцена: – Попис је свођење стања 
по књигама на стварно материјално 
стање, односно врши се прилагођавање 
стању на терену – појашњава Корица и 
додаје да су ове године разлике између 
књиговодственог и стварног стања изу-
зетно мале. Као илустрацију за то, он на-
води податак да Електровојводина у мага-
цину у роби има залиха у вредности од 924 
милиона динара, а у томе је исказан вишак 
од 100.000 динара и мањак од свега 64.000 
динара.

Ове године извршен је отпис ненаплати-
вих потраживања по претходно усвојеним 
критеријумима у Електровојводини. Нај-
већу позицију у овоме имао је огранак ЕД 
Суботица - преко 70 милиона динара. У 
томе највећа ставка је била потраживање 

за испоручену електричну енергију у 
смештајним објектима за привремено из-
бегла и расељена лица - 57 милиона дина-
ра. У овој позицији основни дуг је био пет 
милиона, а све остало камата, која је сваке 
године увећавала потраживања и нереал-
но „надувавала“ билансе Електројводине.

– Сам попис се одвија у две фазе – каже 
председник Комисије: – Прва фаза је за-
право „пешадијски“ рад на терену који 
пописне комисије физички обављају и за 
њега одговарају, заједно са директорима 
огранака. Другу фазу чини рад Централ-

не пописне комисије, која планира и ко-
ординира све активности око пописа. И 
она има свој „пешадијски“ део. Треба сло-
жити извештаје свих седамдесет комисија 
и усагласити их са књиговодственим 
позицијама у билансу стања – објашњава 
он и додаје да је ове године за тај посао 
било предвиђено свега четири дана – од 
25. до 29. јануара. Занимљиво је истаћи 
да је, и поред овако кратког рока, Попис-
на централна комисија свој извештај завр-
шила 28. јануара, дакле за дан раније од 
предвиђеног рока. То је, наравно, тражило 
додатни  труд, јер се ради о изузетно зах-
тевном послу: – Овом приликом посебно 
желим да истакнем напор и додатни радни 
ангажман дипломираних економисткиња 
Сање Остојић и Дубравке Јовановић, које 
су свакодневно, до касних вечерњих сати 
радиле на Извештају, како би он на вре-
ме био завршен. Без њиховог несебичног 
рада, тешко да би Извештај Централне по-
писне комисије био у року и тако квали-
тетно завршен – каже Корица.

Љ.М.

Момчило Цебаловић, директор 
Сектора за односе с јавношћу 
ЕПС-а, рекао је да су иниција-

тиву Сектора да се на свим сајтовима 
електродистрибутивних привредних 
друш тава нађе исти калкулатор за из ра-
чунавање потрошње електричне енер гије, 
прихватили сви директори тих привред-
них друштава. Иначе, сличан калкула-
тор потрошње на сајту Електровојводине 

постоји већ 4 године, и он је изузетно 
посећен. Искуство водећег информати-
чара, Марије Ердељан, дипломиране ма-
тематичарке, послужило је да се у тој об-
ласти уваже одређене примедбе.

Аутор прихваћеног калкулатора је Дејан 
Полугић из Електросрбије, према чијем сер-
веру ће бити постављен линк. Циљ је, каже 
Цебаловић, да се свим купцима у Србији пру-
жи могућност да користе исти калкулатор. 

Јединствени калкулатор потрошње ће 
бити информативног карактера. 

После састанка одржаног у Елек тро-
војводини, очекује се, рекао је Момчи-
ло Цебало вић, да се стекну услови за 
постављање јединственог решења калку-
латора на све сајтове привредних друшта-
ва за ди стрибуцију електричне енергије.

А.Ј.Р.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА=

Извештај пре рока

Јединствени калкулатор

ЦЕНТРАЛНА ПОПИСНА КОМИСИЈА ЗАВРШИЛА ПОСАО

УСКОРО НА САЈТОВИМА ПД ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ

попис успешно и на време завршен, а централна пописна комисија уложила додатне 
напоре да извештај заврши и пре утврђеног рока

у електровојводини одржан састанак  представника привредних друштава за 
дистрибуцију и сектора за односе с јавношћу епс-а. – тема: калкулатор потрошње на 
сајтовима
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у јануару су започети грађевински 
и грађевинско-занатски радови 
на текућем одржавању Пословне 

зграде Електровојводине у Новом Саду.
Како сазнајемо од дипл. грађ. ин же-

њера Синише Ђурића - представни-
ка инвеститора, односно надзорног 
органа за грађевинске радове и за ко-
ординацију свих радова у Управи, Сек-
тор инвестиција и изградње Дирекције 
за планирање и изградњу Управе Друшт-
ва, у току су радови у бившој „жутој“ 
(конференцијској) сали, у портирници и 
санитарним чворовима.

На приложеној слици се може виде-
ти будући, модернији и светлији изглед 
конференцијске сале из идејног пројекта, 
усвојеног у августу 2008.

Идејни пројекат за салу урадило је 
Предузеће за инжењеринг, консалтинг и 
изградњу „Сет“ д.о.о. Шабац, чија је пону-
да на тендеру изабрана као најповољнија. 
Предвиђено је да се замене подне и зид-
не облоге, репарирају постојеће столице 
и постави спуштени плафон са савреме-
ном расветом, пошто је објекат стар пре-

ко 30 година и потребно је да претрпи 
суштинске промене.

Сала ће бити технички опремљена и 
у њој ће се моћи организовати стручни 
скупови и презентације.

У оквиру истог уговора, ради се 
и реконструкција портирнице. Као 
најповољнији извођач радова изабран је 
„Изопром“ д.о.о. Чајетина.

Осим ових, у току су и радови на 
инсталацијама, подним и зидним облога-
ма у санитарним чворовима у Пословној 
згради. Такође, у другој фази рестрик-
тивног поступка, на тендеру је као 
најповољнији изабран извођач Д.О.О: 
„Интел инжењеринг“ из Новог Сада.

М. Ч.

ЗБОГ ДОТРАЈАЛОСТИ ИНСТАЛАЦИЈА И ОПРЕМЕ

Коначно реконструкција Жуте сале
након 30 година, конференцијска, бивша „жута“ сала у приземљу добиће напокон нов, 
савременији изглед; монтираће се и комплетно нова портирница; комплетираће се и 
реконструисати санитарни чворови

Идејни пројекат будућег изгледа конференцијске сале

СЛУЖБЕНО ДЕЖУРНО ВОЗИЛО ЗА ГРАД  z

У циљу рационализације трошкова пословања, директор Друштва донео је Одлуку о увођењу службеног дежурног возила за превоз 
запослених на подручју града Новог Сада. Овом Одлуком се уводе службена дежурна возила са возачем на нивоу Управе Друштва и огранка 
ЕД  Нови Сад.

Службена дежурна возила ће служити за потребе запослених ради службених одлазака на територији града. Право на употребу службеног 
дежурног возила, у складу са овом Одлуком, имају запослени од нивоа заменика директора Друштва и директора ЕД Нови Сад, до нивоа 
руководилаца сектора у Управи и ЕД  Нови Сад. Потребу осталих запослених за коришћењем службених дежурних возила одобраваће у 
сваком конкретном случају заменици директора, надлежни директори дирекција/Центра и руководиоци сектора у Управи Друштва, односно 
директор огранка, заменик директора огранка као и извршни директори за технички и пословни систем и руководиоци сектора у ЕД Нови 
Сад. 

Службена дежурна возила која ће се користити у наведене сврхе су два аутомобила опел астра класик, а биће доступна преко бројева 
мобилних телефона који ће бити постављени на интерни сајт „Електровојводине“.

Запослени који има потребу за коришћењем службеног дежурног возила, позива наведени број мобилног телефона и заказује термин за 
вожњу. По завршетку обављеног посла, поново позива наведени број мобилног телефона и јавља термин и место за долазак возила. Возач 
који одвезе запосленог, у складу са преосталим временом и у координацији са возачем другог возила, ако је то изводљиво, у међувремену 
обавља превоз других запослених, у складу са потписаном Одлуком. Изузетно, уколико нема слободног возила за овакав вид превоза, 
запослени може да користи службено возило у „самовожњи“, у складу са постојећим процедурама за коришћење возила. Ова Одлука се 
примењује од 15. фебруара 2010. године.

М. Ш.
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СВЕТСКА АФИРМАЦИЈА НАШИХ СТРУЧЊАКА 

IEEE о нашим трафостаницама

наши запослени, дипломирани 
ин жењери електротехнике Ми - 
    лан ко Радић и др Дра го слав 

Јовановић прошле године су уче-
ство вали на јубиларном Два де се том 
међународном саветовању о ди стри-
бутивним мрежама CIRED 2009, које 
је одржано у Прагу (Чешка) од 8. до 11. 
јуна. Њихов заједнички стручни рад 
„Методологија за одређивање редо
следа реконструкције трафостаница 
110/35kV и 110/20kV“ заснован на 
искуствима Електровојводине, изазвао 
је пажњу стручне јавности, о чему смо и 
ми писали. 

Међутим, овај рад о нашим трафо-
станицама не престаје да интересује 
свет. Најзначајнија струковна свет-
ска организација – IEEE овај рад је 
објавила на свом сајту (ieeexplore.ieee.
org), одајући тиме својеврсно при зна-
ње нашим стручњацима, а тиме и Елек-
тровојводини.

– За нас је то највеће признање које 
смо могли добити на стручном пла-
ну. Међународно удружење инжењера 
електронике и енергетике (IEEE) је 
најреферентнија светска организација 
тог типа. Веома сам се обрадовао 

када сам видео да се наш рад налази у 
њиховој, надалеко познатој, дигиталној 
библиотеци, тим пре што нисам знао 
да су заинтересовани за њега. Наиме, 
на саветовању у Прагу дали смо дозво-
лу CIRED-у да располаже овим радом 
без обавештавања, па су они изгледа, 
тако и поступили. Велики је то успех за 
све нас, једино је проблем што рад могу 
читати само чланови IEEE, односно 
они који плате за његово коришћење. 
Срећом, имамо га у изворном облику, па 
кога интересује, може га добити од нас 

– каже за ЕВ Миланко Радић и додаје – 
Лепо се осећате кад неко високог струч-
ног ауторитета примети и истакне ваш 
стручни допринос. Надам се да је иза нас 
оно време када Електровојводина није 
могла подржати стручну афирмацију 
својих стручњака. Очекујем да и код нас 
у ЕПС-у и Електровојводини, дође време 
значајније афирмације стручног допри-
носа и да то буде пракса, рецимо у виду 
доделе годишњих признања за истакну-
те резултате у струци.

Иначе, водећа светска међународна 
непрофитна организација IEEE (Institute 
of Electrical and Electronics Engineering) 
бави се стандардизацијом и унапређе-
њем технологија везаних за електрони-
ку и енергетику, а у око 160 земља ши-
ром света има преко 370.000 чланова, 
којима је кључни разлог за учлањење 
приступ најквалитетнијим техничким 
информацијама, иновацијама и стан-
дардима. У својим публикацијама, на 
саветовањима, конференцијама и сајто-
вима IEEE презентује најсавреме нија 
научна и техничка достигнућа. Њихова 
дигитална библиотека постоји од 1988. 
године, а садржи више од 1,2 милиона 
докумената, часописа, журнала и мага-
зина, издатих од 1950. године до данас. 
Честитамо нашим инжењерима што се 
њихов рад нашао у светски значајној 
бази података.

Љ.М.
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Међународно удружење инжењера електронике и енергетике од највећег светског 
угледа – IEEE – на свом сајту објавило рад наших стручњака Миланка радића и др 
драгослава Јовановића

Миланко Радић и др Драгослав Јовановић

Сајт IEEEа
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У посети ЧЕЗ-у
НАША ДЕЛЕГАЦИЈА ПОСЕТИЛА ЧЕЗ

циљ посете - упознавање организације и функционисања дистрибутивног система у 
Чешкој републици 

Са
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у петак 18. јануара 2010. године 
делегација ЕПС-а у саставу: Сло-
бодан Михаиловић (Краљево), 

Стеван Миличевић (Бео град), Дра го-
љуб Здравковић (Ниш), Бобан Ми-
лановић (Крагујевац), Животије Јова-
новић (Ди рекција за дистрибуцију 
електричне енергије ЕПС-а), Ра  де 
Си мовић (консултант) и др Пе тар 
Загорчић (Нови Сад), била је у 
радној посети Електропривреди Че-
шке Републике – ЧЕЗ-у. Тим ЕПС-а 
посетио је ЧЕЗ Дистрибуцију у оквиру 
једнодневног информативног семинара. 
Домаћин семинара је био Јожеф Голуб, 
председник Борда директора ЧЕЗ Ди-
стрибуције и генерални директор. При-
сутна је била и већина чланова Борда 
директора управљања Дистрибуцијом  
и ши ри менаџерски тим.

Како сазнајемо од др Петра Загор чића, 
заменика директора за пословни си стем 
Електровојводине, циљ посете био је 
упознавање организације и функци-
онисања дистрибутивног система у Че-
шкој Републици. 

Семинар је одржан кроз презентацију 
Јожефа Голуба, и питања и одговоре ве-
зане за сфере пословања и посету дис-
печерском центру. 

Као најзначајнија сазнања Загорчић 
истиче: ЧЕЗ Продаја има 3.517.304 куп-
ца, што обухвата око 40% тржишта елек-
тричне енергије у Републици Чешкој. ЧЕЗ 
Дистрибуција као и остали привредни 
субјекти у ЧЕЗ-Холдингу-у имају одно-
се финансиjског холдинга где су субјекти 
одговорни и имају самосталност у опе-
ративном управљању. Дистрибутивна 
разлика која служи за покриће трошкова 
пословања дистрибуције износи 36,2 %. 
Цена електричне енергије износи 20 еуро 
центи/kWh.

Губици у Чешком дистрибутивном 
систему су релативно ниски. Технички 
губици су 5.84%, а комерцијални губи-
ци су 0.45%. Они поред финансијских 
циљева, и поузданости дистрибути-
вног система САИДИ и САИФИ, пред-

стављају кључни фокус смањења трош-
кова ЧД. 

У односу на ЕПС, треба констатовати 
да ЧД има знатно већи конзум на висо-
ком и средњем напону у броју корисни-
ка, као и у пренесеној енергији.

Кључни елементи који чине ор га-
ни зацију ланца вредности ЧЕЗ-а су 
Производња, Дистрибуција и Трговина 
електричном енергијом. Основни циље-
ви ЧЕЗ Дистрибуције су: унапређење ква-
литета услуга, обезбеђење поузданог рада 
мреже и раст вредности за акционаре.

Иако једнодневна, посета је била ве-
ома корисна, а искуства која је наша 
делегација понела оданде биће драгоце-
на за даљи развој Електровојводине и 
ЕПС-а у целини. 

Д. Б.

Са састанка у ЧЕЗу
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обука о уЛози МЕНаЏМЕНТа у иМПЛЕМЕНТаЦиЈи СиСТЕМа уПРаВЉаЊа z

У Електровојводини је, крајем јануара, одржан једнодневни семинар за највише руководство ЕВ, са темом  „Улога менаџмента у 
имплементацији система управљања базираних на захтевима стандарда ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004 и ОХСАС 18001:2007. Циљ 
семинара је био упознавање менаџмента са изменама захтева нове верзије стандарда ИСО 9001:2008, њихове одговорности и овлашћења у 
имплементацији система QMS, EMS i OHSAS. Предавач на семинару био је др Недељко Живковић, професор Факултета организационих наука 
из Београда, а организатор семинара Сектор за квалитет и заштиту Управе. 

У првом делу семинара, у оквиру теме  „Улога менаџмента у имплементацији интегрисаног система менаџмента“, учесници су упознати 
са изменама и захтевима нове верзије стандарда ИСО 9001: 2008. Наглашене су одговорности менаџмента и захтеви стандарда система 
менаџмента, као и интеграција захтева стандарда система менаџмента у хијерархију и процесе менаџмента. 

У другом делу, у оквиру теме  „Улога менаџмента у сертификационим проверама интегрисаног система менаџмента“, анализирана су најчешћа 
питања упућена менаџменту током сертификационих провера (идентификација процеса интегрисаног система менаџмента, одговорност за 
процесе, планирање, организовање, праћење реализације, извештавање, преиспитивање од стране менаџмента). Истакнуто је, такође, да 
организација мора да предузима мере на отклањању свих узрока неусаглашености, да би се спречило њихово понављање.

По завршетку излагања предавача, уследила је краћа дискусија и коментари, а на крају  су учесници семинара добили уверења о извршеној 
обуци.

М. Ш.
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УСКОРО ПОЧИЊЕ ПРИМЕНА НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА ЧИСТЕ ЕНЕРГИЈЕ У АП ВОЈВОДИНИ

Прве ветроелектране – код 
Панчева

у Новом Саду је, као што смо не-
давно писали, половином но-
вем бра 2009. године (12. и 13. 

но вембра) одржан дводневни, веома 
посећен, Трећи међународни форум о 
обновљивим изворима енергије „Го-
дина енергетске ефикасности – нове 
те х нологије чисте енергије“, у Великој 
сали Скупштине АПВ и у Мастер центру 
Новосадског сајма. Учествовало је око 
три стотине стручњака и званичника 
из земље и иностранства, Владе Србије, 
јавних предузећа, студената завршних 
година и последипломаца Факултета 
техничких наука и Технолошког фа-
кул тета Универзитета у Новом Саду... 
Скуп се сматра једним од најзначајнијих 
скупова оваквог профила у Југоисточној 
Европи, са око стотину пријављених 
стручних радова. У њима су изражена 
настојања - да се искористе сви рас по-
ложиви ресурси у функцији производње 
обновљиве и чисте енергије, у складу са 
препорукама ЕУ. 

Како је, између осталог, нагласио и 
приказао директор Покрајинског центра 
за енергетску ефикасност, проф. др Ду-
шан Гвозденац („Програм остваривања 
Стратегије развоја енергетике Републи ке 
Србије у АПВ до 2012. године“), недвос-
мислена је (негативна) зависност односа 
емисије CO2  и БНД према односу бру-
то националног дохотка по глави ста-
новника, у свим посматраним земљама. 
Такође је нагласио, анализирајући по-
тенцијал обновљивих извора енергије 

у АПВ за производњу струје, да је овде 
годишњи потенцијал - 255 GWh, а да је  
укупна потрошња примарне енергије на 
овом подручју Србије 4,01 mtoe. Истакао 
је да, ако бисмо преузету струју од ЕПС-а 
прерачунали у примарну енергију, са 
коефицијентом трансформације 0,39, 
тада би укупна потрошња примарне 
енергије у Покрајини износила 5,16 mtoe 
у 2008. години (око  60.000 GWh/a). То-
плотне енергије добило би се -  укупно 
24.282 TJ/g. Из тих разлога, др Гвозденац 
се заложио за четири основна правца 
развоја енергетике у АПВ до 2012. годи-
не: изградњу и реконструкцију енергет-
ских објеката већих снага за производњу 
струје и топлоте; повећање производње 
сирове нафте и природног гаса путем 
концесија у земљи и из иностранства; 
повећање енергетске ефикасности у свим 
енергетским секторима и -  значајан по-
раст коришћења обновљивих и комби-
нованих извора енергије.

Један од бројних говорника, проф. 
др Владимир Катић (ФТН, Нови Сад),  
између осталог је истакао (из помињаних 
разлога), да се само у ЕУ подижу нова 
постројења чисте енергије, снаге око 8,5 
GW годишње, са погоном на ветар. У 
прошлој години већ су постојала таква 
постројења у ЕУ снаге око 73 GW укуп-
но. То је у претходној години обезбеди-
ло чак 160.000 нових радних места, а ве-

трогенератори су емисију CO2 смањили 
за 91 Mt!

Он је указао на подручја и значајан 
енергетски потенцијал ветра у АПВ, 
посебно у источном Банату (Банатско 
Ново Село, Владимировац, Загајичка 
брда, Долово,  Мраморак...). Рецимо,  из 
ветропарка у Долову, снаге 48 MW, мог-
ло би да се добије 108-149 MWh; у  Бава-
ништу (100 MW)  - око 250 MWh, као и 
у Белој Цркви... Он је у закључцима на-
гласио да је енергетски потенцијал ветра 
у АПВ – повољан; да су дефинисане об-
ласти могуће експлоатације. Међутим,  
тада још увек нису били донети кључни 
подстицаји за инвестирање у ову област 
(feed-in тарифе), а  правна процедура је 
– по његовим речима -  дугачка (две-три 
године).

(У међувремену, Влада је само шест 
дана потом – 19. новембра 2009 -   донела 
ове дугоочекиване тарифе, односно  
Уредбу о мерама подстицаја за про и-
зводњу струје коришћењем обновљивих 
извора енергије и комбинованом про-
изводњом струје и топлоте. Уредба се 
примењује од 1. јануара 2010. до 31. де-
цембра 2012. године). 

Срећом, по речима др Катића, и тех-
нички аспекти прикључења и пласирања 
ове енергије и укључења у рад система 
(ЕПС-а) – полако се решавају.

М.Ч.
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значајан пораст коришћења обновљивих и комбинованих  извора енергије један су 
од четири стратешка правца развоја енергетике у покрајини до 2012. године - истиче 
проф. др душан Гвозденац

УСКОРО ВЕТРОПАРК КОД ПАНЧЕВА  z

Према доступним подацима (eps/pregled stampe),  19. јануара 2010. године град 
Панчево и предузећа „Velburi-Bela Anta“ и „Balkana“ потписали су уговор о изградњи две 
ветроелектране, укупне снаге 170 MW. Према овом извору, градња би почела 2011. године и 
представљала би почетак изградње ветропарка, на потезу између Панчева и Ковина (укупно 
60 ветрењача). Панчево се уговором обавезало да обезбеди локације и неопходне дозволе 
за градњу, а поменуте две фирме би у овај посао уложиле око 470 милиона евра.

Планира се да град добија 0,5% бруто зараде од продаје струје и еколошку енергију у 
наредних 25 година.  Према Уредби, гарантована откупна цена kWh струје, произведене из 
ветроелектрана је – 9,5 евро центи.
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КОМПЕНЗАЦИЈА РЕАКТИВНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Енергетска ефикасност

када говоримо о проблемима 
које изазива реактивна или 
јалова енергија, онда пре свега 

мислимо на последице које настају у 
дистрибутивној мрежи услед њеног 
протицања. Наиме, укупна струја 
се увећава за вредност реактивне 
компоненте; оптерећује трансформаторе 
и водове; изазива губитке и падове 
напона. Њеним елиминисањем, што 
је могуће ближе потрошачу коме је 
потребна - сви наведени проблеми се 
отклањају!

– Гледано из угла купца, реактив-
на енергија је ставка трошка на рачу-
ну за преузету електричну енергију, 
али ставка која се може елиминисати 
уградњом уређаја за компензацију, иста-
као је Миланко Радић, главни инжењер 
у Сектору експлоатације Дирекције за 
управљање Управе Електровојводине, 
уводничар на недавном стручном ску-
пу у Привредној комори Војводине – 
на тему: Рационализација трошкова ЕЕ 
елиминацијом реактивне енергије; како 
да смањимо наш рачун за струју. 

– Анализом рачуна за електричну 
енергију великог броја индустријских 
купаца, дошли смо до закључка да могу 
бити три разлога због којих потрошачи 
нису уградили уређаје за компензацију. 
Један разлог може бити незнање купаца 
о томе да та могућност постоји и да се 
инвестиција - изузетно брзо враћа. Дру-
ги, вероватнији разлог може бити недо-
статак средстава у иначе лоше стојећој 
индустрији. Трећи разлог може бити у 
томе да ову инвестицију треба учини-
ти још стимулативнијом, тако - што ће 
се цена реактивне енергије мерене на 
средњем напону - још повећати.

Закључак ове анализе је да са неколи-
ко мера треба подстаћи потрошаче ре-
активне енергије да на ниском напону, 
на сабирницама својих трафостаница 
20(10)/0,4 kV и/или на сабирницама раз-
водних ормара у погону, уграде уређаје 
за компензацију. 

У току спровођења ове акције Елек-
тропривреда Србије може помоћи куп-
цима, тако што ће их информисати и 

усмерити како да, у обостраном интере-
су, уграде уређаје за компензацију.

Осим ове помоћи, Електропривреда 
може повести акције, код Агенције за 
енергетску ефикасност, код Привред-
не коморе Србије и Војводине и код 
Покрајинског секретаријата за енер-
гетику АП Војводине, да се омогући 
кредитирање уградње кондензаторских 
батерија код свих купаца који плаћају 
реактивну енергију.

Приликом доношења одлуке о про-
мени цена електричне енергије, питање 
повећања цене реактивне енергије тре-
ба одвојити од питања општег повећања 
цене.

– Наиме, овде се ради о принуди или 
подстицају потрошача да уграде уређаје 
за компензацију, који ће им се отплатити 
- у краћем року. 

Образложење је потребно базирати на 
објашњењу да се тиме не повећава про-
сечна цена електричне енергије, него се 
иначе потребна инвестиција само раније 
поврати и тиме стимулише купац да ин-
вестира, уместо да плаћа потрошњу ре-
активне енергије

Ако се по овом питању ништа не 
ура ди, вероватно ће се наставити 
ак    ци ја уградње кондензаторских ба те-
рија за компензацију на објектима еле-
ктродистрибуције, што у време светске 
економске и финансијске кризе није 
до бро усмерена инвестиција. Наши 
купци ће и даље трошити и плаћати тех-
нички неоправдане количине реактив-
не енергије, која ће протицати кроз ко-
мплетну ди стрибутивну мрежу и при 
томе правити губитке и падове напона, 
истакао је између осталог Радић.

На скупу су говорили и представници 
„Сомборелектра“ д.о.о. Сомбор, Младен 
Амиџић и Александар Гојковић, пред-
ставник ПКВ, мр Јован Вујичић и Маја 
Студовић (South East Europe Consultants 
Ltd.). Представници још неколико по-
тенцијалних кредитора уградње ових, 
веома брзо исплативих кондензатор-
ских батерија, које повећавају енергетску 
ефикасност у индустрији, такође су пру-
жили подршку овом корисном пројекту.

Тако је, рецимо, наводећи повољне на-
менске услове кредитирања, о томе го-
ворио Милош Шаренац (Чачанска бан-
ка, филијала Нови Сад) и Ненад Лучић 
из Volksbank Србије, Нови Сад, који 
је нагласио да је уградња ових систе-
ма сасвим једноставна; а пошто је реч о 
објектима самих купаца - не захтевају се 
никакве посебне дозволе.

Поред тога што се инвестиција враћа у 
првој години експлоатације, са еколош-
ког аспекта је веома значајно и то да се 
њиховом уградњом замењују стари и не-
функционални системи за експлоатацију, 
у којима прети посебна опасност од кан-
церогеног и недозвољеног за употребу – 
пиралена!

Закључак ове анализе, из које смо на-
вели неколико детаља је да - са неколико 
мера - треба подстаћи потрошаче (купце) 
реактивне енергије да на ниском напону, 
на сабирницама својих ТС 20(10)/0,4 kV 
и/или на сабирницама разводних орма-
ра у погону – у њиховом интересу, угра-
де уређаје за компензацију. 

– Значајно је напоменути, ако би 
ПД Електровојводина уградила на 
својим трафостаницама кондензатор-
ске батерије за компензацију, не би се 
постигао потребни ефекат све док куп-
ци не компензирају потрошњу код 
себе. Након завршетка акције уградње 
компензације код купаца, треба урадити 
анализу стања токова реактивних снага 
у електроенергетском систему и тек на-
кон тога проценити евентуалне потре-
бе уградње уређаја за компензацију на 
објектима у власништву електродистри-
бутивних организација, истиче Радић.

М.Ч.

потребно је подстаћи купце реактивне енергије да на ниском напону у својим погонима 
уграде уређаје за компензацију
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БРОЈ 442  фебруар 2010
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Јефтиније, ефикасније, чистије
ЕФЕКТИ ИНТЕГРАЦИЈЕ СРБИЈЕ У ЕУ У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ
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у Мастер центру Новосадског сајма 
одржан је, крајем јануара 2010. 
го дине, округли сто: „Ефекти 

ин те грације Србије у ЕУ у области  
ене р   гетике“ Ово је део пројекта чији 
су носиоци Факултет за економију, фи-
нансије и администрацију www.fefa.edu.
rs), привредне коморе Србије и Војводине 
и Влада Србије. Идеја је да се идентифи-
кују потенцијалне користи, трошкови и 
не то ефекти овог процеса на дуги рок, а 
одговарајуће студије које су сачињене у 18 
области представљале би и полазну основу 
Влади за израду преговарачке платформе, 
када се отворе преговори о приступању 
Србије у ЕУ. 

Како је, већ на почетку, нагласио један 
од уредника књиге „Ефекти интеграције 
Србије у ЕУ“, проф. др Михаило Црнобрња, 
Србија у овом послу јако касни и заостаје, 
али бар – може да се учи на евентуалним 
туђим грешкама. Нагласио је да улазак у ЕУ 
није циљ, већ – средство и сматра Европску 
унију најозбиљнијом алтернативом. Поме-
нуо је и да је само у овој области реално 

очекивати по око 200 милиона евра непо-
вратних средстава из фондова ЕУ.

Донатори ових скупова су: ПКС, ДФИД-
Одељење за међународни развој Велике 
Бри таније, Фонд за отворено друштво, Ам-
басада Краљевине Холандије, Делегација 
ЕК у Србији и Амбасада Републике Фран-
цуске.

Милан Симурдић, председник Форума 
за међународне односе Европског покрета 
у Србији подсетио је да се енергетика често 
сматра главним покретачем ЕУ и једном од 
приоритетних тема у новије време. Он је 
истакао да је неопходно усвајање нове енер-
гетске стратегије Србије, уз истицање наци-
оналне безбедности и обезбеђивање разли-
читих геополитичких праваца снабдевања 
енергијом. Указао је и на три мере полити-
ке у Акционом плану ЕУ из 2007. године: 
безбедност снабдевања, заштита околине 
и тржиште енергије. Тај „пакет“ мера по-
знат је по називу три пута 20, до 2020. го-
дине (повећање енергетске ефикасности, 
коришћење обновљивих извора енергије и 
смањење емисије штетних гасова, за 20%). 

Нагласио је да је од, од 1999. до 2005. годи-
не, укупна помоћ нашем енергетском сек-
тору од ЕУ износила 450 милиона евра, а 
усавршавање и прилагођавање тог сектора 
стандардима ЕУ се наставља.

Поменуо је и да добит за Србију из члан-
ства у Енергетској заједници, која није за-
мена за чланство у ЕУ, јесте индиректно 
присуство у преговорима између ЕУ и 
Русије. Без обзира на нужни инвестицио-
ни трошак, он сматра да су добици који 
очекују Србију са придруживањем у овој 
области – практично неизбежни.

О овој теми су говорили Александар 
Ковачевић, самостални консултант,  проф. 
др Слободан Соколовић, као и новинар 
Димитрије Боаров.

Од поменутог уредника  студије могли 
су се, међутим, чути и критички тонови на 
рачун законодавца: рецимо, имамо заин-
тересоване инвеститоре, знање и  огром-
не  количине сировина: рецимо дрвни и 
биљни отпаци, из којих  се, уз додавање 
одговарајућих бактерија, добија алкохол, 
који се потом, уз минималне количине бен-
зина, може еколошки веома безбедно кори-
стити  као погонско гориво у саобраћају. 

Наглашено је да су три основна „стуба“ 
нове енергетске политике у ЕУ: формирање 
интегралног унутрашњег тржишта; пре-
лазак на енергију са што нижом емисијом 
угљен-диоксида (20% удела обновљивих 
извора енергије – соларна, енергија ветра, 
биомаса, итд), а трећи стуб је повећање 
енергетске ефикасности/штедња и рацио-
нално коришћење енергије.

Када се говорило о приоритетним про-
јектима, када је о електроенергији реч, ис-
такнуто је да изградња далековода између 
Македоније и Србије представља значајан 
напредак, али да су међу приоритетима и 
далеководи према БиХ и према Румунији.

Представљена су и три сценарија при-
лагођавања енергетског сектора при дру-
живању ЕУ, од којих трећи, по свему суде-
ћи, даје најбоље ефекте по Србију.

М. Ч.
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неопходно је усвајање нове енергетске стратегије, како би се уз одговарајућа улагања 
и још веће добитке приближили остваривању акционог плана еу, који се састоји 
од безбедности снабдевања, заштите околине и тржишта енергије, истакао Милан 
симурдић
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КВАРТ ЛЕ ДЕФЕНС У ПАРИЗУ ЈЕДАН ОД НАЈВЕЋИХ ПОСЛОВНИХ ЦЕНТАРА У СВЕТУ 

у једном од највећих пословних центара у свету  налази се и савремена 165 метара 
висока стаклена зграда електродистрибуције француске   

Поглед на ЕДФ

Ледени талас који је почетком ја-
нуара захватио западну Европу, 
крајем месеца се спустио и код нас. 

То је проузроковало пометњу у саобраћају, 
многи путеви и жељезничке пруге били 
су блокирани, а многе школе су биле 
затворене. 

Укидање виза за грађане Србије крајем 
прошле године, донело је осећај слобо-
де и могућност да дестинације до којих је 
било компликовано или немогуће стићи, 
постану доступне и да се након низа го-
дина осећамо као равноправни грађани 
окружења у ком живимо. Прилика да се 
посети неки од великих градова Европе 
се не пропушта, без обзира на временске 
услове, тако да сам одлучила да и ја своју 
искористим и посетим најпопуларнију ту-
ристичку дестинацију, Париз.

Са огромног париског аеродрома Шарл 
де Гол, чији су терминали повезани интер-
ним брзим возовима, кренула сам до цен-
тра Париза, па потом, метроом који прола-
зи испод Тријумфалне капије, а завршава 
се испод њене модерне реплике – 110 ме-
тара високе стаклене Велике капије – до 
четврти Ле Дефенс. Након прилично су-
морног и прљавог метроа, излазак у ову 
четврт био је као улазак у научнофанта-
стични филм. 

Центар ФранЦускоГ 
пословаЊа
Ле Дефенс је један од највећих послов-

них центара у свету. Пажљиво је пројекто-
ван и грађен у стаклу и челику још од 
1958, а сада има 3,5 милиона квадратних 
метара пословног простора. Изграђен је 
око статуе која се зове Одбрана Париза из 
Француско-Пруског рата. Игра беле свет-
лости огледа се у стакленим облакодери-

ма, од којих највиши има 48 спратова, као 
и у воденим површинама уклопљеним у 
бетон. То одаје утисак да Париз, сем своје 
културолошке и уметничке вредности, 
има и велики значај за пословни свет. 

Центар француског пословања уједно 
је и велика галерија модерне уметно-
сти. Високе скулптуре ваљкастог обли-
ка изграђене у модерним материјалима 
имитирају облакодере, а свака је дело дру-
гог уметника. 

Овде, у савременој архитектури, смеш-
тена је и 165 метара висока стаклена згра-
да ЕДФ-а (Електродистрибуције Францу-
ске), једне од битних компанија које држе 
до себе. 

У граду, који има преко 12 милиона ста-
новника укључујући и урбану зону око 
центра (како је они називају) и дневно 
велики проток туриста, простор је вео-
ма драгоцен, тако да облакодери Ле Де-
фенса у основи заузимају мало места. У 
зимско јутро, још увек по мраку, река по-
словних људи у тамним оделима излази 
из подземља међусобно повезаног са 15 
линија, и попуњава ове стаклене творе-
вине. У току дана, Ле Дефенс је прилично 
миран, а испред сваке зграде може се ви-
дети само неколицина људи, још увек за-
висних од свог порока - цигарета. Данас је, 
наиме, у Француској пушење забрањено у 
свим јавним просторијама, укључујући и 
ресторане и кафее.

париЗ окован ледоМ
Снег и температуре испод нуле, заледи-

ли су Париз, у коме је просечна температу-
ра у најхладнијем месецу, јануару изнад 3 
степена, тако да је обала Сене деловала по-
мало тужно без многобројних уметника, 
који су затворили своје кутије са прибо-
ром за сликање. Ајфелова кула није била 
отворена за посетиоце, што је реткост, 
али је била у пуном сјају. Окићена због 
новогодишњих празника и таква видљива 
из свих делова града, оправдала је назив 
Града светлости. 

Туристичка сезона у Паризу траје целе 
године и улични продавци сувенира су се 
одмах прилагодили, те су уз минијатуре 
Ајфелове куле поређане по величини и це-
нама, многобројним туристима нудили и 

капе и рукавице. Добро умотани туристи 
су стрпљиво чекали у редовима испред 
Лувра и Националног музеја савремене 
уметности - Центра Жорж Помпиду. Ис-
пред градске куће подигнуто је импрови-
зовано покривено клизалиште, отворено 
за све грађане. На овом месту у летњим 
месецима традиционално се наноси пе-
сак и тада клизалиште постаје терен за 
одбојку намењен грађанима.

Наравно, након обиласка знаменито-
сти Париза, предаха уз топле кроасане, 
треба оставити мало времена и за шетњу 
кроз највеће шопинг улице Париза. Као 
средиште европске, па и светске моде, 
у јануару овај град је у знаку великих 
снижења и прави је изазов за шопинг за-
виснике. Изузев најинтерсантнијих про-
давница високе моде познатих дизајнера, 
где цене нису истакнуте у излозима, вели-
ки шопинг-центри били су препуни људи 
који су грабили последњу прилику за ул-
тра снижења. Но, нажалост, и поред тога, 
Париз је за нас и даље изузетно скуп град.

М.К.
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Растерећење од брига
У ГРАНСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ПЕНЗИОНЕРА НЕМА ПРЕДАХА

Гранска организација пензионера електровојводине редовно се ангажује 
на праћењу и разрешавању здравствених и других социјалних проблема 
пензионисаних радника из свих њених делова, негују се свакодневни сусрети у 
клубу, а подстиче се и неформално дружење
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у Гранској организације пен зи они-
саних радника Елек тро вој во дине 
на прелазу из једне године у другу, 

нема предаха. Тек што су се слегли утисци 
по завршетку хуманитарне акције „Само 
за твоје руке“, која је била посвећена 
деци са посебним потребама из Школе 
за основно и средње образовање „Милан 
Петровић“ из Новог Сада, у којој је ани-
мирано више од сто четрдесет пензионе-
ра, активност је усмерена на привођење 
крају изборних активности. 

Ова активност се спроводи у свим де-
ловима Гранске организације – подруж-
ницама, јер су донете измене и допуне 
Статута Гранске организације, у поступ-
ку усаглашавања овог акта са новим За-
коном о удружењима. Битна новина је да 
подружнице више нису правна лица, тако 
да ће то имати за последицу заједничко 
планирање у Гранској организацији и 
вођењу финансијског пословања. 

подстиЦаЈ За нове 
активности
Сагледан је позитиван аспект ових 

промена, јер су се на овај начин ство-
рили услови да се подстакне активност 
у подружницама, где то није било на 
жељеном нивоу. У неким подружни-
цама, из објективних разлога је дола-

зило до чешћих промена председника, 
што се неминовно одражавало на кон-
тинуитет у раду. Обједињавањем свих 
планова и програма, сада персоналне 
промене неће бити пресудне за ква-
литет рада у подружницама. Такође, 
размена искустава међу подружница-
ма биће интензивнија, што ће се одра-
зити на доследност у спровођењу пла-
нираног. 

Изборна скупштина на којој ће се 
изабрати ново руководство Гранске 
организације одржаће се до краја  
фебруара.

на иЗлоЖБу у БеоГрад 
Током овог месеца, пензионисани рад-

ници који имају афинитета према умет-
ности, посетиће велику изложбу слика 
Паје Јовановића у Београду. Том прили-
ком посетиће и неке објекте ЕПС-а и про-
вести један релаксирајући дан у нашем 
главном граду. 

Припреме за обележавање Дана жена - 
8. марта у Гранској организацији су тако-
ђе отпочеле. Будући да имамо вишегоди-
шње искуство у овој области, опредељење  
је да се организује једнодневни излет 
до Хајдукова, познате туристичке де-
стинације у Бачкој и да се ту посети Вин-
ски подрум. Овај објекат су пензиониса-
не раднице већ посетиле пре две године, 
па су  пожелеле да свој дан поново про-
славе у том предивном здању.

Поред реченог, у Гранској организацији 
се одвија редовна активност на праћењу 
и разрешавању здравствених и других 
социјалних проблема пензионисаних 
радника из свих њених делова, негују се 
свакодневни сусрети у клубу, подстиче 
се спонтано и неформално дружење, пре 
свега ради растерећивања наших пензио-
нера од свакодневних брига и проблема 
које живот и старост доносе. 

К.М.

П
ЕН

ЗИ
О

Н
ЕР

СК
И 

К
У

Та
К

Подстиче се и неформално дружење

Са једног од многобројних заједничких излета
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Гимназија од два века 
новац племенитог саве вуковића од берегсова представљао је иницијални капитал за 
формирање ове школе, али данас мало зна за њега 

ГИМНАЗИЈА ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ У НОВОМ САДУ ОСНОВАНА КАО СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ВЕЛИКА ГИМНАЗИЈА 

за Савиндан, у Новом Саду је про-
слављено 200 година од оснивања 
некадашње Српске  православне 

велике гимназије, данас Гимназије „Јо-
ван Јовановић Змај“. Многи запослени 
у Електровојводини с поносом истичу 
да су своје средњошколско знање стекли 
баш у овој школи, па је прилика да и 
њима честитамо значајни јубилеј.

Солидан, али не и пребогат грађански 
сталеж у Новом Саду с почетка XIX века 
желео је да оснује Гимназију по угледу на 
Карловачку, насталу прилозима „гражда-
на“ 1791. године. Као што је у Карловцима 
иницијални капитал од 20.000 форинти  
за оснивање школе приложио богати  
мештанин, трговац Димитрије Ата на-
сијевић Сабов, тако је и новосадска Гим-
назија могла бити „фундирана“ тек када 
је новосадски трговац и спахија Сава 
Вуковић, приложио исти износ, за исту 
намену. Дан када је слепи и тешко болес-
ни Вуковић потписао даровну повељу - 
на Светог Саву 1810. сматра се датумом 
оснивања ове знамените школе. Од тог 
тренутка, па до почетка наставе, било је 
свакаквих проблема, али је идеја ипак ре-
ализована и школа је опстала до данас.

Новац Саве Вуковића представљао је 
иницијални капитал, али је то било мало 
за формирање школе, јер је инфлација 
значајно обезвредила донирани новац. У 
помоћ су притекли и остали Новосађани. 
Дирљиво је што су и најсиромашнији 
давали скромне прилоге, буквално 
одвајајући од уста.

сава вуковиЋ, плеМенити од 
БереГсова 
Данас слабо ко зна за Саву Вуковића. 

Некада се његово име спомињало са ве-
ликим поштовањем, а сада за њега знају 
само они које интересује историја града.

Рођен у Мостару око 1740. године, Сава 
је као младић, по савету своје браће, от-
ишао у Аустрију да тргује воском, где је 
у Ријеци (Фијуми) стекао значајан име-
так. Са својим бакром окованим лађама, 
доселио се око 1770. у мочварни Нови 
Сад. Град се убрзано развијао, па је за 
предузимљивог трговца било доста по-
сла. Оженио се унуком Арсенија IV Ша-

кабенте Софијом и наставио да стиче, 
тргујући воском, медом, храном и дува-
ном. Ускоро је постао један од најбогати-
јих и најцењенијих Срба свог времена. 
Новосадско грађанство добио је 1773, а 
1791. године од цара Леополда је купио и 
угарску племићку титулу. Од када је 1799. 
купио спахилук Берексо, потписивао се 
као Сава Вуковић од Берексова. 

Вуковић, међутим, није имао среће 
у породичном животу – женио се три 
пута, а од своје четворо деце - Максима, 
Вуколаја, Катарине и Марте није имао 
много радости: Најстарији Максим се 
још као дете удавио у бари, баш испред 
данашње Гимназије. Катарина је умрла 
млада, остављајући за собом сина Тео-
дора. Вуколај је, чини се, био малоуман. 
Иако му је отац тестаментом именовао 
шест тутора, он је са својом супругом Ка-
тарином Панајот, успео да финансијски 
уништи Берексо за свега пет година од 
очеве смрти.

Вуковић је свом граду поклањао често 
и много. У данашњој Змај-Јовиној улици, 
на некадашњој пијаци, ближе Католичкој 
цркви, његовим новцем је изграђен леп 
бунар. Са овог студенца Новосађани 
су се могли снабдети пијаћом водом, 
напојити коње, али и угасити евентуални  
пожар у близини. Бунар је порушен при-
ликом бомбардовања 1849. и никада није 
обновљен, премда је Вуковић оставио 
новац за његово одржавање. Дар Саве 
Вуковића је и богојављенски крст од ру-
жичастог мермера, који се налази у порти 
Саборне цркве, а до шездесетих година 
двадесетог века стајао је пред Владичан-
ским двором. 

Вуковић је финансијски помагао и 
штампање Орфелиновог Вечног кален-
дара, а најзначајнији дар му је свакако 
фонд за Гимназију. У знак захвалности, 
велики Лукијан Мушицки посветио му 
је оду. Сава Вуковић је умро у мају, 1810, 
исте године када је  потписао повељу, а 
сахрањен је у порти Саборне цркве у Но-
вом Саду.

велика иМена велике 
ГиМнаЗиЈе
Захваљујући иницијалној фондацији 

Саве Вуковића, створили су се услови да 
током времена у Великој гимназији раде 
или уче велика имена наше културне 
историје. То су пре свих били професо-
ри - чувени слависта светског гласа Па-
вел Јозеф Шафарик, утемељивач Летопи-
са Матице српске Георгије Магарашевић, 
наш први романописац Милован Ви-
даковић, један од оснивача Матице 
Српске Јован Хаџић, односно Милош 
Светић, потом први српски комедиограф 
Лазар Лазаревић Старији, оснивач СНП-а 
Јован Ђорђевић, онда Ђорђе Натошевић, 
Васа Пушибрк, Мираш Кићовић... 

Од ученика свакако су нај по зна ти-
ји Свето зар Милетић, Лаза Ко стић, Ђу-
ра Дани чић, Коста Триф ковић, Јован 
Јо вановић - Змај, Или ја Огњановић-Абу-
казем, Јован Гр чић-Миленко, Мита Ка-
лић, Паја Мар ко  вић-Адамов, Милан 
Са вић, Михаило Полит-Десанчић, Тихо-
мир Остојић, Исидор Бајић, Станоје Ста-
нојевић, Јован Радонић, Алекса Ивић, 
Радивој Каша нин, Милета Јакшић, Пе тар 
Коњовић...

Љ.М.

Данашњa зградa Гимназијe дар је унукa Милоша Обреновића, барона Милоша Бајића
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Упркос зими
У ЗДРАВОМ ТЕЛУ ЗДРАВ ДУХ
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доказ да облаци и сивило које није 
напуштало ове просторе данима 
није убило дух запослених у 

Електровојводини јесте и ова скулптура  
од снега. После олујног невремена, 
пра ћеног кошавом и снегом, а које је 
кроз Нови Сад протутњало и 10. фе-
бруара, у дворишту пословне зграде 
Еле ктровојводине ос ванула је ова зани-
мљива композиција. 

Непознати аутор је, и поред муко-
трпног чишћења огромних сметова, 
имао довољно маште и духа да се пои-
гра снегом и тако поручи зими да није 
страшна као што изгледа, али и колега-
ма који су се жалили „да ова зима неће 

проћи...“ како се и то може сагледати из 
лепшег угла.

Сетимо се такође да је у неким север-
ним земљама прављење читавих гра-
дова од снега и леда постало туристич-
ка атракција са елементима уметности. 
У условима климатских промена, остаје 
нам само да се надамо да нећемо и ми 
постати познати по томе. Ипак, чак и да 
буде тако – не мари: Електровојводина ће 
очигледно и тада имати шта да понуди.

Ретко који месец ће бити упамћен као 
што је то случај са јануаром ове године, 
мада је и фебруар показао да може да 
му парира. За наше запослене то је зна-
чило додатно радно ангажовање. Ула-

гани су огромни напори да се зимски 
утицаји на мрежу и снабдевање купа-
ца успешно превазиђу. Ипак, духа и до-
брог расположења није недостајало. Као 
што рекосмо у Уводнику, ми све про-
блеме превазилазимо додатном вољом и 
енергијом, која се у нашем случају пре-
твара у електричну. 

Онима који због великих обавеза нису 
имали времена да се радују „зимским 
чаролијама“ прилажемо ову фотографију 
која на свој начин симболише да су запо-
слени у Електровојводини чувари елек-
троенергетског система и у најтежим вре-
менским условима.

А.Ј.Р.
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онима који због великих радних ангажмана нису имали времена ни да провире у 
зимски дан, поклањамо ову љупку слику из дворишта пословне зграде ев у новом 
саду


