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март, сада већ на измаку, тешко се опростио од зиме. 
Снег, ветар и температура у минусу, „обогатили“ 
су диспечерски дневник догађајима. Диспечери и 

монтери на терену успели су да домаћинства остану светла 
и топла (често и уз догревање на електричну енергију) и у 
најекстремнијим временским условима. 

Сви су најосетљивији ако нема струје, јер је сваки сегмент 
живота повезан са електричном енергијом. Зато Компанија и 
мора да иде у корак са техничким напретком. Електроенер-
гетски систем је жив систем, прати и диктира развој читавог 
окружења. 

Осврнимо се: месец за нама обележила су два значајна 
догађаја. Први је пуштање у погон трафостанице 110/20 kV 
„Челарево“, а други пуштање у погон трафостанице 110/20 
kV „Римски шанчеви“ у Новом Саду. ТС „Римски шанче-
ви“ је уједно и 60-та трафостаница овог типа. Сви који су 
учествовали у одлучивању, осмишљавању, пројектовању, 
изградњи... требало би да буду поносни: и једна и друга тра-
фостаница спадају у највећа електроенергетска постројења 
којима управља Електровојводина, а техничким решењима 
и уграђеном опремом на нивоу су најсавременијих трафо-
станица овог типа. Ове две трафостанице су, поред тога, и 
кораци ка унификацији комплетне дистрибутивне елек-
троенергетске мреже у Војводини на јединствен напонски 
ниво 20 kV. To, надаље, значи да ће Електровојводина моћи 
са та два постројења лакше и успешније да обавља своју 
основну делатност, дистрибуцију електричне енергије, али 
и да обезбеди развој и ширење конзума у свим правцима. 
Очекује се стабилније снабдевање електричном енергијом 
домаћинстава, даље проширење мреже купаца из категорије 
привреда, што последично значи могућност да инвеститори 
добију добре услове за улагање у Нови Сад и Покрајину. То 
ће, кажу упућени, подразумевати и нове производне објекте, 
пратећу инфраструктуру, надамо се и нова радна места, а 
онда поново проширење трафостаница. 

Једном започети развој иде прогресивно, те улагање Елек-
тровојводине у ове објекте значи улагање за будућност чита-
вог система.

Значај ових догађаја су препознали и допринели му и сви 
важни људи за живот компаније, Републике, Покрајине, Но-
вог Сада... Још једном се потврдило да је електрична енергија 
витално важна за функционисање свих сегмената живота.

У марту је поскупела електрична енергија. Јавности су 
представљене цене, било је реакција у јавности, а многи су то 
искористили и да подигну цене другим производима. 

Можда струја јесте међу најјефтинијим енергентима, али 
некако у другом плану је чињеница да се из цене електричне 
енергије финансирају  електроенергетски објекти какви су и 
„Челарево“ и „Римски шанчеви“. 

А. Ј. Р.

Узрок и последица
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Нове цене електричне енергије

на основу Одлуке Управног Од-
бора ЈП ЕПС-а, на коју је са-
гласност дала Влада Републи-

ке Србије, почев од 1. марта 2010. 
године примењује се нови ценов-
ник за продају електричне енергије, 
саопштавају из Сектора за односе с 
јавношћу ЕПС-а.

Обрачунска снага је 27,816 дина-
ра по киловату (kW), док је накна-
да за мерно место 105,01 динар ме-
сечно. Обе ставке (и у табели) су без 
ПДВ-а.

М. Ч.

ПОЧЕВ ОД  1. МАРТА, У СРБИЈИ 

сагласност на нови ценовник дала  и влада републике србије
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Крађа струје – друштвена опасност

на недавној седници Правног са-
вета за дистрибуцију електрич-
не енергије као саветодавног тела 

Дирекције за дистрибуцију електричне 
енергије (Савет је образован одлуком гене-
ралног директора ЕПС), одржаној у Кру-
шевцу, главна тема била је неовлашћена 
потрошња електричне енергије. 

Констатовано је, притом, да неовла-

шћена потрошња знатно утиче на тренд 
повећања губитака, због чега је само у 
2009. години по том основу изгубљено 
око 62 милиона евра!

– Проблем са неовлашћеним при сва-
јањем електричне енергије од несаве сних 
потрошача неопходно је, из свих аспе-
ката, представити државним органи-
ма, при чему би им се таква крађа струје 

једноставно представила као општа дру-
штвена опасност – рекао је Животије 
Јовановић, директор Дирекције ЕПС-а 
за дистрибуцију електричне енергије. 
– Важнијег посла од смањивања губита-
ка, односно неовлашћене потрошње не-
мамо и у томе нам највише могу помоћи 
државни органи.

М. Ч.

ПРАВНИ САВЕТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

нелегалном потрошњом електричне енергије, само у прошлој години, епс изгубио 
око 62 милиона евра!

Помак у Примени методологије трошкова Прикључења на систем z

Сагледавањем проблема и разменом искустава, побољшава се примена Методологије о критеријумима и начину одређивања трошкова 
прикључака на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије, оценио је Ненад Мраковић, директор Сектора за дистрибуцију струје 
и управљање ЕД у одговарајућој Дирекцији Електропривреде Србије, на састанку представника дистрибутивних Привредних друштава 
из састава Електропривреде Србије и Агенције за енергетику РС, почетком марта у Врњачкој Бањи. Све бољи резултати који се постижу, 
потврђују да смо са таквом праксом на добром путу, нагласио је он. Између осталог, овом приликом је истакнуто да је у односу на септембар 
2009, када су последњи пут анализирана искуства у примени Методологије – учињен квалитетан помак, али и да још има простора за 
побољшање овог посла. У односу на септембар 2009, квалитетнији је рад на терену. Размотрене су и  примљене и решене жалбе и представке 
АЕРС-у ...

М. Ч.
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постоје приватизације које, као 
председник Србије, никада нећу 
предложити. То је приватизација 

ЈП ЕПС-а, који је кичма наше економије, 
и ми бисмо тај национални ресурс морали 
да задржимо за државу. Такође и за гасну 
привреду - истакао је у свом интервјуу 
председник Србије Борис Тадић (за „Вре-
ме“), између осталог - како преноси сајт 
прегледа штампе ЕПС-а.

Тадић је истакао да су то питања од 
стратешког значаја и да не би требало 
понављати грешке неких земаља које су 
данас у ЕУ, као што је на пример Словачка, 
која сада не може да утиче на дистрибуцију 
енергената и на политику цене енергената. 

Тадић је такође рекао и да је ММФ „поди-
гао предикцију“ на два процента раста српске 
економије за ову годину; на 3,5 – за 2011, а већ за 
2012. годину на 4 процента и 2013. године – на 
пет.  – То су добре вести, али има и проблема: 
морамо да смањимо јавну потрошњу, смањимо 
и рационализујемо администрацију, решимо 
проблем ЈП, која су врло често губиташи...

Председник Тадић је изјавио и да се 
разматрају могућности смањења обавез-
них резерви, како би се тај новац инвести-
рао у пројекте који обезбеђују запосленост 
и подизање животног стандарда. Истакао 
је и да ће, у договору са гувернером НБЈ, 
предложити нови пакет економских мера...

М. Ч.

у Електропривреди Србије је нај-
важнији посао – про цес ре стру к-
турирања. За по че ли смо га прошле 

године. У пр вој фази тог пројекта је 
доношење стра тегије, која би требало 
да да одговор на питање: како да ЕПС 
постане конкурентан на регионалном 
тржишту. Ту су и: унапређење пословне, 
техничке, управљачке и инвестиционе 
активности, радикална редукција свих 
трошкова, организациона и управљачка 
унапре ђења. Поред тога, очекујемо у 
овој годи ни и трансформацију ЕПС-а  у 
акционарско друштво....Од тога зависи 
наша судбина на предстојећем отвореном 
регионалном тржишту електричне 
енергије... Ја се надам да ЕПС може да 
буде конкурентан и да се у овом региону 
такмичи (са рецимо, ČEZ-ом, RWE-ом, 
ENEL-ом...). 

Ово је, између осталог, истакао Дра-
гомир Марковић, генерални директор 
Јавног предузећа Електропривреда Ср-
бије, на Саветовању економиста Ср бије, 
на Копаонику. 

Марковић је, како саопштавају из Сек-
тора за односе с јавношћу Електроприв-
реде Србије, одговарао и на питање о 
приватизацији компаније:

– Приватизација, пре свега, зави-
си од политичких ставова власти ове 
државе. У принципу, Електропривреде 
Србије се приватизације не плаши. Као 
најбољи вид приватизације, који и ми 
прижељкујемо је – докапитализација 
(класична заједничка улагања са стра-
ним партнерима, за све три електране 
које би требало да градимо). 

М. Ч. 

ИЗ ИЗЈАВЕ ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ, БОРИСА ТАДИЋА

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР ЕПС-А НА ЕКОНОМСКОМ САМИТУ НА КОПАОНИКУ

Не треба приватизовати ЕПС

Припрема за отворено тржиште

ОКРУЖ
ЕЊ

Е

никада нећу предложити приватизацију Јп епс-а и гасне привреде, јер су то стубови 
наше привреде, нагласио тадић

процес реструктурирања компаније је најважнији посао у епс-у, јер само тако 
компанија може да се носи са конкуренцијом на регионалном тржишту, рекао 
Драгомир марковић

Борис Тадић

Драгомир Марковић
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Заједнички до напонских 
прилика

ПУШТЕНА ПОД НАПОН ТС 110/20 kV „ЧЕЛАРЕВО“

трафостаницу 110/20 kv под напон пустио председник владе војводине  
др Бојан пајтић. – овој свечаности присуствовали сви значајни људи за живот 
покрајине, епс-а и електровојводине и тиме показали колико је битна стабилна 
електроенергетска инфраструктура за развој целог подручја

пуштањем у погон трафостанице 
110/20 kV "Челарево" обезбеђује 
се виши ниво поузданости и 

сигурности снабдевања електричном 
енергијом, као и квалитета напона за 
све постојеће и очекиване нове купце 
електричне енергије. Истовремено се 
значајно смањују губици електричне 
енергије у том делу дистрибутивног 
електроенергетског система. Реализација 
овако значајаног подухвата је корак ка 
циљу, који подразумева да се комплетна 
дистрибутивна електроенергетска мрежа 
у Војводини унифицира на јединствен 
напонски ниво 20 kV. 

Планирано је да новоизграђена транс-
форматорска станица 110/20 kV "Чела-
рево" снабдева електричном енергијом 
насеља: Челарево, Гложан, Кулпин, Бачки 

Петровац, Маглић, Силбаш и Гајдобру.
Трафостаница „Челарево“ техничким ре-
шењима и уграђеном опремом на нивоу 
је најсавременијих европских трафоста-
ница овог типа. 

– Ово је једна од 59 великих трафоста-
ница које има Електровојводина, важних 
за Војводину, јер ми преко тих трафо-
станица примамо енергију из произво-
дних капацитета ЕПС-а и она даље иде 
до грађана који је троше – рекао је на-
кон пуштања под напон трафостанице 
директор Електровојводине Томислав 
Папић. Трафостаница је снаге 31,5 MVA 
и за сада је постављен само један трафо, 
али постоји могућност да се угради још 
један.Трафостаница „Челарево“ коштала 
је око 1,5 милион евра и то су била сред-
ства Електровојводине. Кад буде потпу-
но готова, вредност ће јој бити око 2,5 
милиона евра. У овом тренутку, она може 
да снабде око 9.000 потрошача. Заједно 
са старом трафостаницом, која је и даље 
остала, то је 9.000 потрошача категорије 
домаћинство и око 500 потрошача из 
категорије привреда, који се налазе на 
овој територији. Увођењем оваквих тра-
фостаница и трансформације на 20 kV 
повећава се енергетска ефикасност на-
шег предузећа и ЕПС-а, али се и у склопу 

Акционог програма који се примењује, 
смањују дистрибутивни губици.

Због проблема у средњенапонској мре-
жи Баната, приоритет Електровојводине 
у договору са Електропривредом Србије 
је да уреди банатску мрежу, како би сви 
купци у Војводини имали добар квалитет, 
идентичне или исте услове за снабдевање 
електричном енергијом. У сарадњи са 
покрајинском Владом добијена је по-
дршка за решавање проблема Баната. Ве-
лики радови на изградњи далековода од 
20 километара су урађени. Тај далековод 
треба да споји ТС Бегејци и ТС Сечањ и 
крајем ове године или почетком следеће 
далековод ће бити потпуно готов.

Након пуштања под напон, у име Вла-
де Војводине и у име Електровојводине, 
председник Владе др Бојан Пајтић и ди-
ректор ЕВ Томислав Папић потписа-
ли су Споразум о сарадњи на подршци 
пројекту изградње 20 kV далековода Бе-
гејци - Сечањ и Јаша Томић - гранични 
прелаз. 

– Преко Фонда за капитална улагања 
у инфраструктуру Покрајине је доми-
нантно инвестирано. Због тога смо се до-
говорили о стратешком партнерству са 
Електровојводином, односно са ЕПС-ом 
да ћемо подржавати и изградњу оваквих 
објеката, који су изузетно значајни и за 
даљи привредни развој општине Бачки 
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Са отварања ТС

НАСТАВАК НА СЛЕДЕЋОЈ СТРАНИ >>>Обилазак ТС након отварања 

Подршка Владе: потписивање 
споразума



Петровац и дела општине Бачка Палан-
ка – рекао је председник Владе Војводине 
др Бојан Пајтић. – Потписали смо и спо-
разум о изградњи далековода који ће зна-
чити огроман корак напред за Средњи 
Банат, пре свега за општину Сечањ и 
за околне општине, због тога што ће 
изградњом далековода Бегејци-Сечањ и 
Јаша Томић-граница привредници стећи 
могућност да имају стабилну електроди-
стрибутивну мрежу, да имају напајање 
које одговара њиховим потребама, што 
је један од инфраструктурних предуслова 
за развијање бизниса и производње.

Сагледавајући целокупану ситуацију, 
директор Електропривреде Србије Дра-
гомир Марковић је рекао:

– Електропривреда Србије ће ове годи-
не уложити преко 14 милијарди у елек-
тродистрибутивни сектор. Још 5 оваквих 
трафостаница ћемо пустити у погон баш 

ове године, што значи поправљање ин-
фраструктуре, посебно у дистрибутив-
ном делу. 

У још ширем контексту, генерални ди-
ректор ЕПС-а овако види ово побошање:

– Ми се стално поредимо. Део смо 
будућег регионалног тржишта електрич-
ном енергијом и ми морамо да се поре-
димо да бисмо били још конкурентнији. 

Партнери са којима ћемо се сутра такми-
чити су велике европске компаније, наши 
будући конкуренти на тржишту и за то 
ми морамо да се спремимо. 

Пуштању под напон присуствовали су и 
председник Агенције за енергетику Љубо 
Маћић, покрајински секретар за енер-
гетику и минералне сировине Радослав 
Стриковић, Председник Управног Одбо-
ра ЕПС-а  Аца Марковић, директор Елек-
тромреже Србије др Милош Миланковић,  
директори привредних друштава за 
дистрибуцију електричне енергије из це-
лог ЕПС-а, менаџмент Електровојводине, 
представници про из вођача опреме, из во-
ђачи радова и пословни партнери.

Пројектовање, технички надзор, зав-
ршно испитивање и подешавање опреме 
у ТС „Челарево“ реализовано је сопстве-
ним ресурсима Електровојводине.

А. Ј. Р.
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НОВОСАДСКА ТС 110/20 kV „РИМСКИ ШАНЧЕВИ“ У ПОГОНУ

Ушанчен напон за север града

Обилазак унутрашњих постројења ТС

>>>  НАСТАВАК СА ПРЕТхОДНЕ СТРАНЕ 

БРОЈ 443  март 2010

простор уз аутопут Е-75 Хоргош-
Београд постаје веома атрактиван 
за улагања. Све веће потребе  

за електричном енергијом у северном 
делу града намећу и проширење наших 
капацитета. Пуштањем у погон ТС 110/20 
kV "Римски Шанчеви" обезбеђује се виши 
ниво поузданости и сигурности снабдевања 
електричном енергијом за све постојеће 
и нове купце. Истовремено се значајно 
смањују губици електричне енергије у 
том делу електродистрибутивног система. 
Реализација овако значајаног подухвата 
је још један корак ка унификацији, 
односно тежњи да се комплетна градска 
мрежа доведе на јединствен напонски 
ниво. Трафостаница 110/20 kV "Римски 
Шанчеви" сада је опремљена једним 
трансформатором 110/20 kV снаге 
31,5 MVA, чиме је обезбеђен довољан 
капацитет за несметан развој северног 
дела града Новог Сада. У изградњу 

трансформаторске станице "Римски шан-
чеви" је уложено око 1,7 милиона евра. У 
објекат је уграђена најсавременија 110  и 
20 kV опрема последње генерације. Он 
ће бити укључен у систем даљинског 
управљања Електровојводине.

Градоначелник Новог Сада Игор Па вли-
чић развој града види и кроз развој инфра-
структуре, што је предуслов за живот у ве-
ликим градовима.

републички министар рударства и енергетике др петар шкундрић и градоначелник 
новог сада игор павличић пресецањем свечане врпце пустили у погон трафостаницу 
„римски шанчеви“. министар енергетике „шанчеве“ ставио и под напон. Догађају 
присуствовале високе званице из републике, покрајине, епс-а, Града новог сада, 
привреде

Непосредно пред пуштање под напон ТС Римски шанчеви

НАСТАВАК НА 8. СТРАНИ >>>
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– Отварање овог објекта ће обезбедити 
да нам северни део града буде боље и 
квалитетније снабдевен електричном енер-
гијом. Нови Сад је град који је дуплирао 
број становника у поседњих 15 година. Тај 
развој није пратио одговарајући развој ин-
фраструктуре. То се сада ради – обезбеђује 
се боље санбдевање енергијом. То је не-
што што ће донети боље свима. Честитам 
свима присутнима, али честитам и мојим 
суграђанима: да се убудуће што више овак-
вих објеката отвори.

Директор Електровојводине Томислав 
Папић каже да Електровојводина неће ста-
ти са оваквим пројектима:

– Наша мисија и визија кад гледамо 
Електровојводину је да за десетак година 
у потпуности будемо на 20 киловолтној 
мрежи. За то су нам потребне овакве тра-
фостанице. Оно што планирамо да ура-
димо у наредних 3 до 5 година, зависно од 

финансијских средстава, је још 5 оваквих 
трафостаница у Војводини.

Председник Управног одбора Електро-
привреде Србије др Аца Марковић каже да 
„стодесетке“ каква је Римски шанчеви зна-
че сигуран и стабилан систем:

- Ово је четврта трафостаница коју смо 
ми пустили у рад у последњих пола годи-
не: у Ариљу, у Мачванској Митровици, не-
давно „Челарево“ и сада „Римски шанчеви“. 
Следеће недеље ће бити пуштен „Ниш 8“, а 
припрема се и „Врање“. 

Требало би још да подигнемо ниво 
улагања у дистрибутивну делатност. За-
што? Зато што од 10. октобра 2004. године, 
кад смо ушли у УЦТЕ и ми имамо стабилан 
систем. Ми морамо да подигнемо кавалитет 
испоруке електричне енергије што тражи 
велика улагања, али тиме ћемо смањити гу-
битке, а грађани ће бити задовољнији ква-
литетом испоручене електричне енергије.

Министар рударства и енергетиле у Вла-
ди Републике Србије др Петар Шкундрић 

се осврнуо на електродистрибутивни сек-
тор, односно електронергетски систем у 
Србији. Поредећи ситуацију у Војводини 
са ситуацијом на територији целе Србије 
он каже:

-Ми имамо скоро идентичну ситуацију 
у Србији што се тога тиче. Мреже су сас-
вим добро развијане: и високонапоснке и 
средњенапонске и нисконапонске. Мреже 
су плански и квалитетно рађене, но нажа-
лост има и у појединим деловима Републи-
ке и делова које треба ревитализовати, за-
менити поједине делове у преносу, било да 
је реч о самим бандерама, стубовима... Када 
су у питању трафосистеми, они се плански 
постављају и обезбеђују свим грађанима 

и свим привредним субјектима у Србији 
нормалне услове за рад. Инвестициони за-
хвати су озбиљни: само у Електромрежа-
ма Србије биће инвестирано у наредних 5 
година преко 400 милиона евра. Рекао сам 
већ да ће у захватима на капиталном ре-
монту бити уложено око 4 милијарде евра, 
а у изградњу нових производних капаци-
тета око 5 милијарди евра. Овде нису ура-
чунате инвестиције у капацитете на бази 
обновљивих извора енергије. Реч је о за-
хватима које ће Електропривреда Србије 
имати у наредних 5 до 7 година. Ви знате 
да је капитални ремонт на Ђердапу запо-
чет, да је то једна од крупних инвестиција 
која се обавља на једном од најважнијих 
капацитета у Србији. Такође на Бајиној 
Башти је започета ревитализација, не-
колико успешних ревитализација је 
обављено на мањим хидроцентралама, а 
имамо и мање сервисирање на термоенер-
гетским постројењима - каже министар 
Шкундрић. 

Пројектовање, технички надзор, зав-
ршно испитивање и подешавање опреме 
ТС 110/20 kV „Римски шанчеви“ реализо-
вано је капацитетима Електровојводине. 
Она је техничким решењима и уграђеном 
опремом на нивоу најсавременијих европ-
ских трафостаница овог типа.

А. Ј. Р.

>>>  НАСТАВАК СА 7. СТРАНЕ 

Папић: Планирамо још 5 оваквих трафостаница

Добродошлица за високе званице

Обилазак ТС Римски шанчеви
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састанак техничких директора и 
руководилаца функције ин ве-
сти ција Друштва и огранака одр-

жан је 9. марта у Панчеву, у сали управне 
згра де Огранка „Електродистрибуција 
Пан чево“. Присутни су били пре д- 
   с тавници свих огранака. Састанак је 
отво рио др Драгослав Јовановић, ди -
ректор Дирекције за планирање и ин-
вестиције. На дневном реду састанка, 
првом у овој години, прва тачка била 
је разматрање реализације Плана 
инвестиција, инвестиционог одржавања, 
текућег одржавања и Плана набавки за 
период јануар - децембар 2009. године. 
Известилац по овој тачки дневног реда  
био је мр Драгољуб Мучалица, руко во-
дилац Сектора инвестиција и изградње. 
Он је рекапитулирао претходну годину 
и изнео основне податке о утрошеним 
средствима намењеним за инвестиције, 
одржавања и набавке.

На основу исказаних глобалних по ка-
затеља остварења Плана констатовано 
је да је реализација Плана добра и да се 
може закључити да је План за 2009. го-
дину, према утрошеним средствима, у 
потпуности остварен. Реализација Пла-
на инвестиција достигла је 116,10%, 
Плана одржавања 149,02%, док је План 
набавки основних средстава оства-
рен са 302,29%. Разлог за овако висок 
пребачај у остварењу Плана набавки је 
то што су Актуелизацијом плана била 
преполовљена првобитно планирана 
средства за ову делатност. 

Такође је закључено да је по огранци-
ма добра реализација Плана што се тиче 
кабловских водова, МБТС и СТС, док је 
реализација ваздушних водова и даље 
слаба. Након дискусије и свега што је из-
нето, извештај је усвојен.

Затим се прешло на текућу годину. 
Под другом тачком дневног реда: Из-
мена Годишњег плана инвестиција, 
одржавања и набавки основних средста-
ва за 2010. годину, руководилац Секто-
ра инвестиција и изградње мр Драгољуб 
Мучалица информисао је присутне да 
су од стране ЕПС-а умањена средства за 
инвестиције и одржавање и да се компле-
тан материјал налази на сајту Сектора 
инвестиција и изградње. Није било дуже 
дискусије о овој теми, већ су присутни 
сагледали План по ставкама, указујући 
на најзначајније промене. 

Под трећом и последњом тачком днев-
ног реда, која је насловљена као разно из-
нето је следеће:

Руководилац сектора инвестиција и 
изградње је информисао присутне да је 
набављено ново мобилно постројење 
20kV, што је наишло на опште одо-

бравање код присутних. На предлог мр 
Душана Чомића, извршног директора 
за технички систем у ЕД Нови Сад, од-
лучено је да се технички подаци о овом 
постројењу поставе на интерни сајт, како 
би се сви заинтересовани могли упозна-
ти са основним карактеристикама и упо-
требним могућностима.

Присутни су такође информисани о 
томе да су пристигле жалбе дистрибутера 
КДС-а на анексе уговора за коришћење 
стубова НН мреже за постављање КДС-а 
за 2010. годину. Примедбе КДС се одно-
се на знатно повећање цена закупа стуб-
ног места у односу на досадашње. Као 
разлог за ово повећање указано је на 
чињеницу да у последњих пет година 
није било повећања закупа, те да се ви-
сина повећања мора посматрати у том 
оквиру.  

Д. Б.

ОДРЖАН САСТАНАК РУКОВОДИЛАЦА ФУНКЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА

Инвестиције успешно 
реализовале План
на основу исказаних глобалних показатеља остварења плана констатовано је да 
je реализација добра и да се може закључити да је план за 2009. годину према 
утрошеним средствима у потпуности остварен. реализација плана инвестиција 
достигла је 116,10%, плана одржавања 149,02%, док је план набавки основних 
средстава остварен са 302,29%
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Са састанка техничких директора и руководилаца функције Инвестиција

БРОЈ 443  март 2010



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА=

Невреме правило невоље 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У ФЕБРУАРУ 

у првој половини фебруара, поготову у два наврата, на више локалитета снег се 
ледио на проводницима дистрибутивне и преносне мреже 
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за електроенергетску ситуацију у 
прва два месеца текуће године може 
се констатовати да је била добра. 

Ограничења електричне енергије није 
било. Није било ни напонских редукција. 
Електроенергетска ситуација је била добра 
и из ЕПС-а, до сада, нема никаквих најава 
да би могло доћи до ограничења у испоруци 
електричне енергије. И хидролошка си-
туација је била добра, са нешто већим 
дотоцима воде од планираних. У наредном 
периоду треба очекивати топљење снега и 
још бољу хидролошку ситуацију. Садржај 
воде у акумулацијама је био задовољава ју-
ћи и изнад нивоа билансних количина. 

Ово сазнајемо од Звездана Крунића, 
шефа Службе за планирање и анализу по-
гона у Сектору за управљање и планирање 
конзума Дирекције за управљање Управе 
Друштва. 

У фебруару, погонска спремност елек-
троенергетских објеката на конзумном 
подручју Електровојводине је била на 
задовољавајућем нивоу. 

Погонских догађаја је, међутим, било до-
ста -  првенствено због јаког невремена на 
почетку месеца.

У јутарњим часовима 6. фебруара 2010. 
године, подручје Војводине задесило је 
велико невреме. Били су најнеповољнији 
услови за  рад ЕЕС, односно за дистрибу-
тивну и преносну мрежу, а то су: снег који 
се ледио на проводницима, са додатним 
утицајем врло јаког ветра и ниске темпера-
туре (око -5 степени Целзијусових). У тако 
отежаним условима, невреме је највише по-
годило рад преносне и дистрибутивне мре-
же на целој територији Војводине, погото-
во на подручју јужног дела Бачке. Кварови 
на преносној мрежи изазвани су кидањем 
заштитних ужади, а на дистрибутивнoј 
мрежи кидањем фазних проводника, чак и 
падом стубова и прескоком на изолатори-
ма - због наслага снега и леда. 

У преподневним часовима, на више да-
лековода преносне мреже дошло је до ква-
рова због кидања заштитног ужета, и то у 
7,15 часова, испад далековода (ДВ) 110 kV 
бр. 175 ТС „Нови Сад 3“ - ТС „Нови Сад 
4“, због чега је дошло до испада и ТЕ ТО 
Нови Сад, односно генератора бр. 1; у 9,48 
часова, испад ДВ 110 kV бр. 1108 ТС „Нови 

Сад 3“ - ТС „Футог“; у 10,06 часова испад 
ДВ 110 kV бр. 1136 ТС  „Нови Сад 3“ – ТС 
„Нови Сад 5“; и у 10,08 часова испад ДВ 110 
kV бр. 1135 ТС  „Нови Сад 3“ –  ТС „Нови 
Сад 5“. 

На подручју јужног Баната  дошло је до 
испада дела „Вршачке петље“ у 10,50 ча-

сова, због испада ДВ 110 kV бр. 1145/1 ТС 
„Качарево“ - ТС „Дебељача“ и цео конзум 
је остао без напона до 11,06 часова и то: ТС 
„Дебељача“, ТС „Вршац 1“, ТС „Вршац 2“ и 
ТС „Бела Црква“. 

У 10,06 часова дошло је до испада дале-
ковода 110 kV бр.1136 ТС „Нови Сад 3“ – 
ТС „Нови Сад 5“ због кидања заштитног 
ужета, да би у 10,08 часова дошло до испа-
да и далековода 110 kV бр. 1135 ТС „Нови 
Сад 3“ – ТС „Нови Сад 5“ (такође због 
кидања заштитног ужета). У том тренут-
ку ТС „Нови Сад 5“ (Детелинара) је остала 
без напона.

Од 11,00 часова део конзума (50%) 
напојен је из правца ТС 110/35/20kV "Нови 
Сад 7". У 11,00 часова напон су добили из-
води 20kV: Поликлиника, Котларница, То-
плана „Запад» и Југовићево; у 11:34 часова 
Топлана „Север»; у 11,58 часова Бетанија и 
око 12,20 часова  изводи 20kV: Мајевичка, 
Западна Зона 4, Шева, мала привреда, ТС 
Бистрица 6, ТС 2 Ново Насеље 4 и део из-
вода Хотел „Нови Сад». У 14,50 часова, 
квар на ДВ 110kV бр.1136 је отклоњен и он 
је - укључен. Сви купци су добили напон 

до 15,15 часова, а до 16,49 часова, нормали-
зовано је уклопно стање на ТС „Нови Сад 
5“ и ТС „Нови Сад 7“. 

Невреме је изазвало велике пробле-
ме и на дистрибутивној мрежи, на целој 
територији Војводине, тако да су купци у 
појединим местима и насељима остајали 

без електричне енергије и по неколико 
сати. 

Невреме, са снежним падавинама и ја-
ким ветром на територији целе Војводине, 
а посебно на подручју Новог Сада такође 
је забележено 13. фебруара 2010. због чега 
је дошло до повећаног броја прекида у ис-
поруци електричне енергије. 

У фебруару 2010. године, према диспе-
черским подацима, преузето је из систе-
ма 825 GWh, што представља повећање од 
3,34% у односу на исти период 2009. године 
и на нивоу је билансом предвиђених коли-
чина. Енергија је испоручена уз максимал-
но регистровану снагу од 1.512 MW, што 
представља повећање од 1,14% у односу на 
прошлогодишњи максимум у фебруару - 
од 1.495 MW. 

Дистрибутивни купци су преузели 792 
GWh, што представља повећање од 2,35% у 
односу на исти период прошле године, док 
су директни купци преузели 33 GWh, што 
у односу на прошлу годину представља 
повећање од 35,2%. 

М.Ч.
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поводом предстојеће ремонтне се-
зоне, а из угла управо завршеног 
зимског периода, разговарали смо 

са Павелом Зимом, директором Дирекције 
за управљање Електровојводине ког смо 
питали:

шта је ев планирала за 2010.годину у 
погледу одржавања?

– Налазимо се пред званичним по-
че тком ремонтне сезоне за 2010. годи-
ну. То ком зимског периода извршене су 
припре ме за ремонтну сезону. Плани-
рани су тер мини за ремонт од 0,4 –110 
kV објеката. Усаглашен је план ремон-
та 110 kV објеката са Електромрежом 
Србије још у децембру прошле године. 
Сви огранци су већ извршили ревизију 
објеката и опреме и припремили план ре-
монта са ВН, СН и НН мреже. Иначе, по 
Правилнику, 110 kV  објекти се ремонтују  
сваке године, СН сваке друге, а НН сваке 
четврте године.

Већи захвати на мрежи и објектима 
планирају се преко инвестиционог одр-
жавања. Редовно и инвестиционо одр-
жавање је испланирано, али треба напо-
менути да ће се  посебна пажња посветити 
СН објектима у Банату.

колико је средстава планирано за 
ремонте и да ли су она довољна за 
поуздано функционисање мреже?

– За ову годину првобитно  је планира-
но 800 милиона, али ова сума је смањена 
за 10% јер се морало прилагодити рас-

положивим средствима, тако да је сада 
та сума 720 милиона динара. За редовно 
одржавање, односно набавку опреме и 
извршење радова планирано је 470 ми-
лиона динара, а за инвестиционо 250 ми-
лиона динара. Ова средства су мања од 
укупно утрошених средстава у прошлој 
години, али квалитет радова тиме неће 
бити смањен. Сва ова средства биће 
утрошена за ремонт или замену опреме, 
за набавку опреме или за финансирање 
радне снаге. Ове године је формиран и 
такозвани виртуелни магацин и биће 
оптималније искоришћене постојеће за-
лихе у магацинима.

Пошто се сваке године ремонти ква-
литетно ураде, не очекују се проблеми са 
поузданошћу мреже. То показују и пода-
ци од ове зиме. Поред веома тешких вре-
менских услова било је релативно мало 
кварова и они су брзо елиминисани сва-
како захваљујући и добрим екипама мон-
тера, техничара и инжењера. 

на који сегмент мреже је, по 
вашем мишљењу, стављен акценат у 
овогодишњој ремонтној сезони?

– У овој години, као и раније, раде се ре-
монти на 110 kV објектима. Током неколи ко 
протеклих година било је неколико хава рија 
мерних трансформатора 110kV. У проте-
клој години, систематски су испитани мер-
ни транформатори 110 kV, па ће их у погону 
ове године бити набављена и замењена већа 
количина. Треба ипак истаћи да је, пратећи 
поузданост 20 kV објеката, евидентно да 
највећи утицај на смањење поузданости 
мреже, односно повећање коефицијената 
поузданости SAIDI и  SAIFI, има СН мре-
жа. После анализа ових показатеља поузда-
ности дошло се до закључка који елементи 
мреже су најкритичнији. На замену ових 
елемената биће уложен највећи део средста-
ва. Такође, статистички се прате испади 20 
kV мреже, односно рад прекидача. Кваро-
ви каблова 20 kV се такође прате годинама 
и евидентно је да се стара конструкција ка-
блова ЕХП није показала као поуздана и че-
сти су њихови пробоји.

Прошле године се покренула актив-
ност на уградњи земљоспојних прекида-

ча у објекте 110/20 kV, који елиминишу 
земљоспојеве у 20 kV мрежи и смањују 
број безнапонских пауза код купаца. Про-
шле године уграђено је 6 земљоспојних 
прекидача, а ове ће бити уграђен још 21 
комад. У току ове године кренуће се са 
систематском заменом 20 kV малоуљних 
прекидача у ТС 110/20 kV, који су нам 
правили доста хаварија. Набављено је 140 
комада вакуумских 20 kV прекидача и по-
кренута је набавка за још 140. Дуже вре-
ме се каблови 20 kV типа  ЕХП замењују 
квалитетнијим и поузданијим XHE кон-
струкцијом. Изолација 20 kV на ваздуш-
ним водовима са ПС 17,5 kV изолатори-
ма се показала као слаба тачка, тако да се 
континуално замењује са ЛСП 24 kV изо-
латорима.

Да ли су досадашње неповољне 
временске прилике утицале на почетак 
ремонтне сезоне?

– Званично, ремонтна сезона почиње 1. 
априла, али када је лепо време и  смањена 
потрошња електричне енергије, ремонтна 
сезона може да почне и раније. Ове годи-
не, због неповољних временских прили-
ка, у марту ће се моћи јако мало радити. 
Али и поред тога, ревизија се извршава, а 
ради се и термовизија објеката. 

С обзиром на планирано, да ли треба 
да страхујемо за следећу зиму?

– Никако, јер сви ми који учествујемо у 
ремонтима, учинићемо све да се ремонти 
обаве максимално квалитетно уз високи 
проценат извршења. Морају се искористи-
ти сви расположиви ресурси, елиминиса-
ти све слабе тачке у мрежи и мрежа мак-
симално припремити за експлоатацију. 
Пошто се ремонти обављају сваке године, 
уз додатно улагање у опрему и повећање 
дисциплине код одржавања, односно 
извршења ремонта у складу са нашим 
правилима, треба бити оптимиста. Про-
шла зима је показала да је мрежа и поред 
честих временских непогода, издржала 
ударе, а снабдевање купаца електричном 
енергијом је било добро.

Д. Б.

ПАВЕЛ ЗИМА, ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ "ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА" Д.О.О.

Почињу ремонти
званично, ремонтна сезона почиње 1. априла, али када је лепо време и  смањена 
потрошња електричне енергије, ремонтна сезона може да почне и раније
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ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА=

Докле „донкихотовско“ 
наплаћивање дугова?

ЕД СРЕМСКА МИТРОВИЦА: КУПЦИ МОРАЈУ ДА ПРИхВАТЕ ИСТИНУ ДА ЈЕ СТРУЈА РОБА

и са смањеним бројем запослених, уз огромне напоре и инвестирања,  успели да 
одрже губитке струје на нивоу из 2008 (12,6%), а наплату чак и повећали за два 
одсто!

12

ми јесмо најмањи огранак у 
Друштву (територија Сремске 
Митровице и Шида), са око 

44.000 купаца, у око 38 насеља и преко 
1.000 километара различитих мрежа и 
далековода и око 500 разних ТС средњег 
напона.

Али, сви смо прихватили правило: рад, 
одговорност и добра организованост. 
Зато, без хвалисања и послујемо добро 
- позитивно, са домаћинским односом, 
инвестирамо и добро одржавамо наше 
објекте и, мада нас је уместо некадашњих 
134 сада 111 и недостају нам инжењери, 
успевамо да смањимо на минимум при-
медбе купаца.

Овако прича наш саговорник, директор 
Огранка „Електродистрибуција Сремска 
Митровица“, Ђорђе Фаор и подсећа на 
недавне ледене дане. Зимус је, каже, било 
јако тешко, поготову у фрушкогорским 
селима, а - хладно, киша која се леди... 
Ипак смо успевали да и у најгорим дани-
ма наши купци не остану без струје. 

Сазнајемо да су овдашњи мајстори уз 
огроман напор и улагањем у смањење тех-
ничких губитака и у 2009. години успели 
да одрже ниво из 2008. (12,6%), што се у 

овим данима може сматрати успехом, а у 
односу на исти период, чак су и повећали 
наплату испоручене електричне енергије – 
за два одсто!

– У фирми мора да се цени само ква-
литетан, на време урађен посао, дисци-
плина и уређен систем, чак и чистоћа, 
односно да се зна где шта припада или се 
налази; добра организација, ефикасност 
и оданост фирми. Добро је да је то најзад 
продрло и код нас и што тако, систем-
ски, размишљају и, све више успевају да 
тако воде фиму - и пословодства Елек-
тропривреде Србије и Друштва. То је 
једини прави пут, да бисмо се одржали 
на врху!

Зато ме буквално боли душа што че-
сто изостаје шира друштвена подршка, 
посебно МУП-а и правосудних органа, 
када смо, често без њихове квалитетне, 
а нужне, подршке, принуђени да, готово 
„донкихотовски“ наплаћујемо од купаца  
испоручену робу (струју), дугове од нере-
довних платиша; иако се њена нелегална 

потрошња годинама не третира  као кри-
вично/прекршајни и дужнички однос. 

Истовремено, зна се (а све мање се 
поштује у пракси) да су нам та средства 
једини извор опстанка овог, за читаву 
нашу привреду, централног замајца и на-
ших нужних инвестиција; да то нису раз-
лози за претње или разлог за насртаје на 
наше раднике. Они би, најзад, требало да 
добију статус службеног лица, каже Ђорђе 
Фаор и наставља:  

– Крађа струје, некада и за 200-500 
хиљада динара и симболична казна од, 
рецимо, 5.000 динара, не би требало да је 
у интересу државе каквој тежимо, нити 
оних који редовно плаћају утрошено. 
Нисмо ми људи „каменог срца“, већ је до-
бра наплата једини пут опстанка привреде 
и коопераната Електровојводине/ЕПС-а. 
По мом мишљењу, мора се ићи оштро и са 
свим тим крађама, као да си украо драго-
ценост (јер струја је управо такав енергент 
и роба!).

М. Ч.
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Шалтер рекламација: референт Јованка Јејина има лепу реч за сваког купца

Директор Огранка Ђорђе Фаор
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Дипломирани електроинжењер еле-  
к  тротехнике за елек тро енер гет-
ске системе, Душко Виторо вић 

(41), запослен је у Огранку ЕД Сремска 
Митровица на пословима руководиoца 
Сектора за енергетику и инвестиције. За 
овaj разговор кандидовали су га његови 
радни резултати, однос према радним оба-
везама, познавање делатности...

– У овој области јако је важно прециз-
но планирање, а затим и реализовање 
донетог Плана инвестиција и инвести-
ционог одржавања, како градње тако и 
реконструкције електроенергетских обје-
ката. Тиме се повећава квалитет електрич-
не енергије и поузданост снабдевања купа-
ца. Све ово доводи и до смањења губитака у 
електродистрибутивној мрежи, што је један 
од стратешких циљева у функционисању 
Електродистрибуције. Стога је императив 
реализација планираног из Плана ин-
вестиција, што значи да се улаже тако да 
се ефекти могу брзо видети- каже Душко 
Виторовић. 

У разговору смо чули да се, тренутно, на 
спровођењу Акционог плана за смањење 
губитака ради на сређивању базе подата-
ка за купце, да се што боље сагледа стање 

на терену, у ЕЕО-а, како би се могли пред-
узимати конкретни кораци у смањењу гу-
битака. Иначе, губици електричне енергије 
у прошлој години, у Огранку ЕД Сремска 
Митровица су износили 12,63%, што је 
најмање у Електровојводини. Битан пода-
так је и да су губици овде 2004. године, из-
носили 15,3%, тако да се може запазити по-
зитивна тенденција њиховог смањења.

Када се говори о важним активностима 
овог Сектора, истичемо да је у периоду од 
2005. до 2009. године изграђено и рекон-
струисано око 70 километара 20kV дале-
ковода и мешовитих водова, око 30 кило-
метара нисконапонских водова, као и да је 
изграђено више од 40 дистрибутивних тра-
фостаница 20/0,4kV. Само у 2009. години, 
реализовано је преко 43 милиона динара 
у инвестиције и инвестиционо одржавање 
електроенергетских објеката. Овде је битно 
истаћи да је ниво инвестирања у 2009. годи-
ни задржан у односу на 2008. годину, што је 
значајно за протеклу, кризну, годину.

- У 2010. години, планирамо значајна 
инвестициона улагања у развој мреже у 
Сремској Митровици, Шиду, Јамени, Ер-
девику, Вишњићеву, Соту, Моловину, Ере-
му. Значајно је истаћи планиране радове у 

Старој Бингули, где се инвестиција вред-
на више од 20 милиона динара реализује 
заједничким средствима Управе – истиче 
Виторовић.

Од осталих послова истичемо изградњу 
нових прикључака која се одвија по плану. 
У прошлој години реализовано је око 350 
нових прикључака. Купци су задовољни и 
квалитетом, и роковима изградње.

Сектор за енергетику и инвестиције 
чине Служба за енергетику и Служба за 
инвестиције. Међуколегијални односи 
су добри, а основни циљ је да посао буде 
урађен квалитетно и на време. У Секто-
ру је укупно 8 запослених. Постоји добра 
сарадња са осталим секторима и служ-
бама у Огранку, посебно са Сектором за 
експлоатацију.

На крају, рецимо да наш саговорник, 
оставља утисак озбиљности и сигурности у 
послу који ради, а обавља важне и одговор-
не послове у електродистрибуцији. 

Иначе,  Душко станује у Сремској Ми-
тровици, живи са супругом и две ћерке 
Јеленом од 8,5 година и Милицом од 7 го-
дина. У потпуности је посвећен послу, по-
родици и пријатељима.

М. Ш.

ДУШКО ВИТОРОВИЋ, РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА za ЕНЕРГЕТИКУ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 

Добар план – успешан развој

ПРОФ
ИлИК

у области енергетике и инвестиција, најбитније је прецизно планирати а затим и 
реализовати план. – тиме се повећава квалитет електричне енергије и поузданост 
снабдевања купаца. и у 2010. години планирана значајна улагања у развој 
електроенергетске мреже

Душко Виторовић
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према Плану радних обилазака, 
пословодство Електровојводине 
је обишло све огранке. Да подсе-

тимо, сви огранци доставили су унапред 
теме за разговор. На основу тога за сва-
ки огранак су формирани тимови које је 
предводио директор Томислав Папић. 

У директном разговору са запосленима 
у огранцима, осим предвиђених тема, за-
послени су имали прилику да питају, дају 
своје примедбе и сугестије у вези са тема-
ма за које су заинтересовани. Овај дирек-
тни контакт са руководиоцима показао се 
као врло користан за обе стране. 

Питања за која су у Огранку Субо-
тица били заинтересовани била су ка-
дровска проблематика која се односи-
ла на пријем младих електромонтера, 
али и оспособљавање видео надзора и 
обезбеђења круга, контрола улаза и изла-
за запослених и возила у огранак ЕД Су-
ботица.

На састанку у Суботици је, као што 
је уобичајено, уводну реч дао директор 
Друштва Томислав Папић, који је го-
ворио о пословању Електровојводине, 
инвестицијама и одржавању, јавним на-
бавкама, потписаном Колективном угово-

ру, стручном усавршавању... али је пре све-
га истакао да је задовољан досадашњим 
радом у Огранку ЕД Суботица.

Након посете Огранку Електро ди стри-
буција Суботица пословодство је посетило 
и Електродистрибуција Сомбор. Питања 
за која су у овом Огранку били заинте-
ресовани односила су се на унапређење 
процеса и организације рада, недостатак 
одговарајућих кадрова, рекламације рачу-
на, непоуздано ме рење - бројила старије 

генерације, проблеме у ве  зи са набавком 
материјала за изградњу но вих прикључака, 
затим набавку електрич них бројила и мер-
них група, одржавање ра чунарске и теле-
комуникационе опреме...

И на том састанку је, уобичајено, уводну 
реч дао директор Друштва који је говорио 
о пословању Електровојводине, Плану 
инвестиција и инвестиционог одржавања, 
јавним набавкама, потписаном Колектив-
ном уговору са Синдикатом, спровођењу 
Акционог плана за смањење губитака. 

Директор је нагласио да приоритет у 
инвестирању у овој години има изградња 
и реконструкција СН мреже у Бана-
ту и смањење губитака, уз очекивање да 
ће губици ове године бити смањени за 
0,5%, при чему је рекао да очекује да ће и 
Електродистрибуција Сомбор дати пун 
допринос овој пословној обавези.

Пословодство Електровојводине је из-
разило потребу за осавремењавањем по-
словања преко увођења савремених алата, 
аутоматизацијом пословних система и ис-
такло потребу да се информацијама влада 
на савременији начин.

Након тога, уследио је обилазак, где је 
пословодство у непосредном разговору са 
запосленима имало прилику да се упозна 
на лицу места са функционисањем Огран-
ка ЕД Сомбор.

М. Ш.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА=

Отворено и непосредно 
ПОСЛОВОДСТВО ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ У СУБОТИЦИ И СОМБОРУ

обиласком еД суботица и еД сомбор завршен циклус радних посета пословодства 
електровојводине огранцима. – идући у сусрет ефикаснијем пословању првенствено 
разговарано о темама које су кандидовали огранци
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Завршетак радне посете: ЕД Сомбор

Домаћи и гостујући тим у ДЦ Суботица
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од 1. фебруара 2007. године по че-
ла је да се примењује нова Ме-
то дологија о критеријумима и 

начинима одређивања трошкова при-
кључка на систем за пренос и ди стри-
буцију електричне енергије. Oдељење за 
инвестиционо одржавање (популарно: 
Одељење прикључака), почело је са ра-
дом 1. јуна 2007. године, организовано у 
оквиру Службе за енергетику, Сектора 
за енергетику и инвестиције огранка ЕД 
„Нови Сад“, као оперативна јединица 
за прикључење на дистрибутивну мре-
жу нових купаца, у складу са новом 
Методологијом. Методологија тачно 
дефинише врсту прикључка, као и то 
шта су обавезе енергетског субјекта, а 
шта купца.

- Основно чиме се руководимо у овом 
послу јесте максимално поштовање куп-
ца и његовог напора уложеног у изграђени 
објекат, чиме ће бити задовољан и ку-
пац и Електродистрибуција. Стога се 
према странкама односимо коректно 
и професионално, на чему су нам они 
небројено пута захвалили – каже ру-
ководилац Одељења за инвестицио-
но одржавање Огранка ЕД „Нови Сад“ 
Богданка Миливојевић, дипломирани 
електроинжењер. 

Послове Одељења прикључака чине 
две групе: послови техничке припреме и 
послови техничке екипе, а најзначајнији 
су обрада налога за рад, контрола из-
вођења прикључака, планирање посло-
ва техничке екипе, контрола доспелих 
рачуна од подизвођача и њихова обра-
да, требовање материјала, манипулације 
за потребe подизвођача при изградњи 
прикључака, преглед и прикључење 
изграђеног прикључка, обрада до ку-
мен тације предвиђене за преглед и 
прикључење и др. Све ове многобројне и 
сложене послове ради само 9 извршила-
ца који чине Одељење. Сви запослени у 
Одељењу су веома искусни у свом послу, 
а то је за ову врсту делатности неопход-
но. Пре него што је Одељење формира-
но, сви су прошли све важније послове у 
електродистрибуцији, од оних у енерге-
тици и експлоатацији, до послова у трго-
вини и наплати електричне енергије. 

– У 2009. години, прикључено је око 
7.000 нових потрошача, а вредност по-
слова је око 300 милиона динара. За ову 
годину планирано је прикључење но-
вих потрошача на приближно истом ни-
воу. У последње време делокруг рада се 
проширио и на појединачно и системат-
ско измештање мерних места на регула-
циону линију појединих трафо-реона, 
пре свега ради смањења губитака у 

електродистрибутивној мрежи. Тренут-
но се ради на систематском измештању 
око 300 електричних бројила у нове ор-
мане мерних места у трафо - реону ТС 
„Ресторан“ у Беочину истиче Богданка 
Миливојевић. 

О утисцима у редовним радним оба-
везама, разговарали смо и са непосред-
ним извршиоцима овог посла: Бране-
том Дубравцем, Петром Радујковим, 
Слав ком Боровницом, Јанко Золта-
ном, Драга ном Панићем, Војиславом 
Видићем, Бог даном Крстићем. Ту је и 
Љубица Михелц-Филипчев, која све по-
датке у вези са изградњом прикључака 
компјутерски обрађује. Сви су се сло-
жили да се ови  послови не би на ваљан 
начин могли обавити без потребног ис-
куства и „уиграности“ тима. Истакли су, 
такође, добру сарадњу са другим служба-
ма унутар Огранка, али и са одабраним 
подизвођачима. Али оно што су наро-
чито подвукли јесте изузетна оператив-
на и радна координација и сарадња са 
непосредним руководиоцем Богданком 
Миливојевић.

Утисак је да ова бројчано мала екипа 
а, додали бисмо, и одабрана, све ово не 
би успела да уради без уиграног тимског 
рада и одличне колегијалне атмосфере 
која влада у тиму. 

М.Ш.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОГРАНКА ЕД „НОВИ САД“

Професионално са будућим 
купцима
у прошлој години прикључено око 7.000 нових купаца, а исти број се планира и за ову годину. 
– само у Беочину, у току ове године, изместиће се и 300 електричних бројила у нове ормане 
мерних места
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Контрола изведених прикључака

Тимски рад за бољи успех
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У ОГРАНКУ ЕД СОМБОР

ЕД НОВИ САД КРЕНУЛА У СУСРЕТ ПРОБЛЕМУ

Далековод „Оџаци – Лалић“

Споразумно са Крагујевачком 

крајем децембра прошле године, 
пуштен је у рад нови далековод 
20kV „Оџаци –Лалић“ у дужини 

од 6.266 метара. Изградњом овог 
далековода конзум насеља Лалић, у 
оџачкој општини, пребачен је на напа-
јање из ТС 110/20kV „Оџаци“, чиме 

се знатно смањују губици на средњем 
напонском нивоу и побољшавају 
напонске прилике овог краја.

У питању је надземни вод 20kV на-
понског нивоа, грађен као једноструки 
далековод са троугластим распоредом 
проводника. Уграђена су 34 армирано-

бетонска стуба и 20 челичнорешетка-
стих стубова. Далековод је градила еки-
па Изградње, која је у склопу Службе 
инвестиција ЕД Сомбор.

Вредност ове инвестиције је преко 9 
милиона динара.

М.Ш.

у име Електродистрибуције Адича-
нима се обратио директор ЕД Нови 
Сад Мирко Мајсторовић који је и 

предводио тим те Eлектродистрибуције. 
Он је јасно рекао да се са овим пробле мом 
треба суочити директно, а не посредно, 
што је до сада уносило додатне проблеме у 
комуникацију са ЕД Нови Сад и отежава ло 
ионако тешку ситуацију.

– Још важније од тога је што ЕД Нови 
Сад мора да поштује законе, са једне стране, 
али и да уложи све напоре да нађе решење 
да се омогући легална потрошња електрич-
не енергије у Адицама. Ми не можемо да 
решимо проблем нелегалне градње, али 
можемо да урадимо све на припремама 
да, чим се стекну услови, потрошња у том 
делу пређе из „сиве зоне“ у легалну – каже 
Мајсторовић.

На подручју будуће трафостанице 20/0.4 
kV „Крагујевачка“ налази се стотинак за-

почетих или већ изграђених породичних 
кућа. Више година ти грађани „кубуре“ са 
електричном енергијом: они су нелегално 
прикључени на електроенергетски систем, 
троше неовлашћено електричну енергију и 
излажу се кривичним пријавама од стране 
ЕД Нови Сад,  кажу у тој Дистрибуцији.

Због тога, кажу у ЕД Нови Сад, имају 
осим неовлашћене потрошње, и повећане 

губитке, као и судске спорове које воде са 
овим грађанима.

Анализирајући све настале пробле-
ме, руководство ЕД Нови Сад је позва-
ло житеље Адица на заједнички састанак 
у просторијама ЕД Нови Сад и понуди-
ло им да прихвате уговор о споразумном 
разрешењу неовлашћене потрошње, чиме 
по Закону о енергетици, ти грађани стичу 
право на издавање решења за прикључење 
својих домаћинстава на мрежу. 

Од укупно 69, само 4 позвана се нису 
одазвала.

-Грађанима је предочен тачан износ, који 
је њихова обавеза, уз обећање да ће у наред-
на три месеца сви они који ово прихвате 
бити легално прикључени на електроенер-
гетски систем – каже Драган Бабић, руко-
водилац Сектора инвестиција и изградње у 
ЕД Нови Сад.

А. Ј. Р.
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том инвестицијом побољшавају се напонске прилике овога краја и знатно се 
смањују губици на средњем напону

разлог састанка сa житељима новосадске крагујевачке улице заједничко суочавање 
са вишегодишњим проблемом у снабдевању електричном енергијом

„Крагујевачка“ у ЕД Нови Сад
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Отклањане последице невремена
У ОГРАНКУ ЕД ЗРЕЊАНИН

због лоших временских прилика планирани послови за протекли месец морали да 
буду мало померени
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како сазнајемо у Сектору за 
експлоатацију Огранка „ЕД Зре-
њанин“, у овом периоду су, што 

се брже могло, отклањане последице 
фебруарског невремена. Међутим, и 
послови планирани за фебруар, морали 
да мало касније стартују са реализацијом, 
управо због тих лоших временских при-
лика.

Подсетимо, невреме које је 6. фебруара 
задесило шире подручје, ледена киша и 
снег, проузроковали су велики број ква-
рова на средњенапонској мрежи. Ква-
рова на мрежи је било, практично, на 
подручју читавог конзума ЕД Зрењанин, 
а нарочито су била погођена подручја 
Перлеза и Титела, са околним местима, 
где је краткоспојна заштита избацивала 
35 kV изводе са ТС 110/35 kV „Зрењанин 
1“, тако да су две ТС 35/x kV остајале 
без напона. У току тог дана, дошло је 
и до квара на прекидачу и на релеју 
краткоспојне заштите, који су морали да 
буду замењени. 

Посебно велики проблем био је на да-
леководу (ДВ), који напаја Уздин и Путни-
ково, где су јак ветар и ледена киша, која 
се лепила по стубовима и проводницима, 
проузроковали ломљење и падање 12 бе-
тонских конзола и три 12-метарска сту-
ба, на огранку за Земљорадничку задругу 
„Једнота“. Иако су биле веома ниске тем-
пературе, а јак ветар немилосрдно дувао, 
ипак су ангажоване – све расположиве 
екипе.

По отклањању кварова на другим 
подручјима, екипе и механизација су 
преусмеравани као испомоћ за Уздин. 
Показала се од раније добра сарадња са 
локалним задругама, које су дале помоћ 
у механизацији – тракторима, јер се воз-

ила са хидрауличном платформом и ка-
миони нису могли кретати по том, тада 
веома лошем терену. Интервенцијом 
свих расположивих екипа, механизације 
и уз помоћ механизације из села и за-
друга, ДВ је - поправљен и 10 kV извод 
„Уздин“ је, у поноћ, пуштен под напон...

Иначе, како сазнајемо у Огранку, у 
склопу редовних активности, сада су 
актуелна интензивна искључења купаца 
свих категорија, због неизмирених дуго-
ва. Константно се изводе и активности 
на изради нових кућних прикључака. 

Многи од планираних послова, одвијају 
се када то дозвољавају временски услови. 
У оквиру радова везаних за инвестицио-
но одржавање, у току су радови на замени 
изолатора на 20 kV ДВ, који из ТС 110/20 
kV Бегејци напаја Банатско Карађорђево, 
Честерег и Торду. 

Од већих инвестиционих радова, по-
чела је изградња мешовитог вода и 
монтажно-бетонске трафо-станице у Ја-
ши Томићу, која ће служити за потребе 
новог граничног прелаза.

М. Ч.

ЕД Зрењанин: зависили од времена

КАДРОВСКЕ ПРОМЕНЕ z

Решењем о премештају запосленог, мр Ненад Станковић из ЕД Суботице именован је за 
саветника директора Друштва, с тим да ће паралелно са новим,  обављати и досадашње 
послове руководиоца Сектора за трговину електричном енергијом у ЕД Суботица. 

Истовремено, сходно прописима и овлашћењима, почев од 8. марта 2010. на основу Одлуке 
директора Друштва, Томислава Папића, за новог директора ЕД Зрењанин, именован је 
Слободан Стојков, дипл. ел. инж. (досадашњи извршни директор за технички систем). 
Претходно је, истом Одлуком, разрешен дужности досадашњи директор овог огранка, Јонел 
Панкаричан, дипл. ел. инжењер.

М.Ч.

ДУГОВАЊА ПРЕМАШИЛА МИЛИЈАРДУ! z

Како сазнајемо од руководиоца Сектора за трговину електричном енергијом Милана Шкипине, дипл. ел. инжењера, укупна дуговања 
купаца Огранка ЕД Зрењанин (28. фебруара 2010) су – „нешто изнад милијарду динара“. Од тога, домаћинства дугују око 60 одсто. Због тога 
су у фебруару предузете бројне мере: домаћинствима је издато  37.311 опомена, а издато је и 1.170 налога за обуставу испоруке струје. 
Пословним потрошачима је издато 3.855 опомена и 192 налога за обуставу испоруке електричне енергије. Поред тога, правној служби (на 
даље одговарајуће поступање по прописима) поднето је и 189 пријава.

М.Ч.

БРОЈ 443  март 2010
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МЛАДЕН ЧАВИЋ, МОНТЕР У НАДЗЕМНИМ ВОДОВИМА У ЕД НОВИ САД

Монтер и тачка!

младен Чавић је у Елек тро вој-
водини већ дванаест година, 
што добија на значају ако 

се томе дода податак да је Младен тек 
напунио тридесет година живота. У ЕВ је 
ушао одмах након средње школе, за време 
које је праксу одрадио у „110 екипи“ у 
Електровојводини. Када се, након за-
вршене школе, запослио жеља му је 
била да и остане у тој екипи али су га, по 
његовим речима „пребацили“ у надземне 
водове. И добро је да је тако. Очигледно 
задовољан одлуком пословодства да 
буде монтер у надземним водовима о 
свом раду каже:

– Има нас деветнаест у екипи, што 
младих, што искуснијих колега. Основ-
ни посао нам је одржавање нисконапон-
ске мреже, бандера, СКС мреже и сл. – 
каже Младен.

Наравно, ту је и низ других послова 
које обавља заједно са својом екипом. 
За колеге има само најбоље коментаре. 
Колегијалност и међусобни односи су за 
сваку похвалу, а сваки нови члан екипе 

се прима са разумевањем и подршком. 
Однедавно су у екипи четворица младих 
колега који се обучавају, па ће и они по-
стати део тима.

Још увек је неожењен, али како чујемо 
од искуснијих колега, „на прагу је“, па се 
очекује да ускоро више не буде момак.

Младен има и један необичан хоби. 
Прави столове и столице посебног сти-
ла. Комбинује метал и дрво, али о томе 
прича скромно, мада му то иде од руке. 
Уметнички је настројен, јер му је важнији 
изглед тих производа него њихова прак-
тична употреба.  

Пре пет година Младен се опробао и 
на пословима у Ирској. Шест месеци је 
узео неплаћено у ЕВ и преко једне домаће 
фирме обрео се у тој земљи, где је, нарав-
но, радио као монтер. На питање какве је 
утиске донео оданде каже: 

– Нешто су напреднији од нас и ства-
ри које сам тада приметио тамо, после 
пар година уведене су и код нас. Посебну 
пажњу посвећују заштити на раду, али 
у суштини нема неке велике разлике од 
рада овде.

Младен се, иако је имао понуде да ради 
у Ирској, одлучио за Електровојводину. 
Сада припада генерацији младих, али 
искусних кадрова наше фирме који ће 
још годинама бити њен главни ослонац.   

Д. Б.

М
л

а
Д

И
 У

 Е
В

у ев је ушао одмах након средње школе за време које је праксу одрадио у „110 екипи“ 
у електровојводини.- Жеља му је била да и остане у тој екипи али су га, по његовим 
речима, „пребацили“ у надземне водове

Младен Чавић

ВЕЛИКИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

Шанса за младе стручњаке

средином фебруара, у три дневна 
листа и у низу локалних новина,  
ЈП ЕПС и његова зависна при-

вре дна друштва расписали су конкурс 
за пријем укупно 158 приправника. 
У оквиру овог огласа исказане су и 
потребе „Електровојводине“ за младим 
приправницима, дипл. инжењерима елек-
тротехнике за рад у Суботици, Новом 
Саду, Руми и Панчеву. Рок достављања  
тражене документације је 8 дана од дана 
објављивања, препорученом по шиљком. 
Назив конкурса је: „Ви сте нам потребни“.

– Конкурс смо расписали заједнички, 

и ЈП ЕПС и привредна друштва, по ис-
тим стандардима. И све даље активности 
ћемо спроводити на јединствен начин. 
Томе ће претходити заједнички састанак 
свих лица која су у ПД одређена да спро-
веду тзв. регрутовање и селекцију кан-
дидата. Направићемо форму за вођење 
интервјуа са кандидатима, без нејасних, 
збуњујућих и сугестивних питања; 
одабраћемо само оне која ни на који на-
чин неће довести у питање валидност 
критеријума за избор. Сви приправни-
ци се примају у радни однос на одређено 
време, а најбољи од њих ће, у складу са 

политиком компаније, бити на крају и 
примљени у стални радни однос – каже 
Дубравка Митрић-Висковић, извршни 
директор за људске ресурсе у ЈП ЕПС. 

Обрасци пријаве и CV могу се пре-
узети са сајта www.eps.rs/novosti/ja-
vni poziviHR.htm. Како се истиче у за-
једничком огласу, моле се кандидати да  
пријаву са CV доставе на адресу при-
вредног друштва код којег се конкури-
ше (пријаве само на мејл адресу неће 
се разматрати), али и на мејл адресу 
ЕПС-а: ljudski.resursi@eps.rs.  

М. Ч.

на одређено време, широм србије, па тако и у „електровојводини“, биће примљено укупно 
158 приправника, а после годину дана, у стални радни однос, биће примљени најбољи
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ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ О НОВОПОТПИСАНОМ КОЛЕКТИВНОМ УГОВОРУ

Побољшана права запослених

Један од основних задатака Син-
ди ката је управо потписивање 
Ко лективног уговора (КУ) са 

по слодавцем. Крајем 2009. го ди не 
Си н дикалнa организација Елек тро-
вој водине, због кратког вре мен ског 
ро ка, потписала је Анекс КУ, који је 
тада важио - подсећа председник СО 
Електровојводине Владимир Плавшић.

Овим новим Уговором се регули-
шу основна права запослених, њихов 
материјални и социјални положај, усло-
ви рада и зарада. КУ ближе одређује 
обим и начин остваривања права и оба-
веза из радног односа, у складу са зако-
ном и другим прописима, поступак ко-
лективног преговарања и друга значајна 
питања којима се уређују односи запо-
сленог и послодавца (сајт: Синдикат и 
–  Документација/Управа/Кабинет/Пре-
тражи документацију). 

– КУ је обавезан за све стране које су 
непосредно учествовале у закључивању 
(председник СО и послодавац, Томис-
лав Папић, директор Друштва) и ми се 
искрено надамо да ће се овај документ 
доследно примењивати и у пракси.

Плавшић посебно истиче  да је, као и 
све друге СО у оквиру Синдиката рад-
ника ЕПС-а – и Синдикат ЕВ веома 
задовољан новопотписаним КУ који је 
у  многим сегментима побољшао пра-
ва радника, у односу на претходни. По-
себно истиче добру вољу и разумевање 
пословодства нашег ПД и генералног 
директора ЕПС-а – да се на захтев Син-
диката умногоме побољшају и остваре 
права свих запослених. Модел КУ који 
је послужио као основа за потписивање 
КУ свих ПД, резултат је преговора који 

су водили председник Синдиката ЕПС-а 
Милан Ђорђевић и генерални директор, 
Драгомир Марковић. На овом основ-
ном моделу КУ све СО су доградиле 
поједина питања са својим пословод-
ствима. Када смо кренули у прављење 
текста нашег новог КУ Одбор за приме-
ну и праћење КУ обишао је све огранке 
нашег ПД, разговарао са запосленима и 
руководиоцима и након тога дошли смо 
до, за све, задовољавајућег текста КУ.

Текст новог КУ се детаљније може 
про читати на поменутим сајтовима, 
а Плавшић указује на нека од по бо-
љшања. 

Рецимо, поново је путем КУ од посло-
водства обезбеђено да се од 0,1% сред-
става исплаћених на име зарада запо-
слених уплаћује у Фонд солидарности 
Синдиката ЕПС-а; зарада приправни-
ка утврђена је у висини 85% од основ-
не зараде за послове за које се приправ-
ник оспособљава. Или: при исплати 
јубиларних награда запосленима сма-
тра се укупан рад са евентуалним пре-
кидима у ПД; у случају смрти родитеља 
запослених, послодавац се обавезује да 
исплати солидарну помоћ – 50% про-
сечне зараде код послодавца исплаћене 
у месецу који претходи месецу у којем 
се врши исплата.

У случају рођења детета, једном од 
родитеља исплаћује се солидарна помоћ 
у висини просечне зараде у РС остварене 
у претходној години; у случају смрти за-
посленог послодавац преузима обавезу 
да стипендира децу преминулог за време 
док су на редовном школовању. Висина 
стипендије: основно – 50%, средње - 70% 
и више и високо - 80% просечне зараде 

исплаћене у РС за месец који претходи 
месецу исплате стипендије. У случају 
смрти запосленог који је једини храни-
лац породице, послодавац има обавезу 
да заснује радни однос са брачним дру-
гом или једним дететом преминулог. 
Теренски додатак се исплаћује у виси-
ни 3%, а исхрана за време проведено на 
службеном путу у земљи дневно – 5% 
просечне месечне зараде по запосленом 
у привреди РС. Ако током године дође 
до смањења броја запослених /трајно/, 
збир њихових коефицијената користиће 
се за корекцију коефицијената другим 
запосленима, како споразумно утврде 
послодавац и Синдикат.

Плавшић истиче и да  су у обавези да са 
пословодством, до краја јуна 2010. уреде 
методологију радних места; да је усагла-
шено да се приликом запошљавања но-
вих радника акценат стави на децу на-
ших запослених...

Такође, у овој години треба почети са 
радом везаним за Анекс КУ, којим ће се 
утврдити социјални критеријуми, који 
ће важити приликом утврђивања евен-
туалних вишкова запослених, као и ви-
сина отпремнине и друга права запосле-
них који су вишак. Плавшић наглашава 
да се ни једном запосленом не може от-
казати уговор о раду као технолошком 
вишку – до закључења овог Анекса Ко-
лективног уговора у Електровојводини. 

М. Ч.

веома смо задовољни новопотписаним ку, који је, уз добру вољу и разумевање 
пословодстава, донео многа побољшања, каже владимир плавшић, председник со
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Владимир Плавшић
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Бечки 8. март
НЕЖНИЈИ ДЕО КОЛЕКТИВА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ ПОСЕТИО АУСТРИЈСКУ ПРЕСТОНИЦУ
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аутобус је, уз мало закашњење 
стигао, а путовање је протекло 
без проблема. Стигли смо у 

Беч рано преподне, где нас је дочекао 
локални водич Франко, Истранин, који 
је пре тридесетак година постао Бечлија. 
Аутобусом смо прошли око старог језгра 
града, прешли Дунав, видели зграду УН, 
чувени точак на Пратеру и уверили се да 
је у Бечу Дунав заиста плав, јер су Бечлије 
направиле паралелни ток који се користи 
као купалиште, прочистили  његову воду и 
довели у  је класу питких вода.

Дан је увелико одмакао и свима је јако 
пријао позива водича Франка на кафу. 
Објаснио нам је да се у Бечу пије најбоља 
кафа и да је има у многим модалитети-

ма, са и без млека, еспресо, капућино, ме-
ланж... Кафу смо попили у необичном 
грађевинском комплексу, који се зове Хун-
дертвасер. То је зграда, чувеног архитекте 
Худертвасера,  необичних облика и живо-
писних боја, где је правило градње, да нема 
правила. Даље разгледање је обављено 
пешице. Прво смо посетили Хофбург – 
комплекс цаских палата у центру града, 
прошли кроз улицу Грабен стигли до гот-
ске катедрале Штефансдом, монументалне 
грађевине у којој има много уметничких 
предмета, али  је проповедаоница  искле-
сана од камена, са орнаментиком сличној 
чипки, најупечатљивије уметничко дело у 
катедрали. 

У хотел Пирамида, који се налази у 
јужном предграђу Беча, стигли смо касно 
поподне и имали таман толико времена да 
се пресвучемо и поново вратимо возом, у 
центар града на концерт. Нас неколицина 
присуствовала је концерту врхунских беч-
ких музичара у палати Кински. Извођена 
су дела  Моцарта и Штрауса. Оперски и ба-
летски уметници  су свакако допринели да 
се са концерта понесу изванредни утисци. 
Домаћини су у паузи служили шампањац. 
Лично, са овог концерта понела  сам 
најлепши утисак са целог путовања. 

Следећег јутра, група је пошла у разгле-
да ње Шенбруна, велелепне летње палате. 
Јутро је било хладно, а град под снегом. У 
обилску палате, видели смо резиденцијалне 
и приватне просторије Хабсбурговаца, 
украшене најскупоценијуим намештајем, 
сликама и резбаријама. Врт око палате, 
иако под снегом заиста је монументалан 
и леп призор. Са глоријете (видиковца) 

којом се завршава  врт, добро се види па-
норама Беча.

Разгледање града не би било потпу-
но да се нису пробали неки од бечких 
специјалитета. Неко се одлучио за бечку 
шницлу, неко за сахер торту, а пријала је и 
кафа.

Вече је било намењено за посету Грин-
цингу. Кафане се ту нижу, једна до друге и у 
свакој се служи младо вино хојригер.

Следећег дана напустили смо хотел и от-
ишли у огроман шопинг центар  СЦС који 
је у време када је направљен 2002. године, 
био највећи у Европи. Ту је свако могао да 
нађе нешто на чега ће потрошити новац, 
кога у таквом обиљу понуде роба, нико од 
нас није имао довољно.

Путовање је завршено 8. марта, у поноћ. 
Вратили смо се прозебли, али богатији за 

слике и утиске, који дуго остају у сећању.

Ирена Боршош - Мерковић
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Хундртвасерхаус

Испред Природњачког музеја у Хофбургу

Поглед са Глоријете у Шенбруну

у леденој ноћи, 5. марта 2010. године, у 23.00 сата код локомотиве на паркингу испред 
жељезничке станице у новом саду, мала група жена из „електровојводине“, чекала је 
аутобус из Београда којим ће путовати за Беч 



21=

У ГРАНСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ПЕНЗИОНЕРА ПОЧЕО НОВИ ИЗБОРНИ ЦИКЛУС

вишемесечна изборна активност у Гранској организацији окончана изборном 
скупштином која је одржана 26. фебруара 2010. године

Одржана изборна Скупштина

у огранцима Предузећа, у ди стри-
буцијама у којима делују по дру-
жнице Гранске организације иза-

бра ни су председници подружница, 
чла   нови Извршних одбора и пред-
ставници по дружнице у органе Гранске 
ор га ни зације. Тако ће, у наредне четири 
године, Подружницом Суботица, која 
окупља више од 180 чланова, руководити 
Ђуро Ивошевић, у Зрењанину, са више од 
150 чланова, Слободанка Тасић, у Панчеву, 
са око 80 чланова, Олга Милићевић, у 
Сомбору, која окупља око 90 чланова,  
Мирослав Шолајић, у Руми, са више од 90 
чланова, Борислав Арсенић и у Сремској 
Митровици, у којој је организовано око 40 
чланова, Павле Берисављевић. У Срем ској 
Митровици делује и подружница ТЕ-ТО 
са нешто више од 30 чланова, председник 
подружнице је Петар Бугарски. Но во-
садку подружницу представља пред-
седник Гранске организације, јер она 
броји више од 800 чланова.

На Изборној скупштини је изабран 
нов Извршни одбор у чијем чланству су 
први пут изабрани и чланови ван ново-
садске Подружнице. Скупштина је од-
лучила да у наредне четири године на 
челу Гранске организације и надаље буде 
Молнар Вилмош, досадашњи председ-
ник, а да Извршни одбор сачињавају још 
и: Илија Радишић, Даница Продић из 
Дистрибуције Нови Сад; Душан Остојић 
и Вера Рајтенбах из Управе; Босиљка 
Николић из ЕТ Ј.Бачка; Слободанка Тасић 
из ЕД Зрењанин, Ђуро Ивошевић из 
ЕД Суботица; Борислав Арсенић из ЕД 
Рума. У Извршном одбору су и чланови 
из предузећа која су некада била у саставу 
Електровојводине: Витомир Кра ва рушић 
из Панонских електрана ТЕ-ТО и Немања 
Панић из ЕМС.

Суштинске промене у Гранској ор га-
низацији настале су услед усклађивања 
са новим Законом о удружењима. На 
овај начин, подружнице нису више прав-
на лица, већ су све обједињене и Гран-
ска организација је сада једини прав-
ни субјекат пензионисаних радника 
Електровојводине. Тако су створени усло-
ви да сви пензионисани радници буду у 
равноправном положају када остварују 

своја права која им по Статуту припадају.
Извештај о раду и финансијски из ве-

штај за претходну годину Гранске ор-
ганизације, означили су континуитет у 
раду на битним питањима као што су: 
социјална и здравствена заштита пензио-
нера, туристичка путовања, набавка огре-
ва и животних намирница, кредитирање 
пензионера путем касе узајамне помоћи 
и друга питања која програмски покрива 
Гранска организација. 

Велико охрабрење пружио је директор 
Електровојводине Томислав Папић. Он 
је у свом обраћању Изборној скупштини 
одао признање пензионисаним радници-
ма за вредности које су, током свог рад-
ног века уградили у Електровојводину, 
која је и надаље водеће предузеће у 
ЕПС. Подржао је програм рада Гран-
ске организације и обећао да ће сва 
помоћ која је до сада усмеравана ка пен-
зионисаним радницима путем наше 
организације, трајати и надаље, као из-
раз  личног и колективног  моралног 
принципа Предузећа на чијем је челу. Го-
ворио је и о тешкоћама са којима се суо-
чава Електровојводина у овом времену и 
о проблемима који су предвидиви и они, 
који се могу јавити у  периоду будућих 
трансформација. Изборна скупштина је 

пружила пуну подршку напорима које 
улаже руководство Предузећа које је ова 
генерација створила и исказала неизмер-
ну захвалност за бригу и поштовање које 
пензионисани радници имају од њега 
лично и од његових сарадника. 

На Изборној скупштини, председник 
Вилмош Молнар се захвалио на указаном 
поверењу, на помоћи коју је имао пре свега 
од чланова Председништва којима је пре-
стао мандат и од свих  председника под-
ружница. Позвао је све на даљу сарадњу 
и указао на сигурност коју има Гранска 
организација од свог предузећа, али и од  
предузећа која су некада била у саставу 
Електровојводине.

Пензионисани радници, могу бити по-
носни на своје следбенике, јер  свако у 
домену својих компетенција исказују 
поштовање према њима и обезбеђују да 
осећај припадности свом Предузећу буде 
стваран и институционализован.

Такође, одлука Скупштине да Гран-
ска организација буде колективни члан 
Савеза пензионера Војводине изражава 
чврсту повезаност са широм друштвеном 
заједницом, каква је и природа делатности 
Предузећа чији су пензионисани радници 
чланови наше организације.

K. M.
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Гранскa организацијa у марту изабрала ново руководство
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Манастирска трафостаница
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКАТ ДЕО АМБИЈЕНТАЛНЕ ЦЕЛИНЕ

трафостаница постала део укупног архитектонског решења, које највише подсећа 
на манастир манасију
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Да електроенергетски објекти не 
морају нужно бити естетски 
недопадљиви, доказала је  оби-

тељ манастира Ковиљ, надомак Новог 

Сада. Од априла месеца 2009. године, 
када је пуштена у погон, њихова зи-
дана трафостаница 20/0,4 kV својим 
спољашњим изгледом изазива пажњу 
посетилаца, јер у потпуности прати стил 
градње читавог комплекса.

–  Кад су нам се 2005. године из мана-
стира Ковиљ обратили са потребом за 
новом трафостаницом, јавила нам се 
идеја о амбијенталном уклапању. Затече-
но стање је налагало уклањање постојеће 

стубне трафостанице, као и дела далеко-
вода 20 kV унутар комплекса, па се заиста 
отварао простор за изградњу и естетски 
лепог објекта. То смо и предложили ста-

решинама манастира, а они су наш пред-
лог лепо прихватили... – прича Слобо-
дан Којић, главни инжењер у Сектору за 
енергетику и инвестиције ЕД Нови Сад. 

Према Којићевим речима, део посла за 
који је била задужена Електровојводина 
урађен је веома професионално. За про-
јектовање електромонтажног дела био је 

задужен Ненад Торбица, за технолошко 
и грађевинско решење Ласло Рехак, док је 
техничку обраду извршила Јелена Павлис, 
сви троје из Сектора за пројектовање. 

Пошто Епархија Бачка има свог 
пројектанта– сами су се побринули за ар-
хитектонско решење, као и за изградњу, 
у сарадњи са Архитектонским студиом 
„Kuzmanov & partners“.

Пратећи стил читавог комплекса, 
пажљивим низањем црвених фасадних 
цигала, неимари су успели да постигну 
ефекат средњевековне градње. Тако је 
и трафостаница постала део постојећег 
архитектонског решења, које највише 
подсећа на манастир Манасију. Наиме, 
манастир Ковиљ је и зидан је по узору 
на Манасију, што је у неку руку необич-
но. У време када је вршена његова обнова 
(1707. године), цркве су по Бачкој грађене 
у барокном стилу, јер су тако захтевале 
аустроугарске власти. 

Према предању, овај манастир је осно-
вао свети Сава у 13. веку. Легенда каже да 
је он на том месту измирио две војске – 
српску, коју је предводио његов брат Сте-
фан Првовенчани и угарску, под вођством 
краљ Андрије II. На месту помирења по-
дигнута је црква, а ускоро су ту дошли и 
монаси из Жиче, успоставивши на тај на-
чин неку врсту метоха свог манастира. 

Данас је манастир Ковиљ познат по 
прихвату наркомана, којима монаси 
успешно помажу да се извуку из пакла 
дроге.

Љ.М.

Р
ЕП

О
Р

та
Ж

а

Манастир Ковиљ

Договор кућу гради

Овако је изгледало пре изградње нове ТС

Трафостаница као део амбијенталне средине
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Трајање кроз податке и менталитет  
у завршној фази налази се израда монографије о електрификацији сремске 
митровице.  - повод за овај посао била монографија електровојводине, издата 
јубиларне 2008. годинe

УСКОРО МОНОГРАФИЈА ЕД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

монографија Електровојводине 
је била резултат колективног 
рада, у то време носилаца од-

говорних функција Друштва, ру ко во-
ди лаца сектора и појединаца који су 
имали велико искуство у сређивању, 
пре свега, техничких података. Мо-
нографија ЕВ је добро припремљена, а у 
међувремену је преведена и на енглески. 
О сремскомитровачкој монографији раз-
говарали смо са једним од коаутора, мр 
Синишом Корицом.

– По угледу на монографију ЕВ покре-
нута је иницијатива из ЕД Сремска Ми-
тровица да се нешто слично уради и по 
огранцима. Идеја је била да се на једном 
месту обједини прича о увођењу електри-
ке у поједине делове Војводине. За сада 
има фрагмената о овој теми, међутим, 
нема их на једном месту. Био би то кори-
стан запис запосленима, техничким ка-
дровима, струци, али и поклон граду, о 
томе како је електрика крчила свој пут до 
домова његових становника. 

Знамо шта значи израда моно гра
фије. ви сте и емотивно везани за 
Сремску Митровицу. Посао вам је 
олакшан јер познајете добро тамошње 
прилике...

– Да, посао у Митровици нам је 
олакшан јер смо имали покривен пе-
риод од 1954. па до данас са три ди-
ректора: Богдан Ракић, Момчило 
Станојевић и Ђорђе Фаор. Посебно 
велики допринос у разјашњавању пе-
риода од 1913. када је у Митровици 
подигнута прва централа, па до Дру-
гог светског рата, дао је Богдан Ракић. 
На другој страни, Ђорђе Фаор је оба-
вио „пешадијски“ део посла, „копање“ 
по таванима и архивима, како би из-
вукао на светло дана драгоцене пода-
тке о расту дистрибуције у Сремској 
Митровици.   

Монографија, као што је и оче
кивано, неће бити збирка само „сувих 
инжењерских података и табела“. она 
ће, вероватно, сликати и време кроз 

које је прошла еД, али и сремачки дух 
и менталитет. 

– Дијаграм раста, инжењерски пре-
цизно одсликава етапе нашег развоја: 
буру од после Другог светског рата, па 
до осамдесетих, затим приметан “замор 
материјала”, читај: посртање друштва 
осамдесетих. Деведесетих следи тотална 
стагнација, па и урушавање, да би после 
2000. дошла поново нека боља времена за 
електропривреду, па и за друштво. У том 
корачању било је и смешних сцена, као 
онда када су мештани чули да ће се уве-
сти прва сијалица у кафани и да ће сијати 
без гаса и петролеја, без помоћи човека, 
па су са собом понели нагарављено стак-
ло. Неко им је рекао да сијалице сијају 
као Сунце. Или, она прича када је дошло 
до прекида у напајању Лаћарка. Месец 
новембар, хладно, кишовито, блатњаво. 
Квар на каблу 10 kV, на ком „виси“ цео 
Лаћарак. Подземни кабел на дубини од 
два метра, раскопан читав канал, што 
би Сремци рекли „направљена права 
каљуга“. Унутра пословођа Паја Вац са 
својим монтерима улаже надчовечанске 

напоре да квар поправи. У том тренут-
ку наиђе једна бака и пита: “Децо моја, 
што то радите по овом времену, што се 
толико патите? Зар то нисте могли ради-
ти по лепшем времену?“ Пословођа Вац 
више од муке, а да не увреди баку, каже: 
„Знате бако, када је топло, ми се много 
знојимо...“

Монографије представљају доку
мент о трајању. има, сасвим сигурно, 
и разлога да се појаве и монографије 
осталих огранака електровојводине. 
када?

– Била би ми жеља да, док не одем 
у пензију, а то није далеко, испишемо 
монографије свих седам делова. Да иза ове 
генерације остане нешто забележено, ре-
гистровано, као што су бројне генерације 
укидале једну трансформацију више, 
градиле трафостанице, далеководе, ево 
и ова наша би се одужила, између оста-
лог, и  писменим трагом о великој бор-
би на изградњи и увођењу електрике у 
Војводину. 

А. Ј. Р.

„Муњара“: прва електрична централа из 1913. године
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Богатија сарадња са СПЦ

Књига за целу породицу

ДЕЛЕГАЦИЈА ЕПС-А КОД ПАТРИЈАРхА ИРИНЕЈА

ОБЈАВЉЕНО ТРЕЋЕ ИЗДАЊЕ КЊИГЕ „100 НАЈЗНАМЕНИТИЈИх СРБА“
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током посете патријарх је истакао 
да је у сарадњи СПЦ и ЕПС-а 
досад много учињено, а поменуто 

је и неколико конкретних пројеката 
који се односе на Српску православну 
цркву. Између осталог, било је речи о 
потребама СПЦ, њеним појединачним 
објектима, које је и до сада помагала 
Електропривреда Србије и њена за-
висна друштва, као и о сарадњи у 
предстојећим пројектима обележавања 
800 година манастира Жича и 1700 
година Миланског едикта.

Током ове посете вођен је срда-
чан и отворен разговор, а патријарх је 
постављао многобројна питања о акту-
елним пројектима и намерама ЕПС-а. 
Представницима ЕПС-а уручено је и 
треће, управо одштампано издање књиге 
„Милански едикт“, са посветом Његове 
светости, саопштено је између осталог у 
електронском гласилу ЕПС-а Е-инфо.

У делегацији Електропривреде Србије 
били су  др Аца Марковић, председ-
ник Управног одбора ЈП ЕПС-а,  Зоран 
Манасијевић, помоћник генералног ди-
ректора ЈП ЕПС за технички систем,  
Бошко Буха, директор Дирекције ЕПС-а 
за производњу енергије, Животије 
Јовановић, директор Дирекције ЕПС-а 

за дистрибуцију електричне енергије, 
Љубо Маћић, председник Агенција 
за енергетику Републике Србијe. У 
делегацији Електропривреде Србије 
био је и директор Електровојоводине 
Томислав Папић као и директори оста-
лих привредних друштава ЕПС-а.

М. Ш.

пре осам година, објављено је 
друго издање капиталне књиге 
„100 најзнаменитијих Срба“, у 

чијем су настајању учествовали наши 
најеминентнији стручњаци. То издање 
је, међутим, врло брзо распродато, па 
је недавно из штампе изашло и треће 
издање ове драгоцене књиге, у издању 

ИП „Наша прича плус“ и „Принцип“ из 
Београда.

У савршеној техничкој изведби, пред 
читаоцем се нижу биографије оних 
људи који су својим деловањем обеле-
жили нашу општу, политичку, научну 
и културну историју, од средњег века до 
данас. Свака биографија има свог ау-
тора, који именом и угледом гарантује 
веродостојност података. Већ сам редак-
циони одбор, сачињен од академика и 
универзитетских професора, довољно 
говори о значају ове књиге. Стога се може 
рећи да је то права ризница проверених 
и научно беспрекорно избрушених пода-
така о нашим владарима и династијама, о 
важним политичарима, значајним цркве-
ним поглаварима, научницима, компози-
торима, књижевницима...

Редакциони одбор није имао ни мало 
лак задатак да кроз читаву историју из-
абере тако стриктно ограничен број 
знаменитих људи, и како сами кажу у 
Уводној речи, можда су се о некога и 
огрешили. Но, свакако су успели да кроз 
време провуку све оне који су утицали на 
збивања код нас. Уводни текст такође има 
изузетну вредност, јер је садржи сажету 
историју нашег поднебља. 

Због тачности података, али и због од-
личне ликовне опремљености квали-
тетним портретима, ову књигу пре по ру-
чујемо за кућну библиотеку свима који 
имају школску децу, али и онима који 
своје опште образовање употпуњују из 
проверених извора, које је одобрила 
стро га стручна јавност.

Љ.М.
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Његова светост патријарх српски иринеј примио у патријаршији делегацију 
електропривреде србије у којој је био и директор електровојводине томислав папић

због квалитета и тачности података, али и због одличне ликовне опремљености, 
књигу препоручујемо за кућну библиотеку свима који имају школску децу

Висока делегација ЕПС-а: директор Папић код Патријарха


