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именица: Крађа - незаконито, противправно и потајно 
узимање и присвајање нечега туђег (Речник српског 
језика, Матица Српска, 2007, стр. 581). Глагол: Красти 

- узимати крадом, кришом и без дозволе нешто туђе (исти 
извор, стр. 583). Красти је изгледа и „неправилан глагол“ у 
српском језику јер се не користи у првом лицу једнине и мно-
жине. Нико никада не каже крадем или крадемо, јер нико не 
краде... увек други краду (извор: савремени српски улични 
речник).

Према недавно објављеним подацима ЕПС-а око 4% ипак се 
краде, тачније толико се количински украде струје у Србији. 
Оно, може бити да нешто мањи број краде ту количину, јер 
троше више од просечног купца, али дође му на исто. Резул-
тат: ЕПС је на губитку преко 60 милиона евра због крађа у 
2009. години. Акција: У августу прошле године почели смо да 
спроводимо Акциони план за реализацију Програма мера за 
смањење губитака електричне енергије. До краја јануара ове 
године тенденција раста губитака није заустављена. Напро-
тив, губици на годишњем нивоу су порасли. 

Постављају се питања, нуде се некакви одговори, а про-
блем остаје исти. Без намере да проналазимо револуционар-
но решење ког се нико није сетио до сада, потпуно свесни 
да се до решења ни не може доћи одмах и сада, осврнућемо 
се на неке појединости које су очигледне свима нама али их 
можда недовољно истичемо: Краду појединци. Они имају 
своје име и презиме. Акционим планом ми идентификујемо 
те појединце и њихова имена. Закони и, што је још важније, 
њихово спровођење за сада нису дали адекватну подршку 
нашој акцији  спречавања крађе. Благе казне не делују ни на 
кажњене, а камоли на потенцијалне или оне које ми још нис-
мо идентификовали. 

Што је најгоре, лопови се сакривају иза флоскула и лажи 
да смо сви лопови. Неки заиста злуради избацују бесмисли-
це типа „такви смо ми као народ“. Није тачно. Подаци јасно 
говоре да између 2 и 4% корисника електричне енергије кра-
де. Сви остали то не чине. Постоје други проблеми неуред-
ног плаћања, али то је друга тема. Огромна већина редов-
но плаћа. Да бисмо испоштовали своје купце који редовно 
измирују своје обавезе за утрошену електричну енергију мо-
рамо стати на пут онима који краду. Онај ко је крао и то је 
недвосмислено утврђено, не треба нам као купац. То је прак-
са у напредним електропривредама. Тржиште се отвара. Го-
вори се о потреби реструктурирања, повећања своје кон-
курентности, унапређењу односа са купцима. Унапредимо 
однос. Искључимо оне који краду без могућности поновног 
укључења. Коме треба за купца онај који краде? Зашто смо 
обавезни да продајемо онима који нас краду? Надамо се да 
се сви слажу да њих не треба штитити. Они су лопови. Име-
ница: Лопов - онај који краде, крадљивац, лупеж, отимач, 
пљачкаш; преварант (исти извор, стр 654). 

Д. Б.

Крађа је крађа
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Изазови и могућности
НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДО 2015. И ПОСЛЕ 

у одржавање текуће производње, унапређење животне средине, инвестирање 
у нове капацитете за повећање производње, уз поприлично посла и за домаћу 
индустрију, епс планира да уложи више од 9 милијарди евра, од чега 3,4 милијарде 
из сопствених средстава
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значајан корак у отварању тржишта 
електричне енергије/укључивање у 
тржиште великих независних про-

извођача струје са седиштем у земљи; 
добро партнерство на свим пројектима 
- доноси, осим финансијске подршке - 
и трансфер знања, нових технологија и 
подизање опште пословне ефикасности 
целог ЈП ЕПС.

Ово је у закључном делу свог излагања 
о најзначајнијим инвестиционим про јек-
тима планираним у ЕПС-у  до 2015. го-
дине и касније, између осталог истакао 
Душан Живковић, директор Сектора за 
инвестиције у Дирекцији за стратегију 
и инвестиције ЈП ЕПС-а говорећи на 
посећеном скупу - презентација студија 
из области енергетике, у великој сали 
Скупштине АП Војводине у Новом Саду.

– Планирани инвестициони пројекти 
доприносе очувању интегритета ЕПС-а 
и воде ка утицајној позицији на будућем 
регионалном тржишту, као и могућности  
заједничког наступа у изградњи нових 
капацитета у региону. Такође, ова ула-
гања доприносе значајном скраћењу ро-
кова завршетка стратешких пројеката, 
имајући у виду веома сужене могућности 
великих произвођача електроенергет-
ске опреме у условима интензивног ин-
вестиционог циклуса у свету. Стварају 

се и претпоставке за наставак процеса 
реструктурирања и повећања вредности 
компаније.

Живковић је, између осталог истакао 
да су основни циљеви будуће пословне 
политике ЕПС-а: поуздано снабдевање 
купаца електричном енергијом по еко-
номски и еколошки најприхватљивијим 
условима, очување интегритета ЕПС-а 
и постепена власничка трансформација 
кроз стратешко партнерство и изградњу 
нових производних капацитета, затим 
економско-финансијско, техничко-тех-
но лошко, организационо и управљачко 
реструктурирање. Такође, и  унапређење 
мера заштите животне средине у скла-
ду са националном и регулативом ЕУ и 
укључивање у регионално тржиште елек-
тричне енергије и успостављање утицајне 
позиције у региону.

Живковић је нагласио да су основни 
разлози за покретање интензивног ин-
вестиционог циклуса: задовољење рас-
та потрошње електричне енергије, већа 
ефикасност и повећање конкурентности, 
замена старих, неефикасних постројења 
која су исцрпла радни век, задовољење 
еколошких стандарда и атрактивност 
енергетског сектора за инвестирање уз 
минималне ризике.

У том смислу он је говорио о постепе-
ном изласку из упoтребе старих и уласку 
нових капацитета (до 2024. године тре-
бало би да изађу стари капацитети укуп-

не снаге 928 MW, а до 2019. године да уђу 
нови – укупне снаге 2.580 MW). Тако би 
до 2011. ушло 380 MW „Нови Сад Б“, па 
потом ТЕ „Колубара Б“ (2014 – 700 MW),  
ХЕ „Горња Дрина“ (300 MW), ТЕНТ Б3 
(700 MW), ТЕ „Колубара“ А6 (200 MW) 
и ТЕ „Костолац“ Б3  (300 MW). У Новом 
Саду је поредвиђена и реконструкција/
изградња новог блока у ТЕ-ТО „Нови 
„Сад“ (до 450 MW на гас, комбинова-
на производња топлотне и електричне 
енергије у комбинованом гасно-парном 
циклусу). После већ објављеног тендера 
током ове године очекују се понуде и из-
бор извођача пројекта. 

За инвестиционе пројекте планира 
се укупно више од 6,5 милијарди евра. 
За одржавање текуће производње и 
унапређење животне средине предвиђено 
је улагање више од 4 милијарди евра, а за 
повећање производње (нови капацитети) 
– скоро 5 милијарди евра.

Према Живковићевим речима, изво-
ри финансирања за ових (укупно пре-
ко 9 милијарди евра) су средства ЕПС-а 
(3,4 милијарде), а остало средства кре-
дита и очекиваних (иностраних) креди-
та, кроз стратешко партнерство итд. У 
свим овим пословима ЕПС ће, наравно, 
бити значајан послодавац многобројним 
домаћим фирмама. После 2015. године, 
према садашњим виђењима, инвестираће 
се укупно више од 3 милијарде евра.

М. Ч.

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЕПС-А z
Влада Републике Србије је на седници одржаној 11. марта ове године  дала сагласност 
на иновирани Програм пословања ЈП ЕПС-а, као и на програме његових зависних 
привредних друштава за ову годину, тако да су сада програми пословања постали 
пуноважни. Претходно је Управни одбор ЕПС-а усвојио прву верзију ових програма још 
крајем прошле године. У иновираном Програму  пословања ЕПС-a је, између осталог, 
предвиђена укупна производња од 30.504 GWh, што је у односу на прошлу годину мање за 
два одсто. Истовремено, планиран је и за осам одсто мањи увоз струје, али и осетно мањи 
губици у мрежи ЕД, као и повећање степена наплате. Маса зарада утврђена је на нивоу 
прошлогодишњег Програма пословања, пре примене Закона о привременом смањењу 
зарада, а планирано је и  смањење броја запослених за један одсто.

Душан Живковић    
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у Србији је прошле године украдено 
електричне енергије у вредности 
од 61 милион евра, односно 1,26 

ми лијарди киловатчасова, саопштено је 
недавно из ЕПС-а. То је, како је процењено, 
око 4% испоручене електричне енергије. 
Да је ово проблем о ком сви размишљају и 
који је подигнут на највиши ниво говори 
општепозната чињеница да је од августа 
прошле године на снази Акциони план 
за смањење губитака. Како се краде? 
Самовласним прикључењем на мре жу, 
коришћењем електричне енергије пре ко 
немереног вода, онемогућавањем ис прав-
ног мерења... 

Покренута је и медијска кампања. Прва у 
низу јавних презентација одржана је у Бе-
ограду. Уследила је конференција за нови-
наре у Нишу... О крађама се говорило и у 
Привредној комори Србије.

Ево шта о крађама укратко каже дирек-
тор Електровојводине Томислав Папић:

– Крађа електричне енергије или неза-
конито коришћење електричне енергије 
је велики проблем који прати Електро-
привреду Србије, а самим тим он прати 
и Електровојводину. Боримо се: Акци-
они план је сад већ зашао у поодмаклу 
фазу. Крађе електричне енергије има и у 
Војводини. 

Код нас се годишње украде близу 400 ми-
лиона киловатчасова електричне енергије. 
Ако то помножимо са данашњом дистри-
бутивном ценом електричне енергије, то је 
отприлике као да се сваке године украде де-
сет трафостаница каква је Римски шанче-
ви, коју смо недавно пустили у погон. То је 
велики проблем који се мора решити, каже 
директор Папић и додаје да Електропривре-
да, наравно, то не може сама. Неопходна је, 
каже он, помоћ Министрства унутрашњих 
послова и судства. Најважније, а дефи-
нисано је и у законској регулативи, јесте 
да је крађа електричне енергије кривично 
дело, где је Законом предвиђена казна од 
једне до три године. Док се ригорозно не 
буду кажњавали они који краду електрич-
ну енергију, јер је то роба, каже Папић, с 
овим проблемом нећемо моћи да изађемо 
на крај.

– Свакодневно је на терену 27 монтерских 
парова који раде контролу мерних места. 
ЕД Нови Сад је за прва три месеца ове годи-
не открила 266 „случајева“ крађе електрич-
не енергије. Обрачунато је око 1.6 милиона 
киловатчасова или близу 10.8 милиона ди-
нара - каже директор Електродистрибуције 
Нови Сад Мирко Мајсторовић. Он каже 
да је у току јануара поднето 30 кривичних 
пријава због неовлашћене потрошње са од-
штетним захтевом у укупном износу већем 
од 2.9 милиона динара. У фебруару су под-
нете 63 кривичне пријаве са одштетним 
захтевом у износу од близу 5 милиона ди-
нара, док је у марту поднето 48 кривичних 
пријава са одштетним захтевом у износи од 
скоро 7.5 милиона динара. 

Акциони план и крађа електричне енер-
гије је тема о којој се у Електровојводини 
разговара на свим нивоима. У Елек тро вој-
водини већ пола године званично делује 
тим који брине о спровођењу Акционог 
плана, а који чине представници Упра-
ве и свих огранака и тај тим је у сталном 

заседању. Једном месечно се званично 
окупљају како би направили пресек стања. 
Резултати спровођења Акционог плана 
су на дневном реду и сваког састанка Из-
вршног одбора директора ЕВ који детаљно 
анализира податке које прикупља тим за-
дужен за спровођење Плана. Оно на шта 
пословодство Електровојводине стално 
указује јесте да је потребно појачати све ак-
тивности на спровођењу Акционог плана, 
уз захтев да се сви који су у том послу мак-
симално ангажују, како би се подигао про-
ценат извршења.

Из ЕПС-а саопштавају да је крађа елек-
тричне енергије један од највећих пробле-
ма који највише утиче на раст губитака. 
Производња и промет разних уређаја за 
крађу електричне енергије има одлике пра-
вог криминала, и најпосле, тај криминал 
има знатне штетне последице по електро-
привреду, али и друштво у целини и заиста 
заслужује пажњу надлежних органа, кажу 
у ЕПС-у.

А. Ј. Р.

„НА ТАПЕТу“ ПРОБЛЕм НЕОВЛАшћЕНЕ ПОТРОшњЕ ЕЛЕкТРИЧНЕ ЕНЕРгИЈЕ 

Сузбијати крађе струје

аКТУЕЛНО

недавно је електропривреда србије саопштила да се у компанији бележе губици од 
61 милион евра по основу крађа електричне енергије. – Да би се томе „стало на крај“ 
потребна помоћ и подршка државних органа и шире јавности

Овако са неовлашћеном потрошњом
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Циљ је очувати интегрисану 
компанију

САСТАНАк ПОСЛОВОДСТВА ЈП ЕПС-А И ДИРЕкТОРА ПРИВРЕДНИх ДРушТАВА   ЕПС-А

Да би се успело у тржишном окружењу епс мора да постане врло конкурентан, јер 
само тако може да очува тзв. српско тржиште електричне енергије, истакао Драгомир 
марковић

Дефинисање Прве фазе реали-
зације Програма реструктуриса-
ња Електропри вреде Србије је 

заокружено, мада је остало још питања 
на која ће се одговори тражити у току 
процеса који предстоје. На састанку 
пословодства ЈП ЕПС-а и директора 
зависних привредних друштава ЕПС-а 
који је одржан 1. априла у Београду, речено 
је да ће рокови за примену предвиђених 
мера и циљева реорганизације бити 
делом продужени, али да се од основне 
концепције неће одустајати, јер је то 
једини пут за очување интегрисане 
компаније. С обзиром на законску 
оба везу да се до краја године ЈП ЕПС 
трансформише у акционарско друштво, 
прве организационе промене уследиће 
на нивоу управљања јединственом 
компанијом, а потом ће кренути 
установљавање нових организационих 
облика на корпоративном нивоу и 
обједињавање најважнијих пословних 
функција. Истовремено, припремаће 
се друга фаза реструктурисања, то јест 
дефинисање пословних процеса од ко  јих 
у приличној мери зависи и организаци-
она поставка будућег, профитабил ног  
ЕПС-а.

будући еПС-ови такмаци
Драгомир Марковић, генерални дирек-

тор ЈП ЕПС-а навео је основне мотиве за 
реструктурисање ЕПС-а истакавши да  
сви они произлазе из једног циља: очува-
ња интегрисане компаније. Очувањем  
интегрисане компаније ЕПС ће моћи,  
како је казао, да савладава тешкоће с 
којима се суочава и да креира сопстве-
ни развој. У том контексту, Марковић је 
поменуо актуелне финансијске тешкоће 
ЕПС-а, почев од оних у обезбеђењу лик-
видности па до недостатка средстава за 
развој и инвестиције. Рекао је, такође, да 
је ЕПС суочен са бројним променама ре-
гулативе, али и са променама у електро-
енергетском окружењу где ће врло брзо 

снажније наступити отворено тржиш-
те електричне енергије на коме ЕПС, 
увећавајући своју конкурентност, треба 
да очува свој удео. 

– Да бисмо радили у таквом, тржишном, 
окружењу, наша компанија мора да поста не 
врло конкурентна и да на тај начин очу ва 
тзв. српско тржиште електричне енергије - 
истакао је Марковић и казао да конкурен-
ти ЕПС-а на простору југоисточне Европе 
нису електропривредне компаније земаља 
у окружењу, већ RWE, ENEL и ČEZ, који су 
овде већ присутни.   

– То су наши будући такмаци, и то је 
веома тешка конкуренција не само због 
њихових имена у свету најефикаснијих 
компанија, него и стога што је то 
конкуренција која је способна да на овом 
тржишту наступи са знатно нижим це-
нама, јер располаже веома широким 
портфолијом производне делатности, 
пре свега - рекао је Марковић.  

Говорећи о предностима које регио-
нално тржиште доноси ЕПС-у, гене-
рални директор је казао да то тржиште 
„представља релаксацију у погледу оба-
везе ЕПС-а да задовољи потребе укупне 
потрошње електричне енергије у Србији, 
али и да може да сели укупну производну 
структуру ЕПС-а ка јефтинијем просеку, 
што такође може да резултира повећањем 
наше конкурентности“.

– У почетном периоду, условно узе-
то, можемо очекивати да ће регионално 
тржиште моћи да допринесе повећању 
цене ЕПС-а на садашњем делу његовог 
тржишта – истакао је Марковић.

транСПарентноСт, Пре Свега
Генерални директор је говорио и о по-

четним корацима у процесу ре струк-
турисања, почев од примене ефективног 
алата у управљању и менаџменту у целој 
компанији, преко мера за побољшање 
ликвидности, стварања једноставније 
и ефективније организационе струк-
туре, примене најсавременијих систе-

ма ин формационих технологија за ад-
ми нистрацију и управљање, дизајна и 
концепта система управљања пер фор-
мансама широм компаније, до транс-
формисања компаније у акционарско 
друштво и дефинисања краткорочних, 
средњорочних и дугорочних плано-
ва, укључујући и доношење стратегије 
развоја Електропривреде Ср бије. 

– Од битног је значаја да и менаџмент и 
сви запослени буду подстакнути да при-
мењују и развијају најбоље могуће пер-
формансе пословања. У активности на 
реализацији Програма реструктурисања, 
који је заснован на методи најбоље прак-
се најбољих светских компанија, та мето-
да важиће за све делове ЕПС-а, то јест за 
сва његова привредна друштва - истакао 
је Марковић.

Према његовим речима, предвиђени 
системи менаџмента одабрани су да би 
се створила успешна компанија, систе-
ми управљања процесима да би се по-
стизали ефикаснији резултати, а системи 
финансијског менаџмента да би се дошло 
до профитабилности целе компаније. За 
предвиђену организациону структуру, 
генерални директор је рекао да је то једно 
од најважнијих питања реструктурисања 
и да њоме треба да се испуни неколико 
захтева.

На првом месту, треба да обезбеди 
управљивост, што значи, како је казао, да 
организација треба да подржава транс-
парентност свих активности, да одређује 
делокруг директне контроле и број ди-
ректно одговорних генералном дирек-
тору. Тако је предвиђено да ће, уместо 
садашњих двадесетак, убудуће бити де-
сет менаџера директно одговорних гене-
ралном директору.

Нова организациона структура треба 
да обезбеди и одговарајућу ефикасност, 
која се постиже коришћењем синергије у 
организацији и елиминисањем свих виш-
кова у организационој структури. Према 
Марковићу, ефикасност мора да подржа-
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ва ланац вредности у компанији, који 
почиње производњом угља и електричне 
енергије. Ради тога, мора, између осталог, 
да се обезбеди стандардизација у оквиру 
целе компаније и да се дистрибутивна и 
снабдевачка функција раздвоје без додат-
них трошкова, при чему ће се финално 
дефинисање свих ових процеса обавити 
у другој фази реструктурисања. 

– Предложене организационе шеме 
подржавају основне функције компаније, 
а све промене које следе захтевају да 
се претходно обезбеди транспарентан 
при ступ свим активностима у процесу 
реструктурисања ЕПС-а - истакао је ге-
нерални директор.

централизација функција 
Раде Симовић, члан Централног 

тима за реструктурисање представио 
је прву фа зу реализације Програма 
реструктуриса ња опширно говорећи 
о готово свим кора цима који следе. 
Он је навео да ће овај процес прати-
ти и деловање спољашњих фактора на 
које ЕПС нема утицаја, али је рекао да 
бољом организацијом, рационалнијим 
пословањем и обједињавањем одређених 
функција на нивоу јединствене ком-
паније, ЕПС има добре изгледе да поста-
не успешна компанија. Навео је, између 
осталог, да у рационализацији може 
много да се учини већ применом SAP-а, 
новог система вођења финансијских 
процеса, за који је претходно потребно 

да се уведе јединствена стандардизација 
у целом ЕПС-у. Највеће ефекте, међутим, 
омогућиће централизација свих набав-
ки, која ће се постепено уводити. 

Симовић је истакао да се истовремено 
са реализацијом активности у првој фази 
мора одвијати рад и на другој фази, која 
обухвата дефинисање пословних проце-
са у складу са новим организационим по-
ставкама. У многим случајевима, казао је 
он, та два процеса ће се прожимати, јер 
неке функције није могуће реорганизова-
ти ако се истовремено не дефинишу по-
словни процеси и не успоставља нова, 
тим процесима одговарајућа организа-
циона структура.

У дискусији, примедбе су се највише 
односиле на диспропорције између по-
нуђених решења и реалног стања ства-
ри. Сви су се сагласили да је модел очито 

најбољи могући, али су изразили бојазан 
да неке аспекте није могуће применити на 
дату, нашу, ситуацију, тим пре што су неке 
функције, као на пример заштита живот-
не средине (Бошко Буха) разрађиване на 
више места, али није јасно ко шта ради. 
Остало је нејасно и како ће функциони-
сати нове пословне јединице на нивоу 
ЈП ЕПС уз истовремено постојање при-
вредних друштава као правних субјекта 
(Животије Јовановић). Генерални ди-
ректор је рекао да је ради разрешења тог 
„двојства“ ангажован консултант, који ће 
понудити решење у складу са законским 
решењима у Србији. 

Било је и мишљења да неке организаци-
оне поставке није могуће извести док се 
не дефинишу пословни процеси (Милан 
Вучетић), а и да треба кренути од проце-
са, а не од организације послова (Небојша 
Ћеран). Сугерисано је и да претходно тре-
ба имати неке закључке и разговоре, по-
што се иде на централизацију управљања 
а у Србији следи регионализација, у 
Војводини је ступио на снагу Статут 
Покрајине (Томислав Папић). У вези са 
односима с јавношћу, како је рекао Мом-
чило Цебаловић, треба утврдити ко шта 
ради пре него што се, оценио је он, та 
пословна функција на нивоу ЈП ЕПС де-
зинтегрише. У Кабинету генералног ди-
ректора треба да се налази портпарол, 
у Дирекцији за корпоративне послове 
неке комуникације, док се и у Људским 
ресурсима предвиђају такође неке ко-
муникације. Данас се интерне и екстерне 
комуникације тешко могу раздвојити и 
са том поделом односа с јавношћу треба 
бити обазрив.

На све примедбе одговорио је Раде 
Симовић износећи уверавања да ће се све 
нејасноће отклонити током самог про-
цеса реорганизовања и још више када се 
буду дефинисали пословни процеси.    

Анка Цвијановић 
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Учествовало 11 тимова z
–  У припреми овог основног документа за реструктурисање ЕПС-а учествовао је 
велики број људи из наше компаније. Када је консултант понудио пројекат, у ЈП ЕПС-у је 
формирано 11 тимова са укупно 35 људи, који су решењем били задужени да учествују и 
дају свој пуни допринос дефинисању програма реструктурисања. Поред њих, у овом послу 
је учествовао и један шири део кадрова, јер су тимови углавном радили у проширеном 
саставу, као што је радио и Тим за корпоративно реструктурисање, тзв. Централни тим. У 
овом саставу, предлог документа разматрамо већ трећи пут, а тимови су се састајали више 
пута  - казао је Драгомир Марковић.   

Темељна анализа понуђених решења: са састанка посвећеног реструктурисању 
ЕПС-а
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Амбициозно, али промишљено
мР НИкОЛА НОВАкОВИћ, ЗАмЕНИк ДИРЕкТОРА ДРушТВА ЗА ТЕхНИЧкИ СИСТЕм

унапређење односа са купцима, решеност да систем ефикасно функционише и 
спремност да се одговори изазовима, то је електровојводина у првом тромесечју 
2010. године

недавно је Електродистрибуција 
Бео град представила нови рачун 
за утрошену електричну енергију. 

То је унификован рачун који ће ускоро 
применити и остала привредна друштва 
за дистрибуцију електричне енергије 
из састава ЕПС-а. Тим поводом питали 
смо мр Николу Новаковића, заменика 
директора Друштва за технички систем:

докле је стигла електровојводина 
са тим послом?

– И Електровојводина се припрема 
за јединствени рачун. Оно што нас тре-
нутно ограничава је опрема за штампу и 
ковертирање. Тендер за набавку те опреме 
је у току и ако буде све ишло по планови-
ма, требало би да за два до три месеца и ми 
кренемо са јединственим рачуном. Сма-
трамо то још једним, квалитетнијим ви-
дом комуникације са купцима. Тај рачун ће 
купцу понудити све информације о трош-
ковима које има приликом коришћења 
електричне енергије коју испоручујемо, а 
садржи и остале корисне информације.

веома је актуелна прича о не
овлашћеној потрошњи електричне 
енергије. С тим у вези већ пола године 
на снази је акциони план за смањење 
губитака. Поред прилагођавања 
рачуна, то је још једна активност на 
којој електровојводина интензивно 
ради?

– Сматрамо да је Акциони план један 
од најзначајнијих подухвата тренутно у 
пословању. Сви знају колико су активно-
сти на спровођењу Акционог плана важан 
посао и ми смо му заиста приступили вео-
ма озбиљно. Такође сматрамо да га треба 
прихватити и примењивати у дужем вре-
менском периоду. То је дугорочна борба 
да се смање губици на најмању меру и то 
баш у оним тачкама на којима инсистира  
и Акциони план. Ми смо своје расположи-
ве капацитете ставили у службу успешне 
реализације тог плана, јер ће се резулта-
ти показати у дугорочном пословању. Гу-
бици нису мали и евидентни су. Због тога 

што нисмо били задовољни досадашњом 
реализацијом, у наредном периоду ћемо 
још више радити на локализацији пробле-
матичних делова конзума. Ту ће се показа-
ти и конкретнији резултати. 

Све активности у оквиру Акционог 
плана се могу посматрати квантитатив-
но и квалитативно. Суштина је у квалите-
ту спроведених акција и мера, а не у нпр. 
броју контрола без резултата о откриве-
ним крађама. Такође, због ефикаснијег 
праћења реализације Акционог плана уво-
димо и нови начин извештавања. Опера-
тивни планови су јасно делегирани огран-
цима. Они имају јасне захтеве и кроз нови 
начин оцењивања видеће се ангажман и 
учинак на терену. Још нешто: с обзиром на 
то да се излази из зиме, очекујемо да про-
ценат комерцијалних губитака падне, али 
стварни ефекти наших садашњих напора 
видеће се наредне зимске сезоне.

Ставили смо купца у центар пажње. 
кажемо да хоћемо да постанемо 
сервис корисника свих наших услуга. 

– Електровојводина је у претход-
ном периоду радила и радиће и даље на 

унапређењу односа са купцима. На сајту 
сада купци имају увид у свој рачун, могу 
да израчунају потрошњу, добију разне 
информације и сл... Новина је да је иза-
бран провајдер који ће омогућити да ку-
пац добије стање свог рачуна и задужење 
путем мобилног телефона, да има и на 
тај начин могућност увида у рачун, а ми 
могућност слања опомена. Ту нећемо ста-
ти. Планирамо на тај начин да успостави-
мо комуникацију и информисање купаца 
и у сфери других пословних процеса који 
се тичу купца лично, као што су издавање 
одобрења за прикључење и још низ других 
могућности.

монтери, шалтерски радници и 
диспечери су имиџ електровојводине 
у јавности. диспечери су ти који 
владају оперативним информацијама 
електроенергетског система, али за то 
су потребни специфични услови...

– Са Институтом „Михајло Пупин“ 
уговорена је трећа фаза миграције на 
нову верзију SCADA VIEW 2 и заме-
не опреме у диспечерским центрима са 
заменом дотрајалих даљинских стани-
ца произвођача „Раде Кончар“. Сред-
ства за то су намењена и уложена у скла-
ду са Планом инвестиција. Улагање у 
аутоматизацију дистрибуције је инстру-
мент којим се пословање Електровојводи-
не приближава пословању савремених 
електродистрибуција Европе. Улагаћемо 
и у проширење система управљања 
на средњем напону, у реализацију но-
вих пројеката у тој области, у системе 
даљинског очитавања бројила, посебно 
кроз планирани кредит који ће ЕПС доби-
ти за ове намене.

за нама је пуштање под напон 
„Челарева“ и „римских шанчева“. елек
тровојводина, чини се, амбициозно 
иде у велике пројекте?

– Наши планови у погледу инвестиција 
и одржавања за ову пословну годину су 
амбициозни, а ми планирамо да их испу-
нимо. Подићићемо погонску спремност на 
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завидан ниво и обезбедити квалитетније 
снабдевање електричном енергијом нашег 
конзума.

Тренутне инвестиционе активности 
усме рене су на неколико великих тра-
фостаница 110/х kV. То су „Вршац 1“ и 
„Вршац 2“, „Сремска Митровица 1“ и 
„Нови Сад 7“... Због хаварија из 2009. го-
дине, у току је тендер за набавку и замену 
дотрајалих малоуљних прекидача новим 
вакуумским прекидачима. У току је и тен-
дер за реконструкцију „стодесетке“ у Но-
вом Бечеју на којој се новембра прошле 
године десила хаварија. Ускоро ће бити-
бити пуштено у рад ново 20 kV постојење 
у  ТС „Нова Црња“ која је у потпуности 
реконструисана након прошлогодишње 
хаварије, која се десила у јулу. 

У току је набавка струјних и напонских 
мерних трансформатора 110 kV чијом ће 
се уградњом смањити могућност хаварија 
и прекида у напајању већих делова кон-
зума. Извршена је и набавка потребног 
броја изолатора чијом ће се уградњом 
постићи да се у проблематичним деловим 
средњенапонске мреже створе услови за 
боље функционисање, јер су кварови на 
тој мрежи главни узрок краткотрајних ис-
пада, нарочито у Банату. 

Електровојводина ће, без обзира на 
реализацију великих инвестиционих ак-
тивности, имати слуха за рекламације по-
трошача који из различитих разлога остају 
по неколико пута у току дана без електрич-
не енергије. Мора се реаговати и у тим, не-
уралгичним тачкама, морају се направи-
ти потези у одржавању како би се такви 
догађаји превазишли.

Једно од стратешких опредељења Елек-
тро војводине је да електроенергет ска ин -
фра структура која зависи од Елек тро-
војводине не буде сметња у привредном али 
и у било ком другом развоју неког подручја. 
Ми јесмо и бићемо друштвено одговорна 
компанија и нећемо дозволити да будемо 
сметња у било ком друштвеном интересу, 
нарочито у развоју или привлачењу страних 
инвститора који ће створити могућности за 
отварање нових радних места. Ту ће се по-
казати наша ефикасност.

много примедби у последње време 
чуло се на процес јавних набавки. 
међутим, ми смо одлучили сами себи 
да помогнемо...

 – Кад су у питању јавне набавке, плани-
рамо у том сегменту пословања да радимо 
ефикасније у смислу да ћемо набављати  
мудрије, ићи на дугорочнија решења и 

где год је то могуће на решења по прин-
ципу „кључ у руке“. Опрему планирамо 
да набављамо комплетније, укрупњеније. 
На тај начин ангажоваће се мање запо-
слених на појединачним набавкама које 
је могуће реализовати одједном. На-
равно за реализацију ових послова од 
кључног значаја је пројектно-техничка 
докуменатција. У том сегменту радимо 
и на унапређењу поступка јавних набав-
ки, односно на завршном тестирању ин-
формационог система за спровођење овог 
битног процеса. Сви процеси од „белог 
налога“, одобрења за реализацију па до 
дефинисања уговора биће у електронском 
облику. На тај начин ће се скратити време 
за целокупан процес који се тиче саглас-
ности и интерних провера, омогућиће да 
се ефикасније спроводи поступак јер ће се 
тачно знати у којој фази је јавна набавка и 
идентификовање „уских грла“ у систему 
спровођења набавки. То је касније битно 
за извештавање које је обавеза по Закону 
о јавним набакама, а које се може у потпу-
ности аутоматизовати и уштедети сати за-
посленима на овим пословима.

Могу да подсетим на добро познату 
истину да је квалитетно и промишљено 
спровођење јавних набавки предуслов за 
успешне инвестиционе активности и ак-
тивности одржавања. Дакле, морамо мак-
симално скратити време од захтева за на-
бавку до потписивања уговора. 

ефикасност компаније се некако 
најбоље види баш кроз друштвену 
одговорност, али и кроз бригу о 
заштити животне средине. Шта елек
тровојводина ради за екологију?

 – Управо је завршена израда два важна 
документа: „Стретегија изводљивости 
управљањем отпадом“ и „Ситуација на 
терену и постојећа пракса управљања 
отпадом у предузећу“ који је урадио Де-
партман за инжењерство заштите жи-
вотне средине Факултета техничких 
наука у Новом Саду. Брига о зашти-
ти животне средине је озбиљна намера 
Електровојводине. Сви знају шта садржи 
Зелена књига коју је објавио ЕПС. Ми 
знамо и хоћемо да послујемо у складу с 
тим принципима и смерницама. Понаша-
мо се и понашаћемо се још одговорније 
када је у питању отпад, од селекције, 
складиштења, до трајног збрињавања.

ваша каријера је усмерена на уса вр
шавање. Сматрате ли да је усавршавање 
битно и за остале запослене?

– Цитираћу Зиг Зиглара који каже да 
„постоји само једна гора ствар од тога 
да човека обучиш и да ти оде, а то је 
да га не обучиш и да ти остане“. Шта 
желимо? Желимо такве запослене који 
ће бити на нивоу захтева у технолош-
ком, пословном и уопште на нивоу 
свих изазова које доноси време и на-
чин пословања који неминовно долази. 
План стручног усавршавања омогућиће 
да наши запослени усвоје знања која 
су потребна за ефикаснији рад, шире 
погледе на посао који обављају али 
уз инсистирање на ускостручним 
знањима. Све ово, јасно, у складу са 
финансијским могућно стима.

А.Ј.Р.

Електроенергетска карта Електровојводине
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Захлађење повећало потрошњу
ЕЛЕкТРОЕНЕРгЕТСкА СИТуАЦИЈА у мАРТу 2010. гОДИНЕ

погонска спремност електроенергетских објеката на конзумном подручју 
електровојводине била на задовољавајућем нивоу.- број погонских догађаја 
очекиван
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за електроенергетску ситуацију у 
прва три месеца текуће године може 
се констатовати да је била добра. 

Ограничења електричне енергије није би-
ло. У току пет дана у марту, у вечерњим 
часовима, спровођене су напонске ре дук-
ције.

Електроенергетска ситуација је била до-
бра и из ЕПС-a није било најава да би мог-
ло доћи до ограничења у испоруци елек-
тричне енергије. Хидролошка ситуација је 
такође била добра, са већим дотоцима воде 
од планираних, што се одразило на рад 
проточних хидроелектрана, које су у већем 
делу месеца радиле пуним капацитетом.

Иако је почетак године карактеристи-
чан по повећаној потрошњи електричне 
енергије, посeбнo повећање је забележе-
но у другој недељи марта. Иначе у мар-
ту је погонска спремност електроенер-
гетских објеката на конзумном подручју 
Електровојводине била на задовољавају-
ћем нивоу. Број погонских догађаја био 
је очекиван. Поменућемо најбитније: 1. 
марта у 14,55 часова због пробоја 20 kV 
проводног изолатора на другом систе-
му сабирница дошло је до  испада из по-
гона трансформатора 110/20 kV број 1 у 
ТС „Нови Сад 7“. Том приликом купци на 
конзумном подручју поменутог трансфор-
матора остали су без електричне енергије 
32 минута. Због квара растављача на 
помоћном систему сабирница 35 kV на из-
воду „Центар 2“, 25. марта у 11,18 часова, 
дошло је до  испада из погона трансформа-
тора 110/35 kV број 1 и 2 у ТС „Кикинда 
1“. Квар је настао због пробоја изолатор-
ског ланца на 35 kV изводу „Ново Мило-
шево“. Том приликом купци на конзумном 
подручју поменуте трансформаторске ста-
нице остали су без електричне енергије 32 
минута. У 01,55 часова 27. марта, дошло 
је до  испада из погона трансформатора 
110/20 kV број 3 у ТС „Суботица 1“, због 
квара који је изазвала животиња (ласица) 
на улазном порталу. Том приликом, куп-
ци на конзумном подручју тог трансфор-
матора остали су без електричне енергије 
195 минута.

Овде свакако треба споменути ставља-
ње под напон два нова објекта, ТС 110/20 

kV „Челарево“, 2. марта у 12,42 часа и ТС 
110/20 kV „Римски шанчеви“, 18. марта у 
9,20 часова. 

У 2010. години, према диспечерским по-
дацима, преузето је из система 2587 GWh,  
што представља повећање од 1,85% у од-
носу на исти период из претходне године, 
односно 0,10% изнад билансних количина. 
Енергија је испоручена уз максималну ре-
гистровану снагу од 1563 GWh (у јануару), 
што је за 6,41% испод нивоа регистроване 
вршне снаге из претходне године у истом 
периоду (1670 МW у јануару). Дистрибу-
тивни купци су преузели 2479 GWh, што 
је повећање од 1,09% у односу на исти пе-
риод из претходне  године. Директни куп-
ци преузели су 108 GWh, што у односу на 
прошлу годину представља повећање од 
23,21%.

У марту 2010. године, такође према дис-
печерским подацима, преузето је из систе-
ма 847 GWh, што представља повећање од 
1,85% у односу на исти период 2009. године 
и на нивоу је билансом предвиђених коли-
чина. Енергија је испоручена уз максимал-
но регистровану снагу од 1.518 MW, што 
представља повећање од 7,20% у односу на 
прошлогодишњи максимум у марту (1.416 
MW). Дистрибутивни купци су преузели 
806 GWh, што је повећање од 1,37% у од-
носу на исти период прошле године, док 
су директни купци преузели 41 GWh, што 
у односу на прошлу годину представља 
повећање од 12,11%.

Средња дневна температура током марта 
2010. године износила је 6,8oC и за 0,1oC је 
већа од прошлогодишње у истом периоду.

М. Ч.
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почетком месеца, тачније 7. 
априла 2010. године, у Матици 
српској у Новом Саду одржана је 

свечаност уручења признања „Капетан 
Миша Анастасијевић“. Награда се уручује 
за остварене резултате у афирмацији 
предузетничке културе и привредног 
стваралаштва на подручју Регионалне 
привредне коморе Нови Сад. У веома 
свечаној атмосфери, пред великим 
бројем званица и угледних личности из 
света привреде, признање у категорији 
„Најбољи менаџер“ додељено је Томиславу 
Папићу, директору Електровојводине. 
Ово угледно привредно признање 
(повеља и златник са ликом капетана 
Мише) додељују се у оквиру пројекта 
„Пут ка врху“, који заједнички реализују 
Регионална привредна комора Нови Сад, 
Факултет техничких наука Нови Сад 
и Медиа Инвент из Новог Сада, а под 

покровитељством Привредне коморе 
Србије.

Додајмо да су организатори  најавили 
да ће у новој монографији привреде 
Србије „Пут ка врху“, која ће бити про-

мовисана на Сајму књига у Београду ове 
јесени, представити Електровојводину и 
предузетнички и менаџерски пут дирек-
тора Папића.

Д. Б.

ДИРЕкТОР ЕЛЕкТРОВОЈВОДИНЕ ДОБИТНИк ПРИЗНАњА ЗА ОСТВАРЕНЕ РЕЗуЛТАТЕ 

„Најбољи менаџер“ Папићу
у свечаној атмосфери, пред великим бројем званица и угледних личности, 
признање у категорији „најбољи менаџер“ додељено томиславу папићу, директору 
електровојводине
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Директор Папић са наградом

г рад Нови Сад се и ове године 
придружио светској акцији „Сат 
за нашу планету“ и, заједно са 

многим градовима широм света, ор-
га низовао гашење декоративног осве-
тљења на репрезентативним објек-
тима. Декоративно осветљење било 
је искључено на Градској кући, згра ди 
Српског народног позоришта, на По-
зоришном тргу, Тргу слободе, Сабор  ној 
цркви, Катедрали и Петроварадин  ској 
тврђави. Декоративна расвета угашена  
је последње суботе марта месеца, од 20.30 
до 21.30 часова, у трајању од један сат.

Електровојводина је и ове године 
дала подршку овој акцији додатним 
ангажовањем својих радника као и 
искључењем декоративног осветљења на 

ободима пословне зграде у Новом Саду 
и гашењем осветљења на шетној стази на 
Булевару ослобођења.

Акција „Сат за нашу планету“ почела 
је 2007. године у Сиднеју, у Аустралији, 
када је 2,2 милиона домаћинстава и 
предузећа искључило светла на један сат, 
указујући да треба да постанемо свесни 

да променом свакодневних навика мо-
жемо допринети сузбијању климатских 
промена, а један од начина за то јесте и 
заједничка уштеда електричне енергије. 
Само две године касније, овај догађај се 
претворио у светски покрет са милиони-
ма учесника.

М.Ш.

ЕЛЕкТРОВОЈВОДИНА ПОДРЖАЛА гЛОБАЛНу АкЦИЈу

Сат за нашу планету
акцији  „сат за нашу планету“ прикључила се и електровојводина искључивањем 
декоративног осветљења на пословној згради 
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Успешно пословање 
ОгРАНАк „ЕЛЕкТРОДИСТРИБуЦИЈА РумА“

у саставу малог огранка еД рума послује највећи погон - погон инђија

12

иако је Огранак ЕД Рума други нај-
мањи, по речима директора Жи-
вана Равића, то им не смета да буду 

успешни по резултатима пословања. Број 
купаца, са краја прошле године био је око 
91.400, а прелазак цифре од 100.000 очекује 
се за 5-6 година, с обзиром на интензивно 
раздвајање потрошње и прикључење 
нових купаца. По конзуму, овај Огранак 
чини 10% Електровојводине. Набавка 
електричне енергије у прошлој години би-
ла је  823 GWh, а продаја 714 GWh, што зна-
чи да су губици око 109 GWh по подацима 
продаје, што у процентима износи 13,24%. 
По продаји, чине 9,4% конзума ЕВ, али са 
веома добром дистрибутивном разликом 
26,7% у 2009. години, што је скоро за 
четвртину изнад просека ЕВ, која износи 
21,6%. Наплата текућих потраживања у 
прошлој години била је 97,9% и у односу 
на 2008. годину је повећана за 1,1%. Број 
запослених на крају прошле године био је 
268. Посебан проблем у тој години био је 
одлазак 12 радника по разним основама, 
од чега највише у пензију. Тај тренд се 
наставља и у овој години, па је већ у првом 

кварталу отишло шест људи што, према 
речима директора Равића, представља 
један од највећих проблема са којима се 
овај Огранак суочава.

На подручју пет општина, које чине 
територијалну покривеност ЕД Рума, 
постоји шест трафостаница 110 kV укуп-
не инсталисане снаге 315 MVА. На њима 
је инсталирано 10 трансформатора од 
чега 9 на 110/20 kV, а само један је 110/35 
kV. Укупан број трафостаница је 1186 од 
чега 73 ради у старом систему на напону 
10/04 kV. Укупна инсталисана снага свих 
трафостаница је 890 MVА. Дужина мре-
же на свим напонским нивоима је преко 
2 532 km. 

Посебна прича овог Огранка је на 
подручју Погона Инђија највећег у ЕВ, 
а вероватно и у ЕПС-у. На том подручју 
постоје три ТС 110/20 kV, чија је инста-
лисана снага 189 MVА и чији је годишњи 
проток око 420 GWh и има 52.669 купаца. 
Поређења ради, Огранак ЕД Сремска Ми-
тровица има инсталисану снагу 177 MVА 
и годишњи проток 386 GWh. Све то не би 
било посебно да у Погону о оперативно 
- експлоатационим пословима не брине 
само један дипломирани електроинжењер 
са два техничара, а о Пословници Стара 
Пазова један техничар. 

Овај Погон има 70 запослених, што је 
за осам мање него у 2008. години, а у пер-
спективи одлази њих неколико од којих 
је један водећи монтер – каже Мило-
мир Петронијевић, руководилац Погона 
Инђија.

Основни проблем на овом подручју, 
које се изузетно брзо развија, је број за-
послених. Други проблем, који се решава 
већ неколико година уназад, али без вид-
ног напретка, јесте диспечерски центар 
у Погону, који је такође везан за пријем 
пет нових запослених. Диспечерски цен-
тар би допринео бољем и ефикаснијем 
функционисању Погона, нарочито при 
лошим временским условима, какве смо 
имали ове зиме.

Колико се ово подручје развија гово-
ри и то да се планирају још две ТС 110 
kV: „Инђија 2“ и „Крњешевци“. За ове две 
ТС већ је обезбеђено земљиште, заврше-
на експропријација, у Старој Пазови је 
донет детаљни план регулације и остаје 

још да се обезбеде средства – рекао нам је 
Младен Ивков, извршни директор за тех-
нички систем ЕД Рума. Предвиђена је и 
реконструкција ТС 110/20 kV „Пећинци“ 
што ће омогућити развој индустрије у 
Пећинцима и Шимановцима.      

О пословним подацима смо разговара-
ли са Љиљаном Аврамовић, извршним 
директором за пословни систем. 

Према билансу стања и билансу успе-
ха Рума је забележила позитиван послов-
ни резултат у износу од 256 милиона ди-
нара. Овим је настављен континуитет у 
остваривању добрих пословних резултата 
за последњих 5 година. 

Један од битних сегмената оствареног 
резултата који у овом Огранку посеб-
но истичу је смањење осталих трошко-
ва. Искључујући трошкове набавке елек-
тричне енергије, остали трошкови су за 
2009. години у односу на 2008. мањи за 
12,28%. У свему томе не сме се заборавити 
ни добра ликвидност Огранка, на којој се 
истрајава. Доспеле обавезе се превасход-
но сервисирају средствима које обезбеђује 
Огранак из сопствених извора, а само у 
изузетним случајевима, и то у неколико 
наврата када је требало исплатити зараду, 
тражена су средства од Управе ЕВ. 

Д. Б.
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Директор ЕД Рума Живан Равић
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инђија је општина у којој се година-
ма динамично развија привреда.  
То јој је, пре свега, наметнула по-

зиција „на пола пута“ озмеђу Београда 
и Новог Сада, уз важне комуникационе 
објекте, пре свега саобраћајнице. У том 
миљеу развија се Електровојводинин По-
гон Инђија, који припада Електродистри-
бу цији Рума.

Ту затичемо дугогодишњег руководиоца 
Погона Миломира Петронијевића који је у 
тај Погон уградио своје знање, искуство, а 
пре свега намеру да Погон прати корак са 
развојем општине. Каже, каријеру је запо-
чео у Електротимоку, али пошто му је су-
пруга добила посао у Јувитани, ваљало је 
преселити целу породицу у Инђију и ту на-
ставити живот.

– Прво сам радио у Електроизградњи. 
После је она постала саставни део ЕД Рума, 
а пошто је формиран ОУР Инђија, логично 
је било да одем тамо да радим, јер сам тамо 
и живео са породицом, а путовао у Руму.

Миломир је „засукао рукаве“ и кренуо у 
тежак посао на успостављању добрих по-
словних и међуљудских односа у и око са-
мог, данашњег Погона Инђија. Данас је то, 
каже, технолошки и кадровски уређен По-
гон.

– У Погону је 70 запослених. Ми смо 
највећи погон у Електровојводини, а ве-
роватно и у ЕПС-у. Сем бројем запо-
слених, поносни смо и чињеницом да је 
„наша“ трафостаница 11/20 kV „Нова Па-
зова“ један од најсавременијих објеката 
те врсте којим газдује Електровојводина. 
Она је у значајној мери допринела развоју 
изузетно добро осмишљене и изграђене 
индустријске зоне, пре свега производње у 
Новој Пазови.

На први поглед изгледа као да је ово при-
ча о Погону, али Миломир напросто не 
може, а да не пројектује себе кроз Погон. 
Како и не би кад је двадесет година руково-
дилац и посао је постао саставни део њега. 
Непрекидно му звони телефон, он усмера-
ва, помаже, брине... да све функционише. 
Питали смо га да ли је то, ипак оптрећење?

– Није, али пошто се све развија и на-
предује, волео бих кад би Погон Инђија 
имао више младих менаџера у правом 
смислу те речи. Те младе људе ја видим као 
образоване, јаке, способне, а ми бисмо се 
овде потрудили да их однегујемо и да воле 
овај Погон и да, као и моја генерација, буду 
потпуно посвећени послу, а то би онда би-
ло добро и за Погон, и Електровојводину. 
Овде се ради 24 сата дневно. Да би све 

функционисало мора да постоји добар, 
компактан тим и то не само у домену елек-
троструке, већ на свим нивоима. Желимо 
стабилан систем, добре односе с купцима, а 
пре свега добре међуљудске односе.

У овом делу понавља се прича из целе 
Електровојводине. Запослени у Погону 
Инђија заједно су не само на послу, већ и 
кад се треба радовати нечем приватном. 
Они заједнички славе рођендане, славе...

– То је могуће постићи у мањим средина-
ма. Иако нас је седамдесетак, није уништен 
дух заједништва. Трудим се да примером 
покажем младима да је то важно.

Тај тимски дух у Погону, каже Миломир, 
треба задржати у будућности, јер нас у на-
редном периоду очекује изградња две нове 
„стодесетке“, што треба да буде изазов за 
нове младе људе, пре свега инжењере.

Миломир је, чини се, професију про-
јектовао и на породицу. Син му је студент 
електротехнике, а кћерка је кренула мами-
ним стопама. Миломир каже да би његов 
наследник себе радо видео у нашем систе-
му.

– То су добра деца. Моја породица је при-
мер да родитељи који имају професионалну 
каријеру могу да буду успешни и приватно. 
Супруга и ја смо имали прилику да искаже-
мо своју креативност и енергију и профе-
сионално. То желим сваком младом човеку, 
пре свега својој деци. Замислите само мла-
дог човека који нема прилику да се искаже!

А. Ј. Р.

мИЛОмИР ПЕТРОНИЈЕВИћ, РукОВОДИЛАЦ ПОгОНА ИНЂИЈА

Један за све

ПрОФ
ИЛИК

погон инђија је, може се слободно рећи, пројекција миломира петронијевића, јер је 
он руководилац овог погона готово од оснивања

Миломир Петронијевић  
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и у Огранку „Електро ди стри бу-
ција Рума“ један од приори-
тета је Акциони план за 

смањење губитака. Оптимизацији рас-
поделе оптерећења и места раздвајања 
водова са двостраним напајањем, 
реконфигурацији мреже, регулацији 
напона и низу других мера које се 
предузимају како би се смањили тех-
нички губици такође се посвећује по-
требна пажња. Истовремено актив-
ности на смањењу комерцијалних 
гу  битака захтевају обезбеђење зна-
чај  нијих финансијских средстава. За 
њихово сређивање потребно је, пре 
свега, сређивање базе података. Ши-
фрирање које је започето јесенас 
наставља се, а циљ је повезивање сва-
ког купца са изворном ТС. Наравно, 
9 монтерских парова наставља и са 
дневним контролама, а ако је потреб-
но, измештају се мерна места. Постоји 
значајан број бројила код којих је исте-
као рок за оверу, па су биле појачане ак-
тивности на циклусној замени бројила 
коју „ЕД Рума“ спроводи уз помоћ 
подизвођача. Уз све то, са онолико људи 
колико имају, улажу се додатни напори 
да се, паралелно, оствари и што већи 
проценат наплате потраживања.

Јесенас и зимус је прегледано и кон-
тролисано 940 купаца, међу којима је от-
кривено да деветоро њих неовлашћено 
троши електричну енергију. Током 
контроле искључених, откривено је и  
57 самовласно укључених, а 33 купца 
нису дозволила искључење (што је био 
основ да Сектор логистике код надлеж-
ног суда покрене прекршајне пријаве). 
Осим тога, поднето је још десет кри-
вичних пријава и утужена су 192 купца 
(домаћинства) за неплаћену електрич-
ну енергију.

Док акција редовног очитавања тече 
према плану, производни капаците-
ти овог огранка су максимално анга-
жовани на производњи чак 79 СТС 
(свих типова). То представља годишњи 
збирни план потреба свих ограна-
ка Електровојводине. Финансијска 

сред ства за реализацију овог поду-
хвата (више од 20,7 милиона динара) 
обезбеђена су са нивоа Друштва, а „ЕД 
Руми“ је омогућено да набави потребан 
материјал и отпочне производњу захте-
ваних СТС. 

Према овдашњим са гле давањима, 
реално је очекивати да последњи број 
СТС буде произведен у првој половини 
2010. године.

Овде наводе да се планирани зада-
ци извршавају по плану, да је погонска 
спремност ЕЕО на задовољавајућем ни-
воу, а да значајнији погонски до га ђаји 
нису забележени. 

Заказани радови на ремонту ТС свих 
напонских нивоа изведени су у скла-
ду са предвиђеним планом. Послови 
изградње и реконструкције најпре су 
били усредсређени на изградњу једне 
МБТС 2x630 kV и три СТС ЕВ-3, као и 
на изградњу прикључних водова (580 
m, 20 kV) и мешовитог вода 20/0,4 kV 
(380 m), на подручју Пословнице Стара 
Пазова. Урађена је НН мрежа у Алаској 
улици у Старим Бановцима (270 m) и 
НН mрежа за Улицу Алексе Шантића 
у Руми (650 м). Замењена је једна LTS 
20/0,4 kV 630 kVA у Новој Пазови и 20 
kV постројење у МБТС „Бешчански 
пут“ у Инђији, као и NN RO  на СТС 
„Петар Драпшин“ у Инђији.

Даље планиране активности, за крај 
2009. године, су у јеку: реконструкција 
ДВ 10 kV „Никинци-Хртковци“, из-
град ња 20 и 0,4 kV расплета из МБТС 
„Краља Петра“ Стара Пазова; заврше-
так НН мрежа у Улици Алексе Шантића 
у Руми; замена СТС ЕВ-3 „Гробљанска“ 
у Војки; изградња две МБТС 2x630  
kVA у Руми; и МБТС „Витеx-Хермес“ 
у Старој Пазови; изградња неколико 
кабловских и прикључних водова 20 
kV и о,4 kV; замена 20 kV изолације на 
ДВ 10 и 20 kV; реконструкција ЕЕО по 
елаборатима Сектора експлоатације и 
изградња других ЕЕО по захтевима ин-
веститора, кажу у ЕД Рума.

М. Ч.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА=

Откривено око 300 спорних купаца 
ЖИВЕ АкТИВНОСТИ НА СВИм НИВОИмА у „ЕД РумА“ 

заказани ремонти тс свих напонских нивоа изведени у складу са предвиђеним планом. 
– уз све редовне активности приоритетан акциони план за смањење губитака
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у среду 24. марта 2010. године у 
15:20 часова Диспечерски центар 
"Електродистрибуције Нови Сад" 

регистровао је квар на трафостаници 
20/0,4 kV Магнетрон у Приморској улици 
у новосадској индустријској зони. 

Дежурна мобилна екипа "ЕД Нови Сад" 
одмах је изашла на терен и установила да 
је дошло до провале у трафостаницу, која 
није у власништву "Електровојводине", и 
оштећења (сече) 20 киловолтног кабла 
под напоном. Одмах је обавештен МУП, 
који је извршио увиђај. Последица овог 
вандализма био је прекид у снабдевању 
електричном енергијом десет трафоста-
ница које снабдевају привредне субјекте 
у том делу индустријске зоне Новог 
Сада. Насеље Клиса је брзо снабдевено 
електричном енергијом из алтернатив-
них праваца.

Неовлашћен улазак у трафостани-
цу и оштећење опреме, нарочито када 

је она под напоном представља непо-
средну опсаност по живот не само за 
оне који чине оваква недела, већ и за све 
оне који се касније нађу у непосредној 
близини оштећеног електроенергетског 
објекта. Осим тога, оштећење доводи у 
питање и уредну и континуирану испо-
руку електричне енергије купцима који 
се снабдевају са објекта који је на мети 
вандала. 

Мотив провалника у електроенер-
гетске објекте је чиста корист, а прет-
поставка је да украдени делови опреме 
завршавају као секундарна сировина, 
чија је вредност занемарива у поређењу 
са оштећењима објеката и опасношћу 
која се изазива.

Опљачкана трафостаница је била мета 
провалника и десетак дана пре описаног 
догађаја.  

Д. Б.

електровојводина планира да ре-
коструише узидану транс фор-
маторску станицу „Тврђава“ и 

да изгради узидану трафостаницу 
„Ака демија уметности“, у постојећим 
габаритима објеката. Због специфич-
ности локације било је потребно при-
бавити сву неопходну документацију  у 
сарадњи са Градом, Заводом за изградњу 
града, Заводом за заштиту споменика 
културе. Оба објекта требало би да буду 
завршена до краја маја 2010. године.
Предвиђено је да се за трафостаницу 
„Тврђава“ до краја априла добију са-
гласности на главне пројекте од МУП-а 
и Водовода и канализације, како би се 
предао захтев за грађевинску дозволу 
Градској управи за урбанизам и стамбене 
послове. Услов за пуштање у погон ТС је 
и завршетак канализационог прикључка 

за одвод атмосферских вода, што је у 
ингеренцији ЗИГ-а. И реконструкција 
постојеће трафостанице и изградња 
још једне, нове, омогућиће ширење 
конзума за потребе манифестација које 
се одржавају на Тврђави, побољшаће се 
постојеће напонске прилике, осигурати 
и обезбедити испорука електричне 
енергије. Објекат у који треба да се сместе 
електроенергетски објекти је споменик 

културе, па је потребно извршити 
техничке припреме за смештај објеката 
Електровојводине и исходовати сву 
потребну документацију од надлежних 
институција. Проблем је представљала 
специфичност објекта, која захтева 
дуготрајно исходовање документације. 
Извођење ових радова, иначе, може се 
извести релативно брзо.                     М. Ч.

ОБИЈЕНА И ОПЉАЧкАНА ТРАФОСТАНИЦА мАгНЕТРОНОБИЈЕНА И ОПЉАЧкАНА ТРАФОСТАНИЦА мАгНЕТРОН

Трафостанице на мети вандала

Две ТС – до краја маја

мотив провалника у електроенергетске објекте чиста корист, а претпоставка је да украдени 
делови опреме завршавају као секундарна сировина чија је вредност занемарива у 
поређењу са оштећењима објеката и опасношћу која се изазива

ТС Магнетрон: последице вандализма
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ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА И ЗАШТИТЕ z
Лидерско место у делатности дистрибуције електричне енергије Електровојводина ће остварити неговањем вредности које ће 
одражавати достојанство и интегритет запослених, купаца и заинтересованих страна и пружати истински допринос одрживом развоју 
кроз: обезбеђење стабилне, поуздане и квалитетне испоруке електричне енергије свим категоријама корисника, испуњавање актуелних 
и предвиђање будућих потреба купаца електричне енергије, стално унапређење пословне, енергетске и организационе ефикасности 
кроз побољшање перформанси кључних процеса, учешће у пројектима и програмима развоја обновљивих извора електричне енергије, 
побољшање кадровске и техничке опремљености, повећање профитабилности, унапређење квалитета испоручилаца успостављањем 
партнерских односа са њима, поштовање законских и осталих захтева везаних за делатност дистрибуције електричне енергије, 
заштиту животне средине и безбедност и здравље на раду, заштиту здравља и безбедности на раду смањењем ризика применом мера 
и средстава непосредне заштите запослених, заштиту животне средине у складу са идентификованим аспектима животне средине, 
предузимањем свих мера превенције загађивања и адекватног одговора у случају акцидента, пуну подршку и допринос сарадњи са 
окружењем и локалном самоуправом у циљу унапређења заштите животне средине, сталну едукацију и усавршавање свих запослених 
усвајањем нових знања и вештина у обављању послова из делатности компаније, као и достизањем највише културе квалитета и 
свести о значају очувања животне средине и заштите здравља и безбедности на раду, уређење међуљудских односа мотивацијом свих 
запослених да остварују међусобну сарадњу, негују поверење и припадност Електровојводини, ради активирања својих стваралачких 
потенцијала, истинито и квалитетно информисање запослених и осталих заинтересованих страна о циљевима, плановима и непосредним 
активностима Електровојводине.

Менаџмент квалитетом и заштитом на свим нивоима и у свим процесима представља сталну обавезу руководства и запослених у 
Електровојводини, а увођење, примена и стално побољшавање ефективности и ефикасности система менаџмента квалитетом и 
заштитом усаглашених са стандардима

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007, основа је за системски приступ остварењу визије организације.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА=16

САСТАНАк ОДБОРА ЗА кВАЛИТЕТ И ЗАшТИТу

Преиспитивање квалитета и 
заштите 

састанку је председавао др Петар 
Загорчић, заменик директора 
Друштва за пословни систем и 

представник руководства за квалитет. 
На дневном реду су били Извештај 
о реализацији циљева планираних 
за 2009. годину, Утврђивање циљева 
квалитета и заштите за 2010. годину, 
Измене Политике квалитета и за-
штите, извештаји о броју и врсти 
рекламација купаца, о извршеним 
интерним проверама у 2009. години, 
о извршеним обукама у 2009. години 
и предлог Глобалног плана и програма 
обуке за 2010. годину, о извршеном 
преиспитивању адекватности про це-
дура и упутстава, затим Предлози за 

побољшање и унапређење пословања. 
Директор Центра, руководиоци сек то-
ра и представник Кабинета су извести-
ли о реализацији циљева квалитета из 
2009. године, а рекапитулацију стања 
по дневном реду дала је Љиљана 
Ерхартич, руководилац Сектора за 
квалитет и заштиту.

Циљеви квалитета планирани за 
2009. годину у потпуности су реали-
зовани. То су Прорачун техничких гу-
битака по трафо реонима, План кон-
троле напонских прилика, Планирање 
искључења ЕЕО и праћење реализације 
ремоната ЕЕО, Повећање ефикасно-
сти утужења за дуговања за утроше-
ну електричну енергију, Усаглашавање 

важећих аката са позитивним пропи-
сима и ажурирање листе аката и доку-
мената у Друштву, Реализација плана 
кадрова, Испитивање задовољства за-
послених, Повећање задовољства запо-
слених информисањем компанијским 
новинама, Одржавање позитивног 
имиџа ЕВ у јавности, Израда 30 про-
јеката месечно, Контрола примене 
мера и стања безбедности и здравља 
на раду, Сертификовање QMS, EMS и 
OHSAS. Запажено интересовање изаз-
вали су  Утврђивање циљева квалитета 
и заштите за 2010. годину и Извештај 
о броју и врсти рекламација купаца. 
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састанак одбора коме је присуствовало пословодство, саветници директора, 
руководиоци сектора управе и представник кабинета, организован да би се 
преиспитало стање квалитета и заштите у прошлој години, као и измене докумената 
система квалитета и заштите

НАСТАВАк НА СЛЕДЕћОЈ СТРАНИ >>>
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Што се тиче предлога циљева квалите-
та и заштите у овој години закључено 
је да пословодство још једном преис-
пита број и садржај циљева квалите-
та и заштите и сачини коначан списак 
циљева на основу којих ће руководиоци 
сектора сачинити програме за њихову 
реализацију. У вези са Извештајем о 

броју и врсти рекламација купаца Од-
бор је закључио да није развијен си-
стем анализирања рекламација купаца 
и да директор Друштва од представни-
ка функција које евидентирају ре кла-
м ације (трговине, управљања, енер-
ге тике и Кабинета), именује стални 
радни тим који ће редовно анализи-

рати трендове у области рекламација 
и анализу достављати пословодству 
ради  доношења одлука о предузимању 
мера на смањењу рекламација. Поред 
усвајања осталих извештаја, Одбор је 
усвојио и измене Политике квалитета 
и заштите.

М. Ш.
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НЕНАД ПАНИћ, ЕЛЕкТРОмОНТЕР у ЕД „СРЕмСкА мИТРОВИЦА“

На Ненада се рачуна

ненад Панић (27), момак који 
зрачи свежином и одлучношћу 
у Електродистрибуцији Сремска 

Митровица запослен је четири године 
и то му је прво запослење. Завршио је 
Средњу техничку школу у свом граду и 
има  звање електротехничар.

Као млади електромонтер ради све 
пословe, од ремоната објеката разли-
читих напонских нивоа до очитавања 
потрошње.

– Изузетно сам задовољан послом и 
укупном атмосфером у ЕД Сремска Ми-
тровица. Посебно у мојој екипи. Међу 
нама влада колегијалност и другарски 
однос - истиче члан подмлађене елек-
тромонтерске екипе у ЕД Сремска Ми-
тровица Ненад Панић. 

Занат је, каже, учио, а и данас учи од 
старијих колега. У отвореном разговору, 
Ненад даље истиче да су му ови посло-
ви некако „легли“ и да их увек ради са 

задовољством. За њега је важно, и то с 
поносом истиче, да до сада, за све време 
колико ради послове електромонтера, 
није имао никакве повреде на раду. Мож-
да и због тога што, како каже, заштитну 
опрему никад не заборавља и користи 
је где год је то потребно, обавезно и где 
прописи захтевају. Овај млади електро-
монтер заиста оставља утисак одлучно-
сти и енергичности, а зрачи и ведрином 
и самоувереношћу. Како се могло чути 
и од његових претпостављених и они су 
задовољни његовим досадашњим одно-
сом према радним обавезама. Због одго-
ворног односа према задацима, они ис-
тичу да на Ненада свакако рачунају.

На крају, рецимо да иако релатив-
но млад, Ненад има породицу, супру-
гу, сина и кћерку. Станује у породичној 
кући у Сремској Митровици, а хоби му 
је фудбал, који игра од младих дана.

М. Ш.

електромонтерски послови су му у првом плану.  - изузетно је задовољан послом и 
укупном атмосфером која влада у огранку

Ненад Панић

>>>  НАСТАВАк СА ПРЕТхОДНЕ СТРАНЕ



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА=18

СЕДНИЦА ОДБОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДу

Превентива, редовна обука и 
контроле

стигле су понуде за набавку 
колективних заштитних сред ста-
ва, а уважен је и ранији закључак 

Одбора да се у току израде тендерске 
документације затражи мишљење и 
електромонтера о набавци ужади. Што 
се тиче личне заштитне опреме тендер 
се обједињено ради и тако ће она и бити 
(једнообразна), набављена на нивоу 
Друштва. Мада лични алат не спада у 
заштитну опрему, наглашено је да је 
потребно у сваком конкретном случају, 
што прецизније, формулисати захтеве.

Ово се, између осталог, чуло на сед-
ници Одбора за безбедност и здравље 
на раду Електровојводине недавно одр-
жаној у Погону у Инђији. Оцењено је 
задовољавајућим, у превентивном смис-
лу, што се редовном динамиком обавља -
ју контроле приликом извођења радова 
на терену. Међутим, указано је да је упо-
треба алуминијумских мердевина без 
заштитних врхова опасна. За прецизније 
радове требало би набављати финије за-
штитне рукавице, летње качкете и за-
штитне сунчане наочаре – путем Огран-
ка „ЕД Рума“, а да рукавице и шлемови 
буду одговарајућих величина. Предложе-
но је да се, ради избегавања рефлексије, 
набављају индикатори ниског напо-
на који имају и механичку скалу, и 
зујалицу, јер постојећи светлосни сиг-
нал није довољан за безбедан рад. При 
томе кракови НН индикатора морали би 
да буду уравнотежени. Поменуто је и да 
нема довољно флуоресцентних прслука 
(у складу са Законом о саобраћају).

У вези са захтевима за квалитетнија и 
трајнија заштитна одела одговарајућих 
величина (по два пара), као и за помену-
те прслуке, речено је да ће се њихова на-
бавка обавити у складу са Препоруком 
за избор личних заштитних средстава.

Такође је предложено, у циљу пре-
венције да се обнови полигон за обу-
ку електромонтера у НОРЦЕВ-у и да се 
уведе практични део испита, нарочи-
то у вези са правилним постављањем 

уземљивача. Предложена је и ревизија 
наставног програма обуке, а затражена 
је и презентација нове заштитне опре-
ме.

Дискутовали су: Зоран Кошутић (пред-
седник Одбора), Бранислав Орешковић 
(представник послодавца), Богдан Чин-
ку, Јан Фабјан, Иван Андрејевић, Ми-
ленко Калинић, Миле Козомара (СО 

Друштва), а из Синдиката је био при-
сутан и Срђан Бугарин. Орешковић је 
известио Одбор  о стању безбедности 
и здравља на раду у Електровојводини 
за први квартал ове године (евиденти-
рано је укупно седам лакших повреда). 
Усвојен је и Извештај о раду Одбора за 
период мај 2009-фебруар 2010. године.

М. Ч.
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ускоро презентација нове заштитне опреме.- предложено да се обнови полигон за 
обуку електромонтера у норцев-у и да се уведе практични део испита

КадровсКе промене z
Од 1. априла 2010. године извршене су следеће кадровске промене у оквиру Друштва: др 
Драгослав Јовановић премештен је на место „помоћник директора Друштва за технички 
систем“; мр Верослав Јанковић на место „директор Дирекције за планирање и инвестеције“ 
и мр Дарко Међедовић на место „директор Центра за информатику и телекомуникације“. 
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СИНДИкАТ РАДНИкА ЕД СРБИЈЕ ФОРмИРАО кООРДИНАЦИЈу

ПРИЈАВЕ ЗА БАњЕ у СРБИЈИ

Заштита положаја чланова

Приоритет – тежина болести

у Сокобањи је 10. марта 2010. 
године одржана конститутивна 
седница Координације рад-

ни ка ЕД Србије. За председника је 
изабран Драган Крс тић (председник 
СО „Југоисток“ Ниш), а за за ме ни-
ка Милорад Срнић (заме ник пред-
седника СО „Електросрбија“ Кра -
ље во). Организација је, како се 
на   води, формирана и донела je Пра-
ви ла о свом раду, на основу 22. члана 
Статута Синдиката радника ЕПС-а. 
Координацију за сада чине синдикалне 
организације привредних друштава 
за дистрибуцију електричне енергије 
„Електровојводина“ Нови Сад, „Елек-
тросрбија“ Краљево, „Југоисток“ Ниш, 
„ЕДБ“ Београд, „Центар“ Крагујевац и 
ЕД „Електрокосмет“ Приштина.

Координација је основана према Пра-
вилима о раду ради остваривања и за-
штите својих економских, социјалних и 
других права и интереса, поводом рада 
и из радних односа. 

Убрзо потом, у недавном обраћању 
ди ректору Дирекције ЕПС-а за 
дистрибуцију електричне енергије, 
из међу осталог, из Координације 
захтевају да директор закаже састанак 
свих директора ПД ЕД Србије, где би 
учествовали и председседници свих 
тамошњих СО. Најкраће, они предла-
жу анализу две теме. Прво, сматрају 
да нема економског оправдања и да је 
нецелисходно да се, како је најављено, 
посао штампања и ковертирања рачу-
на купцима за утрошену електричну 
енергију обавља путем ПТТ-а и тврде 
да се то показало на пилот-пројекту 
који се тренутно примењује у ПД 
„Југоисток“ Ниш.

Други предлог ове Кооординације 
за састанак (уз навођење примера 
„Електросрбије“ Краљево) јесте да се 
омогући запосленима у ЕД Србије који 
желе пре времена да раскину радни од-
нос, да се истовремено, у радни однос 
приме њихова деца (ако испуњавају 

тражене услове и ако је такав кадар по-
требан тим привредним друштвима).

М. Ч.

у оквиру програма превенције 
радне инвалидности и ре ха-
би литације запослених у 2010. 

години, СО Управе Електровојводине 
добила је право на 14 места. Огранци 
су такође добили оваква обавештења, 
са припадајућим бројем расположивих 
места. Реч је, заправо, о пријављивању 
за опоравак у бањама Србије (Бања 
Врдник, Врњачка Бања, Нишка Бања, 
Бања Ковиљача, Сокобања, бање Зла-
тар, Јунаковић и Ивањица, Пролом и 
Богутовачка Бања).

Када је реч о Управи, потребно је да за-
интресовани правовремено дођу по Упут 
за бању (632/VI, код Татјане  Драгин). 

Како сазнајемо, избор запослених 

који ће бити упућени на бањско лечење, 
одредиће Повереништво СО Упра-
ве Друштва на редовној седници пре-
ма критеријумима које је донео Син-
дикат. Приоритети су: тежина болести 
(што утврђује Медицина рада); они 
који до сада нису упућивани на бањску 

рехабилитацију; право упућивања имају 
само запослени који у последње две го-
дине ово право нису користили. Тер-
мини коришћења су: мај, јун и септем-
бар 2010. Упућени ће бити обавештени 
најмање 15 дана пре поласка.

М. Ч. 

предлаже се и подмлађивање дистрибуција у србији: да се у еД запосле деца 
запослених, одговарајућих профила оних радника који желе пре времена да раскину 
радни однос у пД еД србије

у синдикалну организацију огранака и управе стигло обавештење о броју 
расположивих места за упућивање на програм рехабилитације запослених
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ОСНИВА СЕ ФОНД  z
СОЛИДАРНОСТИ ЕПС-А
Слично као и у Електровојводини, где 
је тај посао окончан, и у још неким 
другим ПД, ових дана је и у  Синдикату 
радника ЕПС-а сачињен Предлог текста 
о раду Фонда солидарности. Основна 
активност Фонда, између осталог, јесте 
пружање материјалне и стручне помоћи 
члановима Фонда и члановима њихове 
уже породице у решавању здравствених 
потреба, који они сами не могу да реше.

М. Ч.

ОСТАВКА ДЕЈАНА МАРКОВИЋА z
Крајем марта стигло нам је обавештење „првог синдикалца“ Повереништва Управе, Дејана 
Марковића да је на њиховом састанку донео одлуку да више не жели да учествује у раду у 
СО ЕВ и да је дао оставку на све функције у Синдикату у овом мандату. 

Марковић се захвалио свима који су му помогли у досадашњем раду. 
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ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРгИЈЕ

уПРАВЉАњЕ ОТПАДОм  

Општине чекају инвеститоре

Претварање у енергију 

Локалне самоуправе у Војводини 
чекају или, ако то нису учиниле, 
требало би хитно да припреме 

све неопходне документе како би 
очигледно веома заинтересовани по-
тен цијални инвеститори могли са 
што мање компликација и што пре да 
почну са улагањима у енергетски ефи-
касне, обновљиве изворе топлотне 
и електричне енергије. Произведену 
струју би, по Владиној Уредби из јесени 
2009. био обавезан да преузме ЕПС, 
по утврђеним, вишеструко већим це-
нама од оних које данас овде плаћају 
домаћинства.

Овако би могла да се сажму мишљења 
и захтеви надлежних на представљању 
и дискусијама о студијама експера-
та о овдашњим обновљивим изворима 
енергије у препуној великој сали Скуп-
штине АПВ, одржаној половином мар-
та. Највише заинтересованих било је за 
улагање у градњу ветропаркова, али и за 
когенерацију, примену биоетанола, био-

дизела, брикетирање и пелетирање от-
падне биомасе.

Због свега тога, секретар за енерге-
тику и минералне сировине Владе АПВ 
Радослав Стриковић је позвао домаће и 
стране инвеститоре да улажу у изузет-
не енергетске потенцијале које поседују 
локалне самоуправе у Покрајини. Он је 
посебно нагласио да је овдашња закон-
ска регулатива потпуно прилагођена 
улагањима у све енергетске ресурсе, по-
себно када је у питању производња то-
плотне и електричне енергије. Додао је 
да посебно велики интерес за улагање 
у енергетику Војводине имају инвести-

тори из Словеније, Хрватске, Словачке, 
Италије, Шпаније, Португалије, Белгије, 
а у последње време Немачке и Аустрије.

Рецимо, Словачка већ има значајне 
инвестиције у изградњи соларних колек-
тора (болница и ђачки дом у Зрењанину 
су однедавно опремљени соларним ко-
лекторима који их опскрбљују еколошки 
чистом електричном енергијом). Између 
осталих, на овом скупу говорили су др 
Аца Марковић, председник Управног 
одбора ЕПС-а, Љубо Маћић, председник 
Савета Агенције за енергетику РС, пред-
ставник ЕПС-а  Душан Живковић, про-
фесори факултета у АПВ итд.          М. Ч.

отпад је ресурс који је могуће 
претворити у енергију по-
ступ ком највише енергетске 

ефикасности. Може се третирати на 
решењима постројења когенеративног 
типа (истовремено производи и топлоту 
и електричну енергију) с једне стране, а 
са друге да се органска супстанца која 
се јавља као отпад уклони из природе.

Ово је, између осталог, истакао проф. 
др Петар Шкундрић, републички ми-
нистар рударства и енергетике. Он је 
на стручном скупу о претварању от-
пада у енергију организованом недав-
но у Привредној комори Србије у Бео-
граду појаснио да се данас савремене 
технологије заснивају или на директ-

ном сагоревању или на пиролитичкој  
разградњи отпада са минималним 
остатком у виду гаса који одлази у ат-
мосферу, или са минималним количи-
нама  чврстог отпада који може да се 
користи, рецимо, у путној привреди.

Том приликом, о конкретним, број-
ним корацима које је потребно пред-
узети ради достизања жељеног циља: 
производње алтернативне енергије, 
детаљније су говорили представници 
консултантске фирме EC HARRIS, са 
позитивним примерима из Шкотске, 
Лондона и Омана. 

Пошто је реч о скупом послу за који 
су заинтересовани  пре свега већи гра-
дови у Србији (Краљево, Нови Пазар, 

Београд, Нови Сад, Ниш...), без обзира 
на то чија се технологија користила, ве-
ома је важно направити добре пројекте 
и неколико пилот-постројења, уз раци-
онално удруживање локалног, држав-
ног и новца који за те намене даје ЕУ из 
претприступних фондова.

Шкундрић је нагласио да ће ЕПС 
бити обавезан, на основу недавне Вла-
дине Уредбе о мерама подстицаја за 
производњу струје, коришћењем об -
новљивих извора енергије и ко ге-
не рацијом да направи средњорочне 
уго воре о обавезном откупу произ-
ведене те и такве „зелене“ енергије по 
предвиђеним ценама.

М. Ч.
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највише заинтересованих за градњу ветропаркова, али и за когенерацију, примену 
биоетанола, биодизела, брикетирање и пелетирање отпадне биомасе...

препознајући значај одрживог и енергетски ефикасног претварања отпада у 
енергију, у пкс одржан скуп под називом „претварање отпада у енергију“
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ЗЛАТИБОР у ДРугОЈ ПОЛОВИНИ мАРТА БИО ДОмАћИН САВЕТОВАњА

саветовање одржано у организацији савеза енергетичара, а под покровитељством 
републичког министарства рударства и енергетике, министарства науке и 
технолошког развоја, министарства животне средине и просторног планирања, 
министарства економије и регионалног развоја, привредне коморе србије, епс-а, 
емс-а, нис-а и србијагаса

„Енергетика 2010“

тематика саветовања “Енергетика 
2010“ посвећена је приоритетима 
енер гетског сектора Србије, по-

кретању инвестиционог циклуса у термо-
енергетици, хидроенергетици, об нов љи-
вим изворима, енергетској ефикасно сти 
и нафтно-гасном сектору, страте шком по-
зиционирању Србије у односу на захте-
ве ЕУ са проценама потенцијала, јачању 
економске основе енергетског сектора са 
увођењем тржишта и унапређењу правно-
регулаторне основе енергетског сектора. 

Управо то је била и суштина онога што 
је приликом отварања рекао проф. др 
Никола Рајаковић, председник Савеза 
енергетичара и државни секретар у Ми-
нистарству рударства и енергетике уз ак-
ценат на то да ће се енергетски извори у 
наредном периоду брже претварати у про-
изводна постројења, што је важан покре-
тач економије о којем се мора дугорочно 
размишљати

Отварајући Саветовање републички 
министар рударства и енергетике др Пе-
тар Шкундрић је рекао да очекује да ће 
се до 2030. године у свету удвостручити 
производни електроенергетски капаци-
тети, што је могуће урадити и у Србији, 
чији је задатак да све изворе енергије ко-

ристи на рационалан и ефикасан начин. 
Представљајући стратешки развој ЕПС-а 
генерални директор Драгомир Марковић 
је истакао да окосницу концепције 
компаније чине сигурност у снабдевању 
купаца електричном енергијом, зашти-
та животне средине и економска одржи-
вост, односно трошкови. Он је, између 
осталог рекао и да ће у области енергетске 
ефикасности ЕПС инвестирати у уградњу 
савремених уређаја за мерење, контро-
лу и даљинско управљање потрошњом 
електричне енергије и у модернизацију 
постојећих постројења.  

Као посебне теме на Саветовању су 
издвојене: стратешко планирање развоја 
енергетике и енергетска политика, ана-
лиза енергетских система, повезаност 
политике заштите животне средине, 
енергетске ефикасности и оптималног 
енергетског развоја, међународна и регио-
нална сарадња за развој, затим пренос то-
плоте и масе и моделирања процеса у енер-
гетици, савремени техничко-технолошки 
изазови везани за развој опреме, оптимал-
но вођење процеса, мерења, проактивно 
одржавање и коришћење примарних из-
вора енергије у термоелектранама и топла-
нама, као и у великим хидроелектранама, 

когенерација, развој опреме и коришћење 
обновљивих извора енергије, развој опре-
ме и коришћење тзв. напредних одржи-
вих система за конверзију енергије, развој 
и коришћење енергетски ефикасних хи-
бридних и електричних возила, итд. затим 
енергетска тржишта, тржишта емисија, 
преносне, електродистрибутивне и па-
метне електроенергетске мреже, трансфер 
енерго-технологија и развој, образовање 
и кадрови за одрживи развој. У оквиру 
Међународног саветовања одржана су 
четири округла стола: „Може ли енергет-
ски сектор Србије нормално да функци-
онише и испуњава стратешке задатке са 
важећом политиком цена енергије и енер-
гената“, затим „Остварења и задаци на 
плану подизања енергетске ефикасности 
и коришћења нових и обновљивих извора 
енергије у Србији“, “Нуклеарна енергија на 
Балкану: где се налазимо и куда идемо?“, 
као и „Студентски енергетски форум“.

Као и увек, и ово саветовање је било 
прилика да се оствари и други врло ва-
жан аспект, а то је контакт са колегама 
и стручњацима и размена искустава са 
њима. Електровојводина је такође била 
присутна на овом саветовању. 

А. Ј. Р.
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ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА=

Живети у складу са собом 
СЕћАњЕ кОЈЕ ТРАЈЕ: СЛАВкО мИЛОшЕВ, ЕЛЕкТРОмОНТЕР ИЗ БАЧкЕ ПАЛАНкЕ у ПЕНЗИЈИ

бачкопаланачки електромонтер, члан ослободилачког покрета који је преживео 
заточеништво у логору Хершинг, сведок времена и промена, емотивно говори о 
електровојводини и каже: сатисфакција је важна, невоље нису вечне
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овако о себи прича Славко 
Милошев, рођен 1925. године, 
електромонтер из пословнице 

Бачка Паланка: 
– Осамдесет пета ми је година, али још 

волим и могу да се крећем, да осећам 
простор, да сам завршавам своје посло-
ве. Волим да дискретно завирим у наше 
Предузеће, да не сметам никоме, али  да 
осетим оно задовољство које ствара по-
нос, јер Електровојводина увек произво-
ди то осећање код својих запослених.

Ја сам се запослио у Електрично пре-
дузеће у Апатину далеке 1949. године, с 
намером да завршим електромонтерски 
занат, који сам започео у Младенову 1939. 
године, али као и свима, рат је пореметио 
све планове. Одмах по организовању от-
пора у Бачкој Паланци против фашиз-
ма, ја сам се сврстао уз ослободилачки 
покрет, али су ме окупаторске власти 
ухапсиле и заједно са још осамсто мла-
дих људи из Бачке, транспортовали у ло-
гор Хершинг код Линца, где сам остао до 
краја рата. Када сам се вратио маја 1945. 
године,  и видео неке људе који су заузе-
ли важне позиције, а за које сам знао да 
су проблематичних моралних надзора, 
сва моја идеолошка уверења су се рас-
пршила и мој ентузијазам је нестао. На-
равно да ми то није опроштено. Методи 
"преваспитавања" су били разноврсни. 
Ја сам упућен на одслужење војног рока 
иако по закону то нисам морао, а отац је 
због "откупа", акције која је била једна од 
најсуровијих у послератној држави, про-
менио  место боравка и отишао у Апатин. 
Отуда сам у овом граду и започео своју 
монтерску каријеру. Касније сам у Пан-
чеву завршио теоријски програм из моје 
струке, а Електрично предузеће је угаше-
но и настала је Електровојводина.

Један од првих већих пројеката који 
сам радио била је флуоресцентна расве-
та центра Сомбора. Тада се није водило 
рачуна о радном времену. За нас је посао 
био изазов и извлачили смо из себе сву 
способност, енергију и ентузијазам, само 
да померимо нормативе и да задати по-

сао завршимо пре рока. Стубови су били 
тешки, бетонски, а сама конзола, коју бис-
мо нас двојица подигли и поставили, била 
је тешка 56 килограма. Памтим и то, када 
ми је једном приликом Јосип Блехл, шеф 
рачуноводства у електродистрибуцији 
Сомбор, касније финансијски директор 
Електровојводине, поверио да председ-
ник општине и секретар Комитета нису 
платили струју и да се нико не усуђује 
да их опомене. Рекао сам да ћу ја то са 
задовољством урадити,  јер сам ја само 
обичан монтер и да ми то власт не може 
одузети. Године 1956. оженио сам се из 
Бачке Паланке, а мој дотадашњи рад ми 
је омогућио да се вратим у Бачку Палан-
ку и да наредних десет година радим као 
контролор електричних инсталација. По 
укидању ове службе, распоређен сам у 
екипу Славка Курбватинског за уклоп-
ничара на трафостаници 35/10 kV. Овом 
послу су придодати и диспечерски посло-
ви, што мом темпераменту није одгова-
рало. Тражио сам да се вратим на терен. 
И данас не подносим затворен простор 
и не само то, од свега што ми је тада 

недостајало била је атмосфера терен-
ског посла, дру говање... Постао сам глав-
ни монтер и те године рада никада нећу 
заборавити. Жао ми је што већина тих 
мојих другова више није међу живима. 
Лепа сећања ме вежу за рад са Млађом 
Рашковићем, који ми је био директор на 
почетку каријере, са инжењером Пером 
Марковићем, који је 1961. године на на-
шем подручју био шеф градилишта, са 
колегама Нађ Лајошем, Пота Шандором... 
Ипак, на те дане, подсећају ме и млађе ко-
леге који су стасавали у наше следбени-
ке. Ето, на одговорним пословима су да-
нас многи од њих. Када сам пред пензију 
добио решење којим сам постављен за 
пословођу, ја сам вратио решење свом 
директору Миловану Стеванчевићу и 
кандидовао  млађе колеге, који тек тре-
ба да граде каријеру. Време је показа-
ло да нисам погрешио. Управо у томе је 
успешност Електровојводине што је увек 
поштовала старије, а веровала у младе. 
Међугенерацијско поштовање је присут-
но и данас.

Од пензионисања 1984. године  много 
времена сам проводио крај Дунава и на 
улепшавању свог дома. Имам сина, див-
не унуке, који су опредељени да завр-
ше факултете. Задовољан сам што ме 
служи здравље да те мале, лепе ствари 
проживимо супруга и ја, свесни да смо 
у своје животе утиснули универзалне 
људске вредности, које ниједно време 
не може довести у питање. О томе сам 
размишљао први пут 1962. године када 
ми је додељена Медаља заслуге за народ, 
на предлог часних људи који су знали да 
се друштво огрешило о мене и моје иде-
але. Сатисфакције су људима важне, али 
је далеко важније да човек живи у складу 
са собом. Зато мислим  да је мом трајању 
допринело и то што и у овим годинама 
не идем испред њих, нити се пречесто 
враћам у прошлост. Поштујем их и ужи-
вам  у сваком тренутку, а оно што стане 
на пут мом задовољству, ја сачекам, јер 
живот ме научио да невоље нису вечне.  

Косана Марков
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Славко Милошев на свом првом већем 
задатку- постављање расвете у 
Сомбору
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Развијајмо амбициозне циљеве 
и – смејмо се!
креативност („унутрашњи огањ“ који иде из нас самих) је у ствари права људскост, човек 
сам, па је и срећа ка којој тежимо – вештина која нас испуњава

мОТИВАЦИЈА ЗА РАД, уПРАВЉАњЕ ВРЕмЕНОм И СТРЕСОм

самооткривање, самореализација, 
самоисказивање, љубав према 
муд рости – пут су ка креативној 

ин телигенцији и несвесном (позитив-
ном) „стварном ја“ (сопству). Та љубав 
је неостварива без визије, испирације, 
мотивације за рад. Јасно је да у свим 
временима, а поготову данас, само 
креативан и мотивисан рад  може да нас 
извуче из кризе.

Креативност би, у ствари, требало да 
замислимо као „неки унутрашњи огањ“, 
подстицај, будност, посвећеност, који  
иду из средишта нас самих и она jе, за-
право, та права људскост, човек сам. 
Раскринкајмо, дакле негативног „сабо-
тера“ (его; сталне негативне мисли и 
слично), што свако од нас има у глави и, 
уме сто подређења новцу и материјалним 
до брима, не допустимо да изгубимо кон-
такт са стваралачком интелигенцијом, 
јер тада то веома негативно утиче на 
све аспекте нашег сопства. Тада ће нам 
бити јасније да је мотивација покретач ка 
остварењу неког циља, да почнемо и завр-
шимо неки рад. Истичемо: по тврдњама 
неких уважених аутора – 21. век ће бити 
век емоционалне економије! 

Све поменуто се може постићи уко-
лико користимо и увежбавамо техни-
ке позитивних афирмација и креативне 
синхронизације. Никако немојмо допу-
стити да постанемо „жртве“ других, нити 
тражимо потврду о сопственој врености  
(раду), већ – сами себе награђујмо. 
Тако нећемо изгубити сопствену моћ. 
Избегавајмо људе који шире негатив-
не вибрације и развијајмо и препуштајмо 
се високим изазовима  и вештинама (ви-
сока очекивања, амбициозни циљеви, 
мотивација), јер тако потискујете его, а ис-
пливава „стварно ја“ (холистички концепт 
изврсности) поготову ако радимо на по-
словима који прете да изазову апатију, анк-
сиозност. Немојмо сметнути с ума да је, по 
многим ауторима, срећа ка којој тежимо – 
вештина која нас испуњава. И још нешто: 
смејмо се што чешће, смех је лековит!

Ово су само неке од назнака недавног 
продуховљеног, интерактивног и веома 
корисног форума (Мастер центар Но-
восадског сајма; организатор: Привред-
на комора Србије), који је понекад и уз 
извођење појединих практичних вежби 
са учесницима (рецимо, вежба дисања 
за ослобађање од стреса) водио мр Ду-
шан Павловић, директор–консултант из 
Београдске фирме „Лито“ - пун потпуне 
посвећености.

Павловић је опширно указао и на важ-
ност процеса управљања временом: си-
туациона анализа; дефинисање стратеш-
ких мера; постављање система циљева; 
креативна визуелизација и – управљање 
активностима. За посао, за сваку врсту 
рада то је веома важно. Између оста-
лог, он је матрицу утрошеног време-
на поделио на четири врсте (К-1, К-2, 
К-3 и К-4), истичући да, док приступ 
К-1, доноси рецимо и - стрес (све је хит-
но; подређеност кризама и роковима и 
слично), заправо је највреднији приступ 
К-2 (самоистраживање, грађење односа, 
планирање...). Зато, јер увежбавање да се 
руководимо приступом К-2 и да борави-
мо у њему доноси: визију, перспективу, 
равнотежу, дисциплину, контролу и из-
бор и фокусирање на најаважнији циљ.

Говорећи о стресу и стресорима, мог-
ли смо чути за тзв. позитивни стрес – еу-
стрес (узбуђење, усхићење, радост) и, су-
протно, онај негативни – стрес.

Стрес (с којим се према доступним 
искуствима, нажалост чешће срећемо) 
је, у ствари – негативан одговор тела на 
неки непримерен захтев, односно ако се 
реагује из „ега“ и из демотивисаности 
(рецимо, задатим радним задатком, те-
мом задатог рада, итд) и може проистећи 
из унутрашњих стресора (рецимо, био-
ритма...) и, можда чешће, спољашњих 
(лични, они који потичу из радне сре-
дине, посла...). Продужени стрес изази-
ва: стегнуте мишиће, болове у стомаку, 
нервозу, осећај анимозитета, депресију, 
исцрпљеност, несаницу, недостатак 

концентрације, немир, конфузију, спрек-
тар психосоматских ефеката. Наравно, 
различите личности (типови: А, Б), раз-
личито и реагују. Стресу су посебно 
подложни они из типа А (менаџерски). 
Одликује их брзо кретање, говорење, 
једење... Начин изласка из тога су: веш-
тине и изазови; висока очекивања; амби-
циозни циљеви; мотивација, који полако 
потискују „его“ и испливава „стварно ја“. 
Механизми савладавања стреса (које тре-
ба избегавати) су: алкохол, кафа... Здрави 
механизми, у консултацији са лекаром 
су: релаксација мишића, вежбе дисања, 
истезање, масажа, јога, визуелизација, 
довољно сна, медитација, таи чи, друже-
ње, смејање, физичке активности, упра-
вљање временом и конфликтима, разне 
технике решавања проблема....

М. Ч.
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ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА=

Празник рада
ПРВИ мАЈ 
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најраније прославе првог маја као 
светковине и празника везују се 
још за прехрићански период и 

прославе Флоре - богиње цвећа у старом 
Риму. Овај дан се славио као светковина 
лета у многим прехришћанским европ-
ским паганским културама, а међу 
најпознатијима су празници: Белтеин 
који су прослављали Келти у Ирској 
и Шкотској и Валпургина ноћ између 
30. априла и 1. маја, која је везана за 
традицију народа у Шведској, Финској, 
Естонији, Латвији и Немачкој.

Како се Европа покрштавала, тако су 
пагански празници губили своју извор-
ну религиозну основу и спајали се или 
били замењени хришћанским празни-
цима. Поједини празници су прерасли у 
народне секуларне празнике, а поједини 
су били проглашавани за празнике од 
стране одређених политичких групација 
или идеологија. 

Управо такву судбину има 1. мај, 
празник који је празнован у паганском 
веровању, а 1889. године на Првом кон-
гресу Друге Интернацинале проглашен 
за Међународни дан радника или 
Међународни празник рада. Наме-
ра светске комунистичке организације 
била је да Први мај постане „заједнички 
празник свих земаља, на којима раднич-
ка класа треба да манифестује јединство 
својих захтева и своју класну солидар-
ност". 

Учесници Друге Интернационале иза-
брали су 1. мај на предлог Рејмонда Ле-
вина да се организују масовне демон-
страције на годишњицу протеста у 
Чикагу, када је у сукобу с полицијом 
убијено 6 и рањено око 50 радника. Ове 
демонстрације биле су део генералног 
штрајка који је као главни захтев имао 
осмочасовно радно време. Радници у 
Чикагу су месецима агитовали за осмо-
часовно радно време и уочи 1. маја, њих 
50.000 је већ било у штрајку. Нових 30.000 
придружило им се следећег дана. То је 
довело већи део чикашке производње 
до застоја. Трећег дана уличних проте-
ста дошло је до обрачуна са полицијом 
када су погинули и повређени радници. 

Наредног дана, 4. маја група анархиста 
предвођена Августом Спајсом и Албер-
том Парсонсом позвала је раднике да се 
и сами наоружају и учествују у масов-
ним демонстрацијама на Тргу Хејмаркет. 
Изгледало је да су демонстрације са само 
3.000 биле потпуни промашај. Али пред 
крај, особа чији идентитет никад није 
утврђен, бацила је бомбу која је убила 7 
и ранила 67 полицајаца.

Међународна социјалистичка кон  -
фе ренција одржана у Амстердаму 1904. 
године позвала је све социјал демо крат -
ске партије и синдикате у свим земљама  
света да сваке године „обавезно обу-
стављају рад 1. маја, где год је то могуће 
и не доводи раднике у опасност.“ За-
хваљујући оваквом ставу Комунистичке 
Интернационале, 1. мај је добио посебно 
значајно место у свим земљама комуни-
стичког блока. Тако је било и у СФРЈ па 
и у земљама насталим после њеног рас-
пада. У Србији је први пут прослављен 

1894. године, а и данас је државни праз-
ник. Куриозитет је да се у САД, земљи 
у којој се догодио првомајски протест 
радника 1886. године, Празник рада се 
не прoславља 1. маја, већ 1. септембра.

Д. Б.
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намера светске комунистичке организације била је да први мај постане „заједнички 
празник свих земаља, на којима радничка класа треба да манифестује јединство 
својих захтева и своју класну солидарност"

Радно вРеме у вРеме  z
пРазника
Празник рада, 1. мај се празнује у 
суботу, 1. маја, 2. маја у недељу и 3. 
маја у понедељак, због тога што 2. мај 
пада у недељу. То су нерадни дани и за 
све запослене у Електровојводини у 
редовном режиму рада, тако да је први 
радни дан 4. мај (уторак).

Потрошачке благајне ће радити 30. 
априла до 12 часова, а након празника 
поново почињу са радом 4. маја. 

Д. Б.

Сећате ли се овога?


