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на недавно одржаној конференцији за медије у 
Електровојводини, јавности су презентовани резул-
тати постигнути у оквиру спровођења кампање за 

решавање проблема у вези са неовлашћеном потрошњом, 
односно крађом електричне енергије. Јасно и недвосмислено 
се говорило о свему са чиме се суочавамо у овом мукотрп-
ном послу, али и о чврстој решености да се већ једном каже 
„бобу-боб“. 

То је свакако велики искорак у односу на општу склоност 
да се не види проблем, него да се чека, да се он некако сам од 
себе реши. Као да је лакше живети затворених очију, јер нема 
замерања, страха од осуде јавности, није угрожен ничији 
социјални статус... А и аутоцензура уради своје – у страху да 
се нешто неће урадити добро, најбоље је то препустити дру-
гом, па нека се он бламира и црвени. Ми тек са стране може-
мо да указујемо на оне грешке које су можда прошле незапа-
жено. Јер, кад кажем –„он греши“, то ваљда аутоматски значи 
„ја не грешим“.

Надати се да ће се, упоредо са спровођењем ових активно-
сти, створити ланчана реакција, те да ће и у свим осталим 
сегментима наше делатности отпочети велико спремање. 
Отвориће се, верујемо, и друга питања, па ће се видети ко ради, 
шта ради, ко доноси профит, а ко тек грицка генерацијама 
стицану имовину – тиме, наравно, што не ради.

Слично као и у Акционом плану, требаће најпре извршити 
снимање стања, потом формирати радне тимове, а онда кре-
нути са успостављањем пословних принципа који ће давати 
резултате. У Електровојводини то не би требало да буде те-
жак задатак – имамо и визију, и алат за постизање овог циља. 
Алат нам нуди систем квалитета кроз процедуре које смо 
сами писали, па нам остаје само да их поштујемо. И – кућу 
ћемо спремити зачас. Јер скоро да нема области која није по-
кривена одговарајућом процедуром, поступком или упут-
ством. О нашој озбиљности, уосталом, говори и награда „Ка-
петан Миша Анастасијевић“ која се сваке године додељује 
најуспешнијима у Србији, а коју смо управо освојили. На 
време смо се припремили за европски пут и створили пра-
вила. Сада нам остаје још само да их поштујемо, јер основна 
претпоставка демократије јесте баш то – понашање по дого-
вореном моделу.

До јуче смо сви мислили да је немогуће решити проблем 
неовлашћене потрошње. Чак смо му на неки начин и тепали, 
сврставајући га у комерцијалне губитке. Данас, међутим, ви-
димо да му се може наћи извор и да се проблем баш ту мора 
зауставити. Исто је и са свим осталим сегментима рада, па и 
живота уопште. Системски посматрано, све се може превазићи 
бољом организацијом. На свако питање постоји одговор. Само 
га треба потражити. А решење се крије у поштовању правила и 
сталном кретању Деминговог круга који се заснива на принци-
пу: планирај, уради, провери и делуј.

Љ.М.

Пролећно спремање
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Одлични резултати у тешкој 2009. 
години

Ка конкурентној компанији

СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ЕПС

РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ЕПС-А

Донета одлука о конверзији потраживања пД електровојводина у капитал аД 
„петрохемија“

предвиђена организациона структура – једно од најважнијих питања
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еПС заслужује све похвале за по-
словање у протеклој (тешкој) го-
дини, речено је недавно на сед-

ници УО ЕПС-а, којом је председавао 
његов председник, др Аца Марковић. 
Оваква оцена у расправи о консолидова-
ним финансијским извештајима ЕПС-а 
и његових зависних друштава, које је 
најпре усвојио Надзорни, а на његову 
препоруку и Управни одбор –проистекла 
је из чињеница у тим извештајима.

Како се чуло, изузетне производне 
резултате нису пратили и такви фи-
нан сијски показатељи, између осталог 
и зато што је тада изостало планирано 

поскупљење струје. Ипак, постигнуто је 
много: нето губитак из 2008. (више од 24 
милијарде динара), у 2009. години је реду-
кован на – око осам милијарди. Послов-
ни приходи, без повећања цене струје су 
повећани, са 146,57 на 154,2 милијарде 
динара, а пословни расходи смањени, са 
155,8 на 143,36 милијарди динара. 

Међутим, и поред донетог Акционог 
програма, рецимо, губици струје су по-
расли (са 14,48 у 1998. на 15,19 одсто у 
2009. години). По проценама руковод-
ства – како саопштава Сектор за односе 
с јавношћу – у укупним дистрибутивним 
губицима крађе учествују са 3-4 одсто.

На то утиче и субјективни фактор, 
а било је мишљења и да би могућност 
даљинског очитавања смањила овај про-
блем. Драгомир Марковић, генерални ди-
ректор ЈП ЕПС-а, напоменуо је да је упра-
во у припреми тендер за набавку уређаја 
за даљинско очитавања, који ће бити 
окончан 2010, док би у наредних неколи-
ко година морала да се модернизује мерна 
опрема. Између осталог, УО ЕПС-а је до-
нео и одлуку о конверзији потраживања 
ПД Електровојводина у капитал АД 
„Петрохемија“.

М. Ч. 

Да би се успело у тржишном 
окружењу, ЕПС мора да постане 
врло конкурентан, јер само тако 

може да се очува тзв. српско тржиште 
струје, истакао је Драгомир Марковић, 
генерални директор. Навео је разло-
ге због којих је важно да успе процес 
реструктурирања, који се већ одвија и 
чија је прва фаза дефинисана. Рекао је 
да се у измену организационе структу-
ре ушло с циљем да се очува интегриса-
на компанија, чија би цена на тржишту 
расла. На овај начин дефинишу се и пу-
теви за ефикасније савладавање тешкоћа 
с којима се ЕПС сада суочава.

Презентујући недавно пословодству 
ЕПС-а и директорима ПД-а циљеве 
Про грама реструктурирања компаније, 
Марковић је нагласио да су предвиђени 
системи менаџмента одабрани да би се 
створила успешна компанија, системи 

управљања процесима да би се пости-
зали ефикаснији резултати, а системи 
финансијског менаџмента - да би се до-
шло до профитабилности целог ЕПС-а. 
По директоровим речима, предвиђена 

организациона структура је једно од 
најважнијих питања реструктурирања и 
њоме би требало да се испуни неколико 
захтева...

М. Ч.

СА СТРАТЕШКИМ ПАРТНЕРОМ „ПОЛА-ПОЛА“ z
ЕПС-у  је неопходан стратешки партнер, сматра проф. др Драган Ђуричин, председник 
Савеза економиста Србије, објашњавајући да нам је он неопходан не само због капитала, 
већ и због знања и технологије које нам недостају. Проценат учешћа стратешког партнера 
у ЕПС-у, међутим, не би требало да буде већи од половине, а пропорција 50:50 би била 
идеална, каже он за „kWh“. Србија би, у том случају трајно остала власник тог стратешког 
сектора, док би стратешки партнер,  с обзиром на величину улога, могао да буде 
заинтересован не само за профит, већ и за квалитетно снабдевање домаћег становништва 
енергијом.
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половином маја Електровојводина 
се окитила још једним при-
знањем. Овог пута, за нај успе-

шнију ком панију у Србији прогласиле 
су је Привре  дне коморе Србије, Радио 
Телевизија Вој во ди не, Факултет тех ни-
чких наука у Но  вом Саду и Агенција за 
тржишне комуни ка ције Медиа Инвент 
из Новог Сада. На  име, ове институције, 
већ десет година, сва ке године до-
дељују признање „Капетан Ми ша Ана-
стасијевић“ најуспешнијој компани ји 
у Србији, а ове године је оцењено да је 
то – Електровојводина. Жири, у чијем 
саставу су били проф. др Неђо Балабан 
(председник), проф. др Илија Ћосић, 
де кан Факултета техничких наука, Дра-
гомир Ђукић из Привредне коморе Вој-
водине, песник Перо Зубац и новинар 
Владо Мар кановић, једногласно је од-
лу чио да Елек тровојводини додели ово 
угледно приз нање – бисту „подунавског 
Рот шилда“ Ми ше Анастасијевића, ау тор-
ско дело ака дем ског вајара из Београда 
Љубише Ман чића.

Престижно признање, које се додељује 
и колективима и појединцима, ове године 
припало је и др Аци Марковићу, председ-
нику Управног одбора ЕПС-а за допринос 
развоју енергетског система Србије.

Иначе, манифестација „Пут ка врху“ има 
за циљ да подстиче и афирмише предузет-

ништво у Србији, па се признање „Капе-
тан Миша Анастасијевић“  додељује и за 
стратешки развој, за издаваштво, за најбо-
љи аграр, за екологију, за најбољи пројекат, 
за најбољег менаџера, нај-жену у бизни-
су итд. Добитници овогодишњих награ-
да биће представљени и у новом издању 
монографије „Пут ка врху“, која ће бити 
промовисана на нашој најзначајнијој из-
ложби издаваштва – на овогодишњем 
Сајму књига у Београду.

Подсетимо и да је протеклог месе-
ца, у току ове манифестације, награда за 
најбољег менаџера додељена директору 
Електровојводине Томиславу Папићу, о 
чему смо писали у прошлом броју.

Завршна свечаност јубиларне мани-
фе стације „Пут ка врху“, у оквиру које 
се и додељује ова награда, одржана је 12. 

маја у Матици српској у Новом Саду. По-
ред инспиративних беседа покретача ове 
манифестације и пригодног уметничког 
програма, самом догађају допринела је и 
отмена патина препуне свечане сале наше 
најстарије институције културе, чије је 
оснивање Миша Анастасијевић, као савре-
меник, свакако запамтио.

На честитке које смо му упутили, дирек-
тор Папић је задовољно одговорио: – Че-
ститам ја вама, свима који радите и који 
сте радили у Електровојводини, јер сте ви 
ти који сте својим радом допринели нашем 
путу ка врху.

Ваља истаћи да је Електро вој во дина 
као компанија у оквиру свих јавних 
предузећа у Србији једина добила ово 
признање.

Љ.М.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ ПРИЗНАЊЕ „КАПЕТАН МИША АНАСТАСИЈЕВИЋ“

ЕВ најуспешнија компанија у 
Србији

аКТУЕЛНО

у јубиларној години манифестације „пут ка врху“ електровојводини додељено 
престижно признање за успешност у пословању. - председник управног одбора епс-а 
др аца марковић добитник признања за допринос развоју енергетског система србије

Колективни портрет добитника признања

ЛАУРЕАТ ДР АЦА МАРКОВИЋ z
Др Аци Марковићу, председнику Управног одбора ЕПС-а признање је додељено за допринос развоју енергетског система Србије, а његов  
најзначајнији ангажман свакако је везан за улазак система ЕПС-а у интерконекцију са европским системом, речено је у образложењу. Својим 
досадашњим радом, он је значајно унапредио дистрибутивну делатност, али и остале делатности ЕПС-а . 

У свом радном веку, Марковић је обављао многобројне функције: између осталог, био је главни диспечер Електропривреде Србије, помоћник 
генералног директора ЈП ЕПС и директор Дирекције ЕПС-а за управљање електроенергетским системом, директор ЈП „Електроисток“ Београд, 
помоћник директора за развој у Дирекцији ЕПС-а за развој и члан Савета Агенције за енергетику Републике Србије. 

Марковић је завршио Електротехнички факултет у Београду, потом је магистрирао на београдском Економском  факултету, а нешто касније и 
докторирао на Економском факултету у Суботици. На Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду је професор 
на предмету Менаџмент у енергетици и Основи електроенергетике, а на Универзитету у Новом Саду доцент за ужу научну област економије. 
Објавио је више књига.
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О стратегији и реструктурирању 
у ЈП ЕПС 

МИШљЕЊЕ И ПРЕДЛОЗИ ПОСЛОВОДСТВА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

процес реструктурирања једна је 
од најактуелнијих тема у ЕПС-у. 
 О томе сведоче и два документа 

која се међусобно прожимају - “Стра
те гија електропривреде Србије” и “Ре
структурирање и побољшање перфор
манси у ЈП ЕПС – фаза 1”. О њима су своја 
мишљења дала пословодства привредних 
друштава ЕПС-а, а ево како о циљевима у 
Стратегији и задацима у Реструктурирању, 
размишља пословодство Електровојво-
дине, у форми мишљења које је потписао 
директор Томислав Папић:

о МетодологИЈИ
Иако се у документима позива на “Стра

тегију развоја енергетике Србије до 2015. 
године” коју је усвојила Скупштина Србије 
и на “Програм остваривања стратегије 
развоја енергетике Србије до 2015. за период 
од 2007. до 2012. године”, ипак, то позивање 
је формалног карактера. Логика по којој 
ћемо донети једну стратегију, па је онда за-
боравити, те донети још новију, не води 
лако излазу из реално тешке ситуације у 
којој је српска електропривреда. Зато уме-
сто излаза, имамо много стратегија. Ства-
ри би требало обрнути, па као подлогу 
за реструктурирање ЕПС припремити 
детаљну анализу спровођења стратегије 
коју је усвојила Скупштина Србије. У тој 
анализи треба рећи шта је урађено, а шта 
није и зашто? Тек на бази ове детаљне 
анализе могуће је утврдити и евентуал-
не корекције Стратегије, те правце даљег 
деловања, реструктуирања ЕПС. Без ове 
врсте анализе, (на страни 38) само је конста-
товано: “Да ни ЕПС, ни Влада Србије нису 
испунили већину обавеза дефинисаних 
Стратегијом развоја енергетике Републике 
Србије до 2015. године”. Ако је стратегија то-
тално неспроводива, онда би било логично 
да се у Скупштини Србије предложило њено 
укидање, па писање нове. Овако, на једну 
Стратегију која се сматра важећом и налази 
се у архиви Скупштине, донеће се нова, па ће 
се и она у међувремену заборавити, те ће се 
донети још новија и тако стално. 

У погледу метода рада још једна кон ста-
тација је вредна пажње. Консултанти су  

долазили најчешће само до ЕПС- а, а рет-
ко су силазили и у компаније, где је ипак 
највећи и најбројнији сусрет компаније са 
купцима и тржиштем, па су и проблеми и 
теме изворнији и јаснији, него када се то 
прелама преко неколико виших инстанци. 

о СадрЖаЈу 
У оваквим студијама за разраду ци ље-

ва обично се користе методологије раз-
ви јеног дела света у којима се разрађују 
визије, мисије, општи циљеви и поли-
тика реализације. И у посматраном до-
кументу, на страни 8, дате су стратешке 
основе мисије, визије и вредности ЕПС-а. 
Међутим, садржај мисије и визије ЕПС-а 
је много шири и комплекснији, него што 
је овде дато (не помињу се, на пример, про-
фит, капиталне трансакције, берзанске 
цене акција). Пре израде ове студије тре-
бало се претходно разјаснити око кључних 
тема као што су: мисија, визија, циљеви и 
политика, па тек кад се ту ствари разјасне и 
усагласе, из тих полазних основа написати 
и пројектни задатак за израду студије. 

Закључак би могао бити да нисмо имали 
критичку анализу постављених циљева и 
садашње праксе, па је стога проблематично 
било и профилисање самог пројектног за-
датка.

Шта су добре стране ових докумената? 
Највећа вредност ових докумена-

та је с те та што дају допринос процесима 
реструктурирања ЕПС-а, у смислу пружа-
ња слике начина функционисања водећих 
светских електропривредних компанија. 
Исто тако, у назнакама, прилично тачно 
дају дијагнозу садашњег стања у Електро-
привреди Србије. Искуства других, по-
себно водећих, драгоцена су у будућим 
искорацима ЕПС-а и то је највредније 
што је понуђено у овим Прилозима за 
реструктурирање ЕПС-а.

ПозИцИЈа 
електродИСтрИбутИвнИх  
де латноСтИ еПС-а 
Генерално говорећи, о дистрибутив-

ним активностима се говори врло мало. 
Констатује се “да је управљање дистрибу-

тивном мрежом монополска делатност и 
да су приходи и трошкови регулисани од 
стране АЕРС, Агенције за енергетику Репу-
блике Србије” (страна 73). 

Агенција је дефинисала трошковник за 
укупну цену електричне енергије, али не и 
приходе и трошкове дистрибутивне мре-
же. Ово је круцијално питање на које нема 
одговора у Стратегији, нити у документу о 
реструктурирању. У понуђеној Статегији, 
на страни 16 каже се “привредна друштва 
за дистрибуцију би наплаћивала регулиса-
не тарифе дистрибутивне мреже”. Тих та-
рифа данас нема, па је реално очекивати 
од овог документа да бар у назнакама каже 
како ће се те тарифе припремати, на којим 
основама и принципима. О томе, међутим, 
ни речи. 

У документу о реструктурирању, тежиш-
те је стављено на разраду функција посло-
вне јединице за дистрибуцију на нивоу  
ЕПС-а. Није спорно да ова пословна једи-
ница има низ нових функција које пре све-
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га проистичу из сложености и једнообра-
зно сти у функционисању дистрибуције 
елек тричне енергије. Међутим, у њој су 
разрађене и улоге које задиру у правни и 
економски субјективитет нижих органи-
зационих делова, привредних друштва за 
дистрибуцију електричне енергије. Наро-
чито је то изражено на сектору инвестиција 
и јавних набавки (страна 25). Пословна 
јединица нема статус првног лица, па ни 
одговорност, а друштва за дистрибуцију 
имају статус правног лица и носе законо-
давну и другу пословну одговорност. У 
таквом односу, налози виших организаци-
оних облика који утичу на обликовање по-
словног профила друштва могу утицати на 
поспешивање или на урушавање послов-
них ефеката привредних друштава. 

очекИвања
Шта би друштва за дистрибуцију елек-

тричне енергије очекивала од ове врсте до-
кумената: 

- Предлог конкрентих корака и процеду-
ре превођења ЕПС-а у АД;

- Разраде технологије управљања и од-
говорности на свим нивоима у оквиру АД 
ЕПС-а;

- Дефинисање регулативних тарифа за 
дистрибутивне мреже, маржа дистрибуте-
ра;

- Усаглашавање планова инвестирања и 
јавних набавки на нивоу пословне јединице 
за дистрибуцију и осталих тема које улазе у 
пословни субјективитет привредних друш-
тава за дистрибуцију електричне енергије;

- Одговор на питање како избећи 
тезу о јединственом плану и прећи на 
јединствен систем планирања почев од 

погона, преко огранака, друштава, по-
словне јединице за дистрибуцију, па 
све до ЕПС-а. Методологија и поли-
тика планирања очекује се од ЕПС-а и 
другачије реафирмације планирања, од 
доле према горе, а не само обрнуто. Исто 
тако, не централизоване набавке, већ 
јединствена политика набавке. 

- Решење за превазилажење данашње 
неупарености права и одговорности ди-
ректора друштава за дистрибуцију, јер 
кључне економске полуге држе органи 
из ЕПС-а преко плана и трансферних 
цена.

- Наплата електричне енергије се усме-
рава преко трезорских рачуна у влас-
ништву ЕПС-а, а пражњење рачуна у ко-
рист ЕПС-а и ЕД предузећа врши се по 
процентима које утврђује ЕПС. Транс-
ферне цене такође одређује ЕПС, често и 
без до краја разјашњене методологије.

- Од нових функција Пословне је-
ди нце за дистрибуцију, уместо одлука 
материјалног карактера, очекује се по-
моћ у погледу тумачења пореских про-
писа и осталих правних недоречености 
када су у питању дистрибуције и купци. 
Од пословне јединице очекује се да буде 
нека врста сервиса за сложене теме и 
проблеме дистрибуција.

- Управљање помоћу циљева, интер-
не ревизије и контроле има смисла само 
у децентрализованом систему у коме 
постоји самосталност делова у оквиру 
задате пословне политке ЕПС-а. У цен-
трализованом систему са централизова-
ним набавкама и централним трезором, 
интерна ревизија губи смисао и своди се 
на контролу централних органа.

- Одговор на питање како повезива-
ти перформансе (задатке компанија) са 
наградама и подстицајима за запослене 
када су зараде лимитиране и “заковане” 
Колективним уговором. 

- Централно фактурисање има мно-
го више мана, него предности, па се 
очекује одговор и на ове дилеме. Са 
фактурисањем и преношењем финансија 
на трезорски начин пословања, као 
и плана, губи се правни и пословни 
субјективитет привредних друштава. Ау-
тори студије кажу и да “постојање при-
вредних друштава као правно независних 
компанија представља ограничавајући 
фактор за ефикасно коришћење инте-
грисаног пословног модела” (страна 62) – 
што је дискутабилно и вероватно нетач-
но. Уместо јединства система ЕПС-а нуди 
се јединствена организација која може 
бити само још тромија и неефикаснија. 
Полазишта у старту нису разјашњена, па 
отуда и овакви закључци и оцене аутора 
студије.

теМе Правне И органИзацИоне 
ПрИроде
У оквиру докумената Стратегија Елек

тропривреде Србије и Реструктурирање и 
побољшање перформанси у ЈП ЕПС препо-
ручен је модел нове организације ЕПС-а, 
као модерне компаније, заснован на прин-
ципу хијерархијске вертикалне повезано-
сти, централизације и груписања сличних 
функција и процеса.

Основна промена у организационој 
стру ктури огледа се у успостављању по-
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словних јединица, које ће управљати глав-
ним процесима (производњом, ди стри-
буцијом и трговином), уз успо стављање 
нових организационих целина за људске 
ресурсе, интерну ревизију и контролу и 
корпоративне услуге. У циљу ефикасног 
упра вљања и контроле пословања, према 
изнетој концепцији, организација при-
вредних друштава би била повезана са 
организацијом пословних јединица и дру-
гих организационих целина ЈП ЕПС-а. 

Након детаљне анализе приказаног 
модела будуће реорганизације Јавног 
предузећа Електропривреда Србије, с 
једне стране, и сагледавања постојеће 
организације "Електровојводина" д.о.о. 
Нови Сад, првенствено у домену прав-
них, организационих и општих посло-
ва, с друге стране, оцењујемо да предло-
жена централизација не би допринела 
повећању ефикасности обављања наведе-
них послова, нити би резултирала уште-
дама, односно смањењем трошкова запо-
слених у овом домену пословања.

СоцИЈалнИ ПрограМ
Неизбежна тема свих процеса ре стру-

ктурирања је вишак запослених. То је 
осетљива тема о којој у овом програму 
скоро да нема речи. У Електропривре-
ди Србије можда није толико велик про-
блем укупног обима запослености, колико 
његове старосне структуре и односа између 

производног и непроизводног дела рада. 
Дилеме нема - вишка запослених има. По-
лазни став је да вишак запослених не тре-
ба једноставно препустити улици и тиме 
садашњу кризу учинити још дубљом, већ 
да треба и мотивационо прићи разрешењу 
овог проблема. 

Требало се осврнути на досадашњи на-
чин ad hoc давања отпремнина. Због не-
јасног концепта, дешавало се да запосле-
ни који има први услов за пензију добије 
велику отпремнину, а да већ сутрадан 
оде у пензију. То је облик јавне друштвене 
корупције и неправде према свим другим 
грађанима који нису запослени у ЕПС-у. 
Први став требало би да буде да онај ко је 
на листи као вишак, а има први услов за 
пензију нема права на отпремнину. Дру-
го, треба разрадити механизам отпремни-
на који је у интересу и запосленог, али и 
компаније, па чак и државе. Рецимо, ут-
врдити скалу по којој би сви они који имају 
четири или пет година до првог услова за 
пензију имали право на, на пример, 70 од-
сто својих примања у наредних четири или 
пет година, а да не долазе на посао. По тој 
скали, они који имају три године до првог 
услова добијали би 75 одсто, они са две 80 
одсто, а они којима је остала једна година 90 
одсто. На тај начин, компанија би издвајала 
мање средстава и то не одједном, а створила 
би простор за нова запошљавања младих. 
Запослени би били заштићени, а и друштво 

би добило, јер се не би одједном исплатиле 
велике суме отпремнина и вршио притисак 
на тражњу. Млађа годишта би добила сти-
мулативне отпремнине за сопствено лич-
но предузетништво. Ово је само један од 
могућих модела. 

закључак
Пословодство „Електовојводине“ ге-

нерално подржава процесе реструктури-
рања Електропривреде Србије. Међутим, 
оцењује да неки предлози изазивају кон-
тра ефе кте, уместо ефикасне и рационал-
не организације, која води извршавању 
постављених планова. Постављени модел 
води ка тромијем и неефикаснијем си-
стему. То се посебно односи на линеарно 
увођење централизације у свим доменима 
који ће умањивати мотивационе ефекте, 
а тада ће и планирани резултати изоста-
ти. Карактеристичан пример је увођење 
фактурисања са једног места и повећање 
облика трезорног начина прикупљања 
и расподеле новчаних средстава. Наши 
предлози иду у правцу јачања моти-
вационих ефеката привредног друшт-
ва у јединственом систему планирања 
и управљања ЕПС-а. Из ових разлога 
Електровојводина предлаже да се неки 
предлози и кораци у реструктурирању 
још једном преиспитају, речено је на крају 
овог мишљења.

Приредила: Љ.М.

>>>  НАСТАВАК СА ПРЕТхОДНЕ СТРАНЕ
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За електроенергетску ситуацију, 
у пр ва четири месеца текуће 
године, мо же се констатовати да 

је - била добра. Ограничења електричне 
енергије није би ло. Једино су спровођене 
напонске редукци је, у току пет дана, у 
марту, у вечерњим часовима. У априлу, 
напонских редукција није било – истиче 
Момчило Шешлија, ру ководилац Сек-
тора за управљање и пла нирање кон-
зума у Дирекцији за упра вљање Управе 
Електровојводине. 

Електроенергетска ситуација је била до-
бра и из ЕПС није  било најава да би могло 
доћи до ограничења у испоруци електрич-
не енергије. Хидролошка ситуација је била 
добра, са већим дотоцима воде од плани-
раних, што се одразило на рад проточних 
хидроелектрана, које су у већем делу ме-
сеца радиле пуним капацитетом. Садржај 
воде у акумулацијама је задовољавајући и 
изнад је нивоа билансних количина.

– Почетак године карактеристичан је по 
повећаној потрошњи електричне енергије, 
за 3,23%. Поготово, повећање је забележе-
но у априлу (8,71%), у односу на исте пе-
риоде прошле године. У априлу, погонска 
спремност електроенергетских објеката 
на конзумном подручју Електровојводине 
била је на задовољавајућем нивоу. Било 
је мало погонских догађаја, испод очеки-
вања. Поменућемо најбитније. 

Седмог априла, у 01,22 часова, дошло 
је до  испада из погона трансформатора 
110/20 kV број 2 у ТС „Римски шанчеви“, 
де ловањем диференцијалне заштите и за-
штите неутралне тачке. Квар је изазва-
ла  животиња (ласица), која се попела на 

транс форматор. За време квара оштећен 
је отпорник у неутралној тачки и потпор-
ни изолатор. У 02,35 часова, купци који су 
остали без електричне енергије, напојени 
су преко трансформатора 35/20 kV. По-
сле замене оштећених елемената, транс-
форматор је укључен - у 14,03 часова. Том 
приликом, купци на конзумном подручју 
поменутог трансформатора остали су без 
електричне енергије свега 63 минута. 

– Треба напоменути да је све више до-
гађаја који су везани за крађу опреме са 
електроенергетских објеката. Тако су, ре-
цимо, непозната лица, због крађе опре-
ме (каблова),  десетог априла - од 05,55 до 
13,00 часова - изазвала прекид  напајања 
купаца електричном енергијом, на кон-
зумном подручју стубне трансформатор-
ске станице 20/0,4 kV у Хрватском мајуру, 
на изводу 20 kV „Шебешић“, који се напаја 
из ТС 110/20 kV „Суботица 4“. 

Двадесет осмог априла, од 14,00 до 15,17 
часова, конзум ТС „Зрењанин 1“ остао је 
без напајања због интервентних радова, 
односно због отклањања штете, опет, иза-
зване крађом. Она је примећена приликом 
редовног обиласка трансформаторске ста-
нице. Са десет портала 110 kV скинуто је 
и одсечено уземљење (бакарно уже), док 
је на осталим порталима уземљење било 
одвојено.

Такође, двадесет осмог априла, у 
17,20 часова, догодила се крађа опре-
ме, са стубне трансформаторске стани-
це 20/0,4 kV бр. 6 (која је у власништ-
ву тзв. трећег лица), на изводу 20 kV 
„Јавно складиште“, који се напаја из ТС 
110/20 kV  „Суботица 4“. Трансформа-

тор је срушен, а сва  опрема ко ја је могла 
да се скине, однесена је, односно - по-
крадена је. 

Иначе, у прва четири месеца 2010. године, 
према диспечерским подацима, пре узето 
је из система 3.281 GWh,  што представља 
повећање од 3,23% у односу на исти период 
из претходне године, односно 0,76% испод 
билансних количина. Енергија је испору-
чена уз максималну регистровану снагу од 
1.563 GWh (у јануару), што је за 6,41% испод 
нивоа регистроване вршне снаге из прет-
ходне године, у истом периоду (1.670 МW у 
јануару). Дистрибутивни купци су преузели 
3.133 GWh, што је повећање од 2,58% у од-
носу на исти период из претходне  године. 
Директни купци преузели су 148 GWh што, 
у односу на прошлу годину, представља 
повећање од 19,32%.

– У априлу 2010. године, такође према 
диспечерским подацима, преузето је из си-
стема 695 GWh (повећање од 8,71% у одно-
су на исти период 2009. године), односно 
мање је за 3,74% у односу на билансне коли-
чине. Енергија је испоручена уз максимал-
но регистровану снагу од 1.276 MW, што 
представља повећање од 0,47%, у односу на 
прошлогодишњи максимум у априлу (1.270 
MW). Дистрибутивни купци су преузели 
655 GWh (повећање од 8,63% у односу на 
исти период прошле године), док су дирек-
тни купци преузели 40 GWh - у односу на 
прошлу годину повећање од 10%.

Подсетимо, средња дневна температу-
ра током априла 2010. године износила 
је 12,4oC и за 2,4oC је била нижа од про-
шлогодишње у истом периоду.

М. Ч.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У АПРИЛУ 2010. ГОДИНЕ

И у априлу – раст потрошње
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погонска спремност еео на конзумном подручју Друштва била на задовољавајућем 
нивоу 
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ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЗРЕЊАНИН

ЗАЈЕДНИЧКИ: СТРУКА ПРОТИВ КРАЂЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

При крају радови на ТС 110/20/35 
kV „Нова Црња“ 

Позив за писање радова 

у склопу редовних активности, у 
Огранку „ЕД Зрењанин“, како са-
знајемо од надлежних, актуелна 

су и интензивирана искључења купаца 
свих категорија, због неизмиреног дуга. 
То се ради у циљу побољшања извршења 
наплатног задатка. Активности на из-
ради нових кућних прикључака, та кође, 
константно се изводе.

У оквиру радова везаних за инвести-
ционо одржавање, при крају су радови 
на замени изолатора на 20 kV далеководу 
који из ТС 110/20 kV Бегејци напаја Ба-
натско Карађорђево, Честерег и Торду. 

Ови радови су, иначе, мало каснили, због 
лоших временских прилика.Настављају 
се и радови на реконструцији далековода 
на 20 kV изводу Нови Итебеј, који напаја 
Српски Итебеј, Нови Итебеј и Међу.

У априлу је у Јаши Томићу, за потре-
бе новог граничног прелаза, пуштен 
под напон кабловски вод и монтажно-
бетонска трафостаница.

Радови на изградњи постројења, након 
хаварије у ТС 110/20/35 kV „Нова Црња“ 
су при крају, тако да је ускоро планира-
но пуштање под напон новог 20 и 35 kV 
постројења.

С друге стране, крадљивци бакра, 
изгледа, не посустају: 28. априла, наи-
ме, откривена је крађа на ТС 110/35 kV 
„Зрењанин 1“. Непозната лица су, у ноћи 
27/28. априла, посекла уземљења, одно-
сно бакарне плетенице 110 kV елемена-
та. 

Због санације на систему уземљења, 
цела ТС је била искључена, тако да цело 
подручје, које се напаја са девет ТС 35/х 
kV, било без напона, у периоду од 14 до 
15,17 часова.

М. Ч.

тематско саветовање о не овла-
шће ној потрошњи елек три чне 
енергије  и заштити елек тро-

енер  гетских објеката од крађе и фи зи-
чких оштећења, у организацији Елек-
тровојводине д.о.о, биће одржано 23. и 
24. септембра 2010. године на Иришком 
Венцу у пословном објекту "Норцев".

Разлог је више него јасан: „ЕПС je 
због одређеног броја несавесних гра ђана 
принуђен да предузме одређене мере 
у циљу откривања  крађа електричне 
енергије и санкционисања пре кр шилаца. 
Степен неовлашћене по тро шње елек-
тричне енергије достигао је алармантне 
нивое који захтевају мобилизацију свих 
институција Републике Србије  који се 
баве откривањем и процесуирањем ових 
кривичних дела. Ситуација би убрзо 
могла угрозити и редовно снабдевање 
електричном енергијом свих осталих 
потрошача који електричну енергију 

троше рационално и своје обавезе са-
весно плаћају“, стоји у првом позиву за 
писање радова за ово саветовање, који се 
упућује познаваоцима који могу да по-
нуде ре шење за тај проблем.

Кратак садржај (апстракт) реферата 
потребно је доставити на српском  или 
енглеском језику најкасније до 7. јуна. 
Аутори реферата ће бити обавештени о 
прихватању реферата најкасније до 15. 
јуна, а комплетан текст реферата по-

требно је доставити најкасније до 1. ав-
густа 2010. године.

Све потребне информације за учешће 
на саветовању могу се добити од Одбо-
ра за техничку припрему Саветовања, 
путем телефона +381 (0)21 528 124 и 
e-mail: savetovanje@ev.rs. Детаљи о про-
граму и предвиђене теме као и пријаве 
за саветовање биће доступни на веб 
сајту www.elektrovojvodina.rs.

М.К.
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ових дана, након хаварије, планирано пуштање под напон новог 20 и 35 kV 
постројења у тс „нова Црња“.- крадљивци бакра не посустају!

међународно регионално тематско саветовање „неовлашћена потрошња 
електричне енергије и заштита елeктрoенергетских oбјеката од крађе и физичких 
оштећења“ планирано за 23. и 24. септембар ове године 
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поред новинара јавних медија који 
прате енергетику, конференцији 
су присуствовали Животије Јо-

вановић, директор Дирекције за ди стри-
буцију ЕПС-а, Радован Станић, помоћник 
директора Дирекције за дистрибуцију 
ЕПС-а, представници МУП-а Нови Сад и 
пословодство Електровојводине. 

Истакнуто је да је крађа електрич-
не енергије један од највећих проблема 
ЕПС-а, у последње две године.

Директор Дирекције за дистрибуцију 
ЕПС-а Животије Јовановић је, тим по-
водом, истакао да су губици у последње 
две године расли у континуитету и да 
укупни губици износе 15,19%, а од тога 
знатан део чине нетехнички губици или 
крађе, што представља највећу годишњу 
крађу у Србији. При томе је напоменуо 
да је казнена политика за крађу електрич-
не енергије непримерена учињеном делу. 
Даље је истакао да Министарство рудар-
ства и енергетике даје пуну подршку Елек-
тропривреди Србије у акцији превенције 
неовлашћеног коришћења електричне 
енергије.

Презентујући стање неовлашћеног ко-
ришћења електричне енергије, директор 
Електровојводине Томислав Папић је ис-
такао да су укупни губици у Друштву то-
ком прошле године износили 13,82%, од 
укупно преузете енергије, а од тога не-
технички губици, односно крађа 6,57% 
преузете електричне енергије, сама 
вред   ност нетехничких губитака изно-
си 594 253 МWh, укупна вредност из-
носи 3.026.619.000,00 динара, што чини 
30.464.000 евра. Процењује се да је у Елек-
тровојводини преко крађе струје, не-
овлашћено отуђено око 19.200.000 евра.

акцИонИ План даЈе резултате
Од августа 2009. године на снази је Ак-

циони план за спровођење програма и 
мера на смањењу губитака, с акцентом на 
смањењу нетехничких губитака, односно 
откривања и елиминисања могућности 
нелегалне потрошње, или спречавања 
крађа. У току спровођења Акционог пла-

на у Електровојводини, током прошле го-
дине, извршена је контрола код 105.878 
купаца, при чему је откривено 1514 слу-
чајева неовлашћеног коришћења елек-
тричне енергије, а обрачуната вредност 
преузете енергије је 17.356.925,00 дина-
ра. Изнет је и охрабрујући податак да је 
за 1,3% смањен губитак у прва три месеца 
ове године у односу на крај прошле годи-
не. Екипе за контролу опремљене су сав-
ременим уређајима и опремом. 

Као најчешћи начини крађе регистрова-
ни су: самовласно прикључење без дозво-
ла и сагласности, коришћење електричне 
енергије испред мерних уређаја, најчешће 
са прикључног вода, онемогућавање ис-
правног мерења...

оШтрИЈе Са лоПовИМа
У превенцији неовлашћеног кори шће-

ња електричне енергије, оцењено је, по-
требна је боља сарадња са државним ор-
ганима и подршка шире јавности. Овде 
је, такође, истакнуто да крађа струје јесте 
законом санкционисано кривично дело, 
али је то дело законом и сврстано у блажи 
облик крађе. Једини захтев тужилаштва 
према више од 75 одсто откривених је да 
намире дуг према електродистрибуцији и 
то углавном тек за трећину енергије коју 
је дистрибуција обрачунала као украдену. 
Потребна је оштрија казнена политика јер 
блага казнена политика није у стању да 
постигне сврху кажњавања – специјалну 
и генералну превенцију.

Циљ Електровојводине у овој области 
јесте да губитке електричне енергије све-
де на ниво развијених земаља Европе, 
на оптималних 5,5 до 6% од укупно пре-
узете енергије, пошто анализе упућују на 
закључак да је највећи део нетехничких 
губитака нелегална потрошња. 

Дакле, неовлашћено коришћење елек-
тричне енергије или крађа струје је 
један од највећих проблема ЕПС-а, који 
највише утиче на раст губитака. Новина-
рима су демонстрирани разни начини и 
видови крађе струје, којих је до сада реги-
стровано око педесетак.

Радован Станић, помоћник директо-
ра Дирекције за дистрибуцију ЕПС-а, 
истакао је да се за новац настао по осно-
ву крађе електричне енергије може ку-
пити 30 нових трафостаница вишег на-
понског нивоа. Он је даље указао да у 
ЕПС-у свакодневно ради око 350 екипа на 
откривању крађа и да је компанија спрем-
на и одлучна да се са овим обрачуна.

Новинарима су, на крају, изнети подаци 
о највећим појединачним крађама елек-
тричне енергије, као и дуговања из обла-
сти привреде.

Представници Министарства уну тра-
шњих послова истакли су да ће, у складу 
са својим овлашћењима, пружити помоћ 
у реализацији ове акције.

М. Ш.

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ 

Спречити крађу струје
потребна подршка државних органа и шире јавности, саопштено на конференцији 
за новинаре. - у србији у прошлој години украдено око 4% електричне енергије, 
што представља вредност од 6,1 милијарди динара или 63 милиона евра. у 
електровојводини неовлашћено отуђено струје у вредности преко 19 милиона евра
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Са конференције за новинаре

Владимир Кулпински објашњава 
новинарима начине крађе струје
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ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА=

Масовност и квалитет
ОДРЖАНE 36. РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

по многима, најзанимљивије је било на терену на коме се одржавало такмичење 
у пењању на стуб. пењачи-монтери показали су своје вештине у узбудљивом 
такмичењу које је изазивало уздахе и аплаузе у публици
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традиционални спортски сусрети 
за послених Електровојводине одр-
жани су у суботу 8. маја. Нешто 

пре ко 760 учесника окупило се по 
36. пут у Цен тру за физичку културу 
у Врбасу. Радници ма из свих огра на-
ка Електровојводи не ове године су се 
прикључили гости из ПТТ-а, „Електро-

србија“ Краљево и „Електробијељина“ из 
Републике Српске. 

Иако је повремено промицала киша, вре-
ме је било пријатно за одржавање спортских 
надметања. Ову спортску мани фестацију  
свечано је отворио директор Електро вој-
водине Томислав Папић, који је свим учесни-
цима пожелео успех у спортском надметању, 
али пре свега добро дружење.

Управо у духу дружења и пријатељства 
протекле су спортска такмичења, али и 
дружење које је уследило након тога. То не 
значи да на спортским борилиштима није 
било жустро. 

Сви учесници су показали изузетну 
бор беност и залагање. На фудбалском, 
баскет, одбојкашком и тениском терену, 
у хали, сали за стони тенис, базену, ку-

глани и стрељани на сваком борилиш-
ту било је занимљиво и узбудљиво. Ва-
жан је био сваки поен и свака секунда. У 
појединим такмичењима одвијала се пра-
ва драма у финишу такмичења. Победни-
ка такмичења у малом фудбалу одлучили 
су у финалу пенали, у баскету након фи-

СП
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Т

Пењачи су увек најатрактивнији

Са надметања у баскету

Са свечаног отварања РСИ

Мали фудбал је многима омиљена дисциплина 
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налне утакмице слободна бацања су пока-
зала ту нијансу ко је први.  У појединим 
тренуцима личило је то на право профе-
сионално такмичење. Ипак, иза те так-
мичарске жустрине преовладавала је 
пријатељска атмосфера старих знанаца, 
колега, пријатеља.

По многима, најзанимљивије је било на 
терену на коме се одржавало такмичење 
у пењању на стуб. Пењачи-монтери по-
казали су своје вештине у узбудљивом 
такмичењу које је изазивало уздахе и 
аплаузе у публици. Своју доминацију у 
овој дисциплини, јединој која је дирек-
тно везана за нашу струку, потврдили су 
тројица првопласираних и са претходна 
два такмичења.

Постигнути резултати, иако у другом 
плану у односу на дружење, показали су да 
међу нама има спортиста који по постиг-
нутим вештинама и резултатима могу да 
се такмиче и у лигашким такмичењима.

Организатор, Синдикална организација 
Електровојводине, као и сваке године, 
потру дила се да све протекне у најбољем 
реду, спортском духу и уз дружење. На 
крају дана, добро расположени учесници 
су се разишли уз жељу да се и следеће го-
дине нађу на истом месту.

Д. Б.

Логичко надмудривање шахиста

Публика је уживала Признања чекају победнике

РЕЗУЛТАТИ z
ПЕЊАЊЕ НА СТУБ

Екипно

1. ЕД „Суботица“

2. ЕД „Рума“

3. ЕД „Сомбор“

Појединачно

1. Коцкаревић Бранислав

2. Раишић Вујадин

3. Колар Корнел

МАЛИ ФУДБАЛ

1.  ЕД „Нови Сад“

2.  ЕД „Суботица“

3.  ЕД „Панчево“

СТОНИ ТЕНИС (М)

1.  Погон „Сента“

2.  ЕД „Панчево“

3.  Управа Друштва

СТОНИ ТЕНИС (Ж)

1.  Јанда Мирјана

2.  Бјелица Љиљана

3.  Перошевић Гордана

КУГЛАЊЕ (М)

1.  ЕД „Рума“

2.  ЕД „Сомбор“

3.  ЕД „Нови Сад“

КУГЛАЊЕ (Ж)

1.  Управа Друштва

2.  ЕД „Рума “

3.  ЕД „Панчево“

ПРЕФЕРАНС

1.  ЕД „Суботица“

2.  ЕД „Нови Сад“

3.  Погон „Врбас“

ОДБОЈКА (М)

1.  ЕД „Нови Сад“

2.  ЕД „Рума“

3.  ЕД „СР. Митровица“

БАСКЕТ

1.  ЕТ „Ј. Бачка“

2.  ЕД „Нови Сад“

3.  Погон „Рума“

ПЛИВАЊЕ (М)

1.  Стражмештер Миливој

2.  Чувардић Дејан

3.  Тепшић Бранко

ПЛИВАЊЕ (Ж)

1.  Бабић Антонија

2.  Чолаковић Клара

3.  Станков Невена

ШАХ

Екипно

1. ЕД „Суботица“

2. ЕД „Рума“

3. ЕД „Нови Сад“ 

Појединачно

1.  Арбутина Синиша

2.  Лилиом Имре

3.  Тунгуз Драган

ПИКАДО

Екипно

1. ЕД „Рума“

2. ЕД „Нови Сад“

3. Погон „Врбас“ 

Појединачно

1.  Опачић Милена

2.  Церовски Сузана

3.  Вујков Гордана

СПОРТСКИ РИБОЛОВ

Екипно

1. Погон „Сента“ 

2. ЕД „С. Митровица“

3. ЕТ „Ј. Бачка“

Појединачно

1.  Мудрић Александар

2.  Њилаш Фриђеш

3.  Шороња Дејан

ТЕНИС (М)

1.  Бероња Ђорђе

2.  Башић П. Иван

3.  Чобански Дионисије

СТРЕЉАШТВО (М)

Екипно

1. ЕД „Рума“ 

2. ЕТ „Ј. Бачка“

3. ЕД „Зрењанин“

Појединачно

1.  Мудри Ђура 

2.  Шороња Дејан

3.  Вујасиновић Давор

СТРЕЉАШТВО (Ж)

Екипно

1. Погон „Врбас“

2. ЕД „Сомбор“

3. ЕД „Рума“

Појединачно

1.  Шимоник Катица

2.  Ранђеловић Бранка

3.  Новаковић Милица
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озбиљан тридесетогодишњак, са 
већ формираном породицом 
коју поред супруге чине и двоје 

деце, Будимир Митровић је већ пет го-
дина запослен у МИЗ-у као инжењер у 
ЕД Рума.

– У Електровојводину сам дошао 
конкурсом 2005. године, после војске. 
Студирао сам електротехнику у Новом 
Саду и кад је расписан конкурс, ја сам 
одабран. Ова професија је оно што сам 
хтео. Послом сам задовољан – кратко и 
јасно каже млади Митровић.

На питање зашто је одабрао баш елек-
тротехнику Митровић каже:

– Па то је нормално. Отац ми је 
елек тро инсталатер, али не у Елек тро-
војводини, већ у Пнеуматици у Румагу-
ми. Сви око мене се у тој струци - кућни 
пријатељи, родбина, кумови... супруга, 
али она је информатичар, тачније про-
фесор информатике у средњој школи.

То онда сигурно помаже, јер се зна 
шта је посао инжењера МИЗ-а:

– Јако бих волео да добијем још 
једног колегу. Ја сам једини инжењер 
у тој Служби. Било нас је више, али су 
неке колеге отишле у пензију. Сад смо 
остали само четворица: три монтера и 
ја. Млада смо екипа, што је одлично. То 
помаже у послу.

И шта могу четири човека у МИЗ-у да 
ураде? Уследило је набрајање:

– Инвестиционо одржавање, редов-
но и ванредно одржавање заштитиних 
уређаја, мерење на кабловима, на транс-
форматорима, одржавање једносмер-
них извора енергије и радиостаница, 
надзор кад се нешто ради на „стодесет-
кама“...

А како се млада екипа бори са толи-
ком одговорношћу?

– Сарадња је добра на свим ниво-
има. Ми радимо свој посао најбоље 
што знамо, предлажемо побољшања. 

Руко водиоци те предлоге уважавају и 
прослеђују где треба, а онда добијамо 
повратну информацију. Све функцио-
нише. Ми смо ту, руководиоци су ту 
кад треба. Сарађујемо и саветујем се са 
непосредним руководиоцем Душаном 
Пилиповићем и директором Младеном 
Ивковим. Заиста је све коректно.

Знамо да такав посао подрзумева 
кућна дежурства која нису ретка, те-
ренски рад...

– И не само то. У овом послу мора не-
прекидно да се учи. Ја имам изванред-
ну прилику да у пракси видим примере 
онога што смо учили на факултету, од 
делова постројење која су стара и не-
колико деценија, до најсавременијих. 
Ово је динамичан посао који тражи 
концентрацију.  

Да ли Будимир Митровић мисли да 
је у реду да породична традиција буде 
настављена и кроз његове потомке, 
питамо провокативно. Ту је прорадио 
„сремачки“ дух овог младог човека.

– Јесте, али може једно дете да буде у 
електро струци. Волео бих да ово друго 
буде уметник.

Није хтео да објашњава зашто.
А. Ј. Р.

према информацији, коју је пот-
писао главни повереник Син-
дикалне организације Упра-

ве Електровојводи не Миодраг Јовин, 
у току је пријем пријава запослених 
за рекреацију на мору, у четири сме-
не. Располаже се, после поделе квота за 
рекреацију у Дру штву са 43 места. Ме-
сто у којем ће заинтересовани боравити 

по седам дана су – Рафаиловићи (Црна 
Гора).

Прва смена креће већ крајем маја (29. 
маја) и траје - почев од 30. маја.

Друга смена је од 6. јуна (полазак 
претходног дана);  трећа – од 11. сеп-
тембра (полазак претходног дана) и 
четврта смена је од 18. септембра (по-
лазак, такође, претходног дана).

Право на пријављивање имају сви 
за послени у Управи, с тим што су кри-
теријуми за добијање права на ова 
путовања да радник није ишао на 
море у последње две године; предност 
имају чланови Синдиката. Пријаве се 
достављају код Тање Драгин, VI спрат, 
канцеларија 632, локал 2201.

М. Ч.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА=

Све му је електро

Прва смена – крајем маја

БУДИМИР МИТРОВИЋ, ИНЖЕЊЕР У МИЗ-У ЕД РУМА

ПРИЈАВЕ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ НА МОРУ

буда, како га већ одомаћено зову у еД рума, каже да је струка и посао којим се бави 
сасвим природан, генерацијски наставак онога што су били његов отац, деда, што су му 
пријатељи, кумови, а у неку руку и супруга

радници управе Друштва добили су укупно 43 места у рафаиловићима (Црна Гора)
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Будимир Митровић
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ј една тема о којој се не говори и не 
пише много, а заправо је нешто о 
чему се не може никада ни рећи 

ни написати довољно, јесте безбедност 
и здравље на раду. У складу са оном 
народном да здравље нико не цени 
док га има, већ тек онда кад остане без 
њега, односимо се углавном сви, како 
у приватном, тако и у пословном далу 
живота. Управо из тог разлога, овај 
текст има за циљ да нас све заједно 
подсети на овај битан сегмент нашег 
радног окружења. Такође и да укаже 
да је о безбедности на раду и здрављу 
неопходно бринути превентивно, јер је 
то једини прави начин. 

веЖИте Се
У протеклих неколико месеци у 

Електровојводини је донето неколико 
из мена правилника који се баве овом те-
матиком. Један од њих је Правилник о 
првим изменама и допунама Правилни-
ка о техничким мерама сигурности при 
раду  на електроенергетским објектима. 
Члан на који бисмо посебно скренули 
пажњу налази се у поглављу о Раду на 
висини, а посебно у ставу који се одно-
си на рад монтера приликом пењања на 
стуб. Том приликом „...електромонтер 
мора бити обезбеђен од пада сигурнос-
ним ужетом. При пењању на дрвени или 
бетонски стуб електромонтер поставља 
уже за рад на висини око стуба и везује 
га за одговарајуће место на монтерски 
појас. Приликом пењања на стуб електро-
монтер мора бити везан за конструкцију 
стуба бар једним сигурносним уже-
том за рад на висини. Уколико се на 
конструкцији стуба налази опрема која 
омета пењање на стуб (конзола на сту-
бу, инсталација кабловске ТВ и сл) оба-
везно је коришћење два ужета од којих 
увек једно треба да буде постављено. 
Приликом пењања на гвозденорешет-
касти стуб  обавезно је коришћење два 
ужета за рад на висини.“ Јасно да јасније 
не може бити. Ко је недавно присуство-
вао такмичењу у пењању на стуб на Рад-

ничким спортским играма могао је да се 
увери како то раде најбољи међу нашим 
монтерима, али и да уочи да се о безбед-
ности на сваком послу мора веома води-
ти рачуна.

безбедноСт Пред екраноМ
Неке од правилника прописало је и 

Министарство за рад и социјалну по-
литику. Овога пута издвајамо Правил-
ник о превентивним мерама за безбедан 
и здрав рад при коришћењу опреме за 
рад са екраном. Према овом правилни-
ку, послодавац је дужан да, у складу са 
прописима о здравственој заштити, за-
посленима који користе опрему за рад 
са екраном обезбеди циљани преглед 
очију и вида који ће извршити квали-
фикована особа. Правилник предвиђа 
да се овакав преглед спроведе пре по-
четка употребе опреме за рад са екра-
ном, а затим периодично у интервали-
ма не дужим од три године. Међутим, 
преглед се мора спровести и уколико се 
код запосленог појаве проблеми са ви-
дом који су можда настали као после-
дица коришћења опреме за рад са екра-
ном. Уколико овакви прегледи покажу 
да постоје разлози за то, послодавац је 
дужан да пошаље запосленог на циљани 
офталмолошки преглед. У зависности 
од резултата офталмолошког прегледа 
послодавац је дужан да, у случају кад 
се не могу користити уобичајена корек-
тивна средства, обезбеди коришћење 
посебних корективних средстава које 
одговарају пословима који се обављају.

Да би се овакве нежељене последи-
це избегле министарство је прописало 
Преглед мера за безбедан и здрав рад 
при коришћењу опреме за рад са екра-
ном. Издвајамо оно најважније. Сли-
ка на екрану мора да буде стабилна, без 
треперења и других облика нестабил-
ности. Екран мора да буде подесив по 
хоризонталној и вертикалној равни у 
складу са потребама запосленог. Посеб-
но постоље за екран или подесиви сто 
морају да буду обезбеђени. На екрану 
не сме да буде одблеска или рефлексије. 
Испред тастатуре мора да буде довољно 
простора за ослонац шака и руку запо-
сленог. Радни сто или радна површина 
морају да имају довољно велику повр-
шину и да омогућавају флексибилни рас-
поред екрана, тастатуре, докумената и 
пратеће опреме. За запосленог мора да 
буде обезбеђено довољно простора тако 
да може да заузме удобан положај у раду. 
Радна столица мора да буде стабилна и 
да омогућава запосленом слободу по-
крета и удобан положај. Висина седиш-
та мора да буде подесива. Наслон мора 
да буде подесив у погледу висине и на-
гиба. Ослонац за стопала мора да буде 
обезбеђен онима који желе да га користе. 
Неопходно је да у просторији постоји 
обезбеђено природно и вештачко свет-
ло, те да ниво буке буде испод прописане 
границе.

За крај, подсетимо се још једне народ-
не: здравље није све – без здравља све је 
ништа. 

Д. Б.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВљЕ НА РАДУ

У складу са новим 
правилницима
о безбедности на раду и здрављу неопходно бринути превентивно, јер је то једини прави 
начин
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електровојводина је 2003. године, 
прва кренула у увођење и им-
пле ментацију AMR система, од-

носно, система за даљинско очитавање 
и управљање бројилима електричне 
енергије и снаге, који доноси смањење 
трошкова очитавања, елиминацију 
неисправних мерења, смањење броја 
рекламација купаца, решавање про-
блема отежаног приступа мерном 
месту. Као следећи корак у развоју 
AMR система намеће се његово ус-
клађивање са правцима развоја AMI/
AMM система у Европској унији. 

AMR/AMM системи у текућој де-
ценији бележе веома брз развој. По-
сле почетних покушаја почетком ове 
деценије, приближава се тренутак 
омо гућавања потпуне интероперабил-
ности бројила и осталих компонена та 
различитих произвођача. То ће омо-
гућити масовну замену бројила старије 
генерације и прелазак дистрибутив-
них предузећа на нов ниво пословања 
и реализацију Smart Grids концепта.

ПравцИ развоЈа AMI/AMM 
СИСтеМа у евроПСкоЈ унИЈИ 
У циљу превазилажења почетних 

недостатака инсталације AMR систе-

ма, који су се огледали у монополском 
положају произвођача система/бројила 
у односу на наручиоца, као и везано-
сти за нестандардне организације по-
датака у бројилу и формате порука за 
њихово читање, формиране су европ-
ске интересне групације произвођача 
бројила и система, као и дистрибу-
тера, које су имале за циљ усвајање 
јединственог комуникационог прото-
кола и јединствене организације по-
датака у бројилу како би се обезбеди-
ла пуна интероперабилност. Овакве 
тенденције су имале за резултат да 
у Европској унији (ЕУ) постоје две 
струје што се тиче постизања интеро-
перабилности AMI система.

За постизање ЕУ стандарда на 
овом пољу важну улогу има OPEN 
Meter Project који је покренут под 
покровитељством Европске комисије, 
са циљем да се формално конкретизују 
будући ЕУ стандарди за AMI компо-
ненте. DLMS/COSEM (Device Language 
Message Specification/Companion Spe -
cification for Energy Metering). Спе-
цификација је узета као основа пошто 
је врло флексибилна и омогућава кон-
фигурабилност бројила. Пројекат је 
стартовао 01.01. 2009. године и траје 30 
месеци, тј. до 30. 06. 2011. Пратећи ак-
тивности из OPEN Meter Project, може 
се очекивати да ће током 2010. године 
бити усвојени стандарди за комуника-
ционе протоколе на нивоу ЕУ и тако 
дати зелено светло за масовну заме-
ну бројила, али и направити још један 
значајан корак на путу имплементације 
Smart Grids решења као коначног циља 
у аутоматизацији дистрибуције елек-
тричне енергије.

Када се сагледају комуникационе 
технологије које се користе код AMI 
бројила у државама ЕУ, издвајају се 
PLC (комуникација путем електро-
енергетске мреже) и GPRS (радио 

технологије). PLC технологије трпе 
нај веће промене и ту је развој нових 
мо дулација стално присутан.

Међу радио технологијама намеће 
се GPRS, јер је то у овом тренут-
ку исплативије од развоја приват-
не радио мреже. Поред тога, и сам 
GPRS је стандардизован па је његова 
имплементација једноставнија.

Све наведено води ка закључку да 
су стандардизациони процеси за AMI 
и ЕУ још увек у току, мада се обриси 
будућих стандарда могу препознати са 
великом вероватноћом.

ПреСек Стања AMR/AMM 
СИСтеМа у СрбИЈИ
У привредним друштвима за 

дистрибуцију електричне енергије ЈП 
ЕПС, у периоду од 2003. године до да-
нас (прва је била Електровојводина), 
инсталирани су разни пилот системи 
за даљинско очитавање бројила. Иако 
међусобно доста различити по питању 
обима, имплементиране технологије 
и касније обраде података, сви су, 
прво у својим срединама а касније и 
у оквиру целог ЕПС-а, пружали дра-
гоцене информације о предности-
ма даљинског очитавања бројила, као 
и о изазовима и препрекама. Пошто 
им је то била и основна намена, нису 
постојали посебни захтеви у погледу 
интероперабилности. 

Након анализе постојећег стања 
AMR/AMM система у Србији а имају ћи 
у виду трендове у земљама ЕУ, у ци љу 
обезбеђивања интероперабилности, 
по у зданости и флексибилности свих 
ком понената AMI, потребно је одабра-
ти најповољније стандарде за комуни-
кационе протоколе и моделе података 
и прецизно дефинисати функционал-
не захтеве и техничке спецификације 
за компоненте AMI/MDM у целини.

Приредио: М.Ш.
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Даљи правци развоја AMR система
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потреба усклађивања са правцима развоја AMI/AMM система у европској 
унији. након анализе стања AMR/AMM система у србији,  потребно је одабрати 
најповољније стандарде за комуникационе протоколе и моделе података и 
прецизно дефинисати функционалне захтеве и техничке спецификације за 
компоненте и AMI/MDM у целини 

Стручни рад „Правци развоја AMI/AMM 
система у Европској унији са освртом 
на стање у Србији“, коаутора дипл. 
електроинжењера Саше Марчете, 
Бориса Холика и Владана Гачића из 
Електровојводине и дипл. инжењера 
Мирка Ђурића из ЕПС-а, имао је запажену 
презентацију на саветовању „Енергетика 
2010“, крајем марта на Златибору. Овде 
наводимо најзначајније делове из 
презентације.



у халама Београдског сајма од 11. 
до 15 маја одржан је 54. по реду 
Међународни сајам тех нике и 

техничких достигнућа. Ова ма ни фе-
стација једна је од најстаријих, нај-
респектабилнијих и најрелевантнијих 
приредби на Београдском сајму. Сво-
ју репутацију гради већ 53 године, 
настављајући да негује традицију места 
на коме се излажу нове технологије из 
области науке, технике и привредног 
живота. Сва технолошка достигнућа 
на којима се заснива привредни развој 
у нашој земљи најпре су представљена 
на овом Сајму, па су тек након тога 
примењена у производном процесу. У 
том смислу овај Сајам је, од свог првог 
издања 1957. године, увек представљао 
најаву нових технолошких тенденција. 

На овогодишњeм Сајму технике, сво-
ја достигнућа и иновације представило 
је више од 700 излагача из 22 земље. По-
себан подстицај међународној сарадњи 
биле су националне изложбе Руске 
Федерације, Чешке, Словачке, Мађарске, 
Словеније, Хрватске и Немачке (Регија 
Хесен). 

Најзначајнија програмска и излож-
бена целина, са највећим бројем из-
лагача Сајма били су уређаји и опре-
ма из области електроенергетике, 
елек  тронике, расвете, грејања, хлађења 
и климатизације, заваривања, процес-

не технике, логистике, материјала... На-
рочита пажња посвећена је најновијим 
технолошким достигнућима из области 
аутоматизације, бежичне комуникације, 
најновијих управљачких система, об-
новљивих извора и штедње енергије. 

Као посебна атракција сајма издвојила 
се ИНТЕГРА – компјутерски интегри-
сана фабрика 21. века која обједињује 
аутоматизацију, комуникацију, упра-

вља чке системе, нове технологије, 
материјале, алате, интернет и комуника-
ционе системе у којима се машине, про-
изводни процес и одговарајући софтвер 
уклапају у јединствену целину. ИНТЕ-
ГРА је заузела централно место Сајма у 
Хали један у којој је била приметна апсо-
лутна доминација страних фирми, док су 
наша предузећа која се баве машинама 
са нумеричким управљањем малобројна 
и то углавном као заступници страних 
фирми. Један од ретких изузетака је ро-
бот новосадске фирме ICМ који је био 
изложен и претходне године.

Укупно је било приказано 140 техно-
лошких новитета, а већина страних из-
лагача представила је експонате који се 
не производе у нашој земљи, што је била 
прилика нашим привредницима да се 
упознају са новим технологијама.

Током пет сајамских дана посетио-
ци су били у прилици да присуствују 
манифестацији која ће имати утицај на 
будући развој индустрије и других при-
вредних грана у нашој земљи.

Д.Б.
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Корак ближи будућности
најзначајнија програмска и изложбена целина, са највећим бројем излагача сајма 
били су уређаји и опрема из области електроенергетике, електронике, расвете, 
грејања, хлађења и климатизације, заваривања, процесне технике, логистике, 
материјала...

Највећу пажњу изазвао је ICМов робот

Атмосфера са Сајма
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НАРОДНА СКУПШТИНА ДОНЕЛА ЗАКОН О РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА

Политика једнаких могућности

половином децембра 2009. годи-
не Народна скупштина Републи-
ке Србије донела је Закон о ра-

вноправности полова (пол се односи 
на биолошке карактеристике лица). По 
овом закону, органи јавне власти раз-
вијају политику једнаких могућности у 
свим областима друштвеног живота.

Дискриминација по основу пола је 
свако неоправдано прављење разли-
ке или неједнако поступање, одно-
сно пропуштање (искључивање, огра-
ничавање или давање првенства), које 
има за циљ или последицу да лицу 
или групи отежа, угрози, онемогући 
или негира признање, уживање или 
остваривање људских права и слобода 
у политичкој, економској, друштвеној, 
културној, грађанској, породичној и 
другој области. Дискриминацијом се 
сматра и ако се према лицу неоправ-
дано поступа лошије него што се по-
ступа према другоме, искључиво или 
углавном што је тражило или наме-
рава да тражи правну заштиту од 
дискриминације или је понудило или 
намерава да понуди доказе о дискрими-
наторском поступању.

По неоправданим разликовањем, ис-
кључивањем, ограничавањем и по сту-
пањем или другим предузетим мерама 
нарочито се сматра ако: предузета мера 
није оправдана законитим или легитим-

ним циљем или – ако не постоји сразме-
ра између предузетих мера и циља који 
се предузетим мерама остварује. Не-
посредна дискриминација је свако не-
оправдано разликовање искључивање 
или ограничавање, којима се у истој или 
сличној ситуацији било којим актом 
или радњом органа јавне власти, ПО-
СЛОДАВЦА или пружаоца услуге, лице 
или група лица стављају у неповољнији 
положај, односно којим би могли бити 
стављени у неповољнији положај по 
основу пола.

Посредна дискриминација (како се 
наводи на сајту Народне скупшти-
не) је свако неоправдано разликовање, 
искључивање или разликовање, којима 
се у истој или сличној ситуацији лице 
односно група лица, на основу пола као 
личног својства, ставља у неповољнији 
положај – доношењем акта или вршењем 
радње која је привидно заснована  на на-
челу једнакости и недискриминације.

ПОСЛОДАВАЦ је дужан да запосле-
нима, без обзира на пол, обезбеди јед-
наке могућности и третман, а у вези са 
остваривањем права из радног односа 
и по основу рада, у складу са законом 
којим се уређује рад.

Између осталог, истиче се да запосле-
ни, без обзира на пол, остварују право 
на једнаку зараду за исти рад или рад 
једнаке вредности код послодавца, у 

складу са законом којим се уређује рад.
Наглашава се да узнемиравање, сек-

суално узнемиравање или сексуално 
уцењивање на раду или у вези са радом, 
које чини запослени према другом запо-
сленом – сматра се повредом радне оба-
везе која представља основ за отказ уго-
вора о раду, односно за изрицање мере 
престанка радног односа, као и основ за 
удаљење запосленог са рада (о таквим 
случајевима запослени писмено оба-
вештава послодавца).

Забрањена је и дискриминација по 
основу пола, приликом остваривања и 
уживања права из области социјалне 
(и здравствене) заштите, без обзира на 
субјекте који организују и спроводе ову 
заштиту. Такође се истиче да је свако 
равноправан, без обзира на породич-
ни и брачни статус (супружници и ван-
брачни партнери су, у складу са законом, 
равноправни).

Такође, сви чланови породице имају 
једнако право на заштиту од насиља у 
породици.

Информације путем средстава јавног 
информисања не смеју садржавати нити 
подстицати дискриминацију, засновану 
на полу...

Законом је предвиђена и одговарајућа 
судска заштита, надзор над применом За-
кона, као и (новчане) казнене одредбе.

М. Ч.
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јамчи се равноправност полова, у складу са општеприхваћеним правилима 
међународног права, потврђеним међународним уговорима, уставом и законима

У Електровојводини запослени оба пола имају једнаке могућности 
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ОБНОВљИВИ ИЗВОРИ

Ветрогенератори – од јесени

у општини Пландиште је израђен 
просторни план, који предвиђа да 
се на пољопривредном земљишту 

могу постављати ветрогенератори, по-
ред којих ће земљиште и даље моћи да се 
обрађује. Како преноси преглед штампе 
ЈП ЕПС-а, само један генератор који 
заузима површину од једног ара, може 
да произведе струју јачине два  MW, што 
значи да њоме може да се снабде насеље 
величине – Пландишта. Осим нових 

радних места, добиће се и много боље 
снабдевање електричном енергијом.

Наиме, како се најављује, у Бана-
ту ће на јесен почети изградња првих 
ветрењача које ће производити струју. 
Подизање ових генератора планира се у 
општинама Вршац, Бела Црква, Ковин, 
Алибунар и Пландиште. То је крај по-
знат по јаким ветровима, чија ће снага 
бити претворена у неопходну енергију, 
на одржив начин, без угрожавања жи-

вотне средине и из обновљивих изво-
ра.

Према доступним подацима, По кра-
јински секретаријат за енергетику у АПВ 
дао је дозволе за постављање ветроелек-
трана за шест компанија, које могу да 
произведу укупно 1.200 MW. План је, 
како се наводи, да се до 2012. године про-
изводи 450 MW и за толику призводњу 
биће постављено 225 стубова, уз улог од 
око пола милијарде евра.

Прве електране ове врсте почеће да 
се граде у општини која прва обезбе-
ди све инфраструктурне услове (у овом 
случају, најдаље су отишли у Пландиш-
ту). Још пре три године, пет општина 
јужног Баната потписале су споразум са 
фирмом „Енерговинд“, око испитивања 
потенцијала ветра на овом подручју, а 
нешто касније је потписан и споразум са 
Владом Републике Словачке (са њеном 
Агенцијом за међународну развојну 
помоћ) – о донацији од 200.000 евра.

– Захваљујући тој донацији, у општи-
нама Пландиште и Вршац постављена 
су два мермерна стуба, која сваке две 
секунде дају податке о 11 парамета-
ра, значајних за стварање слике о по-
тенцијалима ветра – каже председник 
општине Пландиште Зоран Воркапић. 
Резултати тих мерења указују на изузет-
не могућности искоришћавања ветра 
(његови потенцијали су 730 јединица). 
То значи да ветрогенератори могу да про-
изведу струју   од 1.300 MW (више од 
потенцијала ХЕ „Ђердап). Воркапић сма-
тра да би овај регион требало да се про-
гласи стратешки важним за енергетску 
стабилност земље, а очекују се и значајни 
финансијски ефекти од наплате ренте за 
коришћење природних богатстава.

По свему судећи, за сада су заинтере-
соване само фирме из света, док наши 
инвеститори не желе да се упуштају у 
улагања која не доносе зараду на кратке 
стазе (уложени капитал враћа се за се-
дам до 12 година). У Секретаријату, сто-
га истичу да стручњаци сматрају да би и 
домаће инвеститоре, на све начине, тре-
бало подстицати да улажу у ову перспек-
тивну област.

М. Ч.

у покрајинском секретаријату за енергетику сматрају да би, посебно, домаће 
инвеститоре требало на све начине подстицати да улажу у ову привредну грану
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ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИх КОЈИ РАДЕ НА МЕСТИМА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ

Посета лекару и терапија – 
најбоља заштита

крајем јануара ове године, у складу 
са Законом о безбедности и за-
штити на раду – Правилником о 

претходним и периодичним лекарским 
прегледима запослених на радним 
местима са повећаним ризиком, за један 
део запослених из Управе и Огранка 
ЕД „Нови Сад“, обављен је периодични 
лекарски преглед запослених који 
раде на пословима са повећаним ри-
зи ком. Овај преглед обавља се једном 
годишње. Прегледани су запослени у 
Сектору управљања и планирања кон-
зума (из Службе за аутоматизацију 
дистрибуције), Сектору експлоатације 
(из службе МИЗ-а), возачи, монтери.

С обзиром на то да су код већег броја 
запослених пронађене повећане вред-
ности холестерола и триглицерида, тј. 
масноћа у крви, то заслужује да се нешто 
више каже о овој болести и начинима 
њеног сузбијања.

Повишени холестерол у крви, уз пови-
шен крвни притисак, пушење, шећерну 
болест и гојазност, представља главни 
фактор ризика за развој инфаркта срца 
и можданог удара. Повећање вредно-
сти холестерола у организму доводи до 
убрзане атеросклерозе на крвним судо-
вима и њиховог сужавања. Када се тако 
сужен крвни суд зачепи угрушком, пре-
кида се доток крви у ткиво које тај крвни 
суд исхрањује и долази до инфаркта 
срца, можданог удара или бола у доњим 
екстремитетима. Повећање нивоа хо-
лестерола настаје као последица уноса 
исхране која садржи високе вредности 
холестерола, уноса засићених масних ки-
селина и прекомерног енергетског уноса. 
Повећан унос концентрованих угљених 
хидрата (шећер) и повећан енергетски 
унос алкохола доводе до повећања ни-
воа триглицерида у крви.

За успешно лечење поремећаја ме-

таболизма холестерола и других ма-
сти неопходно је регулисати исхрану, 
повећати физичку активност, редовно 
узимати одговарајућу терапију. Уства-
ри, неопходно је да свако од нас, ако зна 
најважније факторе који повећавају ри-
зик од настанка кардиоваскуларних бо-
лести, предузме основне мере како би 
се избегла или смањила опасност од на-
станка срчаног или можданог удара.

У случају повишеног холестерола и 
триглицерида, потребно је: доживотно 
се придржавати упутства о правилној 
исхрани, телесну тежину одржавати у 
границама нормале, свакодневно се ба-
вити физичком активношћу, смањити 
унос кухињске соли, алкохола и дувана, 
храну припремати искључиво на уљу, 
смањити унос меса, јести незаслађену 
храну, јести више разноврсне свеже са-
лате. Намирнице које се препоручују су 
црни и полубели хлеб, месо живине без 
кожице, риба, јунетина, говедина, теле-
тина, кувана јагњетина, обрано млеко, 
јогурт, кисело кравље млеко, посни си-
реви, све врсте поврћа, све салате, јабуке, 

крушке, вишње, шљиве, лимун, манда-
рине, малине, купине, јагоде, биљна 
уља, маслиново уље, црна кафа, чај без 
шећера, воћни сокови без шећера.

Једном броју запослених код којих су 
констатоване повећане вредности холе-
стерола, крвног притиска, очног прити-
ска, одређена је забрана обављања рада 
на висини већој од три метра, затим за-
брана управљања службеним возилом, 
и одређено је коришћење наочара при 
обављању посла.

– Периодични прегледи се организују 
и због тога да би се пацијенти натера-
ли да посете свог лекара, како би, ако је 
потребно, почели на време да узимају 
терапију. Неки радници су, привреме-
но, на боловању, уз редовно узимање 
терапије, каже др Душанка Ћорилић, 
специјалиста медицине рада у амбулан-
ти „Електровојводине“. 

Овде треба истаћи да код настанка 
кардиоваскуларних болести, велику од-
говорност има и генетски фактор као и 
поднебље у коме живимо.

М. Ш.
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повећане вредности масноће у крви, уз повишени крвни притисак и шећерну 
болест, представљају главни фактор за настанак инфаркта срца и можданог удара. 
- придржавање упутстава о правилној исхрани и физичкој активности, као и 
редовна посета лекару најбоља су заштита, истиче докторица Душанка Ћорилић, 
специјалиста медицине рада у амбуланти „електровојводине“

 Др Душанка Ћорилић са пацијентом
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ПРЕДСЕДНИЦА ПОДРУЖНИЦЕ ЗРЕЊАНИН СЛОБОДАНКА ТАСИЋ, ЕКОНОМИСТА У ПЕНЗИЈИ ПРИЧА ЗА ЕВ

било је прилика када је био мобилисан цео колектив и сви усмерени ка истом циљу - да се 
победи природа или да се достигне статус победника. у таквим ситуацијама су се стварала 
пријатељства у којима су нестајале све генерацијске, професионалне и родне поделе 

Сви усмерени ка истом циљу

много пута сам се суочила са пи-
тањем појединих људи: зашто 
у свести већине, који раде или 

су радили у Електровојводини, постоји у 
извесном смислу култ трајне припадности 
Предузећу, који производи вишеструка 
осећања? Она се могу означити као по нос, 
задовољство, самопоштовање, стручна 
супериорност... А мени то није чудно, јер 
постоји много разлога да се таква осећања 
стварају. Ја сам провела цео радни век у 
Електровојводини, прошла сам кроз тај 
"унутрашњи живот" Електровојводине 
и кроз оно што сам дала и узела, радећи 
свој посао. Могу да кажем да су та осећања 
заснована првенствено на равнотежи из-
међу очекиваног и могућег.

Када сам завршила економску шко-
лу и запослила се у Електровојводини, 
почела сам на најједноставнијим посло-
вима. тзв. пословима режисера. Ути-
сак који сам одмах стекла био је, да се у 
Предузећу поштује рад и струка и да на 
томе почива установљена и подразуме-
вана хијерархија. То је она вертикал-
на хијерархија у којој су надлежности 
биле јасно дефинисане, а она, која се 
подразумевала, то је хијерархија између 
професија. Све професије, књиговође, 
возачи, комерцијалисти, обрачунски рад-
ници, имали су статус пратећих служби, 
док су монтери и електроинжењери при-
падали примарној професији и тога смо 
сви били свесни.

Ја сам у природи одувек имала помало 
бунтовности, па сам у једном моменту од-
лучила да променим професију и да упи-
шем вишу техничку школу, али ме је мој 
отац, иначе жељезничар, ауторитативно 
одвратио од тога. Рекао ми је да је логич-
но да се ја усавршавам у својој струци, да 
одговорно радим и да ће се то одразити 
и на мој радни статус. Електровојводина 
је увек стимулисала своје раднике да се 
дошколују, да себе радно усаврше и зато 
је наше Предузеће одувек било, како би 
се данас рекло "лидер" у привредној гра-
ни којој припада. Завршила сам Вишу 
економску школу и моја каријера је ишла 
узлазном линијом, од режисера, референ-
та претплатничких односа, статистичара, 

референта радних односа, до секретара ка-
дровске службе, шефа одсека финансијске 
оперативе. 

Друштвене турбуленције које су нас за-
десиле деведесетих година, морале су да 
се одразе и на наше Предузеће. Помало 
су почеле да се потискују традиционал-
не вредности и дневни интереси - поли-
тички, социјални, генерацијски, унели 
су дисконтинуитет у многе биографије. 
То је био и са мном случај, тако да сам у 
пензију оти шла са места референта за 
инвестиције, односно референта за услу-
ге. Ипак, ја нисам заробљеник лоших ис-
кустава. Било је толико тога лепог у на-
шим животима, да ме чак и они тренуци 
који су били тешки, са ове временске 
дистанце испуњавају топлином. Мис-
лим да су то сећања на тзв. "ванредне 
ситуације" када се нису бројали сати, када 
су нестајале хијерархијске баријере, када 
нам је једина кућа била Електровојводина. 
То су биле ситуације већих хаварија, услед 
временских непогода, израда годишњих 
финансијских извештаја, већи временски 
ограничени инвестициони подухвати. 
Али, то су биле и радничко-спортске игре 
у Електровојводини, на нивоу Електро-
привреде Србије, програми рекреације... 
То су биле прилике када је био мобили-

сан цео колектив, сви усмерени ка ис-
том циљу - да се победи природа или да 
се достигне статус победника. У таквим 
ситуацијама су се стварала пријатељства 
у којима су нестајале генерацијске по-
деле, професионалне и полне. Када смо 
се враћали редовним пословима, тако 
успостављена пријатељства, измештана су 
у сферу приватности и често се преноси-
ла на наше породице. Тако су се прелива-
ла осећања, унутар колектива, а потом и на 
оне, који су имали неког свог, који је радио у 
Електровојводини. У таквим околностима, 
и ја сам у Електровојводини упознала свог 
животног сапутника. Наше Предузеће није 
имало само углед материјално ситуираног, 
већ је било пожељно и препознатљиво по 
својим људима, који су умели да га стварају, 
развијају, обогаћују и да му емотивно 
припадају.

Отуда, када сам се пензионисала и 
када је преминуо колега Видо Раичковић, 
један од аутентичних ентузијаста, осни-
вач Подружнице пензионера у нашој 
Дистрибуцији, схватила сам да ми је 
дужност да свој потенцијал пренесем у 
нашу Пензионерску организацију и на-
ставим оно што је он, заједно са многим 
појединцима започео. 

К.М.
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Слободанка Тасић са колегама  пензионерима

ПЕТНАЕСТ ГОДИНА ПОСТОЈАЊА  z
Ове године, наша Подружница у мају, има мали јубилеј: петнаест година постојања. 
Пензионерска организација постоји све ове године управо због тих традиционалних 
вредности заснованих на међугенерацијском поштовању, јер да се ова генерација, као у 
многим другим предузећима, дистанцирала од своје прошлости, и ми би смо били странци 
у предузећу које смо створили. Зато, као председник подружнице Гранске организације 
Зрењанин исказујем захвалност садашњем руководству Електровојводине што у 
континуитету негује најбитнију вредност на којој почивају односи у нашем предузећу, а то је: 
ПОШТОВАЊЕ ПРОШЛОСТИ И ЈАСНА ВИЗИЈА БУДУЋНОСТИ! 

БРОЈ 445  мај 2010
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Oбојено расположењем 
ИЗВЕШТАЈ СА СТРУЧНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ У ТЕНТ 

Централни догађај био је обилазак термолектана „никола тесла“ (блока а и 
блока б), а сусрет са представницима пословодства и руководства синдиката и 
представницама актива жена тент-а омогућио је успостављање добре сарадње и 
размену искустава у свим доменима процеса рада и синдикалних активности
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на иницијативу синдикалаца сом-
бор ске Електродистрибуције од 
16. до 18. априла организована 

је стручна екскурзија "ТЕНТ 2010". 
Групи од 84 сомборских и врбаских 
учесника придужила се, по пу товањима 
и дружењима нама већ позната 
екипа из Управе, као и представници 
из Елекродистрибуције Нови Сад, 
ЕД Суботице - Сенте - Кањиже и 
представници зрењанинског Погона 
Кикинда и неколико представница 
руководства Актива жена Синдиката 
Електровојводине. Својим доласком 
путнике су обрадовали и Владимир 
Плавшић, председник Синдикалне орга-
низације Електровојводина Нови Сад и 
његов заменик Иван Сто јан чев.

за бољу Сарадњу у еПС-у
Централни догађај био је обилазак 

термолектана „Никола Тесла“ (Блока А 
и Блока Б). Било је право задовољство 

срести се са представницима њиховог 
пословодства и руководства Синдиката 
и представницама Актива жена ТЕНТ-а. 
Овај сусрет је омогућио успостављање 
добре сарадње и размену искустава у 
свим доменима процеса рада и синди-
калних активности. 

Захваљујући изузетно добрим до ма-
ћинима, видели смо један значајан, са-
времен и моћан колектив који успева 
да држи корак са светом. Било нам је 
задовољство да се упознамо са синдикал-
цима ТЕНТ-а који својом активношћу 
доприносе изузетно добро исказаној и 
организованој бризи за сваког радника 
и чланове њихових породица. За сваку 
похвалу су организација рекреативних 
и спортских активности, колективних 
годишњих одмора, брига о инвалидима 
рада, рад Актива жена... Имали смо шта 
да видимо и о чему да причамо, а уско-
ро очекујемо и њихову узвратну посету, 
како бисмо кроз дружење и сарадњу гра-
дили боље сутра у ЕПС-у.

културне И друге 
знаМенИтоСтИ
Другог дана путовања обиш-

ли смо Манастир Лелић, породично 
имање и задужбину владике Николаја 
Велимировића, упознали природне ле-
поте и културно-историјске знамени-
тости Ваљева, као што су Градски музеј, 
стари трговачки део града Тешњар, 
тргови Војводе Мишића и Десанке 
Максимовић...

Том дану лепоту су дале и реке Колу-
бара и Градац са околним аутентичним 
објектима уклопљеним у нову архи-
тектуру. Доживљају је свакако допри-
нео и боравак у амбијентално добро 
уклопљеном ресторану „Тадића млин“, 
где се уз добру музику, служила тради-
ционална храна - лепиње и кајмак, али 
и свеже пастрмке и печена јагњетина. 

Трећи дан екскурзије био је дан за 
одмор и рекреацију у Бањи Врујци, 
која се налази у долини реке Топлице, 
у подножју планине Сувобор и Маљен. 
Купање, пливање у затвореном базену 
са богатим термалним водама, сауне, 
ђакузи каде, бисерне купке, масаже и 
остале терапијске и рекреативне услу-
ге Хотела Врујци, уз шетњу по дивном, 
сунчаном пролећном дану, обојиле су 
овај дан задовољством, опуштањем и 
ведрином.

Општи је утисак да је ово пу то-
вање протекло обо јено добрим ра-
спо ложењем, смехом, шалама и пози-
тивном енергијом. Сигурно је да ће се 
енергија коју су наши путници понели 
са ове екскурзије ширити и на друге 
запослене у Електровојводини, а то ће 
свакако допринети пријатнијем радном 
окружењу. 

Јованка Лакић
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ТЕНТ из другог угла

Заједничка успомена на екскурзију

Испред Тадића млина
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Објављен нови правописни 
саветник

Спасен и одвезен

књига ће бити од користи свима онима којима је правилно писање и говорење на српском 
језику свакодневна преокупација и брига, али и само задовољство

неправилно је користити ове облике са ш, односно са ж (као спашен и одвежен) 

НОВО ИЗДАЊЕ "ПРОМЕТЕЈА" ИЗ НОВОГ САДА

ЈЕЗИЧКИ ПОДСЕТНИК  

већина запослених у Елек тро вој-
водини посвећује велику пажњу 
чистоти језика, што је за сваку 

похвалу. Захваљујући издавачкој кући 
Прометеј из Новог Сада, од сада ће сви 
они који држе до своје писмености, моћи 
још прецизиније и правилније да се 
изражавају.

Правописни речник српског језика са 
правописнограматичким саветником 
Ми лана Шипке представља значајно 
лекси кографско дело. Његова основна 
намена је да допринесе подизању нивоа 
лингвистичког образовања и ширењу 
језичке културе на нашем говорном по-
дручју. Поред вишедеценијског рада на 
овом капиталном делу, аутор се потру дио 
да његовој вредности допринесе и избо-
ром сарадника, међу којима посебно тре-
ба истаћи консултантски и супервизор-
ски ангажман академика Ивана Клајна.

За ову књигу је карактеристично да је 
намењена веома широком кругу корис-
ника различитих нивоа писмености и 
језичке културе, као и познавања право-
писне и граматичке норме. То значи да 

се овде могу наћи општепознати подаци 
и поуке,  али и детаљи са којима ће своја 
лингвистичка интересовања  употпунити  
и они са богатијим језичким осећајем.

Према речима самог аутора, то не зна-
чи да су разрешене све језичке дилеме и 
да је све коначно кодификовано и норми-
рано. И сами смо приметили да овај ау-
тор, позивајући се на Клајна, препоручује 
да се уобичајена скраћеница од транс-
форматорске станице пише као полусло-
женица (трафо-станица, стр. 1140), док 
Матичин Речник српског језика из 2007. 
на страни 1332 ту реч наводи као сложе-
ницу – трафостаница. 

Ова књига ће бити од користи свима 
онима „којима је писање и говорење на 
српском језику свакодневна преокупа-
ција и брига...“ каже рецензент проф. др 
Милорад Радовановић, дописни члан 
САНУ.

Иначе, књига је формата 17x24 cm, у 
тврдом повезу је и има 1412 страна. Један 
примерак је набавила и наша Стручна би-
блиотека за потребе Електровојводине.

Љ.М.

често се у свакодневном говору, 
па чак и у јавним електронским 
медијима може чути да је неко 

спашен, односно да је нешто спашено. 
Ове облике са ш не треба употребљавати 
у говору, јер Правопис даје предност 
варијанти спасен, спасено, спасавати. Ка-
ко каже Иван Клајн, ако би се прихвати-
ли облици глагола спасити који у себи 
има ју ш, морала би се признати и глагол-
ска именица спашење (уместо спасење) 

и несвршени глагол спашавати (уместо 
спасавати), мада за њих нема потврда у 
речницима (Речник језичких недоумица, 
електронско издање).

Уколико желите правилно да се изража-
вате, а желите чим читате овај текст, немојте 
користити ове облике са ш, јер је то непра-
вилно. Исто важи и за глаголске облике 
одвежен, превежен и слично. Правилно 
употребљени они гласе одвезен, превезен.

Љ.М.
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Капетан Миша Анастасијевић
ВЛАСНИК ПРВЕ СРПСКЕ МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ КОМПАНИЈЕ
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подунавски Ротшилд, како су га 
називали, Миша Анастасијевић 
синоним је за успешност и пре-

дузимљивост у бизнису. Мало је његових 
исписника који су до данас остали 
познати по својим пословним успесима.

У Поречу на Дунаву, где је рођен 1803, 
све је врило од трговаца, лађара, војника, 
авантуриста и пробисвета. У близини 
Ђердапа, ово место, од кога ће доцније 
настати Доњи Милановац, било је иде-
ално за сваку врсту трговине, па као да 
је и одрастање у том окружењу одредило 
Мишину судбину. Трогодишњем сиро-
чету суђаје су биле наклоњене, јер су му 
подариле пожртвовану помајку Миљу. 
Захваљујући њој, постао је школован и 
учен. 

Док није нашао себе, много је лутао – 
био је и учитељ, и цариник, и писар, али 
и лађар, чак и тегљач лађа. Када се конач-
но определио за трговину, брзо се пока-
зало да је веома талентован за тај посао. 
Захваљујући својој енергији, интуицији, 
храбрости, али и организационом умећу 
и предузимљивости, већ крајем прве го-
дине трговања, двадесетогодишњи Ми-
ша је постао богат човек, са капиталом 
од преко 6.000 гроша.

Радио је мудро и промишљено, сту-
пајући у ортаклуке и пословне везе са 
многим значајним људима. Када се уо-
ртачио са највећим  трговцем свог вре-
мена – кнезом Милошем Обреновићем, 
успех је био загарантован. Миша постаје 
„mercator alla grosso“, трговац стоком 
на велико. Поред стоке, он у Аустрији 
продаје и волујске и јеленске рогове за 
израду чешљева и дугмади. Само на том 
послу зарадио је око 40.000 гроша и по-
стао један од најбогатијих људи Србије. 

Ипак, Миша Анастасијевић, највише 
је остао запамћен као трговац сољу, а 
савременици су га називали и „Миша 
Слани“. Уз титулу дунавског капетана, 
коју му је као неку врсту племства али 
и дипломатске службе подарио кнез-
Милош, добио је и монопол над овом 
веома траженом и драгоценом робом. 
Био је енормно богат и успешан, али и 
мудар, јер за време Милошеве владавине 
то није истицао. 

За пријатељство са капетан-Мишом 
многи су се отимали, а и сам се радо дру-
жио са важним и моћним људима. Својих 
пет кћери удао је у веома утицајне по-
родице. Верује се да је, након разлаза са 
Обреновићима (из приватних разлога), 
имао и династичких претензија. Ћерка 
Сара била му је удата за Карађорђевог 
унука, Ђорђа Карађорђевића, а чувено 
Капетан-Мишино здање у Београду за-
право је грађено „на форму“ владарског 
двора.

Период од 1850. до 1865. године сматра 
се врхунцем његове трговачке каријере. 
Слободно се може рећи да је његова 
"империја" била прва српска мултина-
ционална компанија која је бројала око 
10.000 људи, 23 филијале у разним ме-
стима на Сави и Дунаву и најмање 74 
брода "соларица". Седиште те компаније 
било је у  Београду, а главна канцеларија 
у Букурешту.

Свој новац је радо трошио у хумани-
тарне сврхе. Помагао је просвету и кул-
туру. Као мецена финансирао је многе 
писце, али је био и добротвор, нарочито 
сиромашним девојкама при удаји. Пре-
ма пријатељима је био несебичан и че-
сто им је опраштао и велике дугове, а 
помагао је и трговцима који би пали под 
стечај. Радо је приређивао раскошне ба-
лове и вечере. Где год се појавио, веле, 
око њега се расипало злато. И велелеп-
ни несуђени београдски двор поклонио 
је "своме отечеству" 1863. године, за про-
светне потребе.

Када је трговина сољу постала не-
исплатива, лако је одустао од ње. Није 
више желео да стиче, али га је новац не-
како и даље "сам проналазио" и он га је 
немилице трошио. На својим спахилу-
цима приређивао је раскошне забаве, 
а радо је путовао по Европи у високом 
стилу, праћен читавом свитом родбине 
и пријатеља.

За своје време, доживео је дубоку 
старост (82). Умро је у Букурешту, 27. 
јануара 1885. године. Сахрањен је у Кле-
жанима, у својој задужбинској цркви, 
која је касније оштећена у земљотресу.  

Онима које пожеле да сазнају ви-
ше детаља о овом необичном чове-
ку, препоручујемо рад Мире Со фро-
нијевић: Даривали су своме отечеству 
(Београд, 1995) на коме се и базира 
овај текст. Рад се у целини налази на 
на сајту  http://www.rastko.rs/istorija/
zaduzbinari/msofronijevic1995/02_c.html 
и представља праву ризницу података. 

Љ.М.
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ко је био капетан миша анастасијевић, чије име носи престижна годишња награда 
најуспешнијој компанији у србији, коју је ове године добила електровојводина

надимак или име? z
Руски књижевник и књижевни критичар 
Дмитриј Сергејевич Мерешковски 
је једном приликом скренуо пажњу 
Београђанима да на капетан-Мишином 
здању треба да пише његово крштено 
име, а не надимак. Нико, међутим, до 
сада није успео да открије како се он 
заправо звао.

Признање: биста Капетана Мише 
Анастасијевића рад Љубише Манчића


