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поводом педесет и друге годишњице постојања Елек   тро 
вој водине, свим читаоцима листа Елек тровојводина – 
запосленима, пензионерима и пословним партнерима 

– упућујем најсрдачније честитке, уз искрене жеље да и даље 
заједничким радом доприносимо развоју наше фирме. 

Дан фирме је прави тренутак да се осврнемо и сетимо сво
јих претходника, свих оних на чијим раменима стојимо. Од 
њих смо баштинили јаку фирму, кућу која чврсто стоји на до
брим темељима. То се мора поштовати, а наш је задатак да и 
даље идемо у правцу на који су они указивали, почев од 1958. 
године.

Стићи до циља, није ни лако, ни једноставно. Тај пут тра
жи велика улагања, врхунску стручност, сате и сате преданог 
рада. Морају се савладавати многобројне препреке, које пред 
нас постављају разне кризе, климатске промене и ко зна шта 
још све, предвидљиво и непредвидљиво. Уз све то, појаве се и 
неки несавесни купци, или пре потрошачи који се самовлас
но прикључују, траћећи тако скупоцену енергију. Има и сит
них лопова, који зарад неколико килограма бакра уништавају 
имовину стицану деценијама. На срећу, већина наших купаца 
редовно и на време плаћа своје обавезе за утрошену струју. 
Тиме нам они јасно дају до знања да добро извршавамо свој 
основни задатак  да их континуирано снабдевамо квали
тетном електричном енергијом. Због тога је, не заборавимо, 
Електровојводина и основана 1958. године.

Својим претходницима најбоље ћемо се захвалити ако Елек
тровојводину будемо и даље развијали и градили као јавни 
сервис свих њених купаца. Одужићемо им се и тако што ћемо 
наставити да уводимо нова техничка и технолошка решења, 
што ћемо подстицати учење и сазнавање, што ћемо бринути 
о сваком запосленом... По томе је Електровојводина од самог 
почетка била позната, па нека тако и остане. 

Не треба сметнути са ума да после нас долази нова генера
ција запослених. Они ће оцењивати јесмо ли испунили завет 
претходника. Тиме што ћемо им оставити добро уређену фир
му са јасно дефинисаном визијом и циљевима, недвосмисле
но ћемо им поручити: да, јесмо. 

Срећан вам Дан фирме  вама који у зору раните да бисте на 
време започели радни дан, вама који сте ноћима будни пред 
синоптичким таблама; вама који, не питајући за радно време, 
радите у ковитлацу рушилачких летњих олуја или под шиба
ма ледених киша, дижући пале стубове и водове; али и вама 
који са стране посматрате јесмо ли достојни вашег наслеђа. 
Надамо се да јесмо.

Томислав Папић

Срећан рођендан!
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Губици одређују учинак

О наплати и губицима

САСТАНАК ГЕНЕРАЛНОГ диРЕКТОРА СА диРЕКТОРиМА Пд ЗА диСТРиБУЦиЈУ

САСТАНАК У НОВОМ САдУ: ЕПС и ЕЛЕКТРОВОЈВОдиНА

инсистира се на заоштравању личне одговорности менаџера за остваривање 
акционог плана за смањење нетехничких губитака струје

смањити губитке и повећати наплату, закључено на састанку  пословодства 
електровојводине са члановима производно-техничког колегијума Јп епс-а, на челу 
са зораном манасијевићем, помоћником генералног директора
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појединачна одговорност и ре
зултати ангажовања директо
ра ПД, огранака и погона за 

дистрибуцију мериће се убудуће, пре 
свега, према остварењима у смањивању 
губитака струје на дистрибутивном 
нивоу.

 Ово је један од најважнијих закљу
чака са недавног састанка гененерал
ног директора ЈП ЕПСа, Драгоми
ра Марковића, са директорима ПД за 

дистрибуцију. Заоштравање одговор
ности менаџера за остваривање Ак
ционог плана за спро вођење програ
ма смањивања нетехничких губитака 
у дистрибуцији, који, како је речено, 
није сам себи сврха, уследило је сто
га што су губици у прва три месеца ове 
године, уместо да буду мањи – увећани 
(на 19,17 одсто!). Истина, када се то 
поређење обави са 2009. годином, губи
ци су повећани око 15 одсто (у неким 

ПД – незнатно смањени, а код других 
значајно повећани).

И поред постојања реалних околности, 
оцењено је да у ЕД још нису установљене 
активности за њихово смањивање нити 
да се довољно систематски на томе ради...
Овакав негативни тренд, наглашено је, 
мора се зауставити.

Иначе, планирано је да се губици у ово 
време сведу – на 13,8 одсто!...

М. Ч. 

на почетку састанка дела пословод
ства са члановима Производно
тех ничког колегијума ЈП ЕПСа, 

на челу са Зораном Манасијевићем, по
моћником генералног директора, одржа
ног у пословној згради Електровојводине  
у Новом Саду, директор Електровојводи
нe Томислав Папић је рекао:  

– Боримо се да смањимо губитке коли
ко год можемо. Зацртали смо да ћемо гу
битке смањити за 1% (са 13,5% на 12,5%) 
у овој години. Имали смо у почетку про
блема да то све што смо замислили и 
реализујемо, али сада све функциони
ше. 

Акциони план је дао слободу да иза
беремо какву ћемо методологију да упо
требимо. Снимамо сваког потрошача од 
ТС 110/20 kV па до његовог бројила из 
категорије домаћинство, према програ
му који смо направили и сада је полови
на, око 450.000 купаца, под нашом кон
тролом. Увели смо и казнене и стимула
тивне мере према челним људима огра
нака и погона. Такође, свесни чињенице 
да и неки наши запослени саучествују у 
тим пословима, због злоупотреба служ
беног положаја већ смо отказали уговор 

о раду двојици запослених, а поступак 
против двојице је у току. 

Без казнене политике и подршке 
правосуђа не можемо сами да се избори
мо са проблемима на које наилазимо код 
купаца када су губици у питању. Власти
тим снагама, ако дајемо све од себе, мо
жемо да смањимо губитке за око 1%, али 
за веће помаке потребна је помоћ државе, 
истакли су представници ЕВ.

Потраживања ЕВ су око 8 милијарди 
динара, а сваког месеца дуговање рас
те за око 100 милиона. Ако се овако на
стави, дуговања ће до краја ове године 
достићи цифру од 10 милијарди. При
вреда  дугује око четири милијарде ди
нара. Од 100 највећих дужника из те 
категорије 80% су добростојећи при

ватници, каже Томислав Папић.
– Губици су велики ресурс ЕПСа и 

на томе се мора истрајати. Имате слобо
ду да се организујете и спроводите Ак
циони план како вама одговара. Нас 
интересују само – резултати. Кад је реч 
о потраживањима, борите се, тешко је, 
али од солвентности ЕВ зависи добрим 
делом и ликвидност ЕПСа. Сваком куп
цу приђите на другачији начин. Напла
тите што можете. Проблем јесте што је 
све више приватизованих предзећа која 
постају проблем ЕПСа, не само што она 
не плаћају, већ што хиљаде људи који 
раде у њима немају новца да плаћају ни 
струју, рекао је, између осталог, Зоран 
Манасијевић. 

А. Ј. Р.

Са састанка ЕПС-Електровојводина
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екстерна сертификациона провера у 
Електровојводини одвијала се у две 
фазе. Прва фаза, тзв. предоцењива

чка, реализована је у времену од 26. до 28. 
маја 2010. године у Управи, ЕД „Нови Сад“, 
ЕД „Зрењанин“, ЕД „Суботица“ и ЕД „Рума“. 
Друга фаза, фаза оцењивања, реализована 
је од 07. до 10. јуна, а обухватала је Управу 
и све огранке.

Сертификациону проверу обавила је ме
ђународна сертификациона кућа „Certop“ 
чије је седиште у Будимпешти. Налаз је да 
је Привредно друштво „Електровојводина“ 
имплементирала и примењује систем ме
наџ мента квалитетом, заштитом животне 
средине и заштитом здравља и безбедно
сти на раду, у складу са захтевима стандар
да ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 
18001:2007.

Проверивачки тим ове водеће сертифи
кационе куће у централној и југоисточној 
Европи, чинили су: Зонгор Габор, водећи 
проверивач, Берта Мартон, проверивач, 
Сло бодан Рашета, проверивач, Левенте 
Ко вач, проверивач, Тибор Хорват, прове
ривач.

На уводном састанку са пословодством 
Електровојводине и представницима Сек
тора за квалитет и заштиту као непосред
ним домаћинима тиму проверивача, То 
мислав Папић, директор Друштва је  
истакао да је Електровојводина прва у 
ЕПСу увела систем квалитета, да је и сада 
лидер дистрибутивне делатности ЕПСа и 
да је њен најважнији циљ континуирана 
испорука квалитетне електричне енергије. 

Тибор Шандор, директор канцеларије 
„Certop“a у Србији, захвалио је на указаном 
поверењу и указао на то да је њихова наме
ра да кроз проверу указују на могућност 
сталног побољшања у управљању послов
ним процесима и испуњавању захтева 
стандарда.

Током провере у Управи, проверавани су 
сви захтеви стандарда система менаџмента 
квалитетом, заштите животне средине 
и безбедношћу и здрављем на раду. Про
веравачки тим се и у огран цима уверио у 
ефективну примену захтева који се одно
се на реализацију производа, планирање, 
увођење и спровођење, проверавање.

На завршном састанку тима проверива
ча са пословодством Друштва, проверавач
ки тим је изнео своја запажања и оцене о 
резултатима провере, при чему је, на самом 
почетку, истакнуто да током провере није 
евидентирана ниједна неусаглашеност. 
При том су истакли да са провере носе ве
ома позитивна искуства и изнели неколи
ко констатација: да је позитивно то што је 
опредељеност руководства за интегриса
ни систем квалитета на високом нивоу, да 
је током провере запажен висок стручни 
ниво Сектора за квалитет и заштиту, да је 
документација, обука и интерне провере 
интегрисаног менаџмент система на завид
ном нивоу, да је комуникација у компанији 
веома добра, да се рекламације купаца воде 

систематично и да су односи са купцима 
приоритет пословне политике.

Тим проверивача је, на крају, дао и неко
лико предлога за побољшања интегриса
ног менаџмент система: у делу безбедности 
и здравља на раду потребно је унапредити 
контроле заштите укључивањем средњег 
руководства, унапредити рад магацин
ских служби, у оквиру заштите животне 
средине предузети читав низ активности 
за унапређење заштите животне средине, 
примењивати benchmarking, као средство 
побољшања процеса.

На крају завршног састанка, директор 
Друштва Томислав Папић, захвалио је тиму 
проверивача на предлозима и сугестијама 
датим за унапређење и побољшање и иста
као да ће Електровојводина настојати да се 
дати предлози што пре реализују. 

Дакле, Електровојводина је имплементи
рала и примењује систем менаџмента ква
литетом, менаџментом заштите животне 
средине и менаџментом заштите здравља 
и безбедности на раду. Међутим, добијање 
сертификата не значи и окончање проце
са, оно је само потврда достигнутог степе
на функционисања интегрисаног система 
менаџмента. То је непрекидан процес који 
захтева стално праћење и анализирање, 
одржавање и континуирано побољшавање 
пословних процеса.

М.Ш.

УСПЕШНО СПРОВЕдЕНА ЕКСТЕРНА СЕРТиФиКАЦиОНА ПРОВЕРА

Потврђено испуњавање 
захтева стандарда

аКТУЕЛНО

сертификат са трогодишњом важношћу биће уручен 28. јуна, на дан 
електровојводине. - није евидентирана ниједна неусаглашеност која би захтевала 
корективну меру

Проверивачки тим у ремонтној радионици ЕД „Нови Сад“  

Екстерна провера код директора
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Задовољан постигнутим
диРЕКТОР ЕЛЕКТРОВОЈВОдиНЕ ТОМиСЛАВ ПАПиЋ ПОВОдОМ дАНА ФиРМЕ

електровојводина ликвидна и у условима глобалне економске кризе, а на основу 
разних параметара, и даље држимо лидерску позицију у епс-у, каже директор папић

поводом Дана фирме, како то лепи 
обичаји налажу, разговарали  
смо са домаћином Елек тро вој

водине, директором Томиславом Па пи
ћем. Пи тали смо га:

• Како ви, као први човек Друштва, 
видите Дан фирме? Сматрате ли тај 
дан посебним за Електровојводину?

То је велики дан у години за све запо
слене у Електровојводини, али и за прет
ходну генерацију, која пажљиво прати 
јесмо ли достојни наслеђа које су нам 
оставили. Сви ми заједно чинимо један 
организам – нашу Електровојводину, па 
је онда природно и да славимо рођендан. 
А рођендан као и сваки рођендан – тра
жи од слављеника да буде добро располо
жен, оптимистичан и да барем у том дану 
заборави све ружно и са задовољством 
завири у будућност. Ми тренутно немамо 
разлога за другачији поглед, па верујем да 
ћемо за Дан фирме сви бити добро распо
ложени, окружени драгим пријатељима 
и сарадницима. У том светлу, радујем се 
Дану фирме, као  верујем  и већина за
послених.

Биће још много рођендана Елек тро
војводине. Наш задатак је да својим след
беницима, младима који долазе, остави мо 
у наслеђе макар онолико колико су нама 
претходници оставили. Тако ће и они 
моћи да сваке године са задовољством 
дочекују 28. јуни.

• Годину дана сте директор Елек
тро војводине. Када се осврнете на 

про теклу годину, како вам она сада 
изгледа?

Морам да констатујем да ми је овај пе
риод био много тежи него што сам оче
кивао, поготово на самом почетку. То је 
било време кадровских промена, када 
сам морао да извршим неке смене, а то 
ми је тешко пало. Радно сам потекао из 
Електровојводине, добро је познајем из
нутра. Са многим запосленима од ра
није сам радио и сарађивао. Са неки
ма сам са факултета заједно дошао у 
Електровојводину, па се за толико вре
мена нужно успоставе и добре послов
не комуникације, а онда сам морао да 
смењујем своје другаре. То сам лично за
иста тешко носио.

Али, нормално је било да се са новим 
руководством успостави и нова пословна 
политика. Тако је бивало и раније, а тако 
ће и убудуће бити.

Сваки нови дан доноси нове изазове, 
а да би се они савладали без стресова, 
мора се радити пуном паром и уз потпу
ну одговорност. За ових годину дана било 
је пуно приоритета, почев од увођења и 
сређивања  нове методологије за јавне на
бавке, као и од свега онога што нас је пра
тило када су у питању нове инвестиције. 
Такође, акција спровођења програма за 
смањивање дистрибутивних губита ка 
у нашој фирми тражила је велики ан
гажман, једнако као и успостављање 
квалитетнијих односа са купцима елек
тричне енергије. И односи са медијима су 
доведени на виши ниво, што сматрам ве
ома важним сегментом пословања.

Генерално, могу да кажем да сам за до
вољан оним што смо постигли у прет
ходној години.

• Као директор, са својим најбли
жим сарадницима, обишли сте све 
огранке Електровојводине. Ваш гест 
је пријатно изненадио већину за
послених. Какве ви утиске носите са 
ових обилазака?

Тај део радног ангажмана био ми је један 
од најпријатнијих за ових годину дана. Ве
ома ми је драго што сам имао прилике да 
се и лично уверим у каквим условима раде 
наши запослени, али и да попричам са сви
ма њима. Било је у тим разговорима изу
зетно добрих и конструктивних предлога 
који се тичу пословања Електровојводине, 
од свакодневних који чине живот, па до 
оних концепцијске природе. Настојаћемо 
да најбоље предлоге преточимо у праксу. 
Како се овакав вид комуникације показао 
као обострано веома важан, са њим ћемо 
и даље наставити. Више  очију више види, 
а Електровојводина је наша заједничка 
брига, без обзира на радно место на коме 
се ко налази.

Током ових обилазака, велика пажња је 
посвећена безбедном раду, јер је то у на
шем послу од огромне важности. Свака
ко ћемо настојати да се стање у овој об
ласти подигне на највиши ниво, јер наши 
запослени, а нарочито оперативци који 
раде изузетно опасан и сложен посао, 
заслужују најсигурнију и најквалитетнију 
заштитну опрему.

• Увели сте и праксу „отворених вра
та“. По први пут, запослени су могли  
да се у договорено време обрате ди
ректору са својим проблемом, без 
обзира на његову врсту. Да ли је та 
пракса заживела?

Кроз мој кабинет је за ових годину дана 
прошло око 150 запослених, износећи ми 
разноврсне проблеме. Где год смо могли 
да помогнемо, помогли смо. Неки про
блеми са којима сам се сретао били су, 
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нажалост,  нерешиви са овог места, али 
ипак мислим да човеку пуно значи и када 
га неко саслуша. 

Волео бих да сам могао да обавим више 
оваквих пријема, али су ме велике обаве
зе често спречавале да сваког петка бу
дем у кабинету у договорено време. Зато 
још увек има оних који чекају да ми из
несу свој проблем  и да покушамо да га 
заједнички решимо. Ја их све овом при
ликом молим за мало стрпљења. Обећао 
сам да ћу их примити и примићу их, чим 
ми то време дозволи.

• Овај разговор водимо за свечар
ски број листа, па ћемо га и настави
ти у ведром и оптимистичном тону. 
Реците нам који догађај издвајате као 
најпријатнији? 

На ово питање није лако одговорити, 
јер је било пуно пријатних и значајних 
догађања, као што су, на пример, они ве
зани за успостављање сарадње са куп
цима и медијима. Ипак, догађај над 
догађајима, који радује све добронамер
не људе, јесте пријем нових запослених 
 приправника! После дуго времена, у 
Електровојводини се поново могу видети 
млади људи, а то значи и снагу, и знање, 
и инвентивност. Код нас има још мно
го тога да се уради, а то ће свакако бити 
лакше сада када нам стиже млада помоћ. 
Драго ми је што је напокон отпочео про
цес подмлађивања. Такође се радујем што 
је усвојена препорука Синдиката и што 
се отпочело са пријемом младих кадрова 
који долазе у Електровојводину уместо 
својих родитеља, чији се радни век бли
жи крају испуњењем једног од услова за 
пензију. Наравно, препорука Синдиката 
тиче се само оних струка које су нама по
требне, а то је пре свега енергетика.

• Недавно сте службено боравили 
у Француској. До сада сте више пута 
имали прилике да се сретнете са 
сво јим колегама из иностранства. 
Како видите Електровојводину у по
ређењу са европским фирмама наше 
делатности?

Тачно је да смо имали доста сусре
та са иностраним партнерима и на
равно, могућности размене искуста
ва. Мени је драго то што сви они виде 
Елек тровојводину као велику и моћну 
фирму, достојну да сарађује са њима, 
без обзира на то што су они одавно 
прешли пут „европеизације“. Сви нуде 
Електровојводини најсавременија техно

лошка и пословна решења, јер знају да су 
наши стручњаци способни да  их адек
ватно примене. 

Још ми је драже што Електровојводина 
има да им понуди оно што они немају. 
На пример, Електродистрибуција Цеље 
(Словенија) управо преговара о увођењу 
DMSа, који је код нас већ имплементи
ран и који су баш овде и видели.

Када је реч о произвођачима опреме, 
они су спремни да мењају своје стандар
де и алате, управо користећи искуства 
Електровојводине, а то свакако говори о 
одређеној респектибилности. 

• Како оцењујете Електровојводину 
данас?

Веома сам поносан што је, и у услови  ма 
глобалне економске кризе, Елек тро вој во
ди на једна ликвидна фирма и надам се да 
ће то бити и у наредном периоду. На осно
ву разних параметара, ми и даље држимо 
лидерску позицију у ЕПСу. Леп је осећај 
када на састанцима директора у ЕПСу, о 
Електровојводини нема ништа лоше да се 
чује.

То свакако не значи да се можемо опу
стити. Има још пуно тога да се уради, а 
приоритетно нам је свакако одржавање 
нивоа наплате од потрошача. Пред нама 
је и велика борба са онима који на незако
нит начин користе електричну енергију, 
али ја верујем да ћемо и ту победити, јер 
имамо с ким и имамо с чим.

• Хајде да и ми завиримо у будућност. 
Шта чека Електровојводину сутра? 

Нажалост, када је реч о будућности, ма
ло тога можемо да одлучујемо. Времена 
су таква да се на дужи рок не може мно
го планирати. Али, оно што зависи од нас, 

свакако јесте наш труд да задржимо статус 
Електровојводине који јој по свему, пре све
га по историјском наслеђу,  стварно и при
пада. Сада нам је најважније да подмладимо 
кадар и да тим младим људима помогне
мо у стасавању до стручњака. Требају нам 
млади, паметни и способни људи, спрем
ни да се ухвате у коштац са свим пробле
мима на које наиђу. Сигуран сам да ће тако 
Електровојводина и у будућности бити јака 
и моћна фирма, без обзира на статус који 
буде имала. Електровојводина је увек сви
ма служила за пример, а ја сам сигуран да 
ће тако и остати.

• Шта поручујете за по сле нима?

Мислим да је за добро функционисање 
сваке фирме јако важно да запослени 
верују свом пословодству. Наше посло
водство чине стручњаци који се дуго баве 
овим послом, сви су они добре занатлије, 
у најлепшем значењу те речи. Од запосле
них очекујемо мало стрпљења, јер се не 
могу сви задаци одједном реализовати.

Коректним и савесним обављањем сво
јих задатака сваки запослени по једина чно 
може допринети бржем и квалитетни
јем решавању свих задатака који су пред 
нама. Електровојводина своје запосле
не ни у једном тренутку неће оставити 
незбринуте и стога верујем да сви мо
жемо да кажемо да радимо у сигурној и 
стабилној компанији. 

Свим запосленима и пословним пар
тнерима честитам "јубиларни", педесет 
и други рођендан Електровојводине. 
Како јубиларни, питате? Па за нас је сва
ки Дан фирме јубиларан, јер запослени у 
Електровојводини сваке године, вредно 
радећи,  за собом оставе нешто значајно 
и вредно јубилеја.

Љ.М.
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Киша, хладно, већа потрошња
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СиТУАЦиЈА У МАЈУ 2010. ГОдиНЕ

због лоших временских прилика, повећан је број тзв. погонских догађаја (кварова на 
еео)

за електроенергетску ситуацију у 
пр  вих пет месеци текуће године, 
мо же се констатовати да је била 

добра. Ограничења електричне енергије 
није било. Једино су спровођене напонске 
редукције, у току пет дана, у марту, у 
вечерњим часовима. У мају, спровођене су 
напонске редукције у току једног дана. 

Електроенергетска ситуација је била до
бра и из ЕПСа није било најава да би мог
ло доћи до ограничења у испоруци елек
тричне енергије. Хидролошка ситуација 
је била добра, са већим дотоцима воде од 
планираних, што се одразило на рад про
точних хидроелектрана, које су у већем 
делу месеца радиле пуним капацитетом. 
Садржај воде у акумулацијама је добар, 
скоро максималан и изнад је нивоа би
лансних количина. 

Почетак године карактеристичан је по 
повећаној потрошњи електричне енергије 
од 3,59%. Повећање је забележено и у 
мају од 5,44%  каже Момчило Шешлија, 
руководилац Сектора за управљање 
и планирање конзума у Дирекцији за 
управљање у Управи Електровојводине. 
– У мају, погонска спремност електрое
нергетских објеката на конзумном по
дру чју Електровојводине, била је на 
задовољавајућем нивоу. Број погонских 
догађаја био је повећан, што је последица 
лоших временских прилика, са учесталим 
кишама и честим грмљавинама. 

Рецимо, 1. маја, у 11,46 часова, ТС 
110/35/20 kV „Суботица 1“ остала је без 
напона, због квара у електровучном по
стројењу (власништво железнице), одно
сно због експлозије одводника пренапона 
110 kV. Услед тога дошло је до испада из по
гона далековода 110 kV бр. 160/4 „ТС Субо
тица 3“  „ТС Суботица 1“. Том приликом, 
купци на конзумном подручју поменуте 
трансформаторске станице остали су без 
електричне енергије 8 минута. 

Шестог маја, у 16,30 часова, због ат
мосферског пражњења, односно удара 
грома у разводно постројење 110 kV 
у ТС 400/220/110 kV „Панчево 2“, до
шло је до испада из погона трансформа
тора 400/110 kV бр. 1 и бр. 2 и прекида у 
напајању комплетног конзумног подручја 
„Електродистрибуција Панчево“, у трајању 

од 50 минута. Том приликом, дошло је до 
пуцања затезног изолаторског ланца у 
фази „0“ и пада сабирнице 110 kV бр.2.

Дванаестог маја, у 12,43 часова, дошло је 
до испада далековода 35 kV „Руско Село“ у 
ТС 110/35 kV „Кикинда 1“, због квара у ТС 
35/10 kV „Руско Село“, односно напонског 
мерног трансформатора, три потпорна 
изолатора на излазном растављачу 35 kV и 
отпалог струјног моста на далеководу. Том 
приликом, купци на конзумном подручју 
ТС „Руско Село“ остали су без електричне 
енергије 275 минута. 

Тринаестог маја, у 18,27 часова, дошло 
је до испада трансформатора бр. 1 и 2 
110/35 kV у ТС „Кикинда 1“, због квара 
растављача, односно пробоја потпорних 
изолатора на растављачу помоћних сабир
ница у изводној ћелији 35 kV „Ливница 1“. 
Овом догађају, претходио је удар грома у 
далековод 35 kV на изводу „Север“, на коме 
је дошло до кидања фазног проводника. 
После демонтаже растављача и санације 
квара, купци на конзумном подручју по
менуте ТС добили су електричну енергију 
у 20,42 часова. 

Двадесет осмог маја, у 00,30 часова, до
шло је до испада трансформатора 110/35 
kV бр. 2 у ТС „Нови Сад 4“, а у 00,35 часо
ва и трансформатора 110/35 kV бр. 1, због 
квара у колима једносмерне струје. Због 

тога, већи део града Новог Сада (Лиман, 
Подбара, центар града), остао је без елек
тричне енергије. У 01,17 часова, купци на 
једном делу конзума добили су електрич
ну енергију, а остали купци у 02,00 часова, 
укључењем трансформатора бр.1, односно 
у 02,01 укључењем трансформатора бр 2. 

Планирани радови на ТС 110/х kV од
вијали су се у складу са предвиђеним пла
ном. До сада је извршена реализација Пла
на ремоната од 28,40%. 

У мају 2010. године, према диспечер
ским подацима, преузето је из система 643 
GWh, што представља повећање од 5,44% у 
односу на исти период 2009. године, одно
сно мање је за 2,13% у односу на биланс
не количине. Енергија је испоручена уз 
максимално регистровану снагу од 1.247 
MW, што представља повећање од 10,61% 
у односу на прошлогодишњи максимум 
у мају од 1.133 MW. Дистрибутивни куп
ци су преузели 599 GWh што представља 
повећање од 3,29% у односу на исти пери
од прошле године, док су директни купци 
преузели 44 GWh, што у односу на прошлу 
годину представља повећање од 47,90%. 
Средња дневна температура током маја 
ове године износила је 16,8oC и за 1,7oC је 
била нижа од прошлогодишње у истом пе
риоду, рекао нам је Шешлија.

М. Ч.
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од 60 трансформаторских станица 
110/Х kV тренутно је интегрисана 
заштита уграђена у њих десетак. 

По речима одговорних у Сектору екс
плоатације Управе, Електровојводина пла
нира да са овим пројектом иде даље.

– Већ тендером дефинишемо за све нове 
трафостанице које градимо захтев да опре
ма мора имати микропроцесорску зашти ту  
која подржава Протокол IEC 61850. Исто 
важи за трафостанице у реконструкцији – 
каже Предраг Смиљић, инжењер у Служби 
МИЗа Сектора експлоатације Управе.

Предности ове заштите, која се уграђује 
у трансформаторске станице 110/Х kV су 
вишеструке. То је у првом реду већа по
узданост и сигурност у функционисању, 
уштеда у простору, смањење могућности 
грешке у дијагностици неправилности ра
да трафостанице, брзини, могућностима 
доградње ћелија и поља... Укратко, ради се 
о једном уређају који мења све старе ста
тичке и електромеханичке релеје који су 
обављали функцију управљања и зашти
те за свако поље (ћелију) у трафостаници 
110/Х kV. Пошто процес уградње, односно 
замене старе заштите микропроцесорском 
у Електровојводини траје, са амбицијом да 
се у свим нашим тарфостаницама угради 
нова, тренутно су у функцији оба система.

– Тренутно су у тиму Милета Сентин, 
руководилац службе МИЗа, Новак Мак
симовић, водећи техничар који од самог 
почетка прати уградњу интегрисане за
штите, Стевица Рудић, такође водећи тех
ничар и ја. Директно све надзире директор 
Дирекције за управљање Павел Зима, а и 
руководилац Сектора експлоатације Жар
ко Мићин – каже Предраг Смиљић.

У све ово укључена је и наша Служ
ба даљинског управљања. Једна од пред
ности овог система је, између осталог, и 
побољшана заштита далековода ЕМСа. 
Међутим, пошто је у питању динамичан 
систем који захтева сталну едукацију и 
надоградњу, то од Електровојводине зах
тева и стални рад са службама МИЗа у 
огранцима којима се заштита предаје на
кон уградње.

– Комплетна опрема која је уграђена код 
нас је Сименсова и АББова, а од скоро и 
америчког СЕЛа. То су највећи светски 
про извођачи микропроцесорске заштите. 
Међутим, у још једном делу пратимо корак 
са светом. Радимо по Протоколу IEC 61850 
који представља најасвременије методе 
управљања и заштите. Тај протокол је 
компатибилан са свим највећим светским 
произвођачима. Да бисмо заиста владали 
овом технологијом стално смо у контак

ту како са представницима произвођача, 
тако и са колегама. Праксу претварамо 
у стручне радове које презентујемо на 
CIREDу и CIGREу и ту, у ствари, дола
зи до драгоцене размене информација 
у струци. Пошто се систем интегрисане 
заштите уграђује у све наше ТС, након 
уградње он се предаје огранцима. Да би 
и наше колеге у МИЗу у огранцима још 
боље оспособили да успешно владају за
штитом, осмислили смо план обуке који 
је одобрен од стране менаџмента и када 
прођу ремонти, рачунамо од јесени, 
већ бисмо могли почети са тренинзи
ма, семинарима и обукама о управљању 
овим системом, како бисмо са колега
ма из огранака поделили све што знамо, 
а све ради што успешнијег управљања – 
каже Смиљић по јашњавајући да се већ 
приликом уградње, запослени на чијој 
територији је трафостаница обучавају у 
управљању. Он сматра и да, ако хоћемо 
да се интегришемо у јединствено тржиш
те електричне енергије, а хоћемо, битно 
је да технолошки идемо у корак са све
том и пратимо најсавременије трендове у 
управљању и заштити да бисмо што лак
ше постали део најшире могуће енергет
ске мреже. 

А. Ј. Р.

дЕЦЕНиЈА ПРиМЕНЕ МиКРОПРОЦЕСОРСКЕ ЗАШТиТЕ

У корак са светом

ТЕМ
а БРОЈа

микропроцесорска или интегрисана заштита у електровојводини функционише 
пуних десет година. почели смо 2000. године са тс нова пазова, а касније је заштиту 
добило Качарево, римски Шанчеви, нови сад 1...

Прва: ТС у Новој Пазови
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Рационално трошити средства
САСТАНАК РУКОВОдиЛАЦА иНВЕСТиЦиЈA

у прва три месеца ове године, у односу на план, укупно за инвестиције, одржавање, 
набавке основних средстава и  заштиту животне средине уложено 23,33 одсто (око 
738 милиона динара)

10

и поред неповољних временских 
услова, чињенице да почетком го
дине има нешто мање „за окру

жених“ планова и могућности за заврше так 
планираних послова, у Електровојводи
ни се, ипак, подоста урадило и наставља 
с радом. Привели су се крају одговарајући 
радови на ТС Челарево и Римски Шанче
ви, који су и пуштени у рад, као што 
смо већ писали; радило се на II фази 
реконструкције диспечерских центара, 
хардвера и софтвера; плаћен је аванс за  
III фазу, а раде се и два комплетна енер
гетска трансформатора 110/20 kV...

Тако је у прва три месеца ове године, 
уз стално настојање у Управи да се сред
ства троше што рационалније, укупно 
остварено 23,33% од планираног (око 738 
милиона динара) – чуло се у оквиру рас
праве о остварењу Плана инвестиција, 
одржавања... За ин вестиције је, од тога, 
утрошено (сопствена и остала средства, 
без кредитних средстава) око 413,2 мили
она (19,24%). Од укупно уложених сред
става, у одржавање (текуће одржавање 
и ремонти) пласирано је  око 27% (не
што више од 243 милиона); односно у 
набавке око 80 милиона (око 80,10%). 
У остваривање плана заштите живот
не средине уложено је 1,35 милиона 
(8,57%)... Чули су се, појединачно, так
ви прегледи улагања  и по свим огран
цима, као и да је у првом кварталу 2010. 
године, између осталог, у Сектору за 
пројектовање Управе, потпуно заврше
но и наручиоцима из Друштва испоруче
но 118 радних налога, са пројектованом 
вредношћу инвестиција (из пројеката) 
од око 264,9 милиона динара... Истак
нуто је и да је одобрено по 100 милиона 
динара додатних средстава, за потребе 
на конзуму ЕД Зрењанина и ЕД Панче
ва и, како је наглашено, сада би требало  
убрзано урадити пројектну доку
мен тацију за инвестиције на тим по
дручјима...

Инсистирано је да се, приликом свих 
радова, уз присуство надзорних органа 
Електровојводине, стриктно доследно 

по штује типизација и унификација, по 
уговору и каснијем записнику – према 
стандардима овог ПД....

О овоме је, између осталог, било речи 
на састанку руководилаца функција ин
вестиција, почетком јуна, у ЕД Суботица 
  Погон Кањижа. Састанак је сазвао и во
дио директор Дирекције за планирање и 
инвестиције у Управи Друштва, мр Верос
лав Јанковић. Сем каснијег укључења пред
ставника огранака, у уводним излагањима, 
а понегде и у дискусијама, по поменутој 
и другим темама, учествовали су: Обрен
ко Чолић, шеф Службе за планирање ЕД 
објеката и Предраг Матић, самостални 
инжењер, из исте Службе, као и руко
водилац њима претпостављеног Секто
ра инвестиција и изградње у Управи, мр 
Драгољуб Мучалица. Затим, саветник ди
ректора Друштва, Душан Мутић, као и  
Бранислав Ђорђевић, руководилац Секто
ра за пројектовање у Управи.

Вођена је исцрпна и конкретна распра
ва, са давањем упутстава како поступати у 
конкретним ситуацијама:  о подлогама за 
израду процедуре за изградњу прикључка 
(уз сукцесивно плаћање и коначни обра
чун). Донето је решење о формирању рад
не групе, на челу са Предрагом Матићем, 
која ће израдити предлог процедуре. 
Њоме ће се дефинисати  активности око 
издавања налога за рад у свим огранци
ма Друштва – за изградњу прикључка, до 
његовог књижења  у основна средства 
Електровојводине). Паралелно са овим 
послом, у Дирекцији за трговину струјом, 
радиће се процедура за прикључење нових 
купаца на ЕД систем (председник те радне 
групе биће мр Здравко Мајсторовић, глав
ни инжењер из те Дирекције). 

Било је речи и о реализацији прикључка 
у контексту става АЕРС, изнетог у друго
степеном решењу, по жалбама странака 
и о активностима у циљу елиминисања 
жалби. Наглашено је да се од руководи
лаца инвестиција у огранцима очекују 
предлози и сугестије, у циљу превентив
ног деловања, ради смањења или потпу
ног отклањања жалби странака (поготово 

у случајевима када инвеститори желе да 
самостално раде прикључак).  Чула су се 
и искуства огранака у прибављању неоп
ходне документације од општинских ор
гана  за потребе изградње, уз нагласак да 
се у Управи, у циљевима квалитета, морају 
унети даља унапређења, краћи рокови за 
окончање одређених радова. Наведено је 
да, у већини општина, нису регистрова
ни проблеми и да се солидно сарађује са 
општинским органима, али да проблема 
има у Зрењанину, Врбасу, Старој Пазо
ви, наговештавају се проблеми у Водама 
Војводине...

Наглашено је да софтвер и поступци 
морају да буду по мери свих (OPEN DOC) 
и изнета тврдња да су информатичари 
потпуно спремни за интеграцију са по
словним системом, вођењу трошкова и за 
нове програме (из Дирекције за корпора
тивне послове), али и да су отворени и за 
све евентуалне примедбе.

Истакнуто је да се поступак по члану 51. 
Закона о енергетици (прикључење стамбе
них објеката) мора свуда уједначити (зах
теви, обрасци, документација, итд). Било 
је говора и о тзв. типској документацији и 
начину заштите њене поверљивости у кон
тактима са странкама.

М. Ч.
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у Зрењанину је средином маја, пот
писан Уговор о обнови елек тро
ди стрибутивне мреже и елек тро

дистрибутивних објеката за подручје 
гра да Зрењанина и околине, вредан 208 
милиона динара. Уговор су потписали 
директор Електровојводине Томислав 
Па пић и градоначелник Зрењанина др 
Милета Михајлов.

– Реч је о наставку програма ре кон
струкције електродистрибутивне мреже 
и електродистрибутивних објеката у овом 
делу Баната, а уговорени посао подразу
мева изградњу великих трафостаница и 
обнову средњенапонске дистрибутивне 
мреже у Зрењанину и околини, на укупно 
26 локација, рекао је Томислав Папић, ди
ректор Електровојводине. – Сви ови по
слови организују се ради стварања услова 
за редовније и квалитетније снабдевање 
корисника електричном енергијом и ради 
стварања услова за прикључење будућих 

купаца електричне енергије на дис
трибутивни електроенергетски систем 
Електровојводине, ради побољшања на
понских прилика код постојећих корис
ника, привлачења нових инвестиција и 

стварања предуслова за отварање нових 
радних места.

– Ово је наставак добре са ра дње између 
града Зрењанина и Елек тровојводине. 
Пројекти су већ практично кренули 
а за нас је посебно значајно то што ће 
индустријске зоне добити бољи напон 
и сигурније снабдевање, где очекујемо и 
већи број страних инвеститора, наглашава 
градоначелник Зрењанина др Михајлов.

Према потписаном уговору, Елек тро
војводина ће у наредне две године инве
стирати 110 милиона динара, од чега 50 
милиона у овој години, а радови су, прак
тично, почели. 

Слични пројекти обнове електроди
стрибутивне мреже завршени су у општи
ни Сечањ и Панчево, а следи потписивање 
уговора о реконструкцији електродистри
бутивне мреже у Новом Бечеју, Кикинди 
и Суботици.

М. Ш.

У ЗРЕњАНиНУ ПОТПиСАН УГОВОР О ОБНОВи ЕЛЕКТРОдиСТРиБУТиВНЕ МРЕЖЕ

Квалитетније снабдевање 
струјом у Банату

након хаварије и локалног по жа
ра у трафостаници 110/20 kV 
“Нови Бечеј“ који се до го

дио 20. новембра 2009. године, при 
чему је уништен део постројења и елек
троинсталација, Електровојводина је 
учи  нила све да успостави поновно на
пајање електричном енергијом купаца, 
како привреде, тако и домаћинстава. 
Паралелно са тим, започете су акти в
ности на трајнијем решавању проблема 
у снабдевању струјом у Новом Бечеју и 
околини, тако да је у току поступак јавне 
набавке за комплетну реконструкцију 20 
kV постројења које је оштећено хаваријом. 
У међувремену је набављено мобилно 20 
kV постројење из Немачке, као „бајпас“ док 
радови не буду за вр шени, а почетком јуна 
успостављено је и напајање преко њега.

– До зиме ће грађани општине Нови 
Бечеј имати квалитетно снабдевање 
елек  тричном енергијом. Трајно решење 
ће се обезбедити тек по реализацији 
јавне набавке и завршетку свих радо
ва, рекао је Томислав Папић, директор 
Електровојводине. 

Плановима Електровојводине за 2010. 
и 2011. годину, дат је значајан прио
ритет побољшању квалитета испору
ке електричне енергије у Банату, тако 
да ће се кроз редовно и инвестиционо 
одржавање електроенергетских објеката 
и заједничке инвестиције са локал
ним самоуправама инвестирати пре
ко 800.000.000 динара, речено је у Но
вом Бечеју, на састанку представника 
општине Нови Бечеј са пословодством 
Електровојводине.

Tренутно стање у вези испору
ке електричне енергије на овом делу 
конзума је такво да је у функцији 
део старог 20 kV постројења у ТС 
110/20 „Нови Бечеј“, као и мобилно 
постројење 20 kV. Завршетак радова 
планира се до половине јуна, чиме се 
стичу услови за радове у постојећој 
трафостаници. 

Све активности на изградњи нових 
објеката који би трајније решили про
блеме са испоруком електричне енергије 
Новог Бечеја и околине и побољшали 
напонске прилике и тиме привукли 
нове инвеститоре, биће дефинисане 
споразумом о сарадњи између општине 
Нови Бечеј и Електровојводине, који је у 
завршној фази.

М.Ш.

НАПОРи ЗА ТРАЈНО РЕШАВАњЕ ПРОБЛЕМА СА СТРУЈОМ У НОВОМ БЕЧЕЈУ

У току велики посао
успостављено напајање преко мобилног 20 kV постројења, које ће служити као „бајпас“ до 
завршетка радова 
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ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА=

Стални приоритети – боља 
наплата и мање крађа

ПРОЛЕЋНО ЗАХЛАЂЕњЕ У Ед РУМА дОЧЕКАНО СПРЕМНО, БЕЗ ВЕЋиХ ПРОБЛЕМА

иако је реч о сталним активностима на спровођењу акционог плана, неопходан је 
даљи, континуиран рад на овом пољу – истичу руководиоци у овом огранку
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талас захлађења у мају, који се 
десио по истеку званичне грејне 
сезоне, у нашим климатским усло

вима неминовно је довео до поновног 
активирања грејних тела у домаћинстви
ма, али и у установама, пре свега  
грејалица, термоакумулационих пећи и 
климауређаја, јер су по правилу, велике 
локалне котларнице завршиле са радом, 
а за по новни старт било би им потребно 
више дана за припреме. 

– Ово није угрозило стабилност рада 
електроенергетског система на конзум ном 
подручју Огранка ЕД Рума, сазнајемо од 
његовог директора, Живана Равића. –Ни
је поремећен ни континуитет испоруке 
електричне енергије, јер су наши електро
дистрибутивни објекти (трафостанице, 
средњенапонске и нисконапонске мреже) 
димензионисани за трајан рад у условима 
оштре континенталне зиме.

Појаве олујних ветрова, атмосферских 
пражњења и обилних падавина (пљу
ско ва кише, праћених градом), каракте
ристичних за пролећне периоде, биле су 
узрок одређеног броја хаварија на елек
тродистрибутивној мрежи, које су  брзо 
локализоване и отклоњене, без већих 
застоја у испоруци електричне енергије. 

А када је реч о наплати рачуна за утро
шену електричну енергију, по речима из
вршног директора за технички систем 
Младена Ивкова, ранијих година за пери
од пролећелето је, по правилу, она била 
доста добра  наплатни задаци успешно су 
остваривани. 

– Ове године, међутим, дешава се под
бачај наплате априлског рачуна и остаје 
велико питање шта је прави разлог: 
корекција цене електричне енергије или 
недовољно ангажовање на овим послови
ма? 

Због свега овога, наши саговорници 
наглашавају да су два најприоритетнија 
посла овог Огранка Електровојводине, у 
наредним месецима, за њих и даље: на
плата рачуна за испоручену електричну 

енергију и спровођење Акционог плана 
за смањење губитака електричне енергије. 
Сузбијање неовлашћене потрошње (кра
ђе) електричне нергије је стална актив
ност и путем Акционог плана спроводи 
се кроз интензивније контроле мерног 
места, измештање мерног места, чему 
претходе "мерења" губитака по дистрибу
тивним трафостаницама, применом про
грама БТЕ.

Ради се и на сузбијању осталих видова 
комерцијалних губитака, кроз појачане 
активности баждарења и замене мерних 
уређаја.

– У спровођењу комплексних активно
сти Акционог плана, неминовно се сре
ћемо – додају наши саговорници – са 
одре ђеним потешкоћама, и објективне 
и субјективне природе. Наша је дужност 
да их превазиђемо по сваку цену и да 
тако дамо свој допринос смањењу укуп
них губитака електричне енергије у чита
вом Друштву. Наравно, спровођење свих 
ових активности захтева одговарајуће ре
сурсе, али и време, јер као што се губици 
комерцијалне природе нису појавили тре
нутно, на могу се тренутно ни елимини
сати. 

Значи, по њима: неопходан је конти
нуиран, систематски рад на овом пољу, уо
сталом како то Акциони план и налаже. 

На крају, челници Огранка ЕД Рума 
истичу да је и одржавање ЕЕО  један од 
основних послова дистрибутера елек
тричне енергије, који се и спроводи путем 
редовног и инвестиционог одржавања 
ЕЕО. Познато је да се квалитет испору
чене електричне енергије на нивоу Упра
ве, односно Дирекције за управљање, већ 
дуже прати за све огранке преко параме
тара поузданости   SADI, SAIFI и CAIDI. 
Оцена стања ЕЕО и квалитета електрич
не енергије, по речима наших саговорни
ка,  је да је Огранак ЕД Рума  на нивоу 
просека дистрибутивне делатности ПД 
Електровојводине. 

М. Ч.
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електровојводина је спремно до че
кала такву ситуацију, па је још по
четком јуна одлуком директора 

Друштва Томислава Папића формиран 
ко ординациони тим са задатком да на це
локупном подручју Електровојводине обје
дињује све активности око процене угро
жености електроенергетских објеката 
од поплава, да у складу са ситуацијом 
и потребама издаје обавезна упутства 
директорима огранака, сарађује са над
лежним државним органима, градским, 
општинским и покрајинским штабовима 
за одбрану од поплава и да предузима 
све потребне мере у циљу заштите елек
троенергетских објеката на подручју АП 
Војводине све док постоји потенцијална 
опасност од високог водостаја и поплава, 
као и да донесе план активности и 
поступања у току, за време и након поплава 
насеља и објеката.

Детаљан план јасно је разарадио посту
пак са електроенергетским објектима у 
току поплава, поступак са објектима који 
су већ искључени због поплава и поступак 
након поплава.

Пажљиво је праћено кретање водостаја 
и кад је процењено да је потребно, одмах 
су искључена поједина викенднасеља у 
небрањеним деловима на територији оп
штина Зрењанин, Апатин, Богојево и Жа
баљ.

Због повећаног водостаја Дунава, а како 
би заштитила електроенергетске објекте, 
имовину и људе „Електродистрибуција 
Нови Сад“ је прекинула испоруку елек
тричне енергије купцима у делу Рибарског 
острва у Новом Саду и приобалном делу 
Сремских Карловаца, као и у Рибњаку у 
Сусеку. Тамо где је могуће, конзум је пре
бачен на снабдевање са објеката који нису 
угрожени. Уз све ово, а поред редовних 
расположивих средстава, ангажована су и 
пловила за прилажење објектима којима 
није могуће другачије прићи него водом. 
Наравно, ангажован је и додатни, потребан 
број људи. Тек када буде сигурно да вода не 
угрожава објекте и људе, екипе ће поново 
укључити искључене електроенергетске 
објекте.

А. Ј. Р. 

последњих дана маја невреме које 
је захватило Војводину  утицало 
је на снабдевање електричном 

енер гијом купаца пре свега на конзумном 
подручју Зрењанина и Сомбора. 

Невреме је проузроковало и пробле
ме у снабдевању електричном енергијом 
дела Новог Сада (ужи и шири центар 
града, Подбара и Лимани) услед ква
ра на оба трансфораматора у трафо
станици 110/35 kV Нови Сад 4 код хи
пермаркета Темпо. Прекид је настао у 

касним вечерњим сатима (35 минута 
после поноћи). Брзом и организованом 
акцијом превазиђене су последице, те су 
први купци електричну енергију, према 
диспечерским подацима, добили већ 
након 45 минута. Убрзо је успостављено 
редовно снабдевање свих купаца који се 
електричном енергијом снабдевају са те 
трафостанице.

Међутим, последично долази до квара 
на кабловима на другим локацијама и без 
електричне енергије остаје и конзум око 

хотела Путник, Улице Модене, затим ули
це Народних хероја, Илије Огњановића. 
Снабдевање је нормализовано у раним ју
тарњим часовима. Из истих разлога и у исто 
време, а због квара на каблу остају без елек
тричне енергије и купци из и око Кисачке 
улице. И овде је снабдевање успостављено 
у раним јутарњим часовима. И поред вре
менских услова који нису били наклоњени 
нашој мрежи, ипак је постигнут континуи
тет у снабдевању .

А. Ј. Р.

ПОПЛАВЕ НиСУ иЗНЕНАдиЛЕ ЕЛЕКТРОВОЈВОдиНУ

НЕВРЕМЕ ПРОУЗРОКОВАЛО ПРОБЛЕМЕ У СНАБдЕВАњУ 

Вода показала своју ћуд

Новембар у мају

водостај дунава али и осталих водотокова био средином јуна изузетно висок, а у 
неким деловима дошло је и до изливања воде

екипе електровојводине реаговале брзо и успоставиле континуитет у снабдевању 
електричном енергијом
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са позиционирањем Елек тро ди
стрибуције Панчево може се от
почети већ на улазу у пословни 

круг. Чисто двориште, уредно подши
шана трава, у линију паркирана возила 
говоре да смо ушли у домаћинску кућу, 
у којој се зна реда. Исти утисак оставља 
и унутрашњост зграде: 

– Драго нам је што сте уочили да 
смо реновирали наш пословни про
стор – поносна је директорка ЕД Пан
чево Биљана Комненић, дипломирани 
електроинжењер: – Има још доста тога 
да се уради, али нам за то недостају сред
ства. Још 2006. ово је било ругло, зидо
ви су били пуни рупа, нису постојали 
ни елементарни услови за обављање 
посла, а њега имамо доста. Управо 
отпочињемо тоталну реконструкцију 
мреже. Планирамо да тај посао завр
шимо до краја године, ако нам времен
ски услови то дозволе, и наравно, ако не 
буде обарања тендера. 

То неће бити нимало лак посао, јер 
је наш терен веома разуђен, често не
приступачан и мочваран, а власништ
во над земљом несређено. Дешава се 
да наилазимо на неразумевање власни
ка земљишта, јер неће, како кажу, још 
једну бандеру у својој њиви, па нека
да због тога морамо да мењамо елабо
рат експропријације. Посебно је тешко 
стање у Девојачком Бунару, где нисмо 
добили сагласност великог броја влас
ника парцела... – прича она.

У ЦЕНТРУ ЈУЖНОГ БАНАТА
Електродистрибуција Панчево је цен

тар Јужног Баната, барем када је о елек
троенергетском систему реч. Климат
ски и географски фактори игра ју веома 
важну улогу у на пајању овог конзума, 
али велики проблем представља и мре
жа која није на задовољавајућем нивоу, 
као и то што има пуно трафостаница 
35/10 kV. 

– Сада се боримо да урадимо 
оно што је до нас. Пројекти за по
пра вљање мреже су завршени, а на
рочито су нам критична села Баран
да и Сефкерин. У општини Вршац у 

плану је реконструкција ТС 110/35 
kV „Вршац 1“ и прелазак на 110/20 
kV. Са ове трафостанице би треба
ло да се напаја будући технолошки 
парк, који ће имати потребе за вели
ком количином електричне енергије.
Верујемо и да ће се овим активно
стима решити велики део проблема 
са којима смо се до сада сретали, али 
коначно побољшање електроенергет
ске ситуације очекујемо негде 2020. 
године, када треба да у потпуности 
пређемо на двадесеткиловолтни на
пон. Као што видите, радимо пуном 
паром, премда немамо довољно запо
слених – каже Комненићева и додаје:

– Трудимо се и да текуће послове оба
вљамо на најбољи могући начин (мада, 
као што рекох, немамо довољно запо
слених). Код очитавања бројила, ис
кљу чења, циклусне замене бројила и 
сличних активности опет се као про
блем појављују специфичности Јужног 
Баната – на на шој територији има мно
го викенднасеља, у којима се купци 
појављују тек повремено. Много кућа 
је напуштено, многи живе и раде у ино
странству... Када је реч о испуњењу 
Акционог плана, ту имамо просечне 
резултате, што је опет условљено не
достатком запослених. Због тога нам 
контрола самоукључивања представља 

проблем, а успели смо да придружи
мо 90.000 потрошача – поново истиче 
Комненићева недовољан број запосле
них. 

МАЊАК ЗАПОСЛЕНИХ
По Систематизацији, у Електро ди

стрибуцији Панчево предвиђена су 322 
запослена, а тренутно их ради 311: – За 
свих једанаест непопуњених места у ЕД 
постоји захтев, нарочито када је реч о 
монтерском кадру. Надамо се да ћемо 
у акцији подмлађивања кадрова и ми 
коначно добити недостајуће монтере. 
Посао је тешко радити са недовољним 
бројем људи, мада сви улажу макси
малне напоре. Срећом, возни парк нам 
је обновљен са четири ладениве и то 
нам је знатно побољшало оператив
ност. Ипак, и даље су присутни неки 
проблеми. На пример, наше локал
не самоуправе су сиромашне, оне не 
могу да одржавају дрвореде уз пут, а 
ми опет не можемо да обуставимо ис
поруку струје зато што се „њихово“ 
грање уплело у „нашу“ мрежу, па би 
нам и једна корпа добро дошла. Када 
се све то сагледа овако на једном месту, 
ја сам задовољна резултатима које по
стижемо. Радујем се што заправо могу 
да похвалим запослене у ЕД Панчево 
баш у овом, свечарском броју нашег 
листа – каже директорка за крај овог 
разговора.

Љ.М.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА=

Уз више монтера – бољи резултати
Ед ПАНЧЕВО

и поред мањка запослених, у електродистрибуцији панчево успевају да обаве све 
задатке које пред њих поставља разуђени мочварни терен и тешко доступни купци
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Нови изглед пословне зграде ЕД Панчево

Биљана Комненић
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посао одржавања и изградње 
електроенерегетских објеката је 
посао који не може нико боље 

да уради од Електровојводине. Свесни 
те чињенице, или игром судбине, тек 
однедавно је посао одржавања јавног 
осветљења у Панчеву добила Елек тро
дистрибуција Панчево. То је посао који 
је наш огранак добио после 8 година, јер 
се до 2002. године ЕД Панчево бринула 
о томе да јавна расвета у Панчеву 
функционише.

Свесни чињенице шта их чека, јер 
је тај сегмент функционисања овог ве
ликог града био прилично запуштен, 
у Огранку су одмах кренули на посао. 
Формиран је тим за ту намену који пред
води Новица Алексић, водећи техничар 
којем ће задужење бити рад на терену на 
објектима јавног осветљења.

– Тренутно смо у фази упознавања са 
целокупним системом јавног осветљења. 
Очекују нас радови на замени дотрајалих 
сијалица, замени дотрајалих кугли, ар
матура, форела, прегорелих осигурача... 
као и радови на систему за даљинско 
укључење јавне расвете. За сада смо 
одређени нас тројица да радимо ове по
слове, а касније ће нам, с обзиром на 
обим посла, сигурно требати и помоћ. 
Свакодневно смо на терену и врло брзо 
ћемо имати јасну слику.

Систем у Панчеву функционисаће 
сли чно као и у Новом Саду. У сарадњи 
са Дирекцијом за изградњу града, која ће 
бити налогодавац, Електродистрибуција 
Панчево ће радити одржавање јавног 
осветљења.

– Некако је и логично да ми радимо те 
послове. За почетак је битно да Панчев
ци схвате да пријаве за евентуалне ква
рове на јавном осветљењу прима само и 
искључиво Дирекција – каже директор 
Огранка Електродистрибуција Панче
во Биљана Комненић. Она механизам 
функционисања објашњава овако:

– Процена ће бити на Дирекцији шта 
ће се и којим редоследом радити. Ми 
ћемо излазити на терен по њиховом 
налогу, а надзор над радовима које из
ведемо биће „у рукама“ референта за 
осветљење који је „Дирекцијин човек“. 
Осим тога што ћемо директно изврша
вати налоге, ми ћемо редовно извешта
вати Дирекцију о свим активностима на 
одржавању јавног осветљења у Панче
ву по њиховим приоритетима, али када 
буде потребе, наравно да смо располо
жени за сарадњу, предложићемо шта би 
евентуално било добро да се уради уко
лико се то не нађе у приоритетима. За по
четак смо одредили троје запослених у 

Огранку да раде те послове. Касније, већ 
је извесно, одабраћемо још сарадника. 
Тај посао донеће додатна средства за наш 
Огранак, што уопште није занемариво. 
Посебна прича је та што смо схватили да 
јавно осветљење у Панчеву не функцио
нише онако како би требало то да ради у 
једном оваквом граду.

На питање какво је затечено стање 
јавног осветљења у Панчеву директорка 
Комненић каже:

– Чињеница је да ми тај посао нисмо 
радили годинама, тачније од 2002. Затече
но стање је прилично лоше, о чему може 
да посведочи сваки Панчевац. Пошто 
смо сада поново ушли у посао крећемо 
скоро од нуле. Није тешко уочити наше 
људе у свако доба дана у граду и то не 
само оне који су директно задужени за 
одржавање, већ и све остале који могу да 
помогну да се јавна расвета доведе у ис
правно стање. Наравно, све у сарадњи са 
Дирекцијом за изградњу града. Надамо 
се да ћемо сарађивати на задовољство на
ших суграђана, који су нам од помоћи јер 
јављају неправилности у функционисању 
јавног осветљења – каже директорка 
Огранка Електродистрибуција Панчево 
Биљана Комненић. 

А. Ј. Р.

ОдРЖАВАњЕ ПАНЧЕВАЧКОГ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕњА ПОСАО НАШЕГ ОГРАНКА

Засветлеће лепо Панчево
однедавно је одржавање јавног осветљења посао којим ће се бавити огранак 
електродистрибуција панчево. пошто ед панчево тај посао није радила скоро 8 година, 
ваљаће за почетак уложити много напора како би се све довело у исправно стање 

Новица Алексић 

БРОЈ 446-447  Јун-Јул 2010
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Затечено стање
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ЕПС ПОЧЕО ОБУКУ 153 ПРиПРАВНиКА

ЗАХВАЛНиЦА ЕЛЕКТРОВОЈВОдиНи

Нова снага и потенцијал

Захвални за хуманост 

у Наставнообразовном цен тру 
Елек   тровојводине на Ири шком 
венцу, 15. јуна, почела је обука 

153 приправника који су недавно 
примљени на јавном конкурсу који је 
расписала Електропривреда Србије, 
током фебруара, под називом „Ви сте 
нам потребни“. Младе стру чњаке који 
су у ЕПСу од 1. јуна, поздравили су и 
пожелели им успешну радну каријеру 
др Аца Марковић, председник Упра
вног одбора ЕПСа и Драгомир Мар
ковић, генерални директор ЈП ЕПС. 
Почетку обуке и предавањима која су 
одржали чланови пословодства ЕПСа, 
присуствовали су и директори свих 
једанаест привред них друштава ЕПСа 
у којима ће ови млади људи радити. 
– Запослили сте се у нај бољу српску 
компанију, али и она дели судбину 
економске кризе која је присутна, а 
на вама је да истрајете пред новим 
изазовима, рекао је Драгомир Мар
ковић, генерални директор ЕПСа. 

На јавни позив ЕПСа за пријем ви
сокостручног кадра пријавило се више 

од 8500 младих стручњака од којих је 
5600 испунило услове конкурса. Реч је 
о дипломираним инжењерима разних 
струка, економистима, правницима... са 
високим просечним оценама изнад 9,5. 
Како је ЕПС „стара фирма“са просеком 
година изнад 50 и просечним радним 
стажом изнад 20 година, подмлађивање 
радне снаге и запошљавање младих 
стручњака је постао императив. – Овај 
конкурс је завршен, али Електроприв
реда Србије неће, када је подмлађивање 
у питању, стати. Након овог конкурса 
планирамо да распишемо конкурс за 
електромонтерски кадар. Тај кадар нам 

је  не само стар по годинама него и де
фицитаран, каже генерални директор 
Драгомир Марковић.

План обуке за новопримљене при
правнике је сачињен у Људским ресур
сима ЕПСа и по њему ће сви приправ
ници, без обзира у ком су привредном 
друштву започели приправнички стаж, 
проћи цео систем Електропривре
де Србије у коме су копови угља, тер
мо и хидро електране и дистрибуције, 
како би се што боље припремили за 
полагање приправничких испита који 
их чекају на крају обуке.

М.Ш.

Фондација солидарности Ср
би је из Београда недавно 
је Електровојводини до

делила захвалницу за помоћ нај
угро женији ма. Електровојводина је, 
наиме, након технолошког обнављања 
рачунарског фонда, већ коришћене, 
али још увек добре рачунаре поклонила 
овој Фондацији, која их је даље 
проследили домовима за незбринуту 
децу. Тај хумани гест у Фондацији су 
прихватили са захвалношћу, па су то и 
изразили кроз ово признање. 

Захвалница је уручена на крају ре
довне годишње седнице Фондације со
лидарности Србије, која је одржана  28. 

маја у Геронтолошком центру Београ
да у Земуну, а у име Електровојводине 
захвалницу је примио мр Верослав 
Јанковић, директор Дирекције за пла
нирање и инвестиције.

Фондација по стоји преко четрдесет 
година, и у овом тренутку стипендира 
363 ученика и помаже домовима за не
збринуту децу и за социјално старање, 
као и домовима за старе. Средства за 
то прикупљају се од оснивачких улога 
и донација, али главни извор прихода 
потиче од издавања задужбинског про
стора, који је на управљање Фондацији 
поверила држава Србија. 

Љ.М. 
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Мр Верослав Јанковић прима захвалницу

ЕПС-ова младост

план обуке за новопримљене приправнике сачињен у епс-у и по њему сви 
приправници почињу свој радни стаж
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РУКОВОдиЛАЦ ПОГОНА ВРШАЦ АЛЕКСАНдАР ЧЕЈиЋ, диПЛОМиРАНи ЕЛЕКТРОиНЖЕњЕР

Јасан пут

после дипломирања, 1995. го ди
не запослио се у предузећу „Тех
ника“ из Вршца, које изводи 

све електромонтажне радове. Ту је као 
приправник са својом екипом, за коју 
је био задужен, прошао градилишта  
и стекао прво практично искуство у 
струци и организацији рада. 

Годину дана касније, споразумно пре
лази у Електровојводину на радно ме
сто инжењера Пословнице. Ново рад
но место са собом доноси упознавање и 
привикавање на нове људе и доста нових 
детаља којих се присећа из школских 
уџбеника, трудећи се, наравно,  да то 
други превише не примете. То је крајем 
90тих Александар Чејић.  

Следеће године, задужен је за Службу 
одржавања у Пословници у Вршцу и ту 
са искусном и уиграном екипом од 30ак 
људи организује послове одржавања, де
журства и возног парка. 

– Од тада до данас трудио сам се да 
упознам сваки део мреже, да кад год је 
потребно, лично учествујем у решавању 
сваке ситуације где је то од мене посао 
тражио. Упознао сам вршачку мрежу, те
рен, купце, одржавање система, укратко 
све за шта ми се указала прилика.

У међувремену подмлађена екипа елек
тромонтера претходних година заиста је 
много урадила на реконструкцији мре
же. Ретке су сада интервенције, до касно 
у ноћ, на којима је ангажован већи део 
службе, што је некад била уобичајена 
појава после сваке временске непогоде 
 каже Александра Чејић и наставља: – 
Не треба се заваравати. Посла има још 
много. Вршац и Бела Црква имају једну 
од најразуђенијих мрежа у 50 насељених 
места са свега 38.000 купаца. Нискона
понска мрежа би могла да буде још боља. 
Пуно посла је преостало и на далеко
водима, посебно оним дрвеним којих 
има још око 50 километара. И код нас 
постоје проблеми са наплатом. Добро 
су нам познати и реони који се по томе 
истичу. Свега тога сам свестан, али за
ступам теорију да се не сме дозволити 

ни у животу, ни у послу да се проблеми 
нагомилавају. С том „тезом“ сам преузео 
дужност руководиоца Погона Вршац 
почетком маја. Трудим се да будем до
следан и тако очекујем да се понашају и 
сви моји сарадници. 

И није битно, сматрам, да се само брзо 
реши проблем. Треба да се реши трајно 
и темељно. Тако сам се понашао увек и у 
свакој ситуацији. У свему томе, охрабру
је ме политика компаније која „даје ве тар 
у леђа“ оваквом начину размишљања, а 
односи се на подршку да се трајно ре
ше проблеми у снабдевању електричном 
енергијом купаца са нашег конзумног 
подручја. Некако су се, чини се, спојила 
два добра – оптимиста је Чејић. У овом 
Погону, где је руководилац, по његовим 
речима, интензивно се ради и на свим де
ловима Акционог плана. Хоће, каже, да 
и то буде урађено. Схватили су те задат
ке веома озбиљно. Акценат је стављен на 
Акциони план зато што се ради са много 
малих насељених места где наплата иде 
доста тешко. 

– Становништво се углавном бави 
пољопривредом... Банат је то. Људи 
иду ка већим местима и за послом и 
да тамо организују живот. То се и осе

ти. Ево, на пример, Вршац, Хемофарм, 
Свислајон плаћају утрошену електрич
ну енергију, али не само они као при
вредни гиганти, већ и запослени у тој 
фабрици, што се и осети. Слично је и 
са и још неколико пословно стабилних 
предузећа. С друге стране, у срединама 
као што је Бела Црква, па и Пландиш
те потрошачи деле судбину своје  при
вреде. Вршцу, каже Чејић, предстоји 
и интезивирање послова на замени 
бројила са којом су у поприличном 
заостатку и где због нетачног мерења 
трпе губитке. Хоће и да уведу реда у 
базе података са фокусирањем на ви
кенд зоне...

– Наравно да ће све то функциониса
ти, јер међуљудски односи у Погону за
иста нису лоши. Има, понегде сукоба 
мишљења, што сматрам веома корисним 
у послу – завршава Чејић.

Дакле, иако релативно млад за руко
водиоца овако озбиљног Погона, Алек
сандар Чејић, види се, има јасно зацрта
не циљеве ка којима ће водити Погон. 
Од његове инвентивности и креатив
ности, пре свега, зависиће и остварење 
постављених циљева. 

А. Ј. Р.

од 1. маја, када је постао руководилац погона вршац, овај електроинжењер 
са петнаестак  година рада у електровојводини има јасан концепт како подићи 
пословање погона на виши ниво. ту му, како каже, помаже искуство али и подршка, 
како колектива, тако и пословодства огранка ед панчево 
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ОдРЖАН ЧЕТВРТи КАРП КУП ЕЛЕКТРОВОЈВОдиНЕ

Добро дружење, улов слабији

усуботу и недељу, 22. и 23. маја, 
одржан је четврти Карп куп Елек
тровојводине у пецању ша  рана 

и амура. Такмичење је, у ор га низацији 
Одржавања и услуга, одржанао на језеру 
Бељански рај крај Турије. Ово језеро је 

једно од седам базена Бељанске баре дуге 
четрдесетак километара, с тим што је за 
спортски риболов уређено у дужини 
од 2 километра и порибљено шараном, 
али и другим рибљим врстама. Пецање 
је дозвољено само по систему  ухвати и 
пусти. 

Риболовци су се окупили око 7 ча
сова у ресторану Бељански рај, након 
чега је уследило извлачење такмичар
ских места, а затим распоређивање и 
распакивање екипа на такмичарска 
места, па је такмичење почело у 9 ча
сова.

Иако је током целог дана дувао ветар, 
било је сунчано и топло, али је риба вео
ма слабо „радила“, па је до поподневних 
часова било само препланулих риболо
ваца и тек три упецана шарана. У недо
статку пецарошких узбуђења, учесни
ци су кували супе (из кесице) и гулаше 
у котлићима, а понегде је замирисао и 
роштиљ. Све се то заливало пивом и 
вином, па веселог и ведрог духа није 
недостајало, упркос слабом улову. По
подне се наоблачило, па су сви очекива

ли кишу, али на срећу учесника, она их је 
ипак заобишла.

Пред вече је риба активније крену
ла да „ради“, што је био само увод у 
ноћну етапу, када је и упецано највише 
рибе. Највећи улов такмичења, шаран 

тежак 7 килограма упецан је у недељу 
рано ујутро, а уловила га је екипа Упра
ве Друштва, која је и освојила трофеј за 
највећи улов. Такмичење је према пла
ну трајало 25 часова, па је крај означен у 
недељу у 10 часова.

Када је такмичење завршено, рибо
ловци су се поново окупили у ресто
рану где су проглашени победници и 
додељени пехари. Судио је лиценци
рани судија Саша Пајовић, а пецало се 
по правилима Шаранске федерације 
Србије, уз изузетке код правила која 
захтевају већа финансијска улагања, 
како би што више такмичара могло да 
учествује.

Укупно је учествовало 63 такмича
ра распоређених у петнаест екипа, а 
уловљено је 33 шарана, који су у просеку 
тежили 3, 5 килограма. 

Три екипе нису упецале ни једног ша
рана, а преосталих дванаест је укупно 
уловило 116,42 килограма рибе. 

Прво место освојила је екипа Одр
жавања и услуга са упецаних 22,96 kg, 
друго место Управа Друштва са 16,16 kg 
и треће место екипа Погона Шид са 13,90 
kg. Такмичење је пропратила екипа ша
ранског часописа „Ревири Србије“ који 
су информације о такмичењу обја вили и 
на свом сајту.

Пети Карп куп планиран је за јесен, а 
за његову организацију кандидовало се 
више екипа. Основни критеријум за из
бор организатора биће квалитет воде на 
којој ће се такмичење одржати. Риболов
ци, БИСТРО!

Д.Б.
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од петнаест екипа које су учествовале, три екипе нису упецале ни једног шарана, а 
преосталих дванаест је укупно уловило 116,42 килограма рибе

Три првопласиране екипе

Детаљ са такмичења: Леп улов



19=

РАЗГОВОР СА ПРЕдСЕдНиКОМ СиНдиКАТА ЕЛЕКТРОВОЈВОдиНЕ

Како вредновати радна места?

сО “Електровојводина” је у про
теклом периоду, између оста
лог, организовала спортске су

сре те радника запослених у нашем 
Привредном друштву  прича нам, на 
почетку разговора, председник СО 
Електровојводине, Владимир Плав
шић. Игре су организоване у Врбасу 
(о чему смо направили обимну фото
репортажу у прошлом броју новина 
„ЕВ“) и на њима је учествовало – више 
од 760 запослених. 

– У мају смо учествовали на већ тра
диционалним Међународним спорт
ским сусретима, чији је домаћин ове го
дине била „ENELELECTRICA BANAT“ 
из Темишвара. На сусретима је СО 
Електровојводине представљало 26 
такмичара, а сви резултати, као и 
фо тографије са сусрета у Темишва
ру, могу да се погледају на сајту СО 
Електровојводине, на адреси www.
sindikatev.org.rs. 

Крајем маја, у Соко Бањи су орга
низовани 37. спортски сусрети запо
слених радника електродистрибуција 
Србије. На сусретима је укупно било 77 
запослених из ПД „Електровојводина“, 
а гости су нам били  наше колеге из 
„Електрокрајине“ и „Електробијељине“. 
У току ове календаске године, запо
слени у нашем ПД ће учествовати и 
на „Електријади“, као и на Радничким 
спортским играма ЕПСа. 

На питање о активностима СО Елек
тровојводине, на превенцији рад
не инвалидности, рекреације и ре
ха билитације запослених, Плавшић 
подсећа да је у току одлазак запослених 
у бање, као и на море. Истиче да је у 
овој години знатно повећан број запо
слених који ће бити обухваћени овим 
програмом, пре свега захваљујући ква
литено потписаним Колективном уго
вору са послодавцем. Такође је повећан 
и број запослених који се упућује у су
седну Републику Румунију, тј. у Бању 
Херкулана. Уместо досадашњих 16 за
послених, проширена је сарадња на 24 
запослена. Прва размена је почетком 

јуна, а друга је у првој половини сеп
тембра ове године. 

– У плану нам је и да, када ове годи
не измиримо дуговања која (од раније) 
постоје према колегама из Мађарске 
(„DemaszSzeged“), обновимо размену 
и да поново запослене шаљемо у Бању 
Ђула. У преговорима смо са колега
ма из „Demasza“ и надамо се да ћемо 
успети у томе, јер постоји велико 
интересовање за ту бању. 

На питање у вези са зарадама, Плав
шић каже да, сходно Колективном уго
вору, постоји обавеза да послодавац, 
у сарадњи са Синдикатом, ради на из
ради методологије за вредновање рад
них места. Он оцењује да, на жалост, 
до сада, Комисија која ради на том по
слу није много одмакла од почетка сво
га рада, али и изражава наду да ћемо, 
што скорије, у наредном периоду и ову 
обавезу у сарадњи са пословодством  
завршити у догледно време. 

– Желео бих да истакнем, да смо на
кон дуготрајних преговора и састана
ка, коначно решили проблем који се 
односи на здравствене превентивне 
прегледе наших запослених. Потписан 
је Уговор са Институтом за онкологију 
„Сремска Каменица“, тако да ће  све 
наше колегинице, у најскорије време, 
бити прегледане у тој угледној устано
ви. Динамику прегледа ћемо усагласити 
у сарадњи са колегиницама из Актива 
жена Електровојводине. Све запосле
не колегинице, ближе информације у 

вези са тим прегледима могу добити 
код председница Актива жена у својој 
Синдикалној организацији. 

Наш саговорник наводи да је један од 
следећих задатака, који је пред Синди
катом Друштва, да се све колеге такође 
подвргну лекарским прегледима: – До 
сада је, у појединим Синдикалним 
организацијама, обављено анкетирање 
радника, а након прикупљања коначног 
броја заинтересованих, жеља нам је, да 
у сарадњи са пословодством и овај по
сао доведемо до краја, ове године. 

По питању реструктурирања ЕПСа, 
тј. Предлога стратегије развоја енер
гетике ЈП ЕПСа, Синдикална орга
низација Електровојводине ће заузети 
став:  да наше Привредно друштво и 
даље фукционише као самостално ПД, 
у оквиру ЕПСа. Такав став биће предо
чен члановима Извршног одбора Син
диката радника ЕПСа, на седници која 
ће бити одржана почетком јуна следеће 
године. 

– Након вишегодишњег запоставља
ња електронске комуникације, пратећи 
светске трендове и напредне информа
ционе технологије везане за електрон
ску комуникацију, а све у циљу мо
дер није, брже и транспарентније 
раз   мене информација између СО 
Елек тровојводина и свих других за
послених у нашем ПД,  наше Глав
но повереништво донело је одлуку да 
се изради екстерни вебсајт, са свим 
пратећим информацијама о раду СО 
Друштва. Сајт је пуштен у рад крајем 
марта ове године и сваким даном бе
лежи све већу посећеност, из разних 
средина. 

Значајно је и што је својевремено СО 
потписала је уговор, са "UNIQA" оси
гурањем за запослене чланове Син
диката. Овим уговором, СО Елек
тровојводина је  додатно осигурала 
сваког члана Синдиката од последица 
повреда, несрећног случаја и сл, неза
висно од осигурања које уплаћује по
слодавац, истиче на крају Плавшић.

М. Ч.

очекује се да послодавац у сарадњи са синдикалном организацијом интензивније него 
до сада, ради, што пре изради и спроведе методологију за вредновање радних места, 
сходно Ку
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УСВОЈЕН ЗАКОН О ЗАШТиТи СТАНОВНиШТА Од дУВАНСКОГ диМА

Пушење – само у кафанама

народна скупштина Републике 
Срби је усвојила је недавно 
(„Службени гласник РС“ 3010), 

на заседању које је почело још 5. маја 
ове године, између осталих и Закон о 
заштити становништва од изложености 
дуванском диму. Законом се уређују 
мере ограничења употребе дуванских 
производа ради заштите становништва 
од излагања дуванском диму (без обзира 
на то да ли се дим активно удише и 
издише), контрола забране пушења и 
надзор над спровођењем Закона.

Овим законом је  забрањено пушење 
у сваком затвореном радном и јавном 
простору, под условима прописаним За
коном.

Пушење је забрањено у и простору 
који се на сматра затвореним јавним 
простором, а који је функционални 
део простора у коме се обавља делат
ност здравствене заштите, васпитања 
и образовања, друштвене бриге о деци,  
социјалне заштите, укључујући и дво
ришни простор, као и отворени простор 
за одржавање позоришних, биоскоп
ских и других врста представа. Посебно 
одређено одговорно лице за контролу 
забране пушења, које има одговарајућу 
ознаку, дужно је да спроведе забрану 
пушења у поменутим просторима. То 
лице дужно је такође да обезбеди и про
стор без дуванског дима, као и да се у 
њему не налазе опушци дуванских про
извода и пепељаре.

Пушење је забрањено и у јавном пре
возу, као и у чекаоницама за јавни пре
воз путника. Одговорно лице задужено 
за контролу пушења у такси превозу је 
– такси возач.

Пушење је забрањено и у уго сти
тељском објекту (поготову, ако је у са
ставу послодавца или тржног центра 
или у његовом делу, у којем  је одређено 
да се служи храна или пиће – у близи
ни улаза). Међутим, у кафани и другим 
угоститељским објектима, може се и рав
номерно распоредити простордео, уз 
истицање одговарајућих знакова, где је 
пушење дозвољено, а где није. У мањим 
угоститељским објектима (од 80 ква

дратних метара) може одредити и обе
лежити да је ту пушење, у читавом про
стору забрањено или, пак, дозвољено. 
С друге стране, одговорно лице може и 
да спроведе забрану пушења и у свим 
својим просторијама или да одреди по
себно обележену просторију, искључиво 
за пушење. У тој просторији (са вентила
ционим системом) не може да се обавља 
никаква делатност (конзумирање хра
не, пића и слично). Слично томе, само 
у посебно одређеним и обележеним 
смештајним јединицама  собама, у хо
телу, мотелу, хостелу (објекти туриз
ма и угоститељства) може се дозволити 
пушење, али је забрањено тамо где то 
није изричито означено, поготову у де
ловима објекта у коме се служи храна 
или пиће. 

Пушење је дозвољено и у просторијама 
(сем у радним просторијама) у којима 
бораве корисници установа социјалне 
заштите за смештај непокретних лица, 
особа са инвалидитетом, душевно 
оболелих и лица ометених у развоју. 
Такође, тамо где бораве пацијенти 
специјалних болница/одељења за лече
ње психијатријских болести или корис
ници установа и одељења за палијативну 
негу. У установама за извршење завод
ских санкција, такође може се одредити 
посебан простор у којима је дозвољено 
пушење. 

Како се наглашава у Закону, овај про
пис је донет ради обезбеђивања друшт

вене бриге за здравље у Републици 
Србији, очувања и унапређења здравља, 
откривања и сузбијања  фактора ризи
ка за настанак обољења, стицање знања 
о навикама о здравом начину живо
та – дакле, у циљу спровођења програ
ма превенције и употребе дуванских 
производа. У том смислу, оснива се и 
тзв. Канцеларија за превенцију пушења 
(средства се обезбеђују из одговарајућег 
буџетског фонда). Овим законом преци
зиране су и обавезе здравствених уста
нова, Комисије за превенцију употребе 
дувана, надзор, као и казнене одредбе 
(5.000 за физичка лица – на лицу места). 
Казне за правна лица су од 500.000 до ми
лион динара, а казна за одговорно лице у 
фирми, за прекршај/непоступање по За
кону, је 30 до 50 хиљада динара, у случају 
непоступања по овом Закону. Казна за 
предузетника је од 300 до 500 хиљада ди
нара. Закон је ступио на снагу, а прописи 
за примену овог Закона морали би се до
нети у року од три месеца.

М. Ч.
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изузетно, послодавац може у затвореном радном простору да одреди посебну, 
посебно обележену, просторију за пушење, у којој се не може обављати делатност 
послодавца

КРАТАК СПИСАК ИЗУЗЕТАКА z
Изузетно, послодавац може у затвореном радном простору да одреди посебну просторију, 
која за то испуњава прописане услове, искључиво за пушење (само за своје запослене), у 
којој се не може обављати делатност послодавца,  као и у играчници игара на срећу, и на 
којима је обавезно да се истакне знак да је пушење у тој просторији дозвољено. Пушење, 
међутим, нигде није дозвољено у  затвореном радном простору у коме се обављају 
делатности: државне управе и локалне самоуправе; здравствене заштите, васпитања и 
образовања; друштвене бриге о деци; социјалне заштите; културе; спорта и рекреације; 
производње, контроле и промета лекова; производње, смештаја и промета животних 
намирница; друштвене исхране; у медијима и простору у коме се обавља снимање и јавно 
емитовање, као и на састанцима  и јавним окупљањимаа грађама. 
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БиОМАСА ПОКРЕЋЕ ШТЕдњУ и ЗАПОШЉАВАњЕ

програм остваривања стратегије развоја енергетике рс у апв представља добру 
основу за дефинисање акционог плана до 2012. године, а подстицаји за коришћење 
биомасе, уз подршку владе србије, стижу и од највиших стручњака USAIDA-а

Јефтин извор доноси добит

Када су, недавно, у Покрајинском 
се кретаријату за енергетику и ми
нералне сировине, експерти из

радили Програм  остваривања стратеги
је развоја енергетике РС у АПВ (до 2012. 
године), а чак и стручњаци Америчке 
агенције за међународни развој (USAID) 
за Србију и Црну Гору, у специјалном 
додатку листу „Данас“, недвосмислено 
указали да је, међу очито све потребнијим 
обновљивим изворима енергије – биомаса 
„гориво будућности“, свакоме је морало 
да буде јасно да што шире коришћење 
овог енергента, уз подршку државе – 
представља добробит за читаву Србију.

Најпре, због тога што се значајан пораст 
коришћења нових и обновљивих извора 
енергије налази међу основним стратеш
ким правцима развоја енергетике на овим 
просторима; што се њиховим коришћењем 
стичу услови за значајно смањење при
марне енергије у држави и смањују штетне 
емисије (гасови, загађења)... Не би, ника
ко, требало сметнути с ума ни речи дирек
тора поменутог USAIDa, Мајкла Харвија:

„...Србија, само у пољопривредном и 
др вном отпаду има потенцијал еквива
лентан количини од 2,7 милиона тона 
нафте (63 одсто укупног потенцијала об
новљивог извора у земљи). Биомаса је 
енергетски ефикасан,  јефтин извор енер
гије за грејање комерцијалних и стам
бених простора, за којим је потражња 
на тржиштима ЕУ у порасту... Биома
са нуди значајне економске добити. Има 
потенцијал да задовољи 30 одсто енер
гетских потреба Србије, а у исто време 
нуди запослење у локалним заједницама у 
шумским пределима (Пријепоље, Прибој, 
Куршумлија, Мајданпек, Кучево, Жагуби
ца, Бор, Бољевац)... Коришћење биомасе 
отвара врата развоју технологије, посеб
но за српске фирме које производе пећи 
и котлове за стамбене објекте, као и оне 
које производе велике индустријске кот
лове...“.

И, стварно, само у једној години прода
то је, недавно, око 250 котлова и пећи на 
локалном тржишту; USAID  је инвестира
ла девет милиона долара у фабрику пелета 

у Србији, а ове и друге мере и планови – 
како се најављује – биће, већ крајем године 
саставни део Акционог плана о биомаси, 
који је израдило Министарство рударства 
и енергетике. Влада је, према доступним 
сазнањима, усвојила и сет подзаконских 
аката, како би подстакла веће коришћење 
обновљивих извора енергије. Рецимо, по 
одговарајућој Уредби, с краја 2009. године, 
Влада је прописала мере подстицаја у овој 
области и тзв. Feedin tariff, по којима је, 
рецимо, ЕПС обавезан да склопи уговор и 
откупљује струју добијену из оваквих из
вора (нпр. у случају електране на биома
су, инсталисане снаге, рецимо, до 0,5 MW, 
ЕПС је, подстицајно, дужан да откупљује 
kWh произведен у таквој електрани – по 
чак 13,6 евроценти по једном киловат 
часу).

Наравно, очекује се да Влада такође 
олакша, прописима,  сада мукотрпан про
цес добијања дозволе за изградњу фабри
ке за обновљиве изворе, како би се олак
шао приступ овом сектору. То ће привући 
нове домаће и стране инвеститоре.

Нека не делује као реклама, али при
лика је да поменемо неке од овдашњих 
лидера у производњи или коришћењу 
огревних тела на ново еколошко гориво 
(биогориво: комбинована производња 
електричне и топлотне енергије из био
масе у АПВ – когенерација; брикети и 
пелете од биомасе, биодизел, биоета
нол, биогас, воћне коштице, слама, отпа
ци и љуска сунцокрета, осушени остаци 

комине, дрвени отпад од гајбица, от
пад од јабука, отпад од обраде дрвета, 
пиљевина...): Метална индустрија Алфа 
плам из Врања; ЈКП Београдске елек
тране; Фабрика Biotherm у Вучковици 
код Гуче; Компанија Bioenergy Point у 
Бољевцу; Фабрика Forest Enterprises (фи
нансирао Европски инвестициони фонд) 
у Дољевцу, односно у Београду; Фабрика 
KirkaSuri из Београда (производња кот
лова за сагоревање биомасе); Радијатор
Инжењеринг из Краљева; Термомонт 
из Шимановаца; Компанија Термоплин 
доо...

С друге стране, не би требало смет
нути с ума – како се чуло на недавном 
саветовању у Скупштини АП Војводине 
(проф. др Ђорђе Ђатков, ФТН;  проф. др 
Миладин Бркић, Пољопривредни факул
тет Универзитета у Новом Саду...): – Ев
ропски Савет је својевремено усвојио Ди
рективу о подстицању биогорива и других 
таквих енергената, сем оснивања намен
ских домаћих и европских фондова и 
институција. 

Тако би, рецимо, коришћење об новљи
вих горива и, помоћу њих, производња 
струје за возила изузетно смањила 
загађење –  великог загађивача, саобраћаја. 
Стога и не чуди податак да се у Европи про
изводи  више од 80% светске производње 
биодизела, са високим годишњим стопама 
раста производње и прерађивачких капа
цитета... 

М.Ч.
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Сликар успомена
ЈОВАНКА ЈЕЈиНА: дАЛМАЦиЈА иЗ СРЦА НА ПЛАТНО

стара очева камена кућа у далмацији стална сликарска инспирација, али и 
војводина има своје место у галерији Јованке Јејине
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Јованка Јејина ради у Елек тро ди
стрибуцији Сремска Митровица 
од када су је  1995. године ратна де

шавања изместила из родног Книна. 
Каже да је послом у Служби продаје ве
ома задовољна, али и пријемом на који 
је наишла у својој новој радној средини: 
– Дошла сам из крајева који се веома 
разликују од Војводине. У почетку ми 
се чинило да се гушим, да је небо над 
равницом некако ниже него тамо, да су 
кише гушће... Време, али и добри људи 
око мене, учинили су да се ипак „примим 
на овој плодној земљи“ и сада сам мирна 
и задовољна. Схватила сам да живот 
не чине ствари и грађевине, да се све то 
може надоместити. Богатство је у нама 
самима, у правилно усмереној енергији, 
пре свега према породици и пријатељима, 
али и окружењу уопште... – каже Јејина на 
почетку овог разговора. 

Ипак, у Јованки постоји велика лич
на потреба да ништа не препусти забо
раву. Отуд се, каже, развио и њен хоби 
 сликање: – Најчешће покушавам да бо
јом дочарам далматински камен са ког 
сам потекла. Стојећи пред штафелајем са 
палетом и четкицом у рукама, стално се 
испочетка враћам у време које више не 
постоји. Стара очева камена кућа са расу
шеним шалукатрама и избледелим зеле
ним завесама стална ми је инспирација. 

Од ње све почиње и пред њеним прагом 
се све завршава – прича она.

Када је открила да има потребу и дар 
да се ликовно изражава, Јованка није 
остала тек пуки аматер. Знала је да та
ленат представља само предуслов, па се 
за помоћ обратила професору Ивици 
Ковачићу, академском сликару кога сви у 
Митровици познају као Штифлу (Вечног 
путника). 

За свог ментора Јованка има само речи 
хвале: – Штифла ме је већ на вратима свог 
атељеа дочекао пријатељски. Захваљујући 
његовој подршци, стекла сам довољно 
самопоуздања да на платну искажем оно 
што осећам. Данас сам члан Удружења ли
ковних уметника „Сирмијум“ у Сремској 
Митровици. Од техника, највише волим 

уље, мада оно захтева посебан простор за 
рад. Ја атеље, наравно, немам, а штафелај 
преносим из просторије у просторију, 
поштујући потребе својих укућана – 
мужа, сина и ћерке.

За Јованкине слике знају многи Ми
тровчани. Тако смо и сазнали за хоби наше 
саговорнице. Захваљујући њеном сину и 
његовом познавању нових технологија, у 
Јованкиним сликама могу уживати и они 
који их немају на зиду: све их могу погле
дати на сајту www.jovankajejina.com. Вир
туелна галерија се стално допуњава но
вим сликама, а све чешће се могу видети 
уља са војвођанским мотивима. Јованки, 
чини се, небо овде више није тако ни
ско, нити су кише онако густе. Постала је 
једна од нас. Нашла је себе у послу, у по
родици и у хобију. У Војводини.

Љ.М.
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Црвена шума

Очева кућа

Јованка Јејина



23=23=

Страница која недостаје
ЂУРЂиЦА ЈАНиЦКи, диПЛОМиРАНи ЕКОНОМиСТА У ПЕНЗиЈи О ЈОСиПУ БЛЕХЛУ

са задовољством читам наш лист 
ЕВ, посебно сећања наших пен зи
онисаних радника и ишчекујем да 

се у неком од тих текстова појави сећање 
на једног од наших врсних директора  
Јосипа Блехла.

Моје ишчекивање има основа и ка
да говоримо о јубилејима нашег Пре
дузећа, и када говоримо о успешности 
Електровојводине, и када говоримо о, 
како се то данас каже, људским ресур
сима. У свему је и за свагда, он оставио 
неизбрисив траг  пре свега у стручном 
смислу, али и у људском погледу, јер је 
био аутентичан, ауторитативан, струч
но захтеван и човек високе радне кул
туре.

Ја сам га упознала када сам тек поче
ла да улазим у "тајне" економске стру
ке. Радила сам у банци и  сретали смо се  
на седницама управног одбора, када сам 
као директор Сектора за инвестиције 
образлагала предлоге појединих одлука. 
Сећам се да сам се једном аргументова
но залагала за доделу кредитних сред
става Електроовојводини за пројекат 
изградње Термоелектране  Топлане. Он 
је био пријатно изненађен мојим ста
вовима и, како је у то време формирао 
Електробан ку, позвао ме је да пређем на 
рад у Електровојводину.

Треба нагласити да је то била прва ин
терна банка у Војводини, која је омо
гућила још интензивнији развој електро
привреде у Покрајини. Могу  да кажем 
да сам његов позив прихватила, не само 
као изазов да радим у  једном тако вели
ком предузећу и банци која до тада није 
постојала, већ с уверењем да од њега могу 
доста тога да научим. Јосип Блехл је пре
ма својим сарадницима исказивао вели
ко стрпљење,  доследност и поштовање, 
тако да је у нама развијао личну сигур
ност и самопоштовање, како у међусобној 
комуникацији, тако и у комуникацији са 
колегама других занимања. Економска 
струка је, пре свега захваљујући њему, до
била своје место у Предузећу које јој по 
логици ствари припада. Готово се сас
вим сузио простор да економске послове 
обављају кадрови других профила. Људи 
који су се затекли на одређеним рад
ним местима били су стимулисани да се 
дошколују и Електровојводина је ускоро 
имала веома респективну квалификаци
ону структуру.

Јосип Блехл није посезао за санкцијама. 
Неговао је тимски рад, како би се обезбе
дио континуитет и  очувала  динамика 
посла. Састанци које је држао са својим 
сарадницима били су едукативни, јер није 
био циљ показати некоме колико и шта 
не зна, већ како да се сви из екипе осете 
компетентно у послу. Ауторитет  је сте
као личним примером, јер су послови из
вршени у року били мерило успешности 
сваког појединца. Радно време се и није 
могло стриктно примењивати, посеб
но када су били периодични обрачуни, 
вођење великих инвестиција и сл. Ко год 
да је радио са Јосипом Блехлом, изградио 
је уверење да је то била суштина његове 
личности, а никако стручна доминација 
или "грађење каријере". 

Он је био један од ретких руково
дилаца који није припадао владајућој 
партији, Савезу комуниста, што је че
сто био кључни критеријум приликом 
постављања руководилаца у великим 
предузећима.

Иако готово дете, као припадник на
ционалне мањине, он је са својом по
родицом искусио живот у логору, при
нудни рад у руднику и много тога што 
је донео рат. Вероватно да је већ тада 
интимно себи наметнуо потпуну аполи
тичност, чега се доследно придржавао до 
самог краја. Овакав његов однос према 
раду утицао је на његово здравље, тако 
да је једном пред сам полазак на служ
бени пут доживео инфаркт. Јосип Блехл 
није умео ни тада да стане. Уследила је 

операција и серија мањих можда
них удара. Био је принуђен да оде 
у пензију.

То је било деведесетих година, у вре
ме друштвених превирања,  када је све 
подсећало на време које он никада није 
ни заборавио, ни преболео. Почела су по
новна пребројавања, неизвесност и све је 
подсећало на време које претходи рату. 
Многе универзалне људске вредности су 
потиснуте. Јосип Блехл је баш тада оти
шао из живота. 

И у његовој и нашој Електровојводини 
људи су били збуњени, уплашени од не
извесности. Свуда су се распознавали 
знаци немаштине: није било лекова, хра
не... Једино је новцу преко ноћи допи
сивано мноштво нула. Људи су у страху 
заборављали на пријатељства, на вредно
сти које су се деценијама стварале. Тако је 
заборављен и његов немерљив допринос. 

Електровојводина је према њему оста
ла дужна. Најмање што можемо јесте да 
га се понекад сетимо, јер тиме дајемо и 
реалну димензију историји Предузећа. 

Јосип Блехл је у више мандата био 
члан Извршног одбора ЈУГЕЛа и ЗЕПа, 
чиме је његов рад превазилазио оквире 
електропривреде Покрајине. Он је био 
препознатљив на простору целе тадашње 
Југославије.

Зато, хвала Електровојводини за про
стор у коме се подсећамо на људе који су 
обележили не само време у коме су ради
ли, већ и време  после...  

Ђурђица Јаницки
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Јосип Блехл
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одрживи и стабилни развој еко
номије је један од највећих 
проблема земаља у развоју, а 

промовишући индустријализацију за
боравља се да индустријски развој ствара 
проблеме који подразумевају загађење 
животне средине и трошење ресурса. 
Неадекватним управљањем сис тема 
одржавања опреме доводи се до смањене 
ефикасности и продуктивности, што 
сразмерно умањује енергетску ефи
касност. 

У циљу подизања свести и едукације 
инжењера из земаља у развоју на тему 
чистије производње, јапанска Вла
да је преко Јапанске интернационалне 
агенције за сарадњу – ЈICA и Китакјушу 
интернационалне асоцијације за тех
ничку сарадњу – KITA организова ла 
тренинг курс на тему „Чистија про
из водња за повећање продуктивно
сти и конзервацију енергије помоћу 
одржавања опреме“, на ком сам прису
ствовала заједно са још два кандидата из 
Србије.

Град Китакјушу, у ком се тренинг од
ржавао, суочио се са великим загађењем 
животне средине услед наглог економ
ског развоја, а у партнерству са приват
ним сектором и локалном самоупра
вом успео је да превазиђе ове проблеме 
комбинацијом мера чистије производње 
и технологија на крају процеса. Као та
кав, представља екомодел модерног 
развијеног индустријског центра са нена
рушеним квалитетом животне средине.

Ниво развијености који поседују 
имају захваљујући посвећености по

слу, високим моралним кодексима и 
неисцрпној жељи за унапређењем. Са 
начелом континуалног побољшања, тзв. 
Kaizenа, и филозофије 5S која подстиче 
бољи радни учинак запослених, увећану 
продуктивност, ефикасност и ефектив
ност, добијају побољшан општи квали
тет рада.

ФИЛОЗОФИЈА 5S
Филозофија 5S је организациона ме

тодологија чије име потиче од првих сло
ва јапанских речи: seiri (дефинисање), 
seiton (уређење), seiso (чишћење), seiketsu 
(контрола), shitsuke (тренинг). Принцип 
дефинисања подразумева поделу радног 
материјала на неопходан, хитан и не
потребан (све што је неопходно стави
ти у зелену кутију или фасциклу, хитно 
у црвену, а непотребно одмах бацити). 
Seiton означава правилно смештање по
требног радног материјала, да бисте ра
дили што боље и ефикасније (све што је 
неопходно мора бити у вашој близини, 
а повремено коришћени материјали сло
жени у орману). Чишћење радног про
стора је веома важан део у организацији 
посла. Циљ је да створите амбијент 
без прашине и  али и да радите мно
го ефикасније. Веома је важно увек два 
пута проконтролисати оно што сте ура
дили. Можда ћете изгубити који минут, 
али ћете свакако бити сигурни да сте по
сао урадили како треба. На овај начин 
постизаћете боље резултате, а квалитет 
свега што урадите биће на много вишем 
нивоу. Последње S представља дисци

плину, тј. тренинг којим се сви запослени 
уче како би могли да се придржавају на
ведених правила. На овај начин стварају 
се радне навике у колективу на основу 
којих сви запослени раде као један тим, 
тврде Јапанци, а у прилог овој причи иду 
висока продуктивност компанија које 
смо током курса имали прилике да посе
тимо. Неке од тих компанија су Nippon 
Steel Corporation, Kуushu Electric Power 
Co, Mitsubishi Chemical Corporation, 
Nissan Motor Co, TOTO, Nittetsu Elex Co, 
Sankyu Research & Create Inc, Idenitsu 
Kosan Co, ANA Maintenance Center, 
Shimazu Corporation, Kyocera и још мно
ге друге. 

KAIZEN ПРЕ СВЕГА! 
Када је реч о Kaizenу то је тип ме наџ

мента односно начин управљања усме
рен ка континуираном побољшању, жи
вотна филозофија којој сваки аспект 
живота треба стално побољшавати уз 
оптималну употребу свих расположи
вих ресурса и са акцентом на развоју 
људских квалитета. Даћу себи за право 
да нагласим део „оптимална употреба“ 
који функционише чак и када је реч о 
повећању профита од 1% на годишњем 
нивоу! Одличан пример за то је редизајн 
картонских кутија за паковање пива 
у пивари Kirin која је таквом крајње 
једноставном акцијом повећала свој 
профит.

Када су тајну успеха поделили са нама, 
истакли су важност I.A.G.C. сарадње, 
без које како тврде не би били где су да
нас (I = индустрија, A = администрација, 
G = влада, и C = грађани).

Земља излазећег Сунца не престаје 
да фасцинира својом културом и тра
дицијом, развијеном свешћу, ра ци о
нал ношћу и пријатељски настројеним 
грађанима. Описујући Јапан, неретко се 
чује да је то „друга планета“, што им је 
с правом је додељено, у најпозитивнијем 
могућем смислу. Јапанци инспиришу 
посвећеношћу послу, мотивишу посу
стале, јер квалитетан рад и детаљан при
ступ и те како дају добре резултате! 

Драгана Матић
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на тему чистије производње, јапанска влада организовала тренинг курс, на коме су  
присуствовала три кандидата владе србије, а један од њих била је и наша драгана 
матић из управе, уз сагласност владе апв и пословодства ев

Детаљ са обуке

Гости и домаћини
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Медијска слика о Тесли
ПРОФ. дР МиЛАНКА ТОдиЋ „НиКОЛА ТЕСЛА ГЕНиЈЕ и КиЦОШ“

Чланак Николе Тесле објављен 
у часопису Електрикал ривју  
(Elec trical revew) 1899. године 

пра тиле су до тада незамисливе и 
крајње узбудљиве фотографије.  Оне су 
подједнако биле шокантне за обичног 
читаоца популарних научних новина и 
за врсне, тада малобројне, истраживаче 
електрицитета. Те фотографије снимљене 
у Теслиној лабораторији у Колорадo 
Спрингсу биле су објављене са намером 
да поткрепе научна открића о којима 
је сам проналазач писао у поменутом 
чланку. Ту основну Теслину намеру да 
фотографијама визуелно документује 
свој рад пратила је је још једна, ништа 
мање значајна,  жеља истраживача да 
фасцинира сваког читаоца и посматрача 
сензационалистичким сликама о фа
сци нантним догађајима у својој ла бо
раторији.  Он је био сигуран да тако сме
ле и задивљујуће слике могу, уз кратке 
легенде,  пре него замршен текст научних 
формула и објашњења, пробудити па
жњу јавности за његов рад у далеким 
пустињама Колорада  и омекшати строге 
погледе критичара и инвеститора.

Никола Тесла је публиковао баш тих 
неколико запањујућих фотографија јер 
су само оне, као визуелни корпус де
ликти, биле од суштинског значаја за 
разумевање текста у коме он, већ  у 
првој реченици, каже да се обраћа они
ма који верују у револуционарни ка
рактер његових открића. Према опису 
Маргарет Чејни,  „један од снимака био 
је спектакуларни приказ муње која је 
добијена с напоном од око осам милиона 
волти за време експеримента с безичним 
преношењем електричне енергије на ве
лике даљине. Друга приказује проналаза
ча како држи неприкључену, бриљантно 
осветљену вакуумску сијалицу од 1.500 
свећа, чија је светлост и искоришћена за 
фотографисање. Трећа приказује Теслу са 
сјајном ауром... Последња фотографија 
у овој сабласној узбудљивој серији носи 
потпис: „У овом експерименту операто

рово тело се налази под високим напо ном 
путем директне везе са осцилатором...“.  

Фотографија, као типичан медиј ин 
ду стријске ере и прагматичног 19. века и  
пр ва механичка слика, била је нај при
ме рени ја илустрација за смеле Теслине 
екс пери мената. Само она је била лишена 
слободне уметничке имагинације, па пре
ма томе, као производ егзатног деловања 
светлости на припремљену подлогу, била 
је и најпогоднија за сликање научних ек
сперимената. Та нова медијска слика је 
могла сваком посматрачу објективно и 
врло прецизно, уз то са обиљем детаља,  
да представи  догађаје коме он сам није 
ни могао да присуствује. 

Мало је сарадника имао Никола Тес
ла у Колораду Спрингсу, још мање је 
било радозналих посетилаца у тако 
забаченој лабораторији, а требало је не
како обавестити не само научну, него и 
што ширу јавност о  револуционарним 
експериментима. У том одлучујућем 
тренутку, при крају 19. века,  Никола 
Тесла је, с разлогом и логично, одабрао 
баш фотографију, а не технички цртеж 

или дијаграм да илуструје своја открића 
која су морала бити преведена и описана 
језиком науке. 

У свом Дневнику истраживања он 
је, накнадно, после обављених сеан
си фотографисања у Колораду,  врло 
детаљно и пажљиво анализирао и 
упоређивао различите резултате добијене 
током експериментисања од који су неки 
постали видљиви и остали сачувани само 
на фотографским плочама.  Визионар
ска одлука да јавно објављивање  својих 
научних радова поткрепи и надогради 
фотографијама сврстава Теслу у  ред оних 
ретких истраживача који, делујући у кон
тексту једне науке, не губе сасвим из вида 
ни оно што се дешава у неким другим, и 
не само научним, областима. Без наме
ре да улазимо у слојевита питања односа 
фотографије и науке или фотографије и 
штампе, треба имати на уму да је баш у 
последњој деценији 19. века фотографија 
освојила странице како дневних и илу
строваних новина, тако и популар
них научних магазина, истискујући све 
дру ге илустрације на маргину. Избо
ром фотографије као једног од медија 
за доказивање и документовање науч
них информација, Тесла се представио 
и као најбољи представник за штампу 
и рекламни агент истоимене властите 
компаније.

Револуционарни експерименти из Ко
лорада били су, захваљујући фотогра фи
ји, фиксирани тако да трају далеко дуже 
од тренутних светлосних варница и да се 
простиру много шире изван  географски 
омеђеног простора лабораторије.  Како 
су се неке од тих чудесних фотографија  
убр зо нашле на страницама угледног ма
газина Сенчури (The Century), уз Теслину 
напомену да се баш овакве  „фотографије 
на месечини  Колорада могу направити 
мало где на земљи“,  круг посматрача као 
и поље ширења визуелних информација 
о његовoм раду били су вишеструко 
увећани.    

Миланка Тодић
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појава николе тесле деценијама интригира научнике, без обзира на област њихових 
истраживања. професор историје уметности др миланка тодић са Београдског 
универзитета истраживала је теслин однос према фотографији. уз професоркино 
допуштење, доносимо извод из њеног рада "никола тесла, геније и кицош" објављеног 
у украјини

Никола Тесла
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Један од најзначајнијих дана у на
шој традицији је Видовдан – 28. 
јун (15. јун по старом календару). 

Тога дана прославља се српска историја. 
Највећи пораз српске војске у историји, 
пад српског царства под петовековно 
османлијско ропство, али и опредељење 
за царство небеско а не царство 
овоземљско, овај празник сврставају у 
ред најзначајнијих српских празника. 

Али, да ли стварно знамо због чега нам 
је овај празник толико значајан и шта ми 
у ствари прослављамо на Видовдан? Да 
ли је то само Косовска легенда и дан све
тог кнеза Лазара и светих српских му
ченика, или овај дан представља нешто 
много више од тога?

Често се чује да је Видовдан дан св. 
Вида. Тачно је да постоји празник св. 
Вида, али не и у православној цркви. 
Свети Вид је био ранохришћански 
светитељ са Сицилије кога и данас 
прославља католичка црква 15. јуна, али 

ако погледате у православни календар, 
празник посвећен овом светитељу нигде 
не можете пронаћи. Подударност име
на и датума никако није случајна. Ве
лики утицај Западног хришћанства на 
ове просторе огледа се најочигледније у 
овом празнику. 

Но, ово није једина случајност која се 
појављује у вези са овим празником. Без 
обзира на поклапање именâ ова два праз
ника у различитим хришћанским свето
вима овај празник има једну још важнију 
заједничку црту. Слављење св. Вида у за
падном свету а прослављање Видовдана 
код Срба основано је на давним време
нима Старих Словена. Иако покрште
ни, Словени никада нису одбацили своје 
корене, своје обичаје и своју религију. 
С једне стране, они који су покрштава
ли сматрали су да су победили тиме што 
су покрштавајући пагане хришћанство 
прилагођавали незнабожачком станов
ништву, док су ти исти пагани у ствари 
своја веровања прилагодили новом.  

Словенски пантеон до данас остаје 
велика мистерија и још увек није от
кривено који бог се сматрао врховним 
божанством Словена или бар једног 
њиховог дела, али са сигурношћу може
мо да тврдимо да је Световид био један 
од најпоштованијих и најобожаванијих 
божанстава, пре свега Полапских Сло
вена, али и Срба. Он је био први међу 
њима, онај који је давао најславније по
беде и који је прорицао најнеизвеснија 
прорицања, што сведоче и његови ки
пови на којима је приказан са четири 
стране како гледа на све стране света и 
види све што се дешава на овом свету, 
држећи у десној руци за Словене драго
цени рог пун слатког пића, а за словен
ске непријатеље бритки мач у својој левој 

руци. Његов култ ширио се целим сло
венским светом и наставио да траје и по
сле христијанизације. Стога је немогуће 
прихватити тврдње да би један народ 
своје врховно божанство назвао именом 
хришћанског свеца, него је сигурно да је 
Световидов култ замењен хришћанским 
светитељем истоветног имена.

Ако погледамо све ове чињенице и 
случајности око овог празника, онда, ве
роватно, није ни чудо што на овај дан и 
ми прослављамо Дан Електровојводине.

Александар Николић, СМ
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тај дан је спона српске историје, словенског наслеђа и хришћанске традиције

Световидов кип на острву Рујну на 
рту Аркона у Немачкој

СВЕТИ ВИД z
Свети Вид, лат. Sanctus Vitus, један је од најзначајнијих ранохришћанских светитеља. 
Рођен је на Сицилији крајем III века, а погубљен у Риму 303. године. Како је увршћен у ред 
светитеља пре поделе Цркве на западну и источну, као светитељ постоји и у католицизму 
и у православљу, али се у православном свету он не прославља, нити постоји посебан 
дан посвећен њему. У католичком свету св. Вид се прославља 15. јуна, што је аналогно 
Видовдану код православног света. 

СВЕТОВИД  z
Световид, старословенски СВЉТОВИДЪ, 
један је од врховних божанстава Старих 
Словена. Постоји више тумачења 
његовог имена, а највероватнија су: света 
реч, свети вид, свети дах или сва реч, 
свевидећи, свезнајући. Највероватније 
значење његовог имена било би 
свевидећи или свезнајући, па је због тога 
и представљан на киповима окренут на 
све четири стране света. И значење свети 
дах или сав дах поткрепљује се доказима 
да је постојао обичај да приликом 
уласка у храм Световида свештеник није 
смео да дише, него би, у случају да му 
понестане даха, морао да изађе напоље 
како би узео ваздуха, како не би испрљао 
божанско светилиште.

Због истоветности изговора није случајно 
што је током христијанизације Словена 
Световид замењен светим Видом.

ВИДОВДАН z
Видовдан је празник којег прослављају 
Српска православна црква и Бугарска 
православна црква 15. јуна по старом 
календару, односно 28. јуна по новом 
календару. Овај празник је код Срба 
посвећен светом Амосу и светом 
мученику кнезу Лазару и светим српским 
мученицима. Најзначајнији је по томе 
што се њиме прославља пораз или 
победа у Косовској бици 1389. године.
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Куд год да кренем теби се 
враћам поново

ВидОВдАН - дАН Пд ЕЛЕКТРОВОЈВОдиНА

видовдан је и у историји, и у легенди 
познат као дан када се одиграла 
Косовска битка која је означила 

пропаст српског царства. Уз крсну славу, 
феномен боја на Косову представља другу 
специфичност српског православља, где 
је трагедија те битке, која је означила 
почетак краја српске средњевековне 
државе, издигнута изнад историјске 
реалности и претворена у национални 
мит свенародног искупљања. 

Надирућој турској војсци, на по
дручју између река Ситнице и Лаба, 
супроставила се много мања српска 
војска предвођена кнезом Лазаром 
Хребљановићем. По јединости о це
лом току битке нису никада до краја 
расветљене. Дневник московског митро
полита Пимена, који у опису путовања у 
Цариград наводи нереде у Турској након 
Косовског боја, као и француски редов
ници који у списима наводе целодневну 
звоњаву катедрале Нотр Дам у Паризу 
поводом победе хришћанске војске, го
воре у прилог победи Срба.

У боју су изгинули и кнез Лазар и сул
тан Мурат. Претпоставка је да је битка до 
краја ослабила тадашњу Србију, која је на
кон седамдесет година од Косовског боја, 
потпуно потпала под турско царство.

Чињеница да се најважнији догађај у 
српској историји за последњих шест сто
тина година, одиграо на Видовдан 15. 
јуна 1389. године, по старом календару, 
проузроковала је преплитање историјске 
збиље и народних веровања и обичаја, па 
се косовска легенда, као најразговетнији 
знак српске народне свести, претворила у 
народни мит.

Подударност косовског и хришћанског 
мита су очигледне – кнез Лазар између 
земаљског и небеског царства бира ово 
друго. Кнежева вечера уочи битке је 
као последња Христова вечера. Милош 
Обилић је симбол светог Петра који бра
ни Христа у  Гетсиманском врту, а Вук 
Бранковић је симбол издајника Јуде. Ко

совка девојка је новозаветна жена миро
сница...

Једно од тумачења имена празника Ви
довдан се базира на старословенском, 
предхришћанском веровању. По том 
тумачењу, Словени су у времену много
боштва прослављали своје врховно бо
жанство Свевида, бога који све види, од
носно све зна, с обзиром на то да реч вид 
води порекло од санкритске речи веде, 
што значи знање. Светковине у част Све
вида су падале у време летњег солстиција, 
између сетве јарих и жетве озимих жита
рица. У народним предањима Свети Вид 
лечи од свих очних болести и враћа сле
пима вид.

У Српској православној цркви се на 
овај дан не спомиње ни Вид, ни Видоје 
нити Витус, нити је каква служба том све
цу састављена, нити тај светац има свог 
тропара. По црквеном календару на овај 
дан славе се свети Амос; свети мученик 
кнез Лазар и  свети српски мученици  
Видовдан.

На Видовдан нико не пева, и не весели 
се јер се тога дана народ присећа ратника 

изгинулих на Косову, али и у свим осло
бодилачким ратовима након тога.

Видовдан је, без сумње, посебан да
тум за Србе. Од Косовске битке 1389. го
дине, преко Сарајевског атентата 1914, 
Резолуције Информбироа 1948, Ми ло
шевићевог говора на Газиместану 1989, и 
његовог изручења Хагу 2001. године, Ви
довдан је био и остао судбоносан датум 
српске историје. Поред ових догађаја, за 
28. јун везано је и потписивање судбо
носне Тајне конвенције између Србије и 
АустроУгарске 1881. године. Истог да
на 1919, потписан је мировни уговор у 
Версају којим је окончан Први светски 
рат, док је две године касније краљ Алек
сандар Први Карађорђевић донео Видов
дански устав Краљевине СХС. 

Видовдан је најважнији датум у ко ле
ктивној свести српског народа и један 
од темеља колективног идентитета 
Срба. То што су се касније на овај да
тум, намерно или случајно одиграли и 
многи други догађаји, само је појачало 
мит о Видовдану.

Д. Б.
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Чињеница да се најважнији догађај у српској историји за последњих шест стотина 
година, одиграо на видовдан 1389. године проузроковала преплитање историјске 
збиље и народних веровања

Косовски бој
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Стеријине честитке 
ПРЕдСТАВА „ЏАНдРЉиВи МУЖ“ У СНП-У  У НОВОМ САдУ - ЗА дАН ФиРМЕ

28

Централна прослава Дана фирме 
у Новом Саду ове године је 
замишљена као посебан кул тур

ни догађај. Уместо класичног културно
уметничког програма након свечане 
академије, гости ће имати задовољство  
да уживају у љупкој комедији Јована 
Стерије Поповића „Џандрљиви муж 
илити која је добра жена“, постављеној 
на сцени „Пера Добриновић“ у Српском 
народном позоришту у Новом Саду.

Већ само Стеријино име обећава 

да ће наш празник протећи у добром 
расположењу и пријатној атмосфери. 
Премда комедија „Џандрљиви муж“ 
не спада у врхунски Стеријин домет, 
она и данас плени, не толико својом 
актуелношћу, колико разиграним хумо
ром. Сви се  слажу да је ова комедија на 
неки начин љубимче позоришних делат
ника, нарочито глумаца. Биће да је због 
тога „Џандрљиви муж“ и постављен 
на сцену Српског народног позориш
та у Новом Саду, и то управо у режији 
и адаптацији једног глумца  Радоја 
Чупића. 

Искусни Чупић, уједно и носилац 
главне мушке улоге  намћорастог мар
веног трговца Максима, успео је да од 
овог  драмског предлошка, направи за
бавну, духовиту и разиграну представу. 
У томе му је здушно помогла глумачка 
екипа коју чине Јована Стипић, Оли
вера Стаменковић, Милица Грујичић, 
Михајло Плескоњић, Мирослав Фа
бри, Милован Филиповић и Милорад 
Капор. Сви они заједно показали су да 
Стеријином хумору време не може нау
дити – нити му може шта одузети, нити 
додати.

Иначе, премда је театар сматрао за 
место где се људи уче, Стерија је,  занет 
позориштем, написао читаву серију ве
селих игара. Пре „Џандрљивог мужа“ 
(1847), настали су слични комади са 

елементима лакрдије и пародије  „Пре
вара за превару“, „Волшебни магарац“, 
„Симпатије и антипатије или чудновата 
болест“ (1842)... 

Занимљиво, за Стеријиног живо
та, „Џандрљиви муж“ је одигран само 
једном, у београдском позоришту „Код 
јелена“, исте године када је и написан. 
Да Стерија није био задовољан својим 
комадом, сведоче и фондови Рукопис
ног одељења Матице српске. Тамо је ова 
комедија остала сачувана у две разли
чите верзије, настале у већем времен
ском раздобљу. У другој верзији рукопи
са, Стерија је чак у потпуности избацио 
један лик.

Љ.М.
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Комедија „Џандрљиви муж“ на неки начин је љубимче позоришних делатника, 
нарочито глумаца

Насловна страна прве верзије рукописа

СЛИКАР КАРАКТЕРА z
Јован Стерија Поповић (1806-1856) свакако је једно од најзначајнијих имена наше књижевности, па и културне историје уопште. Премда 
се окушао у свим књижевним жанровима, тешко да би заузео овако значајно место да се није окренуо комедији, сматра наш најчувенији 
књижевни критичар Јован Скерлић. Стерија је у комедијама често знао да буде сурово реалистичан. Указујући на мане људског карактера 
и зло које се појављује у сваком друштву, није штедео никога. Веома верно је умео да наслика типове људи који су заиста постојали и које 
је сретао у свакодневном животу. Мисли се чак и да је чувени Кир-Јања настао по узору на  његовог оца. Изгледа да је због те Стеријине 
способности, чак и свадљиви Вук Караџић радије заобилазио свог савременика, свестан да би му се лако могао наћи под пером.

Комедиографски рад Јована Стерије Поповића необично је богат, чак и за данашње време, када је писање лако доступно свакоме. Не треба 
заборавити да је то време у коме се још увек, уз шкиљаву свећу, пише гушчијим пером и мастилом које се разлива по дебелом неквалитетном 
папиру. Стерија је притом имао и озбиљних здравствених проблема са једном руком, али га то није омело да запише све оно што је око себе 
уочавао. Трезвена духа и оштра ока, он је имао необичну способност да смешне и слабе стране код људи преточи у комедије карактера, које су 
и данас једнако актуелне као и пре 150 година. Његове антологијске комедије су „Кир Јања“,  „Покондирена тиква“,  „Родољупци“...

Детаљ са представе


