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сезона годишњих одмора примиче се крају. Утисак 
правог одмора многима је измакао, што због економ-
ске кризе која је, и поред безвизног режима, често 

скраћивала планиране путне правце, што због необично ки-
шовитог лета. Оно ће остати запамћено по великим поплава-
ма и недаћама изазваним вишом силом.

Временске прилике често су угрожавале и функционисање 
електроенергетског система на нашем конзумном подручју. 
Kao последица учесталих киша са грмљавинама, повећан је и 
број погонских догађаја, кажу диспечери. Док је трајало јако 
невреме, у трафостаници 110/35 kV „Зрењанин 1“ дошло је и 
до пожара и експлозије напонског мерног трансформатора. 
Онда се 16. августа на средњи Банат и део Бачке обрушила 
олуја...

На делу су били и они нижи, ситни интереси препродаваца 
секундарних сировина. У потрази за бакром, лопови су до-
тукли оно што громови нису. Не хајући ни за своје животе, 
а камоли за општу штету коју су направили, они су у Уљми 
искасапили електромрежу под напоном. И ту се морало хи-
тро реаговати, јер нису купци криви због лоповских мари-
фетлука.

Правог одмора, изгледа није ни било. Ваљало је брзо са-
нирати настале штете, како би купци што пре били снабде-
вени електричном енергијом. Радило се много, јер се поред 
ванредних дешавања, оно мало лепих дана морало искори-
стити за завршетак радова на градилиштима, као и на ре-
довним ремонтима. Новосађани су завршили трафостаницу 
на Петроварадинској тврђави и на време обезбедили добру 
струју за највећи музички фестивал – Exit, по коме смо се 
прочули у свету.

А нови послови већ чекају - у плану су нове инвестиције, 
Инђија и Румска петља траже више струје, уговори су већ 
потписани, рокови теку... Испада некако да је због свега 
тога, летњи предах ове године био веома кратак. Убрзо по-
сле обележавања Дана фирме, када се на тренутак застало да 
се сетимо овог значајног датума, настављено је са радом пу-
ном паром. 

Јер, наш основни задатак је да својим купцима обезбе-
димо квалитетно и континуирано напајање електричном 
енергијом. Они морају бити задовољни нашом услугом, 
без обзира на временске и остале прилике. Такође, не смеју 
се осетити запостављенима ни зато што смо се ми ухвати-
ли у коштац са комерцијалим губицима. Напротив, баш 
због поштовања према њима, мора се решити питање крађа 
електричне енергије, о чему ће бити речи на Међународном 
саветовању које ће се у септембру одржати на Иришком вен-
цу, у Норцеву. Корак по корак – стићићемо куда смо се за-
путили.

А изгледа да смо на добром путу да постанемо оно што 
смо хтели – јавни сервис свих купаца електричне енергије. 
Потврђено нам је то и међународним сертификатом систе-
ма квалитета, који смо поново освојили непосредно пред Ви-
довдан. За нас је то знак да смо своје пословање подигли на 
виши ниво и да идемо напред.

Љ.М.

Корак по корак



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА=

„Под лупу“, посебно, велики 
дужници

Оскар за ТК мрежу

САСТАНАК ДИРЕКЦИЈЕ ЕПС-А И ДИРЕКТОРА ПД ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ

ЕПС ДОБИО НАЈВИШЕ АМЕРИЧКО ПРОФЕСИОНАЛНО ПРИЗНАЊЕ

предложено је предузимање разних нових мера, али и посебно усмеравање, у 
наплати, на тзв. велике купце: њих је око 3,4 одсто, а дугују  - 51 одсто укупног дуга!

до сада постављено око пет хиљада километара нове оптичке мреже епс-а, која ће, 
делом, моћи и да се изнајмљује
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у Србији електричну енергију нај-
уредније плаћају пензионери и 
рад ници који примају какву-такву 

плату, саопштено је из Сектора за односе 
с јавношћу. 

Међу неплатишама, највише је бога-
тих, оних који одједном могу да изми-
ре и милионски дуг, ако их неко „при-
тера уз зид“. Иначе, укупна ненаплаћена 
потраживања ЈП ЕПС-а за испоручену 
струју, на дан 31. марта износила су 67,2 
милијарде динара (нешто више од поло-
вине су дужна домаћинства, а остало - 

привреда) и за око 12 одсто су већа него 
на крају протекле године, како је истакао 
Драгомир Марковић, генерални дирек-
тор ЈП ЕПС-а.

О овој и другим „врућим“ темама 
(стал на борба за смањење губитака ЕЕ, 
наплата потраживања и наставак одр-
жавања квалитетне погонске спремности у 
ЕД систему) било је речи и на састанку пред-
ставника Дирекције ЕПС-а за дистрибуцију 
(на челу са њеним директором, Животијем 
Јовановићем) - са директорима ПД за 
дистрибуцију, 24. јуна, у Крагујевцу.

Између осталог, констатовано је да је у 
периоду јануар-мај 2010. наплаћено 91,7 
одсто од плана наплате за ову годину. 
Наглашено је да би током јула и августа 
нужно морао да се учини додатни напор 
и да се од такве реализације не одступи. 
Потребно је, поред предузимања низа 
нових мера, и да се активност у напла-
ти додатно усмери на 3,4 одсто купаца, 
код којих се налази чак - 51 одсто укуп-
ног дуга!

М. Ч.

јП ЕПС је недавно у Индијанополису 
(САД) добио престижну америчку 
награду од асоцијације UCT, у којој 

је више од стотину енергетских и других 
компанија – за телекомуникациону мре-
жу ЕПС-а. Директор овог пројекта је др 
Славољуб Лукић, из надлежне Дирекције 
ЕПС-а. ЕПС је ову награду поделио са 
једном фирмом из Тенесија. Прва награда 
резервисана је, наиме, за фирме из САД, 

које су у свету водеће по употреби но-
вих технологија. Како истиче др Лукић, у 
Србији су, нажалост, током бомбардо вања 
1999. године разорени готово сви ТК пу-
теви. Стога су се држава и ЕПС одлучили 
за велики пројекат: да се подигне нови ТК 
систем (2002. године), за који су, пре све-
га, најзаслужнији ондашњи ресорни ми-
нистар у Влади Србије, Горан Новаковић 
и тадашњи министар телекомуникација 

СРЈ, Борис Тадић. Показало се да је так-
ва одлука била – пун погодак: пројекат и 
реализација коштали су око 50 милиона 
евра, а до сада је постављено више од пет 
хиљада километара оптичке мреже за по-
требе ЕПС-а. Када се то одговарајућим 
законима омогући, део тих капацитета ће 
се изнајмљивати и ЕПС од тога оствари-
вати додатни приход.

М. Ч.

У СРБИЈИ НЕОПХОДНО УВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА z
Како је недавно саопштено, у Србији је неопходно увођење енергетског менаџмента („газдовања енергијом“), у секторима њене потрошње и 
производње, због повећања енергетске ефикасности у земљи, истакао је ресорни министар Петар Шкундрић. 

Уз рационалну употребу енергије и подизање конкурентности наше привреде, обезбеђује се и сигурније снабдевање енергијом, заштита 
екоса и одрживи развој земље. Шкундић је ово, између осталог, рекао, поводом почетка одговарајуће обуке таквих општинских менаџера у 
Србији – на Машинском факултету у Београду. Ове обуке ће се одржати у пет регионалних центара: у Београду, Новом Саду, Нишу, Краљеву и 
Крагујевцу, а до сада су се пријавиле 103 локалне самоуправе.

М. Ч.
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половина јула обележена је пот -
пи  сивањем значајних уго  во ра 
о изградњи елек тро  енергетских 

објеката на те  риторији Електро ди стри-
буције Ру ма. Електровојводина, односно 
Елек тродистрибуција Рума, као њен Огра-
нак, потписала је уговоре о изградњи елек-
троенергетских објеката са Дирекцијом за 
изградњу Општине Инђија, као и са JП за 
грађевинско земљиште и путеве Рума из 
Руме. 

Уговор у Инђији потписан је 14, а у Руми 
19. јула. Свечаном потписивању ових зна-
чајних докумената присуствовали су пред-
ставници Електровојводине на челу са 
директором Томиславом Папићем, као и 
представници општина – у Инђији заменик 
председника општине Синиша Филиповић 
са сарадницима, а у Руми председник Оп-
штине Горан Вуковић, такође са сарадни-
цима.

Када је реч о објектима који ће се гради-
ти на територији Општине Инђија, у плану 
је повезивање ТС Инђија 2, које се финан-
сира из кредита Светске банке, са будућим 
ИТ парком, фабриком Грундфос и будућом 

регионалном депонијом. Ови објекти су 
од посебног значаја, не само за Општину 
Инђија, већ и за цео Срем и Војводину. 

Објекти који ће се градити за потребе 
индустријске зоне "Румска петља" у бли-

зини аутопута Е-70 и магистралног пута 
М-21 граде се ради стварања услова за 
прикључење будућих купаца електрич-
не енергије на дистрибутивни електрое-
нергетски систем ПД Електровојводина, 
због побољшања напонских прилика код 
постојећих купаца електричне енергије, 
као и због привлачења нових инвестиција 
и стварања предуслова за отварање нових 
радних места. 

Према овим уговорима, планирано је да 
се сви електроенергетски објекти изграде 
до краја календарске 2011. године, наравно 
под условом да наручиоци радова изврше 
своје обавезе у уговореним роковима. 

Како је уговорима прецизира но, 
из     гра  ђени електроенергетски објекти 
по   стају основно средство Елек тро ди-
стри  бу ције Рума, са свим правима и оба-
везама које из тога проистичу, па ће се по 
завршетку градње и књиговодствено во-
дити код њих.

Оштина Инђија, као и Румска петља, 
потенцијално су веома значајна градилиш-
та привредних објеката. За предвиђене де-
латности потребно је обезбедити веће ко-
личине електричне енергије, што ће бити 
урађено реализацијом ових уговора.

М.К.

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА РУМА: ПОТПИСАНИ УГОВОРИ О ГРАДЊИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИх ОБЈЕКАТА 

Више струје за Инђију и Руму 

аКТУЕЛНО

нови електроенергетски објекти значајни за општине инђија и рума, али и за цео 
срем и војводину 

Са потписивања уговора у Инђији

Потписивање уговора у Руми
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Добра погонска спремност
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У ЈУНУ

до тзв. погонских догађаја (кварова, испада) повремено је полазило због лошег 
времена, са учесталим кишама и грмљавинама

за електроенергетску ситуацију у 
првих шест месеци текуће године, 
може се констатовати да је била 

добра. Ограничења електричне енергије 
није било. Једино су спровођене напонске 
редукције, у току шест дана (у марту и мају), 
у вечерњим часовима. У јуну, спровођене су 
напонске редукције - у току једног дана. 

– Електроенергетска ситуација је била до-
бра и из ЕПС није било најава да би могло 
доћи до ограничења у испоруци електрич-
не енергије. Хидролошка ситуација је била 
са знатно већим дотоцима воде од плани-
раних, што је имало за последицу смањење 
расположиве снаге на хидроелектранама 
на Дунаву, а према томе и на рад проточних 
хидроелектрана, које су у већем делу месеца 
радиле смањеним капацитетом. Садржај 
воде у акумулацијама је добар, али је испод 
нивоа билансних количина. Почетак године 
карактеристичан је по повећаној потрошњи 
електричне енергије од 3,46%. Повећање је 
забележено и у јуну од 2,69%. У јуну, погон-
ска спремност електроенергетских објеката 
на конзумном подручју Електровојводине, 
била је на задовољавајућем нивоу – каже 
Момчило Шешлија, руководилац Сек-
тора за управљање и планирање конзу-
ма у Дирекцији за управљање у Управи 
Електровојводине.

Број погонских догађаја био је повећан, 
што је последица лоших временских при-
лика, са учесталим кишама и честим 
грмљавинама. Доста испада било је на 
средњенапонској мрежи, мада знатно из-
над очекиваног броја. Рецимо, шестог 
јуна, у 20,15 часова, ТС 110/20 kV „Рума 2“ 
остала је без напона, због квара, односно 
експлозије напонског мерног трансфор-
матора (НМТ) у далеководном пољу 110 
kV бр. 124/2 („ТС Рума 1“- „ТС Рума 2“) и 
бр.124/3 („ТС Рума 2“-„ТС Сремска Митро-
вица 1“). Купци на конзумном подручју ТС 
110/20 kV „Рума 2“ остали су тада без елек-
тричне енергије 44 минута. 

Дванаестог јуна, у 10,47 часова, испао је из 
погона трансформатор 110/35 kV, у објекту 
ЕМС, у ТС 220/110 kV „Србобран“, због ква-
ра на 35 kV кабловском сету. Без напајања су 
остале ТС 35/10 kV „Србобран“ и ТС 35/10 
kV „Србобран мини“. У 12,20 часова, купци 

на конзумном подручју ТС 35/10 kV „Србо-
бран мини“ добили су електричну енергију 
из другог правца, а остали, на конзумном 
подручју ТС 35/10 kV „Србобран“, тек по-
сле поправке и укључења трансформатора 
110/35 kV - у 19,35 часова. Тринаестог јуна, 
у 23,58 часова, испао је из погона трансфор-
матор 400/110 kV број 1, у објекту ЕМС, 
у ТС 400/220/110 kV „Панчево 2“, (због 
унутрашњег квара трансформатора) и да-
лековода 110 kV бр. 1145/2 ТС „Панчево 2“ - 
ТС „Качарево“ (због прекида проводника). 
За време испада, у региону Панчева влада-
ло је велико невреме. Том приликом, купци 
на конзумном подручју ТС 110/х kV: „Пан-
чево 4“, „Алибунар“, „Качарево“, „Вршац 1“, 
„Вршац 2“, „Бела Црква“ и „Дебељача“ оста-
ли су без електричне енергије 56 минута. 
Укупна снага испалог конзума била је око 
85 MW. Двадесет другог јуна, у 06,43 часо-
ва, ТС 110/20 kV „Нови Бечеј“ остала је без 
напона, због експлозије катодног одводни-
ка пренапона 110 kV, услед чега је испао из 
погона трансформатор 110/20 kV. Том при-
ликом, купци на конзумном подручју ТС 
110/20 kV „Нови Бечеј“ остали су без елек-
тричне енергије 35 минута. 

Тридесетог јуна, у 20,53 часова, испао је 
из погона трансформатор 110/20 kV у ТС 
110/20 kV „Сомбор 2“, због квара на сабир-

ници 20 kV (пробој проводног изолатора) у 
ћелији спојног поља 20 kV. Без електричне 
енергије тада су остали купци на конзум-
ном подручју 20 kV извода: „Селенча1“- 24 
минута, „Центар3“- 26 минута, „Косов ска“- 
48 минута, „Бездан“- 84 минута, „Сомбор1“ 
- 97 минута, „Аеродром“ и „Бачки Моно-
штор“-135 минута.

– Радови на трансформаторским стани-
цама 110/х kV одвијали су се у складу са 
предвиђеним планом. До сада је План ремо-
ната остварен са 43,69%. У јуну 2010. годи-
не, према диспечерским подацима, преузе-
то је из система 611 GWh, што је повећање 
од 2,69% у односу на исти период 2009. го-
дине, односно мање је за 4,38% у односу на 
билансне количине. Енергија је испоручена 
уз максимално регистровану снагу од 1.121 
MW, што је повећање од 3,97% у односу на 
прошлогодишњи максимум у јуну (1.078 
MW). Дистрибутивни купци су преузели 
577 GWh, што је повећање од 2,40% у одно-
су на исти период прошле године. Дирек-
тни купци преузели су 34 GWh, што у од-
носу на прошлу годину повећање од 7,87% 
– каже Шешлија.

Средња дневна температура током јуна 
2010. године је била 20,2oC и за 0,6oC је већа 
од прошлогодишње у истом периоду.

М. Ч.

Д
И

СП
ЕЧ

ЕР
СК

И 
Д

Н
ЕВ

Н
И

К



7=БРОЈ 448  август 2010

Читавог лета слушали смо аген-
цијске вести о олујама, праћеним 
јаким ветром, пљусковима и 

градом, a непогоде су нарочито погодиле 
средњи Банат и део Бачке. Поред 
мате ријалне штете, због порушених 
електричних стубова, долазило је и до 
краћих или дужих прекида у снабдевању 
електричном енергијом.  

Наше електромонтерске екипе су, као 
и увек, на лице места стизале у рекорд-
ном року, одмах по престанку олуја, али 
понекад су кварови били такви да их 
није било могуће лако и брзо отклони-
ти. На пример, према селу Тарашу, ветар 
је порушио чак 13 далеководних стубо-
ва, док је према Мошорину олуја сруши-
ла 7 високонапонских стубова. Знатно је 
оштећен и далековод на подучју Сечањ-
Бегејци.  

Наша екипа је посетила једно од ових 
олујних „попришта“. У Тарашу су још 
увек били видљиви трагови олујног 
пира. У богато натопљеним мочварама, 
дуж долме леже преломљени бетонски 
стубови, а по полеглом,  почупаном и 
изломљеном растињу развлаче се иски-
дане жице. Ипак, необична живост која 
влада на овом тешко доступном месту 
говори да ће стрпљиви Тарашани врло 
брзо добити струју. Захваљујући спрет-
ним екипама и тешкој механизацији, 
ничу из воде нови стубови, одмах крај 
оних старих, преломљених. Времена 
нема за њихово уклањање, ваља што пре 
успоставити мрежу:

–  Ово је сада већ сасвим добро, у одно-
су на оно како је било непосредно после 
олује. Управо завршавамо појединачне 
прикључке и очекујемо да село ускоро 
добије струју. Морам да истакнем  ангаж-
ман Јужне Бачке, јер нам је њихова помоћ 
била изузетно драгоцена. У тешким усло-
вима, у води, по мраку и уз читаву најезду  
комараца, први приоритет је био безбед-
ност. Радило се и јуче докасно, али смо мо-
рали прекинути са послом, јер је по мраку 
и у води било немогуће радити. Захвални 
смо на стрпљењу нашим купцима, мада 
су и сами збуњени овим што их је заде-
сило – каже нам Душка Кецман-Станчић, 
руководилац сектора за експлоатацију у 

Огранку „ЕД Зрењанин“, а онда почиње 
да прича о догађају:  – Негде око 18 часо-
ва 16. августа потпуно се смрачило, што 
је била најава тешког невремена. Сви смо 
стрепели, јер знамо како екстремне вре-
менске прилике могу да утичу на мрежу. 
Необично јака олуја која је уследила, јасно 
нам је поручила да се спремамо за посао.

Када је олуја у свој својој силини 
протутњала нашим подручјем, мон-
тери су почели сами да пристижу у 
Електродистрибуцију Зрењанин, чак и 
пре диспечеровог позива, а одазвали су 
се и они који су били на годишњим одмо-
рима. Брзо смо се окупили, поделили по-
слове и пошли на терен. Ноћ је била пред 
нама, а чекала нас је оштећена мрежа 
на целом подручју. Највише оштећења 
је претрпео сам град Зрењанин са окол-
ним селима, као и подручје пословница 
Сечањ и Житиште. Били смо спремни, 
али смо ипак остали запањени над то-
ликим оштећењима. Само овде у Тара-
шу сломило се 13 стубова. На далеково-
ду с десне стране Тисе, према Мошорину 
сломило се седам стубова, а седам их се 
накривило. На делу између Банатског 
Вишњићева и Сечња изваљено је де-
вет стубова, покидана је веза између ТС 
110/20 kV Бегејци и ТС 35/20/10 kV Бока, 
тако да тренутно  купци на том подручју 
имају радијално напајање. 

Прва ноћ је била најтежа. Приоритет 
је био извршити поправке на средњем 
напону и локализовати кварове на 
покиданој нисконапонској мрежи, како 
не би неко настрадао. Сутадан се наста-
вило са поправкама на нисконапонској 
мрежи. Замењено је до сад око двадесет 
комада деветметарских стубова и данас 
се, ево, надамо завршетку и појединачних 
прикључака. Такође, за истаћи је велик 
напор пословнице Сечањ, која је у врло 
тешким условима (вода, оборена стабла) 
на прелазу преко корита реке Тамиш, уз 
помоћ војног камиона и уз употребу ча-
маца успела да изврши поправку далеко-
вода који напаја насељено место Шурјан. 

Радимо већ трећи дан, људи су умор-
ни, али сад бар знамо да смо на крају по-
сла. Све наше екипе су показале велику 
пожртвованост и професионализам и то 
је оно што свима импонује у овако теш-
ким тренуцима. 

Такође се показала и од раније добра 
сарадња са месним заједницама и ло-
калним задругама, које  су дале помоћ у 
механизацији, односно тракторима, јер 
се камиони и возила са хидрауличном 
платформом нису могла кретати по ло-
шем терену –  каже Душка Кецман-Стан-
чић за крај овог разговора.

Љ.М.

НЕВРЕМЕ НАНЕЛО ШТЕТУ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ

У коштац са олујом
Летње олује често угрожавале континуитет у напајању електричном енергијом. – у ед 
зрењанин имају пуне руке посла
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Ничу нови стубови крај поломљених
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Струка на делу

Размена искуства

УДРУЖЕНИ ПРОТИВ КРАЂЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОБРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

ДЕЛЕГАЦИЈА хЕП-А У ПОСЕТИ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ

циљеви саветовања - упознавање најшире јавности са смањењем нетехничких 
губитака електричне енергије и заштите електроенергетских објеката од крађе и 
физичких оштећења

крајем јула висока делегација Хрватске електропривреде посетила 
електровојводину. - тема разговора била упознавање са пословањем и размена 
искуства у раду 

електровојводина у септембру орга-
низује Међународно регионално 
тематско саветовање на теме „Не-

овлашћена потрошња електричне енергије 
и заштита електроенергетских објеката од 
крађе и физичких оштећења“. Саветовање 
ће се бити одржано 23. и 24. септембра на 
Иришком венцу у објекту Норцев.

С обзиром на значај тема, учешће на 
Саветовању имаће представници свих 
привредних друштава из састава ЕПС-а, 
представници републичког Министарства 
рударства и енергетике, Министарства 
правосуђа и Министарства унутрашњих 

послова, као и представници регионалних 
електропривредних субјеката из Мађарске, 
Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине. 
Учесници из региона у радовима ће указа-
ти на то како се проблем смањења нетех-
ничких губитака решава или превазилази 
у њиховим земљама.

Рок за достављање радова био је 15. ав-
густ, а одзив је био задовољавајући. Већ 
до краја јуна пристигло је 35 апстракта на 
10 преференцијалних тема, а они се тичу 
правне и техничке тематике.

На основу стратешког документа ЕПС-а 
из 2009. године, Акционог плана за спро-

вођење програма и мера на смањењу губита-
ка, Електровојводина је ставила у приоритет 
спровођење мера из Плана, са акцентом на 
откривање  и санкционисање неовлашћене 
потрошње тј. крађе електричне енергије.

Како је најављено, циљеви саветовања су 
упознавање најшире јавности са смањењем 
нетехничких губитака електричне енергије 
и заштите електроенергетских објеката од 
крађе и физичких оштећења, као и са ни-
зом организационих, техничких и прав-
них активности које се предузимају ради 
смањења овог вида криминала.

Софија Митровић, Н.С.

домаћин гостима из Хрватске је 
био директор Електровојводине 
Томислав Папић, у чијем тиму 

су били заменик директора Друштва за 
технички систем мр Никола Новаковић, 
заменик директора Друштва за пословни 

систем  др Петар Загорчић, директор 
Дирекције за трговину електричном енер-
гијом Мирко Блажевић, директор Ди-
рекције за планирање и инвестиције мр 
Верослав Јанковић, директор Центра за 
информатику и телекомуникације мр 
Дарко Међедовић, директор Огранка 
„Елек тродистрибуција Нови Сад“ Мирко 
Мај сторовић и извршни директор за 
технички систем “Електроидистрбуције 
Нови Сад“ Душан Чомић. У делегацији 
Хрватске електропривреде је био члан 
Управе ХЕП д.д. за мрежну дјелатност 
др Дамир Печварац, директор ХЕП-
Оператора дистрибуцијске дјелатности 
д.о.о. Мишо Јурковић, помоћник дирек-
тора Анте Павић, директор Сектора оп-
скрбе тарифних купаца Звонко Стадник и 
директор Електрославоније Осијек Виктор 
Кларић.

Директор Електровојводине Томи-
слав Папић представио је Електро вој-
водину кроз њен историјат, делатност, 

мисију и визију, конзум, али и кроз 
развојне пројекте, а било је речи и о гу-
бицима.

Пошто обе компаније послују у сличном 
амбијенту, теме о којима је разговарано 
биле су практична искуства у снабдевању 
електричном енергијом и неовлашћена 
потрошња. ХЕП се са проблемом неовла-
шћене потрошње успешно бори већ не-
колико година. С тим у вези, договоре-
не су и теме за предстојеће саветовање 
„Неовлашћена потрошња електрич-
не енергије и заштита електроенергет-
ских објеката од крађе“ које организује 
Електровојводина. Такође, разговарано је 
и о губицима електричне енергије и ме-
рама за њихово смањење. Пошто је ХЕП 
отишао даље у процесу реструктурирању, 
било је речи и о овом процесу и искустви-
ма кроз која су они прошли. 

А.Ј.Р.
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Гости су обишли ТС 110/20 kV “Нови 
Сад 1“ у Лединцима
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простор Петровардинске тврђаве 
је, до сада, био опремљен јед ном 
транс форматорском ста ницом 

„Твр    ђава" 10/0,4 kV, са трансформатором 
снаге 630 kVA. Ова ТС је изграђена у 
постојећем казамату Иноћентијевог ба-
стиона на горњем платоу Пе тро ва радинске 
тврђаве још давне 1970. године. Уз ТС је 
изграђена припадајућа нисконапонска 
кабловска мрежа на горњем платоу, где се 
налази Музеј, хотел Леополд, ресторан, 
резиденција, објекти са атељеима и остали 
припадајући садржаји. На доњем платоу, где 
се налази Академија уметности, објекти са 
атељеима и објекти ЈKП "Градско зеленило", 
била је изграђена делом кабловска, а делом 
надземна нисконапонска мрежа.

С обзиром на то да је ово био једини елек-
троенергетски објекат на Петроварадин-
ској тврђави, "Електродистрибуција Нови  
Сад" је у сарадњи са ЈП "Завод за изградњу 
града" покренула активности на проши-
рењу капацитета постојеће ТС, као и на 
изградњи нове ТС. Потребу за прошире-
њем капацитета нарочито су исказивале 
манифеста ције "EXIT" и "BABY EXIT", као 
и проши рење капацитета Академије умет-
ности.

Уважавајући чињеницу да се овак-
ва врста објеката гради на споменику 

кул туре, што ограничава грађевинске 
могућности, у постојећој ТС "Тврђава", 
извршена је реконструкција која се огле-
дала у врло специфичној доградњи другог 
трансформатора снаге 630 kVA, тоталној 
реконструкцији нисконапонског расклоп-
ног блока 0,4 kV, као и у уградњи новог, сав-
ременог расклопног постројења 20 kV ring 
main unit са гасом СФ6. 

Инвестициона вредност радова на 
реконструкцији ТС "Тврђава" била је 
4.136.626,08  динара, а "Електродистрибу-
ција Нови Сад" је у сопственој режији фи-
нансирала измештање кабловских водова 
кроз новоизграђени "бунар" унутар каза-
мата.

Како би се омогућило одржавање мани-
фестација на доњем платоу Петровара-
динске тврђаве и ослободили капаци-
тети ТС "Тврђава" на горњем платоу, 
"Електродистрибуција Нови Сад" је, у 
сарадњи са ЈП "Завод за изградњу града", 
покренула активности на изградњи нове 
ТС "Академија уметности" у казамату левог 
бедема, који спаја Бастион св. Карла и ко-
муникацону (Каменичку) капију. Као и код 
постојеће, тако се и код ове трафостанице 
"Електродистрибуција Нови Сад" суочила са 
веома захтевним и грађевински врло огра-
ниченим могућностима за из градњу. Додат-

ну отежавајућу околност је представљало 
уклањање бесправно изведених елемена-
та и изградња нове конструкције, санација 
оштећених зидова бедема и изградња 
атмосферске ка нализације, а све пре-
ма технолошким захтевима, у складу са 
конзерваторско-рестаураторским услови-
ма Завода за заштиту споменика културе 
Града Новог Сада.

Изградња је била замишљена и коначно 
и спроведена у две фазе. 

У првој фази је изграђена нова ТС као 
10(20)/0,4 kV са два трансформатора сна-
ге 1000 kVA, са савременим расклопним 
постројењем 20 kV ring main unit са изола-
ционим гасом СФ6 и расклопним блоком 
ниског напона са укупно 24 извода. Инве-
стициона вредност радова је 15.383.451,30 
динара, од чега су 1.326.481,23 динара до-
датни радови на грађевинском делу на 
санацији постојеће грађевине казамата 
узроковани археолошким ископима. 

У другој фази је планирана изградња 
кабловске нисконапонске мреже из нове 
ТС "Академија уметности" до објекта на 
доњем платоу. Користећи заједнички ин-
терес у циљу опремања овог простора са 
јавним осветљењем, оптичким каблови-
ма, видео надзором и водовима за потре-
бе манифестација, "Електродистрибуција 
Нови Сад" је унапред о свом трошку по-
ложила у заједничким трасама 1500 m ка-
бловског 0,4 kV вода. Вредност ових радова 
је 1.500.000,00 динара. Укупна улагања на 
опремању Петроварадинске тврђаве била 
су нешто преко 33 милиона динара.

У циљу реализације осветљења доњег 
платоа око Академије уметности, "Елек-
тродистрибуција“ Нови Сад је путем до-
нације омогућила изградњу јавног ос-
ветљења у вредности од 12.072.580,00 
динара. Како би се омогућило одржавање 
манифестације "EXIT", постављање бине 
"main stage" и ослободио простор за 
окупљање публике, изградња је подељена у 
две фазе. Део који не ремети манифестацију 
је изграђен, а део ће бити завршен по 
окончању манифестације.  

Текст написао: Слободан Којић 
Припремио: Д. Б.

ЕД НОВИ САД: ЈЕДНА ТРАФОСТАНИЦА РЕКОНСТРУИСАНА, А ЈЕДНА НОВА ИЗГРАЂЕНА 

Трафостанице на Тврђави 

ИЗ ОГРаНаКапочетком јула, а непосредно пред почетак "EXIT"-а, на петроварадинској тврђави 
пуштене су у рад једна реконструисана и једна нова трафостаница, чиме је 
употпуњено опремање електроенергетском инфраструктуром овог историјског 
здања 

Свечано у новој ТС: Директор Томислав Папић, Игор Павличић, градоначелник 
Новог Сада, директор ЕД Нови Сад Мирко Мајсторовић и Егзитовци 
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у трафостаници 110/35 kV „Зре-
ња нин 1“ 18. јула 2010. године 
дошло je до експлозије напонског 

мерног трансформатора 110 kV у 
далеководном пољу 110 kV број 183. У то 
време, подручје града Зрењанина било 
је захваћено јаким невременом. Због 
тога су без електричне енергије остали 
купци електричне енергије са конзумног 
подручја енергетског трансформатора 
број 1.

Диспечерски подаци кажу да је због 
гашења пожара у 17.03 часа искључен 
и далековод 110 kV број 142/4 (ТС 

220/100 kV „Зрењанин 2“ - ТС 110/35 
kV „Зрењанин 1“), тако да је комплетна 
трансформаторска станица 110/35 kV 
„Зрењанин 1“ остала без напајања елек-
тричном енергијом. После укључења 
далековода 110 kV број 142/4 у 17.46 
часова сви купци електричне енергије 
са конзумног подручја трафостани-
це 110/35 kV „Зрењанин 1“ добили су 
напајање.

Купци електричне енергије са кон-
зумног подручја енергетског трансфор-
матора број 2 били су без снабдевања 
електричном енергијом од 17.03 до 17.46 

часова (укупно 43 минута) док су куп-
ци електричне енергије са конзумног 
подручја енергетског трансформатора 
број 1 били без напајања електричном 
енергијом од 16.48 до 17.46 (укупно 58 
минута).

Конзумно подручје трафостанице 
110/35 kV „Зрењанин 1“ које је оста-
ло без напајања електричном енергијом 
чини део града Зрењанина, Перлез, Ти-
тел, Клек, Јанков Мост, Михајлово, Ла-
зарево и остала мања насељена места у 
њиховој околини.

А. Ј. Р.

РАПОРТ ИЗ ЗРЕЊАНИНА

Сат без струје 
као последица невремена, комплетна трансформаторска станица 110/35 kV 
„зрењанин 1“ остала без напајања електричном енергијом

тога дана, у послеподневним са-
ти ма, диспечер у Погону Вр-
шац добио је сигнал да не што 

није у реду у трафостаници Вршац 1. 
Оби ласком трафостанице мон тер-
ска екипа је затекла на таблоу трафо-
станице упаљену сигнализацију „ис-
пад извода 35 kV Уљма“. Даљим 
оби ласком трасе далековода уочено је 
да је пресечена једна фаза на мрежи 
између 10-12 стубова у дужини од 
око 1200 метара.

Одмах је обавештен МУП, чији при-
падници су изашли на лице места, ради 
увиђаја. У договору са МУП-ом фор-
мирана је ноћна патрола, састављена 
од два радника Електровојводине и 
два припадника МУП-а, која је обила-
зила и контролисала трасу далековода 
Вршац-Уљма, ради спречавања евенту-
алних нових оштећења далековода док 
се ради на поправци.

Због овог „догађаја“, без електрич-
не енергије је 2. јула 2010. године оста-
ло целокупно насељено место Уљма са 
околним селима близу 18 сати (од 18.30 
часова све до 12.47 часова следећег 
дана).

Јавност је обавештена о прекиду у 
снабдевању, те о разлозима прекида - 
крађи бакарног проводника са далеко-
вода. И поред тога што су у помоћ елек-
тромонтерима Панчева притекли и 
монтери из околних погона, радови су 
потрајали, јер се крађа десила у атару и 
њивама, па није било безбедно радити 
поправку у потпуном мраку. Радови на 
санацији мреже настављни су следећег 
дана у зору, око 4 часа.

У току трајања прекида испољен је 
ви сок ниво свести и професионално-
сти свих запослених и анагажованих 
на отклањању овог квара, а и купци су 
такође показали разумевање. 

И овај пут је, претпоставља се, у 
питању добит од продаје секундар-
них сировина - бакра. Међутим, до-
бит коју остваре лопови препродајом 
делова електроенергетске опреме као 
секундарне сировине је занемарива у 
поређењу са штетом која се направи 
Електровојводини, а да се и не говори 
о штети која се проузрокује прекидом 
испоруке електричне енергије купци-
ма. 

Такође, због оваквих дешавања, на-
пори да се трајно реше проблеми у 
снабдевању електричном енергијом Ба-
ната, тако што ће се реконструисати мре-
жа и још неке сличне активности, могли 
би се успорити, јер Електровојводина 
из властитих средстава финансира 
реконструкцију након оштећења које 
порузрокују лопови. 

А. Ј. Р.

ЕД ПАНЧЕВО: УЉМА ОСТАЛA БЕЗ СТРУЈЕ ЗБОГ КРАЂЕ ВОДОВА

Дрска крађа водова
Лопови, чији је мотив само лична, занемарива корист, не хајући за штету коју су 
направили, почетком јула искасапили мрежу електродистрибуције панчево у дужини од 
1.200 метара - под напоном 
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ова изјава била је почетак разго-  
 во ра са замеником директора 
Дру  штва за пословни систем 

др Пе тром Загорчићем, а повод је не-
давно заврше на сертификација Елек тро-
војводине. Пи тали смо директора За-
горчића:

• Шта је, у ствари, крајњи циљ 
сертификације?

– Крајњи циљ серификације је стварање 
задовољног купца. Електровојводина је 
у систему квалитета од 1998. године. Са 
дуге стране, тај систем код нас је успео да 
постигне и други циљ, а то је да се кроз 
време, за све те године, запослени по-
истовете са потребама и да се процеси 
у Електровојводини подигну на виши 
ниво. Сваке године, као што је позна-
то, постављају се циљеви за наредну по-
словну и календарску годину. Битно је 
да су они амбициозни, али и реални и да 
представљају искорак ка побољшању.

• Један од начина за побољшање је 
и да се види како то други раде. У том 
циљу, Електровојводина је кренула у 
сарадњу са сличним компанијама у 
региону?

– Тако је. Од сличних компанија у реги-
ону, са којима смо успоставили сарадњу, 
покушавамо да усвојимо оно што је битно 
и применљиво и код нас, односно како ра-
дити што ефикасније и што економичније. 
У процесу реструктурирања који се деша-
ва на нивоу целе Електропривреде Србије, 
Електровојводина себе види као део ко-
ји ће након тог процеса постати бољи, 
квалитетнији и спреман за све промене 
које ће се у времену које долази десити у 
региону. Ипак је ово један респектабилан 
систем вредан поштовања и уважавања, 
који пружа велико задовољство и у ква-
литету испоруке електричне енергије. 

Располажемо задовољавајућим мате ри-
јалним и финансијским ресурсима, али 
право богатсво је у људима. Имамо ка-
пацитет у образованим и способним ка-
дровима по којима је Електровојводина 
препознатљива. Те људе треба на прави 

начин мотивисати како би посао био што 
квалитетнији, како због запослених, тако 
и због купаца. Технички део компаније 
треба само да да подршку људима, а то је 
опет подршка осталим системима.

• Бенефит система квалитета у којем 
је Електровојводина, свакако је то што 
се управља процесима, што може да 
се планира и на крају „мери оно што 
је урађено“. Један од ваших основних 
принципа у раду је и планирање. 
Како видите Електровојводину у том 
контексту? 

– Озбиљно се ради на доношењу послов-
них планова сваке године за наредну. То 
подразумева анализу и сагледавање сваке 
ставке и могуће проблематике уз анализу и 
уочавање слабих тачака, до ношење мера за 
промене и побољшање услуга и квалитета. 
У плану пословања важно је знати шта су 
основни приоритети, шта треба прво да 
се реализује. Ту мислим на стратешке на-
бавке, наравно уважавајући план штедње, 
затим на планирање и реализацију Ак-
ционог плана, не занемарујући наплату 
потраживања, а све у циљу да се доприне-
се квалитету и подигне ниво свих наших 
услуга, смањи ниво губитака, уз активно-
сти на санацији мреже и објеката. Дакле: 
анализа стања, не само претходног, него 
и садашњег, уз искораке ка бољем. Наш 
циљ је стварање задовољног купца који 

плаћа електричну енергију коју је утро-
шио. У планирању, дугорочан циљ сва-
ке компаније је опстанак и пословање на 
дуже време. То је суштина.

• Не можемо да не дотакнемо питaња 
кадровске политике која је у вашем 
делокругу. Недавно је ЕПС подмлађен 
младим приправницима, а четири су 
и овде код нас, у Електровојводини.

– Кадровска политика се води у ЕПС-у. 
Поздрављамо сваку иницијативу да се 
доведу млади људи у Електровојводину. 
Сложићете се да је подмлађивање ком-
паније чија је просечна старост 50 годи-
на неопходно. Знамо да ће бити на ни-
воу ЕПС-а расписан и конкурс за пријем 
300 младих који имају завршену средњу 
школу, пре свега монтерског кадра. Оно 
што ми можемо да урадимо за све њих 
је да добију адекватна радна места, а 
сложићете се такође и да су темељ сваке 
компаније људи.

Кад смо већ код тога, не могу а да не по-
менем да је наш Сектор за квалитет и за-
штиту заиста организован тим. Мало где 
се могу видети на такав начин организо-
вани, стручни, квалификовани људи који 
квалитетно обављају свој посао. Много 
труда је уложено у то да Електровојводина 
остане у систему менаџмента квалитетом 
и резултат је ту.

А.Ј.Р.

ДР ПЕТАР ЗАГОРЧИЋ, ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ СИСТЕМ

Циљ: задовољан купац
сигурно и поуздано снабдевање, квалитетна електрична енергија јесте основна 
филозофија пословања електровојводине, каже др петар загорчић
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Др Петар Загорчић
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ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА=

Свечано обележен 52. рођендан 
Електровојводине 

НА СЦЕНИ СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НОВОМ САДУ

купци – најважнији пословни партнери, истакао директор друштва, томислав папић
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електровојводина, која је пре 52 
године, 28. јуна - на Видовдан, фор-
мирана решењем Извршног већа 

Народне скуштине Републике Србије -  
постоји пре свега због купаца и њихове 
преке потребе за квалитетном, поузданом 
и континуираном испоруком електричне 
енергије. Стога су купци наш основни 
приоритет и најважнији пословни пар-
тнер. Нека нас нико не спомене због лошег 
напона или прекида у напајању. Вероватно 
нас спомињу једном месечно, када дође 
време плаћања струје. 

Ово је, између осталог нагласио дирек-
тор ЈП ЕПС – ПД „Електровојводина“ 
д.о.о.Нови Сад, Томислав Папић, на све-
чаности поводом рођендана ове успеш-
не фирме и нагласио да ће се овде и даље 
улагати у мрежу; да се настоји да чита-
ва Електровојводина пређе на 20/0,4 kV 
трансформацију; да ће се развијати нове 
услуге – све с тежњом да она постане јавни 
сервис наших, у највећем броју, дисципли-
нованих, уредних и ажурних купаца, уз 
вредне запослене и квалитетне пословне 
партнере какве има. Борба за што бољу 
наплату и против крађа струје – остају, на-
равно, трајни задатак.

Папић није пропустио да помене и 
првог директора, Александра Чанка, који 
је и сам рођен на Видовдан, нагласивши да 
су нам претходници оставили кућу на до-
брим темељима, подметнувши нам раме-
на да се преко њих попнемо – до лидера у 
делатности. Одужићемо им се наставком 

увођења нових техничких и технолошких 
решења, подстицањем учења и сазнавања, 
бригом о сваком запосленом... Желимо 
да новој генерацији запослених оставимо 
добру фирму и да с поносом можемо рећи 
да смо испунили завет претходника.

У име Управног одбора и генералног 
ди   ректора ЈП ЕПС-а, слављенику је 
нај     срдачније честитке упутио др Аца 
Мар  ко вић, председник УО ЕПС-а, који 
је, уз остало, говорио и о амбициозним 
развојним плановима ЕПС-а и нагласио 
да је ове године произведено више елек-
тричне енергије него лане. 

Радослав Стриковић, покрајински се-
кретар за енергетику, упутио је поздравне 

речи у име Владе АП Војводине и њеног 
председника, др Бојана Пајтића. Посебно 
је нагласио значај привлачења инвести-
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Радослав Стриковић је нагласио 
да су створени сви предуслови за 
инвестирање у обновљиве изворе 
енергије и пренео поздраве из Владе 
АПВ

Др Аца Марковић је поздравио 
слављенике у име Управног одбора и 
генералног директора ЈП ЕПС-а

Директор Друштва, Томислав Папић 
говори на свечаности у СНП-у

Директор Међународне 
сертификационе установе, Тибор 
Шандор уручио је Сертификат за 
интегрисани систем менаџмента 
директору Папићу
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тора у обновљиве изворе енергије (ве-
тар, биомасу, итд), а тиме и у енергетску 
ефикасност и у заштиту животне среди-
не – пошто су сада за то створени сви, 
подстицајни, законски предуслови. 

После својевремених провера и оби-
лазака огранака Електровојводине, ди-
ректор Међународне сертификационе 
установе, Sertup – Србија, господин Ти-
бор Шандор, уручио је Сертификат за 
интегрисани систем менаџмента, који се 
примењује у овом ПД ЕПС-а директору 
Папићу и захвалио се Љиљани Ерхартич, 
руководиоцу Сектора за квалитет и за-
штиту у Управи. 

Потом је одржана позоришна представа 
СНП-а „Џандрљиви муж“, у режији Радоја 
Чупића.

М. Ч. Публика је заинтересовано пратила програм
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Детаљ са представе „Џандрљиви муж“

После представе тамбураши су испратили госте



м лади мастер Милан Хи нић 
(27), дипломирани електро-
ин жењер из Панчева од 15. 

октобра прошле године ради у Елек-
тродистрибуцији Панчево. То му је, 
каже, први посао и прва озбиљна шан-
са, јер је запошљавање свуда дуго било 
блокирано. На нашу радост, каже да је 
за пријем приправника у ЕПС-у сазнао 
из листа ЕВ.

– На Техничком факултету у Новом 
Саду завршио сам електротехнику, 
смер енергетика, а ту сам завршио и ма-
стер рад, са којим сам 2008. наступао на 
саветовањима ЈUKO CIRED и  ETRAN. 
Необично сам задовољан што сам успео 
да се запослим у струци. Енергетика је 
практично моја преокупација још из 
детињства, јер сам стално састављао и 
растављао неке електромоторе. Стога 
се нико није зачудио када сам се, после 
средње Електротехничке школе у Пан-
чеву, одлучио за ову струку, мада су ин-
форматика и телекомуникације у том 
тренутку биле много атрактивније за 
студирање.

Када је Милан пошао у средњу школу, 
није мислио да ће студирати. Породич-
на материјална ситуација налагала му је 
да се што пре оспособи за посао и поч-
не да ради. Зато се и определио за смер 
техничара погона, али је још и ванред-
но завршио за техничара енергетике:  
– Две дипломе пружају више могућности 
од једне, мислио сам. Међутим, по ре-
зултатима са многобројних такмичења, 
моји професори су приметили да ја 
могу више од тога, па су ме усмерава-
ли ка факултету. Пошто у Новом Саду 
имам родбине, дакле и подршку, одлу-
чио сам да пробам да студирам. 

На факултету сам, поред дипломе и 
нових сазнања, стекао и нове пријатеље, 
и нова искуства. Рецимо, ми студенти 
смо у то време углавном радили ноћу 
као чувари или трафиканти, а то није 
увек било пријатно. На срећу, за мир-
них ноћи, могло се лепо и учити. 

Милан је очигледно добро умео да 
организује своје време, јер је Факултет 
сјајно и у року  завршио. Током студија 

стизао је и да буде један од помага-
ча професору др Владимиру Стрезо-
ском на изради уџбеника: – Поверење 
које нам је професор Стрезоски ука-
зао својеврсно је признање и ја сам ве-
ома поносан због тога. Настојаћу да то 
поверење  и оправдам, пре свега својим 
радним ангажманом овде у ЕД Панче-
во, али – ако буде могућности – и на 
докторским студијама – каже млади 
Хинић.

Породица Хинић је до ратних де-
шавања живела у Новој Градишки, где 
им се 1983. године родио и син Милан. 
Када су 1991. године са осмогодишњим 
Миланом дошли на летовање код баке и 
деке у Панчево, нису се надали да ће ту 
и остати. Међутим, слутња надолазећих 
ратних страхота у Градишки већ и није 
била само слутња. Њихов град је у то 
време био опасно место за живот, а 
Хинићи су, срећом, имали где да оста-
ну: – Захвалан сам својим родитељима 

што су донели мудру одлуку у тим смут-
ним временима и што су нас поштедели 
стравичних призора рата, које су мно-
ги моји вршњаци доживели. Наравно, 
имали смо материјалних проблема, па 
сам, као и већина моје генерације, тај 
део одрастања провео у оскудици, али 
некако мислим да сам баш захваљујући 
томе и ојачао – прича Милан.

Сада, чини се, Хинићи могу да одах-
ну. Подигли су добро дете, а чини се 
и стручњака пред којим је будућност 
и за кога ћемо још чути – не само у 
Електровојводини, већ и шире. Рефе-
ренце које овај младић има отварају 
многа врата широм света, али он 
скромно каже: – Никуд не желим да 
идем из Србије, поготово сада када сам 
добио посао за који сам се школовао. 
Електровојводина је угледна кућа која 
запошљава стручњаке мог профила и ја 
са задовољством радим у ЕД Панчево. 
Сваким даном сазнајем нешто ново, а 
овај период замене старе опреме новом 
и прелазак из једног система у други за 
младог инжењера је веома инспирати-
ван. 

Као приправник, радио сам у сектори-
ма енергетике и инвестиција на припре-
ми документације за нове прикључке и 
то ми је било веома занимљиво. Раније 
ме је више интересовало одржавање 
електроенергетског система, она „тврда“ 
енергетика, али од како сам у Сектору 
трговине, више се, чини ми се,  окрећем 
ка уштедама енергије. Ресурси су огра-
ничени и прави је тренутак да се отпоч-
не са њиховом оптимизацијом. Пуно 
тога може да се ради, а ја хоћу и могу да 
радим. Ако буде среће и средстава, во-
лео бих и да докторирам, пре свега на 
корист наше Електровојводине.

Рецимо, на крају, да млади Хинић ис-
крено доживљава Електровојводину као 
своју, јер га је она и „отхранила“ – његов 
деда је био возач у Електровојводини, 
отац му је такође био возач, а сада је 
и Хинић III стигао кући. Сигурни смо 
да ћемо се сви заједно поносити што га 
имамо.

Љ.М.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА=

На вратима будућности
МИЛАН хИНИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ЕЛЕКТРОИНЖЕЊЕР У ЕД ПАНЧЕВО

са задовољством радим у ед панчево, где могу много да научим, јер је  
електровојводина угледна кућа која запошљава стручњаке мог профила и ја се веома 
радујем што сам њен део, каже Хинић
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у прошлој години регистровано 
је 79 повреда на раду и то 60 на 
радном месту и 19 ван радног 

места. Од тог броја, било је 50 лакших 
повреда, тешких 9 и једна са смртним 
исходом (ЕД „Зрењанин“). Повреда од 
електричне струје на ниском напону било 
је пет, а на високом напону једна, затим, 
пада са стуба и лестава три и повреда у 
саобраћају три.

Због повреда на раду, у прошлој годи-
ни одсуствовало се 1777 дана.

У односу на претходну годину, број 
повреда је већи за 11. Већи је и број 
изгубљених дана за 452. У односу на ста-
росну доб, најчешће су се повређивали 
запослени старости од 26 до 30 годи-
на. Највећи број повреда десио се то-
ком маја, јула и августа месеца. Такође, 

највећи број повреда десио се у четвртом 
сату рада, што се може објаснити замо-
ром и попуштањем концентрације.

Анализирајући повреде на раду према 
повређеном делу тела, највише је повре-
да шаке (12) и скочног зглоба (8).

Најчешће повреде према узроци-
ма повређивања настале су услед 
непридржавања општег режима рада и 
недовољне спретности, а на то се може 

утицати сталном и континуираном обу-
ком. Може се констатовати да је фак-
тор човек један од главних узрока при 
повређивању. Неопрезност, брзопле-
тост, незнање основних правила, журба, 
недовољно уважавање упутства од стра-
не диспечера још увек се често појављује 
као узрок због ког се уопште повређује.

Повреде на раду имају велики со-

ци јално-медицински и друштвено-
економски значај. Оне са собом носе 
одсутност са посла, што смањује продук-
тивност рада. 

Последице повреда могу бити инва-
лидност и смањење радне способности, 
а у најтежим случајевима може доћи и до 
губитка живота. Лечење повреда прати 
дуготрајна медицинска и професионал-
на рехабилитација. Све то има негативне 

последице за појединца, његову породи-
цу, радну организацију и друштво у це-
лини.

Због свега тога, неопходно је стално 
анализирати повреде на раду и тражи-
ти њихове узроке. То је тимски рад над-
лежних за безбедност и здравље на раду 
у компанији.

М.Ш.

АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У 2009. ГОДИНИ

Редовно пратити узроке повреда
неопходни стални превентивни прегледи (претходни и периодични) у циљу раног 
откривања обољења и спречавања настанка смањења радне способности. – и даље 
потребна стална обука запослених
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ПОВРЕЂЕН ЕЛЕКТРОМОНТЕР z
Крајем јула ове, 2010. године, у току извођења радова на замени енергетског трансформатора у лименој трафостаници „Божидар Аџија“ у 
Петроварадину, дошло је до повреде електромонтера Електродистрибуције Нови Сад Михаила Продановића.

Повређени електромонтер је одвезен у Клинички центар Војводине. Увиђај на лицу места обавила је Инспекција рада и МУП.

Електровојводина је формирала Комисију за утврђивање узрока акцидента која ће такође сагледати овај догађај и о томе сачинити извештај.

А. Ј. Р.



Чињеница је да Устав и Закон о 
раду садрже одређене од ред-
бе, рецимо, о поштовању до-

стојанства личности запосленог на 
раду; забрани непосредне и посредне 
дискриминације, итд. С друге стране 
– зарад очувања радног места и  оп-
станка, значајан је број запослених  
или лица које тражи посао који трпе 
или изнуђено прећуткују -  случајеве 
бројних примера узнемиравања и 
сексуалног узнемиравања; или - по 
основу неког његовог личног својства, 
статуса или опредељења. 

Истина, по Закону, дискриминисано 
лице може да покрене поступак пред 
надлежним судом за накнаду штете 
(парнични поступак). Али, то се обич-
но тешко доказује, дуго траје и кошта... 
Закон, на известан начин, штити и за-
посленог и лице које тражи запослење, 
ако је оно по било ком личном својству 
дискриминисано. Стварност је, на жа-
лост, најчешће - нешто друго.

Влада Србије констатовала је да то 
није довољно и, на њен предлог, пре 
више од две године у процедури На-

родне скупштине се нашао и Пред-
лог закона о спречавању (свих видо-
ва) злостављања на раду (колегиница 
и колега). Коначно, посланици су 26. 
маја 2010. усвојили овај важан пропис.

Очигледно је – конастатовала је 
и Влада – да је већ многима поста-
ло јасно да су евидентна и све уче-
ста лија понашања, која престављају 
злостављање на раду и у вези са радом 
(мобинг), као „нови“ вид кршења пра-
ва на поштовање достојанства и инте-
гритета личности на раду. Мобинг је: 
злонамерно, непријатељско и неетичко 
понашање према запосленом, најчешће 
без непосредног повода или разлога, 
као и сексуално узнемиравање. Овакав 
вид понашања присутан је у свим струк-
турама запослених и на свим нивоима 
рада, укључујући и руководећи кадар. 
Реч је и о нападу на квалитет професи-
оналног рада; на личну репутацију; на 
могућности адекватног комуницирања 
и одржавања социјалних односа, а че-
сто за последицу има - угрожавање 
здравља злостављаног лица (учеста-
ли стрес, несаница, нервоза, неспо-

собност за правовремено и квали-
тетно обављање  прописаног посла, 
депресија, повлачење у себе, итд). 

Према подацима Виктимолошког 
друштва Србије, у 2007. и 2008. го-
дини, од укупног броја пријављених 
жртава злостављања на раду, више од 
половине пријављених, сматра да то 
– поуздано – и јесте било! Међу њима 
је значајан број и мушкараца и (не-
што више) жена. Супротно увреженим 
схватањима, као такве жртве, више их 
се пријавило код послодаваца у држав-
ном него у приватном сектору (и то: 
двоструко више у тзв. ужој Србији, 
него у Војводини). Оваква ситуација 
наметнула је потребу да злостављање 
на раду буде предмет посебног зако-
на, којим би се уредиле обавезе запо-
слених (па и казне, до 800.000 динара - 
за послодавца), у погледу предузимања 
превентивних мера за стварање здраве 
радне околине и спречавање појаве мо-
бинга на раду и у вези са радом; да би 
се уредио поступак заштите лица које 
је изложено злостављању, као и – поме-
нуте санкције за такво злостављање. 

У припреми закона непосредно су 
учествовали представници социјалних 
партнера (послодаваца и синдиката), 
стручњака и удружења. Уређивање ове 
области препоручено је и од стране 
Европског парламента, који је усвојио 
Резолуцију о злостављању на радном 
месту 2001-2339 (ИНИ). 

Овим законом прописује се забрана 
било ког вида мобинга на раду и у вези 
са радом, а послодавац је дужан да за-
посленог заштити од злостављања, у 
складу са овим законом. Запослени 
је такође дужан да се придржава овог 
прописа, а заштиту од мобинга – уз 
право одбијања рада, због заштите 
здравља,  у том периоду -  може да, у 
року од пола године, тражи, кроз хит-
ну парницу (радни спор) од надлежног 
суда, од послодавца или кроз поступак 
посредовања.   

М. Ч.

мобинг - ПСиХиЧКи ТЕРоР и ПониЖАВАЊЕ z
Према литератури, под мобингом се подразумева психички терор (психолошко 
злостављање, психичко малтретирање, морално понижавање на раду... у дужем 
временском раздобљу, етапно али учестало, испланирано, са израженом агресивношћу 
– без реалног основа (постоји стратешки и емотивни мобинг). Жртве су, најчешће, 
принуђене да трпе разне видове мобинга – ради опстанка на раду. Најчешћи видови 
мобинга су: недостатак комуникације, изолација или игнорисање, оговарање, 
исмејавање, излагање критици или лошијој оцени рада од заслужене, претерана 
контрола, претрпавање  или задавање претешких или прелаких („небитних“) послова,  
задавање задатака који нарушавају или погоршавају здравље. Или: радник се не 
пита за мишљење, већ се одлучује уместо њега; нападно прекидање разговора када 
се у просторији појави жртва мобинга; искључивање жртве из комуниколошког 
процеса, што је оставља дезоријентисаном; лаж, поруга и презир. Ту спада и: уцена; 
онемогућавање напретка или награђивања у послу; шпијунирање; клевете; угрожавање 
личности жртве; кршење људских и грађанских права... 

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА=16

НАРОДНА СКУПШТИНА УСВОЈИЛА ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ (МОБИНГА) 

Заштита интегритета личности
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послодавац је дужан да запосленог заштити од сваке врсте злостављања.- мобинг 
је злонамерно, непријатељско, неетичко понашање према запосленом, често са 
последицом – његовог угрожавања здравља!
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СИНДИКАТ „ЕВ“ И „GRAND TURS“ ВОДЕ У ШПАНИЈУ

Лето 2010

синдикална организација „Елек-
тро војводине“ склопила је са 
агенцијом „Grand Tours“ уговор 

за чланове СО, „Шпанија - 2010“. Путује 
се, аутобусом, од 1. до 13. септембра, а од 
тих 13 дана, предвиђено је седам пуних 
пансиона, два ноћења (у Италији) и 
доручак у одласку и повратку (детаљи 
о овом, као и о неким другим новинама 
и путовањима, рецимо, у Румунију, на 
море, у бање, могу се видети на сајту СО: 
www.sindikatev.org.rs). 

Предвиђен је обилазак Costa Brave, 
Lloret de Mar, Барселоне, обилазак Музеја 
Салватора Далија, посета Siesti (уз звуке 

и игру фламенка), Вероне, Александрије, 
Кана, Нице, Монака, Монте Карла, а у 
повратку и – Милана... Цена аранжма-
на је 370 евра, а плаћа се, путем админи-

стративне забране, 12 месеци (24 полу-
месечне рате) – по 1.550 динара.

М. Ч.

предвиђене су посете коста Брави, Лорет де мар, вероне, кана, нице (од 1. до 13. 
септембра), аутобусом

БРОЈ 448  август 2010

ПОТПИСАН УГОВОР О ПРЕГЛЕДУ КОЛЕГИНИЦА z
Са Институтом за онкологију у Сремској Каменици потписан je уговор о прегледу 
колегиница. Недавно је успешно решен проблем превентивних здравствених прегледа 
наших колегиница, после преговора Синдикалне организације пословодства и уз велику 
подршку председнице Актива жена СО „ЕВ“, Олге Огризовић. Динамика прегледа ће 
бити установљена у сарадњи са Активом жена, где се о овој теми могу добити детаљније 
информације.

М. Ч.

свако привредно друштво из 
састава ЕПС-а у еко-камп на Тари 
послало је „своје представнике“, 

ученике старијих разреда основних 
школа који су награђивани из биологије 
на општинским, градским, окружним, 
покрајинским и републичким так ми-
чењима и на тај начин наградили ову 
добру децу. 

Камп се одржава у другој половини ав-
густа. Деца на Тари, на лицу места, имају 
прилику да науче понешто ново о дрвећу, 
лековитом биљу, али и да се такмиче, за-
тим да помогну да Национални парк Тара 
остане резерват природе, тако што ће чи-
стити приобаље Перућког језера, садити 
нову вегетацију, али и да се упознају са 
Калуђерским барама и њиховим станов-
ницима. У плану су и посете Дрвенграду 
и манастиру Рача.

Електровојводина је била део овог 
пројекта. У сарадњи са Школском упра-

вом Нови Сад, начелником Петром Ви-
ђикантом и Покретом горана Новог 
Сада који је представљао потпредседник 
Алекса Јефтић, који је и водич деци из 
Војводине, на Тару је послато пет основ-
ношколаца:

– Ово је пети камп који организује или 
подржава Покрет горана Новог Сада. За 
кратко време организовали смо „Лето 
у Карловцима“ за двадесет и троје деце 
узраста трећег разреда из више основ-
них школа. Затим, организовали смо го-
рански еко-камп на Тари за децу узраста 
око 12 година, тренинг лидер семинар 
„Преживљавање у природи“, затим смо 
са панчевачким горанима успешно ор-
ганизовали Камп на Дивчибарама, и ово 
је пети камп. Подржали смо га и надамо 
се да ћемо и убудуће сарађивати на слич-
ним пројектима – каже Јефтић.

С обзиром на богат програм који је 
предвиђен за ово едукативно дружење 

сигурни смо да ће га деца дуго памтити.
А. Ј. Р.

ЕКО-КАМП ТАРА

Улажемо у будућност
поводом 50 година успешног рада и деловања покрет горана србије оживео еко-камп тара, а 
епс, односно електровојводина помогли чуварима природе

"Представници" Електровојводине 
пред пут у камп
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ЕКСКЛУЗИВНО: ПРВА МОНОГРАФИЈА О НЕПРЕСУШНОЈ ЕНЕРГИЈИ СУНЦА

Исплатив улог, за „зелену“ струју

управо ових дана Друштво за 
сунчеву енергију „Србија солар“, 
уз рецензију проф. др Мирослава 

Ламбића (Технички факултет „Михајло 
Пупин“ у Зрењанину Универзитета у 
Новом Саду), издало је прву публикацију 
те врсте-монографију „Соларика Сер-
бика“. Штампала ју је Градска народна 
библиотека „Жарко Зрењанин“, у 
Зрењанину. 

Највећи простор у овој публикацији, 
„од историјског значаја за соларну енер-
гетику Србије“, посвећен је представ-
љању истраживача из области науке, 
кон структорства и иновација (почев 
од пионира и утемељивача научно-
истраживачког рада у овој области у нас, 
проф. др Бранислава Лаловића и проф. 
Живојина Ћулума). Представљени су и 
стручњаци у пројектовању, монтажи и 
изградњи постројења и огранизовању 
на овим пословима; појединци и 
организације који на пословима афир-
мације, едукације, информисања, итд. 
доприносе развоју соларне енергети-
ке. Своје место овде су нашли и 
произвођачи опреме за развој и при-
мену ове обно вљиве, непресушне и 
незагађујуће, „зелене“ енергетике, као и 
корисници-менаџери и фирме које су до-
принеле примени соларних система. Ту 
су и достигнућа стручњака и компанија 
из суседних и других држава који до-
приносе 40-годишњем развоју ове енер-
гетике Србије, као и Срба који овде не 
живе али постижу запажене резултате 
у овој области. Указано је и на соларне 
потенцијале наше земље; на стратеш-
ке правце њеног развоја, ради уште-
де конвенционалних видова енергије и 
смањења ефекта „стаклене баште“.

Издавање монографије помогли су 
Покрајински секретаријат за енерге-
тику и минералне сировине АПВ, Град 
Зрењанин, тамошњи SHIPYARD BOMEX 
4M и Јовановић ДОО-Термика, као и 
нишки MIKOTERM electronic, а посеб-
но се наглашава очекивање да ће се при-
мена енергије Сунца, поред  Војводине, у 

далеко већој мери, проширити читавом 
Србијом.

Јасно је да овај енергетски ресурс за-
виси од инсолационих услова, величи-
не и карактеристика пријемника и вре-
мена његовог излагања дејству сунчевог 
зрачења. Према подацима др Ламбића, у 
том смислу, само са једног квадратног ме-
тра соларног пријемника годишње може 
да се добије око 500 до 1.200 kWh топлот-
не енергије (као: 50-120 литара лож-уља). 
А, према подацима из монографије, док 
у Србији у индустријским предузећима 
и градовима постоји нерационални, де-
централизовани систем за производњу 
технолошке паре, топлотне, па и елек-
тричне енергије, на конвенционал-
на (загађујућа) горива, дотле рецимо у 
Шпанији постоји пропис по коме свака 
нова или зграда која се реновира убудуће 
мора 30-70 одсто енергије за загревање 
воде да добија од Сунца!

По др Ламбићу, Србија годишње у 
просеку има око 272 сунчана дана и око 
2.300 сунчаних сати. Када би (било оба-
везно, пошто исплативо – већ јесте) да 
свако домаћинство има само по једну 
јединицу соларног колектора (2 x 2 ме-
тра) за грејање санитарне воде, уштедела 

би се енергија равна топлоти добијеној 
сагоревању шест милиона MWh енергије 
(600 милиона литара нафте)! Стога није 
ни чудо што се, најзад, припремају из-
мене и допуне Програма остваривања 
Стратегије развоја енергетике Србије 
и што је Влада донела две подстицајне 
уредбе, о подстицајима произвођачима 
свих врста „зелене“ енергије (за 7,4% до 
краја 2012, у односу на 2007. годину), 
односно о когенерацији (производња 
струје и топлоте). Уз остало, то би тре-
бало да допринесе развоју локалне 
индустрије и отварању нових радних ме-
ста. Претпоставка за то је – привлачење 
и ангажовање приватних инвеститора 
(200 милиона евра, за изградњу 100 MW 
нових капацитета на обновљиве изво-
ре, чиме би се, у поређењу поменутих 
година, производња „зелене“ електрич-
не енергије повећала за 7,4% - додатних 
735 милиона kWh). При томе се, најмање 
наредних 12 година, када је реч о фото-
напонским ћелијама, односно о струји 
из соларних електрана, коју би морао да 
преузме ЕПС, њена откупна цена била - 
чак 23 евроцента/kWh! 

М. Ч.
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према постојећој регулативи, прописима у еу, а посебно према недавној подстицајној 
владиној уредби, епс је дужан да, најмање у наредних 12 година, преузима електричну 
енергију из соларних електрана – по 23 евроцента/kWh, истиче се у публикацији, 
издатој у зрењанину

Соларни систем са 200 колектора, за потребе зрењанинске Болнице
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ЗРЕЊАНИН: ОКРУГЛИ СТО О РАЦИОНАЛНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ

Јачање свести о профитабилним 
пројектима

у Градској кући у Зрењанину не-
давно је одржан веома под-
стицајан и едукативан округли 

сто: „Финансирање пројеката енер-
гет ске ефикасности у градовима и 
општинама“. Организатори су били 
CEDEF – Централно-европски форум 
за развој (Јованка Арсић-Каришић), 
у сарадњи са Агенцијом за енергетску 
ефикасност РС (мр Бојан Ковачић и 
Невена Стефановић). 

Циљ је био да се, на овај начин, учес-
ници: њ.е. амбасадор Републике Сло-
вачке /Игор Фурдик/, представник 
Покрајинског секретаријата за енерге-
тику и минералне сировине АПВ, при-
вреде /међу њима и ЈП ЕПС-а/, пред-
седник Скупштине града Зрењанина  
/Александар Мартон/, потенцијални 
приватни инвеститори, новинари, 
итд. упознају са већ примењеним, по-
зитивним, искуствима у овој обла-
сти у градовима у Србији, укључујући 
и она у граду-домаћину. Дакле, да 
разговарају о фундаменталним про-
блемима финансирања рационалне по-
трошње енергије (и новца), са намером 
подстицања развоја енергетски одр-
живих заједница. 

Били су присутни и представници 
међународних организација и фондо-
ва (KfW /Милорад Филиповић/, GTZ/ 
др Зигфрид Бренке и мр Маја Матејић/, 
IFC, компанија Philips Electronic  
/Александар Васовић/, IBC-Intelligent 
Building Control /Даниела Бугаринов-
ска/, Viessmann /Бојан Грујички/ и 
тамошње ЈКП Водовод и канализација 
/Бернат Такарич/). Успешни технички 
организатор био је Bovan Consulting.

Енергетска ефикасност, као што 
је делу читалаца познато, подраз-
умева низ мера (брзо исплативих 
инвестиција) које се преузимају ради 
смањења потрошње енергије, а да се 
при томе не нарушавају услови рада 

и живота. Овај скуп је и организован 
ради подизања свести и подстицања 
примене домаћих и страних решења, у 
том циљу.

Наиме, док штедња енергије увек под-
разумева – одређена одрицања, њена 
ефикасна употреба води ка повећању 
квалитета живота и квалитетнијој и 
еколошки чистијој радној и животној 
средини. Обиље података о овој 
теми садашњости, а поготову блиске 
будућности, може се наћи на сајту: 
www.cedeforum.org. (Ово је, колико 
знамо, био други скуп у АПВ, на сличну 
тему; претходни је био у јануару, у ПКВ, 
и о овоме је говорила Маја Студовић, а 
организатор је био S.E.E.C. – www.seec-
bg.com). 

На скупу у Зрењанину је истакну-
то да је све приступније финансирање 
оваквих пројеката (енергетски пасош - 
смањење утрошка/губљења енергије у 
зградама: нискотемпературном техни-
ком, ефикасном кондензационом тех-
ником /рецимо, модернизацијом кров-
них котларница/, кондензационом и 
соларном техником, увођењем топлот-
них пумпи /и/ кондензационог котла, 
коришћењем биомасе дрвног порек-
ла, когенерационим модулима, зидним 
(стабилним/ кондензационим гасним 
или котлом на лож-уље, когенерацио-
ним модулима на земни/богас, итд).

Наглашено је да су ови пројекти са-
моисплативи, а да уградњу/набав-
ку већ развијених и стандардизова-
них наменских уређаја финансира низ 
међународних развојних институција 
и комерцијалних банака.

Неподељено је мишљење да је округ-
ли сто дао стимуланс развоју приватно-
јавног партнерства у области енергет-
ске ефикасности; да су инвестиције у 
ове пројекте профитабилне - и за при-
ватне инвеститоре и за градове/општи-
не, а самим тим и за целу заједницу, док 

се предложени модели партнерства и 
улагања уклапају се у наша важећа за-
конска решења.

Рецимо, позитивни ефекти енергет-
ски ефикасног осветљења у градовима 
и општинама омогућавају у потпуности 
отплату кредита потребних за његово 
увођење, јер су уштеде у енергији 40-50 
одсто! Или: изградњом тзв. паметних 
зграда, уз комбиновање са адекватним 
материјалима за изградњу (што је наро-
чито значајно приликом пројектовања 
јавних установа – школа, болница...), 
остварује се уштеда енергије од 20 до 40 
одсто. Такође се чуло и да зрењанински 
водовод већ перманентно води рачу-
на о енергетској ефикасности водо-
снабдевања. Наглашено је да предла-
ганим модернизацијама, пре свега у 
начину приступа и размишљања, а за-
тим и у пракси, сви остварујемо бене-
фит, који омогућавају нове технологије: 
високоефикасни грејни системи, ко ри-
шћење обновљивих извора енер гије, 
очуванији екос...

М. Ч.

реч је о низу мера, о брзо исплативим улагањима градских, општинских или приватних 
инвеститора ради максимално рационалног коришћења енергије, уз повећање 
удобности и комфора
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Уређаји за удобно коришћење 
регенеративне енергије из земље и 
подземних вода
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КУП ШАМПИОНА И ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У хОКЕЈУ НА ТРАВИ

Слаби за Европу – прејаки за 
Србију 

у Атини је од 21. до 24. маја 
одигран финални турнир Ц 
групе Купа шампиона Европе 

у хокеју на трави. На турниру је, међу 
осам екипа које су се кроз претходне 
квалификације избориле за место на 
овом завршном турниру, учествовала 
екипа Електровојводине из Новог Сада. 
Екипе су биле подељене у две групе, а 
систем такмичења је предвиђао да се 
победници група квалификују за Б групу 
Купа шампиона, док се коначни редослед 
одређивао међусобним сусретима исто-
пласираних екипа по групама.

У групи са нашим тимом биле су еки-
пе Гибралтара, Норвешке и домаћина 
Грчке, док су се у другој групи такмичиле 
екипе из Мађарске, Шведске, Литваније 
и друга екипа Грчке. План нашег тима 
пре одласка на турнир био је пласман у 
Б групу Купа шампиона, али је то, нажа-
лост, било изван могућности ове годи-
не. Треба рећи да је и чудан критеријум 
судија у последњој утакмици у групи са 
домаћом екипом спречио нашу екипу да 
заузме друго место у групи и бори се за 
треће место. Наиме, наша екипа је, де-
вет минута пре краја, водила са 2:0, али 
је онда досуђено неколико скраћених 
корнера и два пенала за домаћу екипу, 
па је пораз био неизбежан. Наша еки-
па заузела је треће место у групи, па је у 
разигравању за пето место ипак заузела 
шесту позицију.

По повратку у Србију, екипу је чекао 
расплет у домаћем првенству. Наиме, 
следио је, 12. и 19. јуна, плеј-оф првен-
ства Србије у хокеју на трави за сезо-
ну 2009/2010. То је била круна сезоне 
која траје од септембра и организована 
је тако да су у завршници учествовале 
четири екипе које су играле по систему 
свако са сваким, где екипа са највише 
бодова осваја првенство Србије. У 
конкуренцији екипа: „Динамо“ из Пан-

чева, „Чукарички“ из Београда и „Спар-
так Електровојводина“ из Суботице, 
екипа Електровојводине из Новог Сада 
бранила је титулу освојену прошле годи-
не. На овогодишњем плеј-оф-у, екипа из 
Новог Сада је доминирала и постигла је 
следеће резултате:

Војводина Нови Сад – Чукарички Београд  
                          4:1
Војводина Нови Сад – Динамо Панчево  
                          6:1
Војводина Нови Сад – Спартак Електро вој-
водина Суботица                                             1:0

Тако је, по други пут узастопно, осво-
јила прво место на државном првенству. 
То значи да ће наша екипа учествова-
ти на завршном турниру Ц групе Купа 
шампиона Европе, који ће бити одржан 
на пролеће 2011. године. Жеља је да се 
на том такмичењу избори пласман у 
виши ранг, како би се омогућило лак-
ше финансирање Клуба, јер се екипе у 
Б групи Купа шампиона финансирају из 
фондова Европске уније. Због тога је од 
великог значаја да се екипи омогуће што 
квалитетније припреме, како би што 
спремнија наступила на завршном тур-
ниру. Да ли ће наша екипа и учествовати 
на овом такмичењу, зависи пре свега од 
тога да ли ће имати неопходна средства 
за одлазак на то такмичење: – Отићи на 

ово првенство биће теже него освајање 
националног првенства –  каже наш са-
говорник Драгољуб Николић, дирек-
тор и секретар Клуба, а који обавља и 
функције потпредседника Савеза хокеја 
на трави Војводине и председавајућег 
Савеза хокеја на трави Србије. 

Треба нагласити да се Клуб налази у 
ситуацији да, са једне стране одлазак на 
такмичење и евентуални успех да се пла-
сира у виши ранг умногоме решавају 
финансијску ситуацију, а са друге стра-
не, уколико се не омогуће средства за од-
лазак на такмичење, Клуб и национал-
ни Савез сносе последице од Европске 
хокејашке федерације које, између оста-
лог, подразумевају забрану такмичења у 
Купу шампиона за следећу сезону. Због 
тога се мора пронаћи начина да се помог-
не Клубу и омогући шанса да се изборе за 
свој статус. 

Д. Б.
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наша екипа заузела је треће место у групи, па је у разигравању за пето место 
заузела шесту позицију у ц групи купа шампиона европе.- у домаћем такмичењу, 
по други пут узастопно освојила прво место и постала првак србије победивши све 
конкуренте

Екипа Електровојводине у Атини 

Прваци Србије за 2010. годину
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КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА НОВИ САД: КОСАНА МАРКОВ ОБЈАВИЛА КЊИГУ

сећајући се своје комуникације са члановима клуба пензионера, али и са колегама из 
електровојводине, ауторка се представља на необичан начин, кроз прецизно записане 
телефонске разговоре

Транскрипт успомена

недавно је у пословној згради Елек  -
тровојводине у Новом Саду про-
мовисана књига „Транскрипт ус-

помена 1991-2010“ коју је написала, сада 
већ пензионерка, Косана Марков. Мар ко ва 
је донедавно радила као референт у Клу бу 
пензионера Електровојводине и слобо дно 
се може рећи да је, баш захваљујући њеном 
радном ангажовању, овај Клуб заживео на 
начин на који данас функционише.

Проводећи време са пензионисаним 
рад ницима Електровојводине и слушају ћи 
њихове животне приче, она је имала при-
лике да сагледа прошлост фирме из лич-
ног угла. Те приче она је често објављивала 
у нашем листу, а сада јој се пружила при-
лика да их прикупи и све објави на једном 
месту, без уредничких интервенција и 
нужних скраћивања због ограниченог 
простора у новинама.

Књига необичног формата већ по својој 
опреми привлачи читаоца да је узме у 
руке. И сама садржина књиге је необична 
– ауторка се својим читаоцима представља 
кроз телефонске разговоре, прецизно их 
записујући, као да их скида са регистро-
фонске траке. На тај начин, она се сећа 
комуникације са члановима Клуба, али и 
са својим колегама из Електровојводине. 
Спомињући саговорнике по личним 

именима и надимцима, без намере да их 
идентификује за будућност, она заправо 
слика атмосферу и време у ком је радила. 
Стога то и јесте слика Електровојводине, 
а не појединца. Из тих, често ефемер-
них  разговора, може се сазнати много о 
функционисању ове велике компаније, 
о начину руковођења, али и о стилу 
живљења њених запослених.

Други део књиге чини збирка животних 
прича чланова Клуба, које је Косана неу-
морно записивала. Неке од њих су веома 
потресне, док друге носе у себи ведрину, 
па и ноту хумора, али све до једне говоре 
о мери којом је Електровојводина обеле-
жила те животе. Зато би ова збирка сло-
бодно могла понети поднаслов „Књига о 
Електровојводини“. 

Лични ауторкин печат је веома дубо-
ко утиснут у сваки текст, па је то уједно и 
књига о њој. Премда није аутобиографска, 
читалац не може а да не препозна Косану 
Марков – ведру, насмејану и увек располо-
жену за сарадњу, пуну љубави за старе и 
емпатије за немоћне. Ипак, то није анег-
дотски запис, као претходна публикација 
коју је иста ауторка објавила (Родослов 
управљања). Понекад је Косана у овим раз-
говорима и тужна, некад горка, али увек 
поносна и своја. Стога то заиста и јесте 
својеврсни curriculum vitae, слика једног 
човека у времену и простору омеђеном 
кругом Електровојводине.

Љ.М.
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Косана Марков
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Са промоције књиге

КАД ЛОКАЛ ЗАЗВОНИ z
Из књиге „Транскрипт успомена 1991-
2010“ преносимо један од многобројних 
„регистрофонских записа“, који веома 
пластично илуструју атмосферу у 
Електровојводини током наведеног 
периода. Он се односи на новине које 
управо читате и формирање сталне 
рубрике „Пензионерски кутак“, за коју 
је заслужна баш Косана Марков. Ево 
ауторкиног телефонског разговора 
са ондашњим уредником листа ЕВ 
Андријом Иванежом, у коме га је она 
"убедила" да покрене нову рубрику у 
новинама која и данас постоји: 

– 2076? Иванежа?

– Да.

– Недостаје нешто овим нашим 
новинама.

– Шта недостаје?

– Страница за пензионере.

– Кога још интересују пензионери?

– За почетак, мене, тебе и пензионере.

– Шалиш се.

– Имам идеју!

– Какву идеју?

– Имам готов текст! Сећања наших 
пензионера.

– Нисам сигуран да је то неком 
занимљиво.

– Биће. Ја сам фасцинирана њиховим 
причама.

– Компликујеш ми ствари. Како то да 
хонораришемо?

– Никако. То сам ја уписала у опис свог 
посла...

– Онда ће лакше проћи, али најпре да 
видим тај текст!



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА=

Од фењера до 20 kV напона
ПОЧЕЦИ И РАЗВОЈ ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈЕ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

електрана у сремској митровици пуштена у рад 1913. године, а располагала је са 
два дизел мотора од 280 KS и генератором 480 kW 
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електрификација Сремске Ми-
тро вице почиње још 1913. го-
ди не. Подстицај за развој елек-

трификације чинили су економски и 
привредни развој града. Главни проблем 
било је јавно осветљење у то време, које 
се заснивало на уличним фењерима 
који су изискивали велике трошкове, 
а које је било слабог интензитета и 
веома несигурно услед промене вре-
менских прилика. У поређењу са дру гим 
градовима у окружењу, Сремска Ми-
тровица је увелико заостајала у изградњи 
електроенергетског система, а привредни 
развој условљавао је његов напредак. 
Примера ради, прва електрична централа 
изграђена је у Земуну још 1901. године, 
а 10 година касније Митровица још 
увек није имала ни израђене планове 
за сличан подухват. Увидевши овакву 
ситуацију дошло се на идеју да се изгради 
заједничка електрана која ће напајати 
Сремску Митровицу и трговиште Рума. 
Због финансијских разлога, овакав 
предлог често је одбациван од стране 
Земаљске владе у Загребу. 

Напокон, 1911. године одлучено је да 
се концесијом са Деоничарским друшт-
вом у Будимпешти изгради електрана у 
Сремској Митровици и комплетна висо-
конапонска и нисконапонска мрежа. Та 
електрана пуштена је у рад 1913. године, 
а располагала је са два дизел мотора од 
280 KS и генератором 480 kW. Ово је био 
велики историјски догађај за оно време 
иако се у поређењу са данашњим стањем 
ово чини веома скромно. 

Прописи по којима су се издавале 
„елек троенергетске сагласности“ од ви-
јали су се на сличан начин као и данас. За 
њих је била задужена Електрана, а и сама 
електрична бројила била су у власништ-
ву Електране. Овакав систем поново је 
враћен у ЕПС 2007. године. 

Јавно осветљење, са данашњег стано-
вишта, било је веома слабо. Углавном су 
то биле сијалице смештене на спољним 
зидовима кућа снаге 60 W и малом коли-
чином сијалица снаге 200 W у самом цен-
тру града. Са изградњом централе пара-
лелно је грађена и високонапонска 3 kV 

мрежа дужине 8,8 km са 11 трафостани-
ца укупне снаге 190,8 kVA и ваздушна ни-
сконапонска мрежа 0,11 kV дужине 26 km 
на дрвеним стубовима.

Електрана је 1920. године национализо-
вана као имовина бивше државе и поста-
ла је државно власништво. Од тада њен 
развој посрће услед политике управљања 
и траје све до њене приватизације. 

Између два светска рата повећала се 
дужина мреже, растао је број трафоста-
ница а тиме и њихова укупна снага. То-
ком повлачења 1944. Немци су минирали 
електрану, чиме је потпуно уништен њен 
машински и енергетски део. Митровица 
је ослобођење дочекала у мраку, а само 
је градска болница снабдевана електрич-
ном енергијом уз помоћ агрегата. Касније 
се путем агрегата снабдевало и локал-
но становништво, али је таква ситуација 
захтевала брзе промене.

Електрична енергија доведена је из тра-
фостанице 110/35 kV у Лединцима до Ру-
ме, где је изграђена провизорна трафоста-
ница 35/15 kV и старим водом доведена 
до реновиране електране у Сремској Ми-
тровици и њеног трансформатора 15/3 
kV. Овим је решено питање снабдевања 

града, али и Мачванске Митровице и 
Лаћарка. Касније се проширило и на 
остала сеоска насеља. Занимљиво је да је 
у то време потрошња по домаћинству из-
носила 10-20 kWh.

Формирањем „Електросрема“ са се-
диштем у Земуну 1952. настављено је 
ширење и развој електроенергетског си-
стема. Ово предузеће функционисало је 
све до 28. јуна 1958. године када је Влада 
Србије основала „Електровојводину“, а 
Сремска Митровица припала Дистри-
бутивном погону „Срем“ са седиштем у 
Руми и остала у њему све до 1974. годи-
не. 

Данас се Електродистрибуција „Срем-
ска Митровица“ налази у оквиру ПД 
„Електровојводина“ која је саставни део 
ЕПС-а. Високонапонска мрежа ове ди-
стрибуције дужине око 580 km углавном 
је базирана на 20 kV напону, а нискона-
понска на напону 0,4 kV дужине 540 km. 
Сремска Митровица чини веома важно 
чвориште српског електроенергетског 
система и важну везу са оваквим систе-
мима Хрватске и Босне и Херцеговине.

Александар Николић, С.М.
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Изградња централе - „Муњаре“ у Сремској Митровици
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Дворац Дунђерских у Кулпину
захваљујући начину на који су постављени музејски  експонати, овај дворац нуди 
посетиоцима доживљај минулих времена

КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ ВОЈВОДИНЕ

у малом месту Кулпин, надомак 
Бачког Петровца, налази се један 
од најчувенијих летњиковаца у 

Војводини - дворац Дунђерских. Данас је 
то пажљиво негован музејски комплекс 
који чине два дворца са помоћним 
објектима, парк, стара школска зграда, 
српска православна црква са парохијским 
домом и словачка евангелистичка црква. 

У самом дворцу изложен је намештај  
старих власника, док је у бившој ко њу-
шници постављена изложба пољо при-
вредних машина и оруђа, а у некадашњој 
хмељари изложба из историје пољо-
привреде.

ПРВО СТРАТИМИРОВИЋИ, ПА 
ДУНЂЕРСКИ
Некада је овај летњиковац био сте-

циште политичке и културне елите, а  
захваљујући визији и знању запосле-
них, и данас се тај елитистички дух може 
осетити у сеновитим и раскошним са-
лонима Музеја. Музејски експонати су 
постављени тако да би, уз мало детаља, 
могло изгледати као да су домаћини на 
час изашли, тек да испрате госте и да ће 
се сваког тренутка вратити. Овакав стил 
поставке сматра се трендом у европској 
музеологији, а посетиоцима свакако нуди 
бољи доживљај времена од уобичајених 
експоната изложених у хладним стакле-
ним витринама. 

– Крајем XVIII и почетком XIX века, чу-
вена и тада веома угледна велепоседнич-
ка племићка породица Стратимировић 

саградила је на свом поседу на пуста-
ри Кулпин, најпре мали каштел, а потом 
и велики дворац. У складу са захтевима 
времена, испред двораца је однегован 
француски парк, а у дворишту се ширио 
богати енглески парк, што је и данас јасно 
видљиво. 

Наследници су овај посед продали не-
ком Матеју Семзу, да би га он убрзо, већ 
1889. године, продао Лазару Дунђерском. 
Изузетно предузимљив, Дунђерски је 
увидео потенцијале Кулпинске пуста-
ре, па је, поред уживања у летњиковцу, 
зна чајно допринео и модернизацији по-
љопривреде у овом делу Бачке.

Како су Дунђерски били богата и 
угледна породица, њихова омиљена 
летња резиденција морала је да пону-
ди одговарајући комфор и гостима, и 
домаћинима. Већ 1912. дворац је у пот-
пуности обновљен и реконструисан, 

тако да његов данашњи изглед поти-
че са почетка XX века – рекао нам је ку-
стос Пољопривредног музеја Филип 
Форкапић.

ПОЉОПРИВРЕДНИ МУЗЕЈ
– Од 1993. године, у Кулпинском двор-

цу је смештен и Пољопривредни музеј. По 
експонатима из области агрокултуре он 
је јединствен на овим просторима –  каже 
Воркапић, показујући нам први трактор 
произведен на нашим просторима, две 
локомобиле, старе пољопривредне ма-
шине... 

Иначе, у пажљиво негованом енглеском 
парку, као и у великом дворцу, сваког лета 
се организују етно-манифистације веза-
не за свадбене обичаје са ових просто-
ра. Тада се бира најлепша млада, меркају 
се венчанице и свадбена одела на мод-
ним ревијама и изложбама, старијима 
су интересантија „изложена“ свадбар-
ска јела, док млађи не могу одолети 
китњастим тортама и укусним колачима.

Рецимо на крају и да је ТВ серија „Сва 
та равница“ снимана у овом дворцу. 
Неуобичајено за установе културе код 
нас, управа Музеја је таквим рентирањем 
сама обезбедила новац за адаптацију 
музејског простора, јер је стари каштел у 
прилично лошем стању.

Музејски комплекс Кулпин представља 
својеврсну атракцију, па препоручујемо 
читаоцима да га посете, поготово ако 
имају госте којима желе да покажу 
војвођанско културно наслеђе.

Љ.М.
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Дворац Дунђерских у Кулпину

Један од салона
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Иноћентијев бастион 
ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА И ЊЕНИ БАСТИОНИ
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некада моћни фортификациони 
објекат Аустријске царевине 
Пе  троварадинска тврђава да-

нас је препознатљиви симбол Новог 
С ада, мада је град настао због тврђаве 
и потреба њених житеља. Од када је на 
стени изнад Дунава, на рушевинама 
једног самостана, али и некадашњег 
турског утврђења, почео да се гради овај 
моћни војни комплекс, на прекој обали, 
у муљу многобројних мочвара ницале су 
најпре земунице и колибе, а потом и све 
лепше куће трговаца и занатлија, који су 
на новом градилишту видели прилику 
да нешто зараде.

За „Гибралтар на Дунаву“, како још 
због положаја, али и неосвојивости на-
зивају Петроварадинску тврђаву, зна 
се да је грађен по узору на францу-
ска утврђења чувеног градитеља Во-
бана, а по пројекту аустријских војних 
инжењера Марсиљија, Кајзерсфелда и 
Вамберга. После вишегодишњих при-
према, зидање тврђаве је отпочело 18. 
октобра 1692. године, тачно у 11 сати, а 
завршило се 1780. године. 

За 88 година, колико је трајала градња, 
из стамене Петроварадинске стене из-
расла је моћна тврђава. Са својим висо-
ким бедемима, стрмим серпентинастим 
одсецима и дубоким опкопима, она је 
пружала заштиту од сваког непријатеља. 
Истина, у лето 1849, тај непријатељ је 
некако "виђен" са преке стране Дуна-

ва, па је Нови Сад буквално спржен 
бомбардовањем са тврђаве, али за то се 
не може кривити објекат. 

РАТНЕ КУЛЕ - БАСТИОНИ
– Подграђе тврђаве окружују бастиони 

са казаматним просторијама. Ба стиони 
Петроварадинске тврђаве заправо су 
ратне куле, само што су, због промењених 
услова ратовања, оне овде добиле сасвим 
другачији облик. Уместо дотадашњих 
високих кружних грађевина, бастиони 
су грађени као ниски, углати објекти са 
земљом иза себе, као заштитом. Сва-
ки бастион носио је име неког свеца, са 

директном алузијом на чланове Хаб-
збуршког дома – на пример, бастион 
светог Леополда, светог Карла итд. На-
жалост, због проширивања Каменичког 
пута између два светска рата, део басти-
она је порушен, али је Петроварадинска 
тврђава и даље остала једна од највећих и 
најочуванијих тврђава из 18. века – каже 
за ЕВ велики познавалац Тврђаве Ненад 
Шегуљев, потпредседник Асоцијације за 
фортификацију Србије  и коаутор сајта 
petrovaradinskatvrdjava.rs

ИМЕ ПО ПАПИ
Иноћентијев бастион са казамати-

ма, у коме се сада налази наша трафо-
станица, саграђен је почетком 18. века 
и налази се на горњем платоу Петрова-
радинске тврђаве. Због свог положаја, 
представљао је последњу одбрану овог 
утврђења, па су само на њему остављени 
отвори за унакрсну топовску ватру. На 
површини овог бастиона налази се и 
резервни ратни бунар, о чијој намени и 
значају није нужно пуно причати.

Иначе, бастион је име добио по папи 
Иноћентију IV (1198-1216), који је у 
средњем веку дозволио цистерцитским 
фратрима из Француске да на Петро-
варадинској стени саграде тврђаву са 
црквом и кулама. 

Љ.М.
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иноћентијев бастион, ратна кула са казаматима, у коме се сада налази наша 
трафостаница, саграђен је почетком 18. века и налази се на горњем платоу 
петроварадинске тврђаве

Петроварадинска тврђава некад

Велика мапа фортификације


