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у низу догађаја који су блиско повезани са пословањем 
нашег предузећа, а који су обележили период од изла-
ска прошлог броја „Електровојводине“, чини се да ће 

највећи и најдугорочнији ефекат имати Закон о спречавању 
злостављања на раду (мобингу) који је 4. септембра ступио 
на снагу, а о ком смо писали у прошлом броју, на страни 21.

Различити су коментари и тумачења о томе на који начин 
ће бити спровођен и какве ће последице овај закон имати. Да 
бисмо се лакше прилагодили, покушајмо да сагледамо ову 
проблематику, не полазећи од Закона, него стављајући га на 
зачеље проблема. 

Сви запослени у било ком предузећу су професионалци. 
Ово проистиче из једноставне чињенице да за обављене по-
слове примају извесну новчану накнаду. Из тога происти-
че да се од запослених очекује да професионално обављају 
своје радне обавезе. Професионално, према Речнику српског 
језика, подразумева стручно обављање одређене делатности, 
а искључује сваки емотивни приступ послу, али и колегама са 
којима се обавља радна активност. 

Дакле, уколико запослени приступају свом послу професи-
онално и исти приступ имају и према осталим запосленима, 
било да су им надређени, подређени или једнаки у хијерархији 
предузећа, неће се десити да се неко од њих осети мобинго-
ваним. Подразумева се да при извршењу радних обавеза, али 
и изван самог процеса рада, однос запослених треба да буде 
културан и са пуним уважавањем сваког појединца и његове 
личности. Сваки запослени требало би да обавља задатке 
који су му дати од стране послодавца (гледа своја посла) и 
не треба да се бави психофизичким карактеристикама дру-
гих запослених. Нарочито је значајно да запослени не комен-
тарише (оговара) друге запослене ни у њиховом присуству, а 
посебно не треба то да ради када они нису присутни. 

Нарочито је, такође, значајно да нико у односу са другим 
запосленима, не злоупотребљава позицију у предузећу или 
неке друге (физичке или било које друге) предности у односу 
на своје колегинице и колеге. 

Са друге стране, битно је и да предузеће што јасније дефи-
нише правила понашања, као и да их се сви придржавају, без 
обзира на позицију и ситуацију. Нарочито је значајно да за-
послени својим понашањем на било који начин не угрожавају 
друге запослене. Било би, при томе, пожељно ако би се сви 
понашали тако да створе пријатну атмосферу за рад. Једном 
речју, треба бити - културан. 

Ако би се сви понашали на наведени начин, никакав закон 
не би био потребан. Нажалост, немају сви запослени описа-
ни однос према послу и колегама. Због тога је Закон био не-
опходан. Он треба да помогне да сви научимо да се понаша-
мо професионално и културно. Међутим ниједан закон није 
решење сам по себи. Потребно је прихватити одређене норме 
понашања на радном месту и све ће бити у реду. 

Д. Б.

Закон (ни)је неопходан
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Хитно примити електромонтере

Зајам за „паметна“ бројила

САСТАНАК ДИСТРИБУТЕРА У БЕОГРАДУ

РУКОВОДИОЦИ ЕБРД И ЈП ЕПС-А ПОТПИСАЛИ УГОВОР О ЗАЈМУ

Веома је неповољан проценат потпуно радно способних монтера у 
електродистрибуцијама – свега 27,08 одсто!

за око 40 милиона евра биће купљено и уграђено око 250.000 ових бројила, ради 
смањења губитака струје, крађа и повећања процента наплате
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н а недавном састанку неко ли-
ко директора ПД за елек тро ди-
стрибуцију са директором Ди-

рек ције ЕПС-а за дистрибуцију струје 
Жи вотијем Јовановићем, разговарало се 
о решавању највећег проблема ЕД: недо-
статку радника – електромонтера. 

На основу претходних анализа, дистри-

бутивна ПД су 1. јула ове године имала 
укупно 10.981 запослених, од чега 3.875 
монтера (35,28%). Међутим, 730 монтера 
још није оспособљено за рад на висини, 
па се реалан проценат монтера који су у 
потпуности радно способни своди на ве-
ома неповољну структуру, од свега 27,08 
одсто!

Стога је закључено да је потребно да 
дистрибутивна ПД спроведу поступак 
при јема ових радника-приправника, 
за укупан број запослених који до 
краја ове године оду у пензију. Да би 
се испунила „квота запослених“, том 
броју додаће се, потом, број тих (неоп-
ходних) радника, како је предвиђено 
Програмом пословања за 2010. годину. 
Договорено је и да је дозвољена заме-
на радника који одлази у пензију или 
му престаје радни однос по било ком 
основу – пријемом његовог детета, ако 
је оно електромонтер и ако испуњава 
услове које прописује ПД, али и дру-
гих незапослених електромонтера – за 
приправнике. Њихово оспособљавање 
за самостални рад траје најмање две 
године.

Закључено је и да је неопходно сачини-
ти програм за смањење броја администра-
тивних радника, уз добијање стимула-
тивних отпремнина. При изради програ-
ма пословања за 2011. требало би уважи-
ти стандарде и нормативе за утврђивање 
броја запослених у овој (монтерској) де-
латности.

М. Ч.

према саопштењу из Сектора за 
односе с јавношћу ЕПС-а, по-
четком септембра директорка 

ЕБРД (Европска банка за обнову и раз-
вој за Србију), Хилдегард Гацек и гене-
рални директор ЈП ЕПС-а, Драгомир 
Марковић потписали су Уговор о зајму 
између ове две институције. Уговор је 
вредан 40 милиона евра и наменски се од-
носи – на набавку и увођење бројила за 
даљинско очитавање утрошене струје у 

Србији. Истовремено је са директорком 
ЕБРД за Србију, републичка министар-
ка финансија Диана Драгутиновић пот-
писала и Уговор о гаранцији између РС и 
ЕБРД, за претходни уговор.

Средства из зајма биће употребљена за 
куповину, набавку и уградњу око 250.000 
„паметних бројила“, што би требало да 
допринесе смањењу губитака и крађа 
електричне енергије из мреже ЕПС-а, али 
и да повећа проценат наплате рачуна. Ди-

ректор Марковић је, оцењујући ово као 
један од најпрофитабилнијих пројеката 
ЕПС-а, изра зио очекивање да ће за око 
месец дана бити потписан и уговор о 
зајму између ЕПС-а и ЕИБ-а (Европска 
инвестициона банка) за преосталих, не-
опходних, 40 милиона евра, такође за ове 
намене. Потписивању уговора у Влади РС 
присуствовао је и ресорни министар, Пе-
тар Шкундрић.

М. Ч.

РАСТЕ ДУГ ВЕЛИКИХ ДУЖНИКА z
Генерални директор ЈП ЕПС-а, Драгомир Марковић, са сарадницима, одржао је половином 
септембра у ЕДБ, састанак са директорима ПД за ЕД у ЕПС-у. Разговало се  о спровођењу 
мера за смањивање губитака струје, увећање наплате, о извршењу планова ремоната, као 
и о раздвајању малопродајне и дистрибутивне делатности (за ово последње је формирана 
радна група, на челу са  Миланом Миросављевићем, директором Сектора за тарифе и 
односе с тарифних купацима). На скупу се чуло, између осталог, да је наплата испоручене 
електричне енергије, за осам месеци, већа од планиране на годишњем нивоу (остварено 
93,15% од фактурисане потрошње). Наплата је нешто већа и у поређењу са истим периодом 
2009. Наглашено је да је -  забрињавајуће што расте дуг великих дужника (дуг преко 100.000 
динара – око три одсто купаца разних категорија дугује више од половине укупног дуга!) 
и да би, зато, управо према њима, требало усмерити знатно веће ангажовање. Марковић 
је рекао да се, у истим условима, не могу толерисати различити резултати у смањивању 
губитака струје, као и то да – ако у 2011. не буде одобрено реално поскупљење струје - то 
ће практично бити година без инвестиција (радиће се само најнеопходније или оно што је 
започето).

М. Ч.
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почетком септембра у Кикинди је 
потписан Споразум о заједничком 
улагању у електроенергетске обје-

кте. Споразум су потписали директор ЈП 
ЕПС-ПД „Електровојводина“ Томислав 
Па пић и председник тамошње Општине 
Или ја Војиновић.

Наиме, као што смо у више наврата пи-
сали, директор Папић је још својевремено 
најавио новинарима и најширој јавности 
да је Банат, у 2010. години, приоритет 
Друштва - када је реч о инвестицијама и 
одр жавању објеката.

Као што смо приликом новинарских по-
сета у више наврата могли чути, у Банату 
је средњенапонска и НН мрежа дуго била у 
веома лошем стању, напонске прилике не-
стабилне, а рецимо у мрежи у Мокрину је 
знало да и по стотину пута на дан дође до 
искакања (што је отклоњено 2009. године).

Директорка ЈП Дирекције за изградњу 
Кикинде (преко које ће се реализовати 
пројекти) Едита Дивковић је на помену-
том скупу рекла да су предвиђених десетак 
пројеката и поменута заједничка улагања 

(у наредне три године: укупно 154 милио-
на динара) - заједнички интерес (што је већ 
други сличан споразум са овом општином). 
Такав начин улагања и иначе је предвиђен 
пословном политиком овог ПД ЕПС-а. 
Од тог износа, зависно од врсте објекта, 
Електровојводина ће обезбедити полови-
ну, тридесет одсто или петину средстава.

У овој години започеће радови на шест 
пројеката, што значи  и долазак инвестито-
ра који ће запошљавати раднике. Иначе, у 
овом делу Огранка ЕД „Зрењанин“ (Погон 
„Кикинда“), предвиђена је изградња ТС 
у индустријској зони, измештање МБТС 
код „Суваче“, изградња СН и НН мреже за 
потребе СЦ „Језеро“, градња СТС код гра-
ничног прелаза Наково, реконструкција 
СН и НН мреже на више места у општи-
ни, изградња СН кабловског вода за будућу 
фабрику воде...

Прецизније, према подацима Веросла ва 
Јанковића, директора Дирекције за пла-
нирање и инвестиције, у Управи Елек-
тровојводине, изградњом ТС 20/0,4 kV 
сна  ге 2x630 kVА и кабловског вода у ин-

ду стријској зони обезбедиће се напајање 
струјом купаца у тзв. новој индустријској 
зони у Кикинди. 

Изградиће се и СН кабловски вод и 
МБТС 20/0,4 kV снаге 630kVA за планира-
ни стамбено-пословни комплекс у блоку 
Ц2 (а странка плаћа фиксни део изградње-
орман мерног места са бројилима, ангажо-
вану снагу и НН кабл дужи од 25 метара). 
Због некадашњег пожара у ТС 39 (код „Су-
ваче“), био је угрожен и сам објекат „Сува-
че“, па ће се ТС са ВН и НН кабловима из-
местити на јавну површину (на улици) или 
на оближњи слободан плац.

Показало се да снабдевање две нове  
спортске хале у близини постојеће („Језе-
ро“) није могуће остварити из постојеће 
ТС  89, па ће се – такође у интересу гра-
ђана – изградити прикључни 20kV вод 
и ТС 20/0,4 kV 630 kVA. Такође, пошто 
је реконструкцијом пијачног простора 
пред виђена изградња већег броја лока-
ла и пословних објеката, због потребне 
превелике снаге, њихово напајање није 
могуће извести постојећом НН мрежом 
из ТС 61. Стога ће се изградити НН извод 
из ТС "Робна кућа" и развод по пијаци. 
Из енергетских и разлога рационално-
сти, изместиће се на другу страну улице-
реконструисати  и 850 метара НН мреже 
у Улици Ј.Ј. Змаја, од Улице Михајла Пупи-
на до Улице Башаидски пут. Предвиђена 
је и реконструкција (каблирање) пола ки-
лометра  НН надземне ЕД мреже, због 
њене  непосредне близине уз стамбене 
објекте и коловоз. Поред изградње поме-
нуте СТС на граничном прелазу Наково, 
градиће се и СН кабловски вод, МБТС и 
НН мрежа за будућу фабрику воде. Вод 
20 kV ће се изградити од извода „Нико-
ла Француски“ и „Србобранска“ до ТС 
„Кикинда 2“, са потребним бројем дис-
трибутивних ТС. Обезбедиће се струја и 
за својевремено уговорени објекат у тзв. 
старој индустријској зони (Блок 48), а – 
посебно због тзв. доброг ВН пролаза и 
због исправног мерења - реконструисаће 
се/заменити ВН и НН блокови и замени-
ти мерна група у веома старој зиданој ТС 
20/0,4 kV „Канализација“.     

М. Ч.

УЛАГАЊА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ОБЈЕКТЕ У БАНАТУ

Заједнички до бољег напона

аКТУЕЛНО

Реч је о заједничком улагању електровојводине и  општине кикинда, поготову зато 
што су због вишедеценијског запостављања баната, тамошње напонске прилике 
веома нестабилне

Директор Друштва Томислав Папић и председник Општине Кикинда Илија 
Војиновић после потписивања Споразума
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Наставља се улагање у Банат
ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗГРАДЊИ ЕЕО-А У ПАНЧЕВУ

на основу овог уговора, биће реконструисана нисконапонска и високонапонска 
мрежа, прикључци и измештена трафостаница у улици максима горког у панчеву

почетком септембра, у Панчеву је 
потписан Уговор о изградњи 
елек  троенергетских објеката на 

те риторији града Панчева путем су фи-
нансирања, на основу кога ће бити ре кон-
струисани електроенергетски објекти у 
Улици Максима Горког у Панчеву. За ову 
намену Електровојводина ће издвојити 27 
милиона динара од укупно 37 милиона, 
а остали део средстава издвојиће Град 
Панчево.

Уговор су потписали директори  
„Елек тровојводина“ д.о.о. Нови Сад – 
„Елек   тродистрибуција Панчево“, и ЈП 
„Ди рекција за изградњу и уређење  
Пан  чева“ из Панчева, уз сагласност ди-
ректора Електровојводине Томислава 
Папића и градоначелнице Града Пан-
чева Весне Мар тиновић.

– Средњонапонска и нисконапонска  
мре жа уопште у Банату је у доста ло-
шем стању, поготово у јужном Банату, 
па смо одлучили да се та ситуација по-

бољша, истакао је Томислав Папић, ди-
ректор Електровојводине. Средства 
пред    виђена Уговором биће усмерена 
Елек тродистрибуцији „Панчево“, која 
ће вршити функцију инвеститора и из-
вођача радова.

– Ово је почетак добре праксе и то за 
Град Панчево значи много, истакла је гра-
доначелница Панчева Весна Мартиновић.

Уговорне стране потписом овог угово-
ра, у оквиру сарадње на изградњи обје-
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СА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА ДО КВАЛИТЕТНОГ НАПАЈАЊА z
Замолили смо директора Томислава Папића да нам каже нешто више о акцији потписивања уговора са локалним самоуправама:

– По доласку новог руководства извршено је снимање затеченог стања, како у пословном, тако и у електроенергетском систему 
Електровојводине. Том приликом је констатована велика запуштеност средњонапонске и нисконапонске мреже на територији целог Баната. 
Управо због тога је један од приоритета које смо дали себи за ову годину, а надам се и за следећу, довођење у ред овог стања, што ће свакако 
зависити од расположивих финансијских средстава. 

Због тешке електроенергетске ситуације у jужном Банату, донели смо одлуку да, мимо планираних средстава за ову годину, када су у питању 
одржавање и инвестиције, издвојимо из својих средстава додатна средства за помоћ локалним самоуправама код којих енергетска ситуација 
није сређена онако како сматрамо да би требало да буде, с обзиром на то да смо себи, као пословну политику, зацртали да сви купци на 
територији Војводине морају имати исте или бар сличне услове за напајање електричном енергијом. Управо из ових разлога, у самом старту 
смо одвојили додатна средства за електродистрибуције Зрењанин и Панчево. 

Након тога, проширили смо целу ствар и на локалне самоуправе које нису са територије Баната, али су у својим плановима за ову годину 
имале и радова, и реконструкција и изградњи електроенергетских објеката. Првенствено су то локалне самоуправе које су имале 
припремљене и завршене планове када је у питању изградња и реконструкција електроенергетских објеката, а нарочито оне чији су планови 
везани за изградњу и отварање нових индустријских зона. Ту је потребно створити инфраструктурне услове, дакле и енергетске, да би се 
могли довести инвеститори, а тиме и обезбедити нова радна места за наше грађане.

До сада смо склопили уговоре о заједничком инвестирању са општинама Нови Бечеј, Кикинда, Зрењанин, Панчево, Сечањ, Тител, Рума, 
Инђија, Стара Пазова, Суботица... Споразуми који су направљени са овим општинама базирани су на заједничким улагањима, углавном по 
принципу пола-пола: педесет одсто средстава улаже Електровојводина, а других педесет одсто локална самоуправа.

У зависности од расположивих средстава, до краја године ћемо наставити да склапамо овакве уговоре и са осталим општинама, уколико оне 
имају спремне пројекте. Опредељење за овакав начин сарадње са општинама, односно грађанима, проистиче из тога што сматрамо да је то 
најбољи начин да се одужимо нашим купцима који редовно подмирују своје обавезе за утрошену електричну енергију, јер су баш због тога 
они заправо најзаслужнији што је Електровојводина лидер у својој делатности, каже Папић.

Љ.М.

Потписивање уговора: (с лева на десно) Биљана Комненић, Томислав Папић, Весна 
Мартиновић и Гордана Денчић-Кушљић

НАСТАВАК НА СЛЕДЕћОЈ СТРАНИ >>>
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Oгранак ЕД „Рума“ је, као што смо 
писали у прошлом броју новина 
„ЕВ“, са ЈП за грађевинско зем-

љиште општина Рума у јулу потписала 
Уговор о изградњи електроенергетских 
објеката за радну зону „Румска петља“, 
путем суфинансирања.

– Пошто се о овој теми разговарало по-
дуже, реализација подухвата била је из-
весна, сазнајемо од Љиљане Аврамовић, 
извршне директорке за пословни систем 
у Огранку ЕД „Рума“. – Наиме, ЕД „Рума“ 
је још почетком маја ове године предузе-
ла активности ради обезбеђивања по-
требне документације. Тако је, рецимо, 
поднет захтев за исходовање локацијске 
дозволе. Код Путева Србије исходована 
је дозвола за полагање кабла паралелно 
са регионалним путем Рума-Шабац, а у 
току је прибављање услова и дозвола и 
од других државних установа и ЈП. 

Од ЈП „Гас-Србија“ очекује се дозво-
ла да се каблом може прећи преко ре-
гионалног гасовода. Железнице Србије 
требало би да дају сагласност да се оба-
ви подбушивање испод железничке 
пруге Београд–Загреб, док прибављање 

техничких услова из „Вода Војводине“ 
касни, због измене законске регулативе 
о водама. По обезбеђењу локацијске до-
зволе, следи пројектовање, исходовање 
грађевинске дозволе и - тендер за избор 
и увођење извођача радова у посао.

– Такође, у јулу потписан је и уго-
вор ЕД „Рума“ и Дирекције за изградњу 
општине Инђија, којим је предвиђена 
изградња девет електроенергетских обје -
ката за потребе индустријске зоне и за 
побољшање напонских прилика код по-
стојећих купаца електричне енергије – 
додаје Љиљана Аврамовић. – Већ током 
августа, Општина Инђија и Министар-

ство економије и регионалног развоја су 
расписали јавни позив за прикупљање 
понуда за извођење радова на изградњи 
високонапонског кабла од ТС 110/20 kV 
до ИТ парка у Инђији.

Дирекција за изградњу општине 
Ин   ђија, као наручилац, још пре пот пи-
сивања поменутог уговора прибавила 
је сву потребну документацију, као што 
су: услови, сагласности, главни пројекат, 
грађевинска дозвола, тако да је сада само 
потребно да се ЕД „Рума“ анексом угово-
ра конкретизују међусобна права и оба-
везе, дефинисане основним уговорoм.

М. Ч.

ката комуналне инфраструктуре у окви-
ру реконструкције Улице Максима Горког 
у Панчеву, утврђују да ће урадити следеће: 
изградити нову нисконапонску (0,4kV) 
кабловску мрежу са одговарајућим бро-
јем кабловских прикључних ормана, 
укључујући и уградњу гвозденорешетка-
стих стубова на прелазу између предмет-
не кабловске мреже и постојеће надземне 
мреже, дужине 6600 метара; изградње но-
вих кућних прикључака на нову нискона-
понску кабловску мрежу, просечне дужи-
не 15 метара; замене постојећих каблова 
на делу средњенапонске (20kV) кабловске 
мреже, дужине 700 метара; демонтаже 
постојећих електроенергетских објеката, 
који се стављају ван функције; изградње 

нове монтажно-бетонске трафостанице 
20/0,4kV, 630kVA, са средњонапонским 
(20kV) при кључним водом и новим ни-
сконапонским (0,4kV) кабловским из-
водима, уместо постојеће МБТС „Мак-
сим Горки“, чија садашња локација омета 
изградњу других објеката комуналне ин-
фраструктуре; обављања грађевинских 
радова.

Претходно наведени електроенергет-
ски објекти граде се ради стварања услова 
за реконструкцију објеката саобраћајне и  
друге комуналне инфраструктуре.

Слични уговори биће потписани и 
са Градом Суботица и Општином Ти-
тел.

М.Ш.

КАКО НАПРЕДУЈУ АКТИВНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ „РУМСКЕ ПЕТЉЕ“?

ЕД Рума: Креће реализација
отпочиње реализација уговора ед „Руме“ и дирекције за изградњу општине 
инђија, којим се предвиђа градња девет еео-а, за шта је пре тога набављена сва 
документација, сазнајемо од извршне директорке за пословни систем, љиљане 
аврамовић 

Споразум је склопљен: директор 
Електровојводине Томислав Папић 
и градоначелница Панчева Весна 
Мартиновић

>>>  НАСТАВАК СА ПРЕТхОДНЕ СТРАНЕ

БРОЈ 449  септембаР 2010
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Усвојене Подлоге за План

У сусрет и ближе купцима

ОДРЖАН САСТАНАК РУКОВОДИЛАЦА ФУНКЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА

ЕД НОВИ САД: СВЕЧАНОСТ У ОБНОВЉЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА„ЕД НОВИ САД“ У БЕОЧИНУ

отворени шалтери за рекламације, обавештења, увид у потрошњу...

састанак руководилаца функ-
ције енергетике и инвестици-
ја Управе и огранака одр жан 

је 9. септембра у сали управне зграде ЕД 
„Сомбор“. Присутни су били представници 
свих огранака. Састанак је водио мр 
Верослав Јанковић, директор Дирекције 
за планирање и инвестиције. На дневном 
реду састанка, прва тачка била је: Анализа 
реализације задужења по закључцима са 
претходног састанка инвестиција. У вези 
задужења по закључцима са претходног 
састанка инвестиција констатовано је да 
су задужења углавном спроведена или су у 
току и да ће бити испоштовани постављени 
рокови. Под другом тачком дневног 
реда: Подлоге за израду „Идејног плана 
Електровојводине за 2011-2016. годину" -  
прогноза енергије и базне снаге за ТС, након 
дискусије и разматрања радног материјала, 
уведено је као коначан став да  је период 
разматрања у средњорочном и идејном 
плану шест година. Тиме се показало да 
је привремена одлука, да се претходни 
план ради на овакав начин, била потпуно 

оправдана. Да би се обезбедила правилна 
цик личност израде свеобухватног сред-
њорочног документа, одлучено је да се 
за наредни плански период 2011-2016. 
година ради средњорочни план према 
упутству УП-ЕНГ-01. Задужена је Служба 
за планирање дистрибутивних објеката 
Управе да у најкраћем могућем року покре-
не иницијативу и измени упутства система 
квалитета УП-ЕНГ-01 и УП-ЕНГ-03, 
ра ди усклађивања ових упутстава са 
овде донетим закључком. Такође су усво-
јене подлоге: Анализа максималних 
оптерећења ТС 110/х kV/kV у Војводини и 
Прогноза потрошње електричне енергије 
по огранцима Друштва за средњорочни 
план 2011-2016. године. 

Под тачком 3 дневног реда: Разматрање 
и усвајање материјала - Реализација Пла-
на инвестиција, инвестиционог одр жа-
вања, текућег одржавања, плана на бавки 
основних средстава и плана зашти-
те животне средине  за период I-VI 2010.
годинe закључено је, на основу основ-
них показатеља, да су остварени до-

бри резултати. Поред добрих резулта-
та у реализацији, указано је на проблеме 
који могу у наредном периоду узрокова-
ти слабију реализацију, па чак и застоје у 
реализацији неких активности. Поновљене 
су констатације изнете на претходном са-
станку о веома израженим проблемима на 
реализацији поступка јавних набавки за 
изградњу ТС 110/20 kV, као и о недостатку 
стратешког материјала за СН и НН објекте. 
Због тога је констатовано да, уколико се не 
предузму мере за ефикасније набављање 
стратешког материјала, могу настати до-
датни трошкови на име потраживања за 
надокнаду штета због неизмирених оба-
веза. Констатовано је да ће се ти пробле-
ми презентовати директору Друштва ради 
хитног проналажења решења.

На састанку је још закључено да је не-
опходно хитно приступити попуни 
не  достајућих кадрова у Сектору за про-
јектовање, у ком је евидентан значајан од-
лив кадрова, пре свега по основу одласка 
у пензију. 

Д. Б.

у првој половини септембра, у цен  тру 
Беочина, код међумесне аутобуске 
станице (Трг цара Лазара 8), 

свечано је отворен обновљени, лепо уређен  
пословни простор „Електровојводине“ - 
Огранка „ЕД Нови Сад“. Овај објекат, који  
ће бити отворен уторком и четвртком од 9  
до 17 часова, отворио је Мирко Мајсторо-
вић, директор Огранка. Свечаности 
су, поред осталих, присуствовали и 
председник СО Беочин Богдан Цвејин, 
Бранко Рат ко вић, извршни директор 
Огранка за по словни систем и други пред-
ставници Огранка.

Како је истакао директор Мајсторовић, 
објекат је реновиран пре свега ради до-
следног остваривања пословне полити-
ке читаве „Електровојводине“, па тако 
и овог огранка: да би се дистрибутивна 
делатност што више приближила купци-

ма електричне енергије; обезбедила бо-
ља и потпунија комуникација са њима и 
да би се омогућило да житељи Беочина 
и околних места уштеде и време и новац 
(без одлажења у Нови Сад) и да добију 
квалитетнију и потпунију информацију 
о свему што их интересује или, евенту-
ално, збуњује. Председник СО се, стога, у 
име суграђана, најискреније захвалио на 
овом предусретљивом потезу Огранка 
„Електровојводине“. У обновљеном обје-
кту ће радити шалтери за пријем захте-
ва за издавање одобрења за прикључење 
на ЕЕС; за рекламације, обавештења, 
увид купца у сопствену потрошњу, а – 
ако буде потребе – отвориће се и шалтер 
за уплату струје (сада се те уплате, без 
плаћања провизије, обављају у Пошти 
или банци).

М. Ч.
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Шалтери у беочинском објекту: Маја 
Гале, административна радница и 
Јасмин Муслимовић, референт Сектора  
трговине ЕЕ 
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услови пословања у електро ди стри-
бутивним делатностима се мењају 
ка томе да се прописују одобрени 

губици електричне енергије, а да све преко 
тога представља губитак дистрибутера. 
У таквом окружењу, разлика између 
профитабилне и пропале дистрибутивне 
компаније је пар процената губитака. 

Примера ради, проценти одобрених гу-
битака у Словенији су 6,8 одсто, а у Елек-
тровојводини су тренутно преко 13 одсто.  
На губитке веће од планираних се плаћа 
ПДВ. Због тога је смањење губитака једна 
од наших најважнијих обавеза.  

– Смањење губитака је тежак, компли-
ко ван и дуготрајан процес. Он подразу-
мева  систем мерења, придруживања и 
анализа којима ћемо регистровати и ло-
цирати губитке. На основу анализа кре-
ирају се приоритети за остале активно-
сти, пре свега контроле, измештања и 
цикличне замене, ради већег ефекта тих 
активности,  каже директор Центра за ин-
форматику и телекомуникације и председ-
ник Тима за спровођење Акционог пла-
на мр Дарко Међедовић. Образлажући 
Оперативни план, он каже да је Планом 
Електровојводина прописала активности, 
али и одговорности, као и нормативе и на-
чин извештавања у вези са Акционим пла-
ном које се спроводе, без обзира на то как-
во је стање активности.

Акциони план је стратешко опредељење 
ЕПС-а и Електровојводине и није само по-
сао акционих тимова, већ целог предузе ћа. 

– Акциони план је већ донео прве ре-
зултате. Најсликовитији је тај да су губици 
смањени за око 0,5 одсто у односу на првих 
7 месеци прошле године.

Илуструјући неке од активности које је 
донео Акциони план презентован је по-
датак да је 91 екипа контролора (монтера) 
ангажована свакодневно на контроли мер-
них места. Они ураде више од 12.000 кон-
трола и месечно  открију око 200 места са 
неовлашћеном потрошњом. Као једна од 
мера забележено је и измештање око 120 
мерних места месечно, као и замена пре-
ко 4.000 бројила, што је свакако мера за 
смањење губитака, али и део активности 
на цикличној замени бројила. 

– Осим тога, скоро 70 одсто купаца је 
придружено својим припадајућим дис-
трибутивним трансформаторским ста-
ницама и очекује се да ће до краја го-
дине тај посао бити окончан. Најбоље 
резултате у остваривању активности из 
акционог плана остварују Огранци „Елек-
тродистрибуција Сремска Митровица“ 
и „Електродистрибуција Нови Сад“, али 
приметно је да и остали огранци остварују 
помак у реализацији процеса из Акцио-
ног плана. Такође, учињен је и помак у 
побољшању очитавања бројила, као део 

активности у оквиру Акционог плана. Оно 
што би могло да представља мотивацију 
огранцима јесте да се оцењује успешност 
рада сваког огранка на основу свих проце-
са и параметара који су предвиђени Акцио-
ним планом и то је, како каже Међедовић, 
дало резултате.

– Зима која је пред нама, свакако ће 
подићи ниво припрема и приправности, 
јер су начини за неовлашћену потрошњу 
све дрскији и софистицарнији. То ће од нас 
тражити додатне активности на лоцирању 
крађа, а затим и промену начина и мера на 
лоцирању и откривању наовлашћене по-
тро шње. 

Зато смо у овом тренутку опремљени 
преносним мерним орманима и другим 
новим уређајима – каже Међедовић. Осим 
тога, он каже да ће размена информација 
и искустава на Саветовању које ће се 
о држати на Иришком венцу крајем сеп-
тембра у организацији наше куће, а које 
третира управо крађу електричне енергије, 
али и опреме, свакако допринети да се уна-
преде сви ови процеси, чује како то раде 
други и, што да не, примени  оно што је 
применљиво, како би се што ефикасније 
користили материјални, технички и људски 
ресурси којима компанија располаже. То је, 
како је већ на почетку речено, у складу са 
основним циљевима Акционог плана.

А.Ј.Р.

ИО ДИРЕКТОРА УСВОЈИО ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЕВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Акција у Акционом плану 

ТЕм
а брОЈа

на седници извршног одбора директора која је одржана 26. августа ово тело 
усвојило опреративни план електровојводине за реализацију акционог плана. то је, 
како је појашњено, друга фаза у реализацији акционог плана, који у ствари треба да 
изгради систем којим ће се контролисати губици

Део Тима (с лева на десно) Владимир Кулпински, Дарко Међедовић, Мирослав Бачлић, Момчило Шешлија, Милица Поробић, 
Борис Холик и Сања Остојић 
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електроенергетскa ситуацијa у ав-
густу била је добра. Ограничења 
у испоруци елек тричне енергије 

није било. Четрнаести август је био осми 
дан у 2010. години када је спровођена 
напонска редукција на свим ТС 110/x 
kV (претходне ре дукције су спровођене 
у марту, мају и јуну).

Хидролошка ситуација је такође би-
ла добра, са планираним дотоцима во-
де, тако да су проточне хидроелектра не 
у већем делу месеца радиле плани-
раним капацитетом. Садржај воде у 
акумулацијама је био добар и кре-
тао се на нивоу билансних количина, 
сазнајемо од дипл. електроинжењера 
Зве здана Крунића, шефа Службе за 
планирање и анализу погона у Сек-
тору за управљање и планирање кон-
зума Дирекције за управљање Управе 
„Електровојводине“.

– Првих осам месеци текуће годи-
не, карактеристични су по повећаној 
потрошњи електричне енергије од 3,56 
одсто. Повећање је забележено и у авгу-
сту - за 6,01%.

У августу је погонска спремност елек-
троенергетских објеката на конзум-
ном подручју Електровојводине била 
на задовољавајућем нивоу. Број по-
гонских догађаја био је повећан услед 
лоших временских прилика, које су се 
огледале у повременим обилним па-
давинама, праћеним јаким ветром и 

грмљавином, што је као директну по-
следицу имало - повећан број испада на 
високонапонској и на средњонапонској 
мрежи. Поменућемо неке најбитније: 

Дванаестог августа, у 23,27, за вре-
ме јаког невремена, у ТС 110/20 kV 
„Ада“ дошло је до испада 20 kV изво-
да „Падеј“. Извод је укључен наредног 
дана, у 15,44 часова, након замене више 
изолатора и скидања грања са далеко-
вода. Време трајања прекида у напајању 
купаца електричном енергијом износи-
ло је 977 минута.

Тринаестог августа, у 0,40, за вре-
ме јаког невремена, у ТС 110/20 kV 
„Ада“ дошло је до испада 20 kV из-
вода „Гунарош“. Извод је укључен у 
9,21, након замене више изолатора на 
далеководу. Прекид у напајању купа-
ца електричном енергијом био је 521 
минут. Истог дана, у 3,52, дошло је до 
испада 110 kV далековода бр. 1103/2 у 
ТС 110/20 kV "Сента 2". Далековод је 
укључен у 4,13 часова. Поменути да-
лековод радијално напаја ТС 110/20 
kV "Ада", па су купци са конзума ове 
ТС били без напајања електричном 
енергијом 21 минут.

Три дана касније, у 18,07, опет услед 
временских неприлика, дошло је до ис-
пада 110 kV далековода бр. 1131 у ТС 
110/20 kV „Зрењанин 3“. Далековод је 
укључен у 19,10. Тамошњи купци елек-
тричне енергије, са конзумног подручја 

ЕТ број 2, у тој ТС били су без напајања 
електричном енергијом 63 минута.

Истог дана, 18,07, невреме је довело 
до испада и 110 kV далековода бр. 1132, 
у ТС 110/20 kV „Зрењанин 3“. Далеко-
вод је опет укључен после 45 минута, за 
које време су купци били без струје. 

Звездан Крунић истиче да су се радо-
ви на трансформаторским станицама 
110/х kV одвијали у складу са усвојеним 
Плана ремоната, који је закључно са ав-
густом, остварен са - 69,17 одсто. 

– У августу 2010. године, према дис-
печерским подацима, преузето је из 
система 629 GWh, што представља по-
већање од 6,01%, у односу на исти пе-
риод 2009. године, односно мање је за 
2,02% у односу на билансне количине. 
Енергија је испоручена уз максимално 
регистровану снагу од 1.150 MW, што 
представља повећање од 3,99% у односу 
на прошлогодишњи максимум у августу 
(1.106 MW), каже наш саговорник. 

Дистрибутивни купци су преузели 
587 GWh што представља повећање 
од 5,30 одсто, у односу на исти период 
прошле године, док су директни купци 
преузели 42 GWh, што је, у односу на 
прошлу годину, повећање од 17,01%.

Средња дневна температура током 
августа 2010. године износила је 22,3oC 
и била је за 0,8oC нижа од прошло-
годишње у истом периоду.

М. Ч.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У АВГУСТУ 2010. ГОДИНЕ

Лоше време, више кварова
број тзв. погонских догађаја био је повећан због лошег времена – повремених 
обилних падавина, уз јак ветар и грмљавину – каже звездан крунић 
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овогодишња ремонтна сезона у  
ПД „Електровојводина“ је, тре-
нутно, у највећем јеку. Све се 

одвија баш онако како је то предвиђено 
Планом који је припремљен у зимском пе-
риоду. Прецизно су планирани термини за 
ремонт свих објеката, од 0,4 kV дo 110 kV. 
Радило се врло интензивно и до сада је 
у редовно и инвестиционо одржавање 
електроенергетских објеката, као и одр-
жавање неелектоенергетских објеката 
уло жено 791 милион динара. Само за 
средњонапонски ниво (трафостанице 
и далеководи) утрошено је око 290 ми-
лиона динара. Ове године за ремонте 
је утрошено 10 одсто више средстава 
у односу на претходну годину. Сва ова 
средства ангажована су за ремонт и 
замену опреме, набавку опреме или за 
финансирање радне снаге.

Приоритети у овоЈ ремонтноЈ 
СеЗони
Ове године приоритет је дат решавању 

системских ствари које су правиле про-
блеме на високонапонској и сред њо-
напонској мрежи а, пре свега 20 kV мре-
жи,  где је за мењено сто четрдесет  20 kV 
вакуумских прекидача. Очекује се испо-
рука још сто седамдесет пет  20 kV ваку-
умских прекидача,  који ће бити замењени 
у наредном периоду. Исто тако, уграђена  
су  и 22  земљоспојна прекидача 20 kV у 
TС 110/20 kV, који ће побољшати квали-
тет снабдевање купаца на 20 kV напон-
ском нивоу. Такође, интензивно се ради и 
на замени изолатора, који су били извор 

честих кварова на надземној мрежи. – По 
напонским нивоима, до сада је  ремонто-
вано око 70 одсто 110 kV и 35 kV објеката, 
60 одсто 20 kV и 10 kV и око 45 одсто 0,4 
kV објеката, истиче директор Зима. 

Посебно интензивно се, у овом перио-
ду, радило на средњонапонској мрежи 
у Банату, на конзуму Зрењанина и Пан-
чева, где се додатно издвојило по сто 
милиона динара за сваки конзум, ради 
ревитализације мреже. Овде треба истаћи 
да је у ТС 110/20 kV „Нови Бечеј“ први 
пут уграђено 20 kV мобилно разводно 
постројење набављено у СР Немачкој.

Оно што је доста важно истаћи јесте, 
да је  завршена јавна набавка за купови-
ну потребне количине 110 kV мерних 

трансформатора, пошто њихове хаварије 
изазивају  додатна улагања. У том смислу, 
систематски су испитани мерни транс-
форматори 110 kV и проблематични ће 
бити замењени новим.

Потребно је истаћи да је у овој години, а 
нарочито током лета, било много пробле-
ма са електроенергетском мрежом због 
јаког олујног невремена, када је мрежу 
требало што пре оспособити за редовно 
функционисање, а што је условљавало до-
датно ангажовање и људи и средстава.

Поред тога, у овој години се завршавају 
планиране активности на реконструкцији 
система даљинског управљања,  како на 
електроенергетским објектима (укупно 
под СДУ: 53 ТС 110/х kV, 3 TС 35/10 kV и 
8 РП 20 kV), тако и у центрима управљања 
(укупно: 17), што у многоме омогућава 
ефикасније праћење и управљање еле-
ментима електродистрибутивне мреже и 
значајно утиче на квалитет испоручене 
електричне енергије, трајање безнапон-
ских пауза и смањење трошкова радова 
на интервенцијама.  

СтаБилна мреЖа За наредну 
Зиму
По речима нашег саговорника, до 

краја ремонтне сезоне очекује се да ће  
се планирани ремонти углавном  завр-
шити,  како  на 110 kV и 35 kV, тако и  на 
средњонапонској мрежи, и  на ниском на-
пону. Сви који учествују у реализацији ре-
моната, уложиће  максимум напора да се 
ремонти обаве квалитетно и уз висок про-
ценат извршења. Морају се искористити 
сви расположиви ресурси, елиминисати 
све слабе тачке у мрежи и мрежа макси-
мално припремити за експлоатацију. По-
што се ремонти обављају сваке годи не,  
уз додатно улагање у опрему и повећање 
дисциплине код одржавања, односно 
извршења ремоната у складу са прави-
лима, за очекивање је да ће мрежа за 
зиму бити добро припремљена. Прошла 
зима је показала да је мрежа и поред че-
стих временских непогода, издржала уда-
ре, а снабдевање купаца електричном 
енергијом било добро.

М. Ш.

ЗА РЕМОНТЕ ДЕСЕТ ОДСТО ВИШЕ СРЕДСТАВА 

Ремонти по плану
задовољни смо степеном реализације ремоната и поред честих појава олујног 
невремена, када је мрежу требало што пре оспособити за редовно функционисање, 
каже павел зима, директор дирекције за управљање
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ПОХВАЛЕ РЕМОНТНИМ ЕКИПАМА z
- Сви запослени у Електровојводини који су до сада били ангажовани на реализацији Плана 
ремоната, свој посао су обавили крајње професионално. Иако им временске прилике нису 
увек ишле на руку, а летње непогоде врло често знале да покваре већ обављени посао уз 
често прискакање у помоћ другим екипама за хитне и неодложне послове, наши монтери и 
инжењери су успевали да све своје планиране обавезе у вези са ремонтима и одржавањем 
мреже, изврше благовремено и на најбољи начин. Због тога им упућујем похвале, каже 
директор Дирекције за управљање Павел Зима, дипломирани електроинжењер.
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ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА=

Стижу млади!
БУДУћНОСТ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

у редакцији листа еВ неформални сусрет младих запослених у електровојводини 
био прилика за упознавање и успостављање нових комуникација

12

захваљујући ЕПС-овој акцији за-
по шља вања младих, као и акцији 
коју води На ционална служба 

за запошљавање, у последње време је и 
Електровојводина добила више младих, 
високообразованих људи којима се 
пружила „прва шанса“, а који ће, судећи 
по свему, веома брзо постати запажени 
стручњаци. Од како смо се „поновили“, 
више се у нашим пословним просторијама 
не срећу само седе главе. После дугог 
низа година, полако се смањује она 
цифра од 50 година просечне старости 
запослених. Дашак младалачке енергије 
који се осећа у нашем окружењу радује 

сваког добронамерног, јер то значи да 
нисмо узалуд радили. Сад већ има ко да 
нас наследи, а то је сигуран знак да ће 
Електровојводина наставити да се развија 
у правцу који је зацртан још далеке 1958. 
године.

Обрадовани овом променом, недавно 
смо у редакцији листа ЕВ окупили групу 
младих људи, одскора запослених у Упра-
ви. Желели смо да их упознамо и предста-
вимо нашим читаоцима, а испоставило 
се да смо их међусобно повезали и можда 
поставили темеље новим целоживотним 
пријатељствима.

Наши гости били су Драгана Матић, 

Даница Тимотић, Сузана Борјановић, 
Ма рија Бандин, Милош Васин, Милан 
Пејић, Огњен Лазовић, Бојан Гавриловић 
и Милан Марков, сви високообразовани и 
вољни да раде:

– Као инжењер заштите животне 
средине, радим у струци, а имам сре ћу 
да обављам пионирски посао. Елек тро-
вој водина је практично на почетку у мом 
сегменту делатности, а то је велики иза-
зов за младог човека. При свему томе, ра-
дим и у изузетно пријатном окружењу – 
каже Драгана Матић и додаје да је веома 
задовољна што се запослила баш у Секто-
ру за квалитет и заштиту, јер су ту, како 

м
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Нова генерација Електровојводине: (с лева на десно) Милош Васин, Драгана Матић, Марија Бандин, Бојан Гавриловић, 
Даница Тимотић, Огњен Лазовић, Милан Марков, Сузана Борјановић и Милан Пејић
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верује, међуљудски односи ваљда најбољи 
у Електровојводини.

– Тако је и у Продаји – каже за свој Сек-
тор Огњен Лазовић. – Посао је изазован, 
веома занимљив, динамичан, уз стал-
ну комуникацију са огранцима Друштва. 
Сви су пријатељски расположени према 
мени. Лепо су ме прихватили и имају пуно 
разумевања за младог човека, коме је ово 
први посао. 

Јавила се и инжењерска екипа из ДЦ-а, 
како се популарно назива део зграде ЕВ у 
којој суверено доминира електро-струка. 
Дипломираним електроинжењерима Су-
зани Борјановић, Даници Тимотић и Ми-
лану Пејићу чини се да се баш ту најлепше 
ради. Презадовољни су што имају прили-
ку да раде у струци и да уче од најбољих. 
Такође, све троје кажу да су убеђени да ће 
у Електровојводини моћи да искажу своју 
иновативност и знање. Сузани је ово први 
посао, а Даници и Милану прво право 
радно место у струци, јер су раније ради-
ли код приватника.

Ни Милан Марков није одолео а да 
и сам не каже како му је у новој радној 

средини, премда је, као запослен у Ка-
бинету, на неки начин био домаћин овог 
сусрета:

– Лепо ми је, задовољан сам, срећан 
сам што радим у пријатном окружењу. 
Трудићу се да добро вратим добрим, а 
надам се да ћу ускоро имати прилике да 
применим знања стечена на факултету... – 
каже он.  Да се не бисмо хвалили, рецимо 
само да је и нама лепо са њим. Већ видимо 
да много тога може и хоће да уради и да ће 
се са њим одлично сарађивати...

– Али, прво положите приправнич-
ки испит! – у глас добацује екипа из 
Комерцијале, коју чине Марија Бандин, 
Бојан Гавриловић и Милош Васин. Они 
су већ тим, јер заједно раде и заједно пеку 
занат комерцијалисте. Бојан се спрема за 
полагање приправничког испита, а Марија 
и Милош су недавно ту бригу оставили 
иза себе. Радо су са „млађима“ поделили 
своја искуства са овог значајног испита, 
а имали су и неколико корисних савета – 
како се води приправнички дневник, како 
се користе фондови Стручне библиотеке и 
слично. 

Рачунамо на знања која су ови млади 
људи понели са својих факултета. Сви они 
добро познају модерна информатичка и 
друга технолошка достигнућа, баратају  
рачунарима као ми некада оловкама, ин-
тернет им је свакодневни сервис на коме 
знају шта да траже и како то да нађу. 
Уз подршку старијих, искуснијих коле-
га, они ће свакако веома брзо сазрети до 
незамењивих стручњака. 

Долазак младих сам по себи значи нове 
идеје, јер њихове године подразумевају 
бритку, свежу и конструктивну мисао, ве-
лико теоријско знање и жељу за струковном 
афирмацијом. Већ то је довољно да имамо 
пуно поверење у ову генерацију у успону. 
Пожелимо им стога свима срећан почетак, 
као и још много колега њихових година.

Узгред, главна и одговорна уредница 
ових новина била је веома обрадована 
сазнањем да је чак трећина ове групе ра-
дила и новинарске послове. То значи да 
смо добили пре свега радознале, окретне 
и прилагодљиве људе, али и будуће сарад-
нике нашег листа.

Љ.М.

Спремни за сарадњу и договор: наши млади су радо пристали да позирају за овај колективни портрет
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за четири године, колико ради у 
Сектору експлоатације у Елек тро-
дистрибуцији Нови Сад, у Оде-

љењу за трафостанице, дипломи рани 
електроинжењер Данило Моићевић 
(1980) израстао је, кажу, у врсног струч-
њака. Од колега, па до највиших руко-
водилаца, о њему смо чули само похва-
ле. 

– То је ваљда зато што радим оно што 
сам желео и због чега сам се и определио 
за смер енергетике на факултету. Посао 
ми је веома занимљив и динамичан,  
прави инжењерски и потпуно одговара 
мом карактеру – скромно на ове похвале 
одговара  Моићевић, а потом објашњава: 
– Наше одељење је специфично, јер 
од свих огранака Електровојводине, 
само у нашој Електродистрибуцији по-
стоји посебна служба за одржавање 
трафостаница 110/35/20/x kV. То је и 
разумљиво, јер ми одржавамо све тра-
фостанице, а само „стодесетки“ имамо 
– чак 16! Зато у оквиру овог одељења и 
постоје две службе – једна за одржавање 
110/35/20/x kV трафостаница, а друга 
за одржавање 20/10/0,4 kV ТС. Вели-
чина и специфичности нашег конзум-
ног подручја наметнули су потребу за 
таквом, ускостручном службом, па се 
наши монтери из Одељења заиста могу 
сматрати специјалистима за трафоста-
нице. Овде морам да нагласим да има-
мо одличну сарадњу са Управом, јер 
нам се послови често допуњују, као и са 
Јужном Бачком, са којом изузетно лепо 
сарађујемо.

Питали смо Данила шта је то што 
његов посао чини занимљивим, када се 
ремонти раде сваке године, по плану, 
увек по прецизно утврђеном распореду 
и у договореном интервалу:

– Још како је занимљиво када се врше 
већи радови на једној трафостаници, 
почев од организације и координације, 
па до самог извођења радова – каже 
Данило – константно имамо посла око 
унапређења квалитета, сигурности 
и поузданости испоруке електричне 
енергије. Менаџмент Електровојводине 
је препознао важност добре погонске 
спремности ТС 110/35/20/x kV, тако да 

смо у великом инвестиционом циклу-
су успели да извршимо грађевинску ре-
конструкцију четири, са станови шта 
напајања купаца, битне 35/10 kV 
тра фостанице („Лиман“, „Подбара“, 
„Ин    ду стријска“ и „Телеп“). Поред пу-
шта  ња у погон две нове „стодесетке“, на 
Римским шанчевима и у Челареву, у 
току је замена 20 kV малоуљних преки-
дача са вакуумским, која ће до краја го-
дине бити завршена у свим ТС 110/20 kV 
на подручју ЕД Нови Сад. Такође, угра-
ђена су и четири земљоспојна пре кидача 
на ТС 110/20 kV „Бачка Паланка 2“, 
„Нови Сад 9“, „Жабаљ“ и „Темерин“, чи-
ја је улога да елиминишу безнапонске 
паузе у напајању потрошача приликом 
пролазних кварова на мрежи... У плану 
су и генерални ремонти 35 kV прекида-
ча на више 35/10 kV трафостаница. До-
бар је то осећај кад знате да сте дирек-
тно учествовали у побољшавању наших 
услуга купцима...

Такозвани погонски догађаји или 
једноставније испади, чине овај по-
сао изузетно динамичним, мада их са 
пристизањем савременије опреме има 
све мање. Они не бирају ни време, ни 
место, дешавају се и ноћу, и празни-
ком, у свакаквим (обично екстремним) 
временским приликама, мора се хитно 
реаговати, како би купци што пре до-
били струју, а од тога зависи и углед 
Електровојводине. За мене, као младог 
човека, то је посебан изазов. Практич-

но, ми у Одељењу за трафостанице, па 
и у целом Сектору за експлоатацију ни 
немамо радно време – на послу смо кад 
год затреба.

Данило каже да је у таквим радним 
условима, уз високу стручност, од не-
обичне важности добра комуникација 
и тимски рад. Посебно истиче одличну 
сарадњу са целом екипом 110/x kV, али 
и са претпостављенима - Тоболка Ишт-
ваном,  Милорадом Шарићем, Сретом 
Палалићем и Бранком Ратковићем. За 
све њих каже да су му пуно помогли у 
овом послу и да је од сваког појединачно 
много научио. 

Судећи по свему што смо чули, Да-
нило је заиста за кратко време стасао 
до стручњака када је реч о трафоста-
ницама, а то је у свету веома цењена 
област. Уједно је ово и комплимент 
Електровојводини да уме да одабере 
праве кадрове.

Данило је у Електровојводину дошао 
2006, непосредно по завршетку Факул-
тета техничких наука у Новом Саду, 
пријавивши се на конкурс објављен 
у дневним новинама. Од двадесетак 
пријављених кандидата, баш је он био 
тај који је у потпуности одговарао по-
требама Електровојводине. О томе смо 
писали у броју 405 из јануара 2007. го-
дине, када смо Данила представили у 
рубрици „Млади у ЕВ“, препознавши у 
њему некога о коме ће се још чути. Од 
тада, до данас, млади Моићевић је успео 
да своја факултетска знања оплемени 
практичним искуствима које је стицао 
на терену, али и да се сроди са фирмом 
и постане саставни део система. Ипак, 
колико год да му је посао захтеван, 
настоји да породица не трпи због тога 
– сваки слободан тренутак проводи са 
четворогодишњим сином Марком и су-
пругом Сањом. 

– Ову струку сам одабрао по узору на 
свог оца, запосленог у ЕД Ужице, јер ме 
је он несвесно од малена упућивао баш 
у том правцу... – смешка се Данило док 
за крај овог разговора прича о својој 
породици, од које све почиње и у којој 
се све завршава.

Љ.М.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА=

Знање оплемењено искуством
ДАНИЛО МОИћЕВИћ, ДИПЛОМИРАНИ ЕЛЕКТРОИНЖЕЊЕР

посебан изазов овом младом инжењеру су погонски догађаји, јер њихово брзо 
отклањање доприноси угледу електровојводине, а посао чине динамичним 
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Данило Моићевић 



15=

к ао што смо у претходном броју 
писали, Електровојводина 23. 
и 24. септембра, на Иришком 

венцу у објекту НОРЦЕВ, организује 
Ме ђународно регионално тематско са-
ве товање „Неовлашћена потрошња 
елек тричне енергије и заштита елек-
троенергетских објеката од крађе и 
физичких оштећења“. Тим поводом, 
одржано је неколико састанака Из-
вр шног одбора саветовања, у циљу 
што боље организације Саветовања. 
На састанцима је истицано да овакав 
скуп, с обзиром на теме којима се бави, 
заслужује беспрекорну организацију и 
да све треба предузети да оно успе. У том 
смислу, подељени су конкретни задаци и 
задужења. 

– С обзиром на то да је неовлашћена 
потрошња електричне енергије као и  
крађа  електроенергетске опреме учеста-
ла и да сами тешко можемо да изађемо на 
крај са овим проблемом, потребна је под-
ршка и других органа, и шире јавности 

да би се заштитили ЕЕО-и од крађа и фи-
зичких оштећења, па од овог Саветовања 
доста очекујемо, истакао је Томислав 
Папић, директор Електровојводине. 

На основу Акционог плана за спро-
вођење програма мера на смањењу гу-
битака ЕПС-а, Електровојводина је ста-
вила у приоритет спровођење мера из 
Плана, са акцентом на откривање и 
санкционисање неовлашћене потрошње, 
тј. крађе електричне енергије.

Као што је најављивано, циљеви са-
ветовања су упознавање најшире јав но сти 
са смањењем нетехничких губитака елек-
тричне енергије и заштите ЕЕО-и од крађе 
и физичких оштећења, али и упознавање 
са низом организационих, техничких и 
правних активности које се предузимају 
ради смањења овог вида криминала. Како 
је истакао Мирко Мајсторовић, председ-
ник Извршног одбора саветовања и ди-
ректор ЕД „Нови Сад“, циљ је да овим 
Саветовањем скренемо пажњу другим 
институцијама и јавности, како би се и 

оне укључиле у решавање проблема крађе 
електричне енергије. 

На саветовању ће бити презенто-
вано око тридесет стручних радо-
ва на најављене теме, од којих ће три 
најбоља рада бити предложена за на-
граде, а најбоље оцењени рад биће пре-
зентован на овогодишњем CIRED-овом 
саветовању, које се одржава непосредно 
по завршетку овог Саветовања. У оквиру 
програма Саветовања, организован је и 
двочасовни стручни семинар за новина-
ре јавних медија, при чему ће се новинари  
који прате рад Електровојводине, упо-
знати са радом и функционисањем елек-
тродистрибутивне делатности, у циљу 
лакше комуникације и боље сарадње. У 
холу хотела биће уприличена и изложба 
неких алата и реквизита који се користе 
приликом крађе струје.

Поводом Саветовања организатор из-
даје монографију, зборник радова и дру-
ги пратећи материјал.

М.Ш.

од 26. септембра до 1. октобрa 
у Врњачкој Бањи се одржава 
VII CIRED-ово саветовање о 

елек  тродистрибутивним мрежама. На-
ционални комитет CIRED Србије ово 
Саветовање организује уз учешће и 
домаћих, и стручњака из региона, чиме 
та струковна манифестација добија 
међународни значај.

– На укупно 6 преференцијалних те-
ма, поред радова из Србије, пристиг-
ло је и више радова из иностранства 
– из Норвешке, Румуније, Француске, 
Не мачке, Македоније, Босне и Херцего-
вине.... Стручне комисије су пажљиво 

оцениле све приспеле радове, а судећи 
по њиховом квалитету, очекује се да ће 
овогодишње Саветовање бити веома 
значајно за даљи развој електродистри-
бутивног система, како код нас, тако и у 
окружењу. 

Овај скуп стручњака има за циљ 
размену знања и искустава о за јед-
ни чким проблемима, као што су раз-
вој технологије, реорганизације и мо-
дер низације ди стри буције електричне 
енергије у региону и слично. 

Поред радова, бољој стру чној ин-
формисаности додатно доприносе и 
пратеће изложбе опреме и услуга ком-

панија из региона. Месец дана пре по-
четка било је пријављено 44 излагача 
са својим штандовима. Ту се може ви-
дети најсавременија опрема водећих 
компанија – рекао нам је председ-
ник Националног комитета CIRED-а 
Србије др Драгослав Јовановић, иначе 
помоћник директора ЕВ за технички 
систем.

На овогодишњем Саветовању очекује 
се значајно учешће стручњака из Елек-
тровојводине са чак 16 радова, што по-
казује да имамо шта да покажемо на 
оваквим манифестацијама.

Љ.М.

САСТАНАК ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕТОВАЊА: СКУП КОЈИ ЗАСЛУЖУЈЕ ДОБРУ ОРГАНИЗАЦИЈУ

CIRED СРБИЈЕ  ОРГАНИЗУЈЕ СЕДМО САВЕТОВАЊЕ О ЕД МРЕЖАМА

Стати на пут крађи струје 

Размена знања 

пракса нас је натерала да организујемо ово саветовање, пошто се сами не можемо 
изборити са овим проблемом, истакао томислав папић, директор електровојводине и 
председник организационог одбора

CIRED-ово саветовање веома значајно за даљи развој електродистрибутивног система, како 
код нас, тако и у окружењу
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чињеница је да Устав и Закон о 
раду садрже одређене од ред-
бе, рецимо, о поштовању до-

стојанства личности запосленог на ра-
ду; о 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. 

Неколико месеци пошто је Народ-
на скупштина РС (28. маја 2010, „Сл. 
гласник РС 36/2010) донела, Закон о 
спречавању злостављања на раду (мо-
бингу) и он  ступио на снагу,  ресорни 
министар, Расим Љајић је  3. септем-
бра („Сл. гласник РС“, 62/010), сходно 
Закону, донео Правилник о правилима 
понашања послодаваца и запослених 

у вези са превенцијом и заштитом од 
злостављања на раду. Послодавац  је, 
сагласно пропису, учинио непосред-
но доступним оба ова  прописа - свим 
запосленима у „Електровојводини“, 
уз потпис, ради њиховог упознавања. 
Препоручљиво је да свако оба доку-
мента пажљиво проучи у целости.

Тек подсећања ради, указујемо на 
неке од детаља из поменутог Правил-
ника.

Суштина овог прописа и самог Зако-
на је заправо у наизглед једноставној, а 
ипак садржајној чињеници: потребно 
је придржавати се пословне културе, 
„кућног васпитања“, радити свој посао 
прецизно, професионално и правовре-
мено  - и ето најбоље превентиве за из-
бегавање појаве мобинга.

У Правилнику се, рецимо, преци-
зира да је (у оквиру превентиве од 
могућег мобинга) обавеза послодавца: 
„да је дужан да, ради стварања услова 
неопходних за здраву и безбедну рад-
ну околину, организује рад на начин 
којим се спречава појава злостављања 
и запосленима обезбеђују услови 
рада у којима неће бити изложени 
злостављању од стране послодавца, 
односно одговорног лица или запо-
слених код послодавца“. У том смис-
лу, послодавац може организовати и 
одговарајућу обуку за лице/лица које 
ће посредовати у циљу разрешења 
оваквих евентуалних спорних односа. 
Наравно, предвиђене су и одговарајуће 
обавезе и одговорност запослених и 

општа правила понашања послодавца  
и запослених на раду.

Прецизирано је да је потребно обе-
збедити радну околину у којој ће се 
послови обављати у атмосфери по-
штовања, сарадње, отворености, без-
бедности, једнакости и тимског рада 
у извршавању радних задатака. Обо-
страно је, према свима, неопходно 
љубазно понашање, са достојанством 
и уз дужно поштовање, а требало би 
омогућити да свему овоме и Синдикат 
да свој допринос. Запосленима се мора 
омогућити да, без штетних последица 
по себе, изнесу своје мишљење у вези 
са обављањем посла....

Злостављањем би се, рецимо, мо-
гло сматрати активно или пасивно 
понашање било које од поменутих 
страна – које има за циљ повреду до-
стојанства, угледа, личности или про-
фесионалног интегритета, здравља, 
положаја запосленог; које изазива 
страх или ствара непријатељско или 
увредљиво окружење, погоршава усло-
ве  рада или доводи до тога да се за-
послени изолује или наведе да на соп-
ствену иницијативу раскине радни 
однос. Наравно, није допустиво ни 
било какво сексуално злостављање, 
исмејавање, оговарање, ширење неис-
тина о запосленом, обраћање уз вику, 
претњу и вређање... Предвиђена су и 
правила понашања у вези са зашти-
том од мобинга и, на крају, чак и тужба 
суду, у складу са Законом... 

М. Ч.

У ЕПС-У ПОЧЕЛО ВРАЋАЊЕ ОДМАРАЛИШТА z
Објекти друштвеног стандарда, чији су власници била ПД /ЈП ЕПС-а, поново се постепено њима и враћају – недавно је саопштено из 

Сектора за односе с јавношћу. За ове објекте је, наиме, закључком Владе РС (29. 9. 2005) привредним друштвима било одузето право 
коришћења и објекти су предавани Дирекцији за имовину и Агенцији за приватизацију, на даљи поступак. Према извештајима са терена 
(„kWh“), тренутна ситуација је веома замршена – сваки објекат је прича за себе. Заједничко за све ове отуђене објекте је, међутим, 
велико ангажовање синдикалних организација – у настојању да докажу оно што сви знају: да су ови објекти подизани из средстава 
запослених у ЈП–ПД, из фондова заједничке потрошње и регреса за годишње одморе. Стога сада (практично, изнуђено) трају и судски 
спорови, а има и пресуда у Србији и Црној Гори којима је, до завршетка ових судских спорова, стављена забрана на њихово отуђење.

М. Ч.  
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ЈОШ О МОБИНГУ

Култура – најбоља превенција
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Веома је важно  - како би се избегао мобинг - да се послови обављају у атмосфери 
поштовања, сарадње, отворености, безбедности, једнакости и тимског рада 
запослених у извршавању радних задатака
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ОДРЖАН ПЕТИ КАРП КУП ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

Неизвесно до последњег минута

у петак, суботу и недељу, 3, 4, и 5. 
сеп тембра, одржан је пети Карп 
куп Електровојводине у пецању 

шарана и амура. Такмичење је, у ор-
га низацији Погона „Кикинда“, који је 
дру ги пут био организатор такмичења, 
одржано на језеру у Бачком Јарку. 

Риболовци су се окупили око 17 часова, 
након чега је уследило извлачење такми-
чарских места, а затим распоређивање и 
распакивање екипа, па је такмичење по-
чело у 18 часова. Екипе су прве сате про-
веле у „прихрањивању“ рибе, а „пали“ 
су и први улови. Уследила је прва ноћ 
која није донела значајније улове, јер је 
било прилично хладно. Расположење се 
поправило са првим јутарњим зраци-
ма сунца, а око подне је и риба крену-
ла активније да „ради“, па су се такми-
чари трудили да максимално искористе 
овај период. Две екипе, Управа и Јужна 
Бачка, у том периоду су се издвојиле по 
улову и ту предност задржале до краја 
такмичења.  

Но, и поред бројних узбуђења око 
улова, такмичари су морали да мис-
ле и о ручку, па је дуж језера исказана 
и кулинарска вештина на разне начи-
не - од отварања конзерви, до кувања 
специјалитета у котлићу. Све се то зали-
вало са доста пива и вина, што је допри-
носило ведром расположењу и код екипа 
које нису имале много среће у пецању. 

Највећи улов такмичења, шаран тежак 
17 килограма упецан је у недељу рано 
ујутро, а уловила га је екипа ЕД „Нови 
Сад“, која је и освојила трофеј за највећи 
улов. Екипе Управе и Јужне Бачке су се 
смењивале у вођству током друге ноћи и 
у недељу ујутро. Коначан расплет десио 
се у последњих пола сата такмичења када 
се одиграла до сада невиђена „драма“ на 
Карп куповима Електровојводине. Наи-
ме у 9:30 у вођству је била екипа Управе 
са предношћу од око 4 kg уловљене рибе. 
Екипа Јужне Бачке тада хвата шарна теш-
ког око 8 kg и прелази у вођство  са око 4 
килограма предности. Екипа Управе, која 

претходна два часа није упецала ни једну 
рибу и у ком периоду јој се потрошила 
сва предност, не губи наду. Њихов опти-
мизам се испоставио исправним, јер у 
следећих десетак минута они успевају да 
упецају прво шарана од око 7 kg, којим 
прелазе поново у вођство, а затим и аму-
ра тешког 12 kg, којим потврђују победу 
на овом такмичењу. Такмичење се, на-
кон 40 сати, завршило тачно у 10.   

Следио је ручак у ловачком дому где су 
проглашени победници и додељени пе-
хари. Судио је лиценцирани судија Саша 
Пајовић.

Укупно је учествовало четрнаест еки-
па, а само победничка екипа уловила је 

34 шарана и амура (на прошлом Карп 
купу уловљено је укупно 33 шарана). 

Свака екипа је имала улов, а сви заједно 
су упецали 1204,98 килограма рибе. 
Прво место освојила је екипа Управе са 
упецаних 248,34 kg, друго место Јужна 
Бачка са 233,06 kg, а треће место екипа 
ЕД „Нови Сад“ са 171,04 kg. Такмичење 
је пропратила екипа шаранског часопи-
са „Ревири Србије“ који су информације 
о такмичењу објавили и на свом сајту.

Шести Карп куп планиран је за про-
леће, а највероватније ће се одржати на 
спортском језеру у Бечеју. Риболовци, 
БИСТРО!  

Д. Б.

укупно је учествовало четрнаест екипа, а само победничка екипа уловила је 34 
шарана и амура (на прошлом карп купу уловљено је укупно 33 шарана). - свака 
екипа је имала улов, а сви заједно су упецали 1204,98 килограма рибе. - прво место 
освојила је екипа управе са упецаних 248,34 kg, друго место јужна бачка са 233,06 
kg, а треће место екипа ед „нови сад“ са 171,04 kg

Победничка екипа у акцији

Три првопласиране екипе 
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ИЗМЕЂУ РАСПОЛОЖИВИх РЕСУРСА И НЕРАЦИОНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Римовање историје
одувек сам сматрао да линија 

по трошње електричне енер-
ги  је много више говори од 

уо би чајених енергетских ефеката: про-
из  водње, потрошње, напона, снаге, 
врш  них оптерећења. Говори, рецимо, о 
линији привредних активности, расту 
стандарда, олакшаном начину живота, 
једном речју о цивилизацији. 

Овде ћемо посматрати линију која 
представља у времену отисак привред-
них активности у Војводини. За репе-
ре посматрања узећемо 1990. годину и 
потрошњу електричне енергије по огран-
цима, па је поредити са потрошњом у 
2008. години. Прво што би се очеки-
вало јесте да се тренд потрошње елек-
тричне енергије стрмоглави, из осамде-
сетих, када су велики гиганти радили 
пуним капацитетом, у ове транзиционе 
(2008), када је већина од њих погаше-
на. Међутим, прво велико изненађење: 
“кантар“ показује супротно. Потрошња 
енергије у свим огранцима била је 
већа у 2008. у односу на 1990, а на ни-
воу Војводине чак за 23,2 одсто. Очи-
гледно, овде мерење није довољно за 
образложење. 

Морамо ући дубље у структуру про-
мена. Дошло је до великих ломова у 
структури потрошње који су избацили и 
овај резултат. Некада (1990) високи на-
пон, читај велика привреда, учествовала 
је са 47,2 одсто у структури потрошње, 
дакле скоро пола, а сада је та велика при-
вреда сведена на испод једне трећине 
и учествује са 31 одсто. Високи напон 
је поклекнуо и он троши мање струје у 
2008, чак за 18,9 одсто у односу на 1990. 

У овом „мањку“ огледало се пропадање 
великих гиганата напајаних из наших 
огранака. До ових података дошао сам 
захваљујући аналитичкој подлози Еко-
номског сектора и Драгиши Лековићу 
посебно.

Ипак, нисам могао доћи до података 
о степену пропадања велике привреде 
на подручју појединих огранака, а тек 
би он показао како је која средина про-
лазила у годинама транзиције. Идемо 
даље са питањем: шта је замаглило слику 
пропадања привредних активности која 
се није јасно могла видети на дијаграму 
укупне потрошње електричне енергије? 
Промене у потрошњи. Домаћинства су 
1990. године учествовала у потрошњи са 
41,1 одсто, а 2008. учествују већ са 50,8 
одсто. Логично би било да учествују са 
око једном трећином, а да са две трећине 
учествује остала, пре свега привредна 
потрошња. Међутим, ова структура у 
потрошњи показује да је код нас дошло до 
дубоких промена, па и поремећаја у си-
стему вредности у годинама транзиције. 
Грејање на струју, привремено расељена 
и прогнана лица, те комерцијални губи-
ци учинили своје и фактура постаје пре-
велика. Ресурси се широко крчме, али 
не у функцији нових вредности и нових 
прилога за друштвени производ, већ за 
чување начетог и озбиљно заљуљаног 
животног стандарда грађана Србије. На 
овој, појединачно највећој позицији у 
структури потрошње, на категорији до-
маћинства, забележен је раст од чак 50 
одсто у 2008. у односу на 1990. годину. 
И то је замаглило целу слику. Нереално 
прекрило реално. 

Покушао сам се спуштати и даље, па 
тражити и друга образложења, рецимо 
на примеру Кикинде, која није имала 
тако оштре осцилације и кретања у по-
гледу привремено избеглих лица, нити 
велике комерцијалне губитке. У Кикин-
ди је узета за реперну једна од најбољих 
година из осамдесетих у којој је била мак-
симална продаја електричне енергије, и 
то 1987. У тој години, продато је 352 ми-
лиона kWh електричне енергије, а 2008. 
продато је 347 милиона. Скоро исто као 
у годинама максимума. Овде се само до-
некле образложења мењају. За разлику 
од других средина, у Кикинди је већина 
друштвених предузећа успешно при-
ватизована. Фирме наставиле да раде, 
али по новим правилима, уз отпуштање 
вишка запослених и скромније зараде. 
Дефицит се само преселио у социјалну 
сферу и на шалтере буџета. 

Овим сам хтео да кажем да линија 
потрошње електричне енергије код нас не 
одражава само динамику привредних ак-
тивности, већ пре свега укупне процесе у 
друштву. Ако је систем вредности недовр-
шен, појаве неупарене, онда у те пукоти-
не залазе и линије потрошње електричне 
енергије, уносећи повратно нову нерав-
нотежу у односе између расположивих 
ресурса и нерационалне потрошње. Једна 
од великих пукотина је и однос државе 
према најплеменитијем енергенту, према 
електричној енергији или још приземније, 
према њеној цени. Због оних 50 одсто, 
струја постаје све више социјална, а не 
економска категорија. Ако стандард на-
стави и даље да пада, онда ћемо, по прин-
ципу спојних судова, још брже крчмити 
расположиве ресурсе. Поново садашњост 
живи на терет будућности. Историја се не 
понавља, али се понекад римује, рече му-
дри Марк Твен. 

Економисти су израчунали да је дру-
штвени производ Србије 2008. тек 
достигао 60 одсто онога из 1990. За-
мислимо онај „велики“ друштвени про-
извод Војводине из 1990. у коме је ста-
ла потрошња струје од 5,4 милијарде 
киловат-сати и мањи друштвени произ-
вод из 2008. у коме је потрошња струје 
била 7,4 милијарде киловат-сати. Мање 
је некада стајало у већем, а данас веће у 
мањем. Још једна нарушена пропорција 
више. 

Синиша Корица

О
СВ

р
Т

Р. бр. Огранци Кретање конзума Огранака Друштва (MWh) % раста 2008./1990. % раста 
2008./2002.

    1990. 2002. 2008.  

1 2   3 4 5 6 (5/3) 7 (5/4)

1. ЕД Нови Сад  1,360,302 1,676,684 2,034,444 49.6 21.3

2. ЕД Суботица  1,011,014 1,133,404 1,200,069 18.7 5.9

3. ЕД Зрењанин  934,180 1,004,758 1,084,682 16.1 8.0

4. ЕД Панчево  759,022 1,000,629 1,075,168 41.7 7.4

5. ЕД Сомбор  739,149 942,577 969,654 31.2 2.9

6. ЕД Рума  424,233 597,564 721,783 70.1 20.8

7. ЕД Сремска Митровица 242,292 289,218 337,524 39.3 16.7

8. Укупно Огранци  5,470,192 6,644,834 7,423,324 35.7 11.7

Напомена: Подаци без директних потрошача, а када се и они укључе, раст потрошње 2008/1990. био је 23,2 %.
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ИЗ ЈАПАНА: ДРАГАНА МАТИћ, ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Очитавање струјомера на 
јапански начин

д ипломирану инжењерку за-
шти те животне средине Дра-
га ну Матић, запослену у  Сек-

тору за квалитет и заштиту, Влада 
Ре публике Србије је, заједно са још 
два кандидата, упутила у Јапан, на 
тре нинг-курс о чистијој производњи, 
који је организовала јапанска влада 
за едукацију инжењера из земаља у 
развоју. Своје утиске она је недавно 
поделила са читаоцима овог листа, а 
ми смо је замолили да нам овог пута 
напише нешто више о очитавању бро-
јила у Јапану:

„Иако надалеко познати по висо-
ком технолошком развоју, Јапанци су 
у појединим пољима верни традицио-
налним техникама које су се показале 
као врло успешне. Наравно, савреме-
но доба и брз животни стил захтевају 
побољшања, олакшице и промене, што 
се одразило и на пословање компаније 
Kyushu electric power, која је модерни-
зовала делатност очитавања струјних 
бројила.

Компанија је већ дуги низ година 
верна систему дигиталног очитавања 
бројила и штампања рачуна на лицу 
места. Наиме, овакав начин пословања 
– очитавање и издавање рачуна на 
лицу места, показао се као више него 
ефикасан, посебно у деловима града 
који су претежно стамбеног карактера. 
Апарат у случају нетачног уноса (пре-
велика или премала потрошња у одно-
су на предходне месеце) сигнализира 
оператеру да провери унету потрошњу. 
Након извршене провере, издаје се ко-
манда за штампање рачуна. Потрошена 
електрична енергија се наплаћује тако 
што се са банковних рачуна потроша-
чима скида износ који су утрошли про-
теклог месеца.

Крајем прошле године, становни-
цима префектуре Фукуока уведена су 
бројила са даљинским очитавањем. 
Инсталација поменутих бројила се у 

првој фази уградње нашла у стамбе-
ним блоковима, где су увезана преко 
PLC-а са службама продаје које врше 
даљинско очитавање и прикупљање 
тражених величина. За комуникацију 
се користи постојећа телекомуникаци-
она структура, која је судећи по прило-
женом, веома добро развијена (на сва-
ком воду постоје намотани коаксијални 
или фибероптички каблови). Нису рет-
ке ни изведбе које су комбинација – 
воде се фибероптичким каблом, затим 
се постављају конвертори, а у настав-
ку су коаксијални каблови. Користи 
се и даљински пренос, најчешће код 
линијских секционера.

У блиској будућности у плану су и 
замене бројила на кућама, где ће се 
постављати радио-станице на од го ва-
рајуће стубове које ће даљински кому-
ницирати са бројилима“ написала је за 
лист ЕВ Матићева.

Написала Драгана Матић 
Приредила Љ.М.

са курса на тему чистије производње, који је организовала јапанска влада у циљу 
подизања свести и едукације инжењера из земаља у развоју, драгана матић издваја 
утиске о начину на који јапанци очитавају потрошњу електричне енергије

И
СК

УСТВ
а

Мобилни штампач рачуна

Читач стања

Опрема за очитавање бројила
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не једном су домаћи и страни 
екс перти упозорили и упо зо-
равају невернике и халаве (ин-

ду стријско-саобраћајне) профитере да 
се, најзад, мора веома одговорно схва-
тити (и много тога предузети) -  да су 
емисије загађујућих гасова из њихових 
постројења/возила на нафтне деривате - 
итекако одговорне за тзв. ефекат ста кле-
не баште око Земље (због нагомилава ња 
штетних гасова, посебно угљен-диокси-
да у атмосфери). Пратеће појаве су, зато 
- све израженије, чешће и погубније! 

Подсетимо да су све учесталији  екс-
тремнији случајеви нежељених времен-
ских неприлика или -  све чешћи рекор-
ди раста глобалних температура, уз 
пратеће олује (Њу Орлеанс) и  поплаве, 
са већим или екстремним последицама, 
штетама и људским жртвама. Кривицу 
за то, у највећој мери, тврде научници, 
сноси – човек и његове непромишљене 
активности (индустрија, саобраћај, ко-
ри шћење загађујућих енергената или 
хемикалија...)!

Или,  док се, с једне стране, бележи 
отапање огромних ледених санти (ре-
цимо, на Гренланду, а пре коју годину, 
значајан део површина на Арктику био 
је – први пут без леда...), дотле је Русија  
ове године морала да забрани извоз жита 
- због штета које је нанело неколико сто-
тина пожара који су, без могућности 
контроле, угрозиле и Москву и неколи-
ко нуклеарки. Све се то дешава пре свега 
због глобалног загревања, суше и врели-
не, у овом, обично хладнијем делу света. 

И у нашој земљи, род пољопривредних 
култура, у значајном броју случајева, 
смањиле су учестале кише и непого-
де, па и бујичне поплаве. Неке друге 
веће земље имале су, пак, невероватне 
несреће, штете и жртве због екстрем-
них поплава (Кина, Пакистан), а нешто 
мањи, али штетни, неконтролисани во-
дени налети обрушили су се и другде - у 
Европи (Чешка, Немачка, Пољска).

Пожари су, са пратећим последицама 
и трагедијама, пре три године, бесне-
ли и у другом делу света (Грчка), а про-
шле године у сасвим трећем делу света  

(Аустралија). Још памтимо да је рекодно 
висок топлотни удар, пре седам година, 
изазван превасходно из истих разло-
га, изазвао смрт више десетина хиљада 
људи у Европи, итд, итд.

Да ли је то довољна опомена чове-
чанству да, из темеља, промени своје 
понашање, однос према природи, вазду-
ху, земљи, водотоковима? Својевремено 
је, у циљу мењања стања набоље, до-
нет Кјото протокол, али многи вели-
ки загађивачи нису почели одмах (уоп-
ште или недовољно) да га доследно 
примењују. Испада, опет, да је мањим 
земљама више стало да дају свој допри-
нос да се ситуација, чак и крајње посте-
пено – поправља.

Макар изгледало као некакво раз-
метање, истичемо неколико примера  из 
наше земље: прихваћен је Кјото прото-
кол и спровођење обавеза које из њега 
следе; донети су одговарајући прописи о 
заштити екоса, посебно ваздуха; ЈП ЕПС 
је издао своју „Зелену књигу“ – по којој 
ће, у том смислу, поступати и инвестира-
ти, а недавно је Влада Републике Србије 
донела Уредбу о критеријумима и начину 
одобравања програма и пројеката који 
се реализују у оквиру тзв. механизма чи-
стог (одрживог) развоја (детаљније: на 
сајту Владе)...

Физичка и правна лица и удружења, 
по овом пропису, који су заинтересова-
ни или надлежни за његово спровођење 
/као власници пројектне локације, као 
инвеститори или они на које би пројекат 
Механизма чистог развоја  (CDM) мо-
гао да утиче или већ утиче, или они 
који желе да им се такав пројекат одо-

бри/, сада имају коме да се обрате. 
Уредбом је предвиђено да је та адре-
са: Министарство надлежно за посло-
ве животне средине у Србији. Пошто 
је такође предвиђено да Влада оснује и 
Национално тело (DNA – Designated 
National Authority) за спровођење таквог 
пројекта, ако Министарство утврди да 
је захтев потпун – поставља пројекат на 
званичну Интернет страницу DNA, ради 
јавне расправе. На основу прикупљених 
мишљења, поменуто Национално тело 
(DNA), доноси одлуку о одобрењу (а 
Министарство – писмо одобрења) или 
о неприхватању пројекта. Пројекти су 
на добровољној основи и требало би да 
буду усклађени са критеријумима одр-
живог развоја земље. За узврат, ентитет 
који овако – пожељно – улаже новац у 
бољу будућност, добиће потврду (сер-
тификат) о смањењу емисије гасова са 
ефектом стаклене баште.

Приликом ових анализа и од лу чи-
ва ња, узимаће се у обзир разни, еко-
номски и други критеријуми:  рецимо, 
укљученост локалних партнера у 
про   јекту/инвестицији; допринос по ве-
ћа њу страних инвестиција; најбоља до-
ступна технологија; допринос развоју 
неразвијених области, инфраструктур-
ном развоју и повећању броја радних ме-
ста; утицај пројекта на цену електричне 
енергије; допринос смањењу/управљању 
отпадом, смањењу зависности од увоза 
енергената; енергетска интензивност; 
допринос повећању прихода у том ре-
гиону; допринос побољшању јавног 
здравља; смањење загађења екоса, итд.

М. Ч.
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УРЕДБА О ПРОГРАМИМА МЕхАНИЗАМА ЧИСТОГ РАЗВОЈА

Спровести договорено 
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овај Владин документ, на основу закона о заштити ваздуха (у оквиру кјото 
протокола), требало би да допринесе одрживом развоју и добијању сертификата о 
смањењу емисије гасова са ефектом стаклене баште 

Поплаве су све чешће
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НАЗИРЕ СЕ КРАЈ ИГНОРИСАЊУ И ПОРАЗНИМ РЕЗУЛТАТИМА У ОВДАШЊЕМ КОРИШћЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ ВЕТРА

према доступним подацима, у европи (Шпанија, данска, италија, Велика британија, 
Холандија, португалија, Француска, аустрија, грчка...) ничу бројни ветрогенератори 
(укупне снаге бар око 50 GW), а на западном балкану – за сада их нема!

Ко пожури, зарадиће!

овдашња одомаћена пракса: „хајде 
да направимо лепе планове, а 
када ће се они остварити – не зна 

се!“, потврђивала се деценијама, према 
доступним подацима, до сада -  у пораз-
ним практичним резултатима (инсталиса-
ним капацитетима), а заправо, у игнориса-
њу чисте, обновљиве и драгоцене енер ги је, 
рецимо, ветра. Докле?

Још пре шест година, законима, ре-
пу бличко-покрајинским стратегијама и 
програмима, у Србији, односно у АП 
Војводини, срочена је већина кључних 
нормативних аката, којима се омогућава 
коришћење нових, обновљивих, мање или 
потпуно незагађујућих извора електрич-
не и/или топлотне енергије. Тако је, ре-
цимо, у Покрајинској стратегији АПВ (до 
2012. године) наведено да је Програмом 
остваривања Стратегије развоја енергети-
ке РС, предвиђено да у току протекле 2009. 
године буду изграђене прве ветроелектра-
не (2 MW), а затим годишње још нових (по 
8 MW/годишње), да би до 2012. њихов ка-
пацитет достигао -26 MW.

Уверили смо се и да се експерти кон-
стантно залажу за изградњу таквих по-
стројења: и због одрживог (еколошког) 
развоја, али и због тога што конвенцио-
нални енергенти нису обновљиви, неис-
црпни (а иначе, су и значајни загађивачи 
животне средине - са краткорочним и ду-
горочним последицама). 

У Војводини је развијена и индустрија 
производње делова за ова постројења, а ве-
тар, на одређеним локалитетима (Бела Црква, 
Пландиште, Ириг, Инђија-Кошевац, Фрушка 
гора, Вршачки брег, јужни Банат...) , итека-
ко дува (на 30 m висине, брзином 3,5-6 m/s). 
Домаћи и страни инвеститори су, такође, 
веома заинтересовани: рецимо, у Европи 
(Шпанија, Данска, Италија, Велика Британи ја, 
Холандија, Португалија, Француска, Аустри  ја, 
Гр ч ка...), за разлику од „успорених“ зема  ља 
западног Балкана, већ су инстали са ли овак ве 
капацитете (ветрогенерато ри) укупне сна ге 
од бар око 50 гигавата! 

Ипак, ни у АПВ, а колико знамо ни 
другде у Србији и западном Балкану, нема 

ни једног озбиљнијег инсталисаног капа-
цитета за производњу струје из енергије 
ветра! Значајни капацитети убрзано 
ничу и у Мађарској, Хрватској, Румунији, 
Бугарској, али – и поред значајних припре-
ма – не и у Србији (потписници Уговора о 
оснивању енергетске заједнице ЈИЕ), БиХ, 
Црној Гори, Македонији и Албанији.

Не би требало сметнути с ума ни да 
у Војводини постоји дуга традиција ко-
ришћења енергије ветра (млинови-ве-
тре њаче); добра је инфраструктура; упо-
требљиви су индустријски капацитети; 
постоје образовани стручњаци и позитив-
но је расположење у јавности.

Иако се, по оценама из званичних до-
кумената, припремне акције у Покрајини  
још увек спроводе некоординирано и без 
довољно плана и контроле, остаје нада да 
ће увођењу реда у ову и сличне области 
унети оснивање наменских, одговарајућих 
савета за коришћење одређених об-
нов љивих врста енергије. Уосталом, на 
уре ђено понашање у значајнијем ко-
ришћењу обновљивих извора енергије и 
реализацију договора из Кјота, надлежне 
и инвеститоре требало би коначно да под-
стакну на бржу акцију  и бројне европске 
директиве. 

Такође, и прошлогодишња Уредба Вла-
де РС о мерама подстицаја за производњу 
електричне енергије коришћењем об нов-
љивих извора енергије и комбинованом 
производњом струје и топлоте (са обаве-
зом система ЕПС-а да откупљује „зелену 
енергију“ (по прецизно наведеним Feed-in 
тарифама /у овом случају, откупна цена би 
била 9,5 евроцентима по киловатчасу/). То 
би, зависно од врсте електране и инстали-
сане снаге, требало да најбржим инвести-
торима донесе пристојан приход, односно 
брз повратак улога. Наиме, право на мере 
утврђене овом уредбом за струју произ-
ведену у електранама које користе ветар, 
ограничено је на укупно инсталисану сна-
гу у тим електранама – до 450 мегавата.

Поред ових тзв. повлашћених про из-
вођача, право на мере подстицаја утврђене 
овом уредбом могу стећи и повлашћени 

произвођачи за електричну енергију, про-
изведену у оваквим електранама, укуп-
но инсталисане снаге – која је једнака 
количини од десет одсто капацитета за 
производњу струје, а које изгради јавно 
предузеће  за производњу, дистрибуцију 
и трговину електричне енергије, у периоду 
важења ове уредбе (до 31. децембра 2012. 
године). Ипак ће се, изгледа, кренути...

М. Ч.
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Месец старих да траје годину
СЕћАЊА: НИКОЛА САМОЈЛИК, ЕЛЕКТРОМОНТЕР У ПЕНЗИЈИ

октобар је "месец старих", а ја бих волео да тај месец траје целу годину, јер су стари 
и немоћни такође људи од емоција, као и млади, каже самојлик
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тек што је искорачао своју седму  
деценију, ослоњен на штаке, Ни-
кола Самојлик, електромонтер 

у пензији, нашао се пред великим жи-
вотним раскршћем. Изашао је из дома 
за старе, јер су настале финансијске 
околности због којих је морао да напусти 
ово уточиште од самоће, од болести - 
од могућности да организује сопствени 
живот. 

Изашао је из ове установе с осећањем 
захвалности за професионалност људи 
који се брину о "станарима" дома, али и 
са осећањем јада над појединачним суд-
бинама људи са којима је делио време у 
коме је живео на један сасвим другачији 
начин : да не брине о томе какав ће имати 
дан, да други брину о томе кад је гладан, 
кад је време за шетњу, када ће се весели-
ти, када дружити...  Осећао се као вели-
ки зидни сат који мери време од устајања 
до поднева и од поднева до вечери. А сат 
не мери време себе ради, већ ради других, 
који се журе, који планирају, који путују, 
који отказују... Све је то некада био и 
његов живот.

Без нарочитог оптимизма, али са 
јасним осећањем да мора пронаћи мотив 
да траје, у условима, када је заборављен од 
оних које он никада не може заборавити, 
изневерен од оних, којима то сам живот 
не дозвољава, с неверицом слуша позив 
својих пријатеља из Електровојводине. 
Онако, тек да га чују. Баш у тренутку када 
је уверен да је у свести готово свих, па и 
својих колега, упловио у давну прошлост 
и да га се неко можда неким споредним 
поводом присети тек на трен.

А Никола није само прошао кроз 
Електровојводину. У њој је под будним, 
стручним оком мајстора Јанике Хрнча-
ра, далеке 1959. године, завршио електро-
механичарски занат радећи у ремонтној 
радионици. У тренутку његовог рођења, 
звезде су га надахнуле сталном потре-
бом за новим сазнањима, па је упоредо 
у вечерњим часовима учио гимназију, с 
намером да упише факултет који је у то 
време, директор Александар Чанак, "от-
ворио "у Електровојводини, како би се на 
што лакши начин образовали потребни 
кадрови. Из неких разлога није одабран 

за даље школовање, али је био млад и 
сматрао је да ће пред њим бити још много 
других могућности.

Када се вратио из војске могао је радити 
у канцеларији, али је он већ искусио жи-
вот на терену и заједно са Стевом Колар-
ски, Сабо Јаником, Душаном Поповићем, 
касније Стеваном Сибинкићем и мно-
гим другима из "Екипе 35/10 kV" одржа-
вао трафостанице. Сећање на то време, у 
тренутку му поврати веру у властиту моћ 
и осети некакву снагу да истраје у свом 
науму да поново консолидује свој живот. 
Уверавају га у то сећања на многе опас-
не ситуације из времена када је радио, 
када су настајале хаварије природним 
током ствари, које су могле бити смрто-
носне и за њих, и за околину. Сећа се када 
је експлодирао прекидач на трафостани-
ци у Рафинерији, када су од детонације 
избијена врата и прозори, када се раз-
ливено уље запалило... Када су претрпе-
ли хаварију Римски шанчеви, када је... 
Задовољан је што својим радом никада 
није угрозио туђе животе, а није се ни-
када суочио са ситуацијом да изгуби и 
свој живот. Убеђен је да ће и  сада успети. 
Вратиће се у свој стан, у Сремске Карлов-
це, повратити разнети намештај, вредне 
књиге које је целог живота куповао, чи-

тао и чувао као најдраже пријатеље. Ту 
судбину су многи доживели када оду у 
дом за старе. Наши најближи то доживе 
као да смо отишли на место да сачека-
мо судбински дан који ће нас, брже него 
иначе, извести из живота, као да смо га 
пре Дома већ потрошили. То учине са 
зачуђујућом лакоћом, јер тим нашим до-
брима изгуби се сваки траг, не мислећи да 
је у њима цео наш живот, наше успомене 
и наш кутак у коме смо себе припремили 
да остаримо.

–  Кажу да је октобар "Месец старих". 
Ја бих волео да тај месец траје целу годи-
ну. Ако ништа друго, ради савести оних, 
који старе и немоћне доживљавају као 
друштвени и породични терет, а не као 
људе од емоција, који имају исту потребу 
душе као и млади - да неком припадају. 
То осећање се негује у нашем удружењу 
пензионера, у нашем предузећу. Коли ко 
знам, управо у септембру је Дан Гранске 
организације пензионисаних радника 
Електровојводине. Честитам  на овом 
дану и пензионерима и свом предузећу, 
Електровојводини, јер нам и данас по-
маже да очувамо достојанство и кад 
смо срећни, и кад поклекнемо – каже 
Никола.

K.M.
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Васа Трумбић, Сабо Јаника и Стеван Коларски(с лева на десно), колеге којих се 
Самојлик са задовољством сећа
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Двоструко првенство
"неста пара, неста пријатеља" - ово је био поднаслов прве српске оригиналне 
комедије "пријатељи", са којом је отпочела прва сезона српског народног позоришта у 
новом саду 

СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У НОВОМ САДУ ОТВОРЕНО ПРВОМ СРПСКОМ ОРИГИНАЛНОМ КОМЕДИЈОМ  

Ц ентрална прослава Дана предузе-
ћа одржана је у Српском народ-
ном позоришту у Новом Саду, о 

чему смо писали у прошлом броју. Тиме 
је Електровојводина скренула пажњу на 
културолошки значај нашег најстаријег 
професионалног театра, основаног 1861. 
године. Ово позориште, од почетка на-
зивно „мезимчетом српским“, основано 
је са циљем просвећивања, не само забаве 
ради, а такву улогу има и до данас.

Мало је оних који знају да је прва пред-
става одиграна на српском језику у овом 
позоришту била уједно и прва ориги-
нална српска комедија - „Пријатељи 
или Неста пара, неста пријатеља“. Тако 
је ово „делце“ имало двоструко првен-
ство у нашој културној историји. Ау-
тор прве комедије био је новосадски 
гимназијски професор и адвокат Лазар 
Лазаревић (1803-1846), чије се име скоро 
изгубило у времену. Његов савременик 
и далеко плоднији аутор Јован Стерија 
Поповић данас је једно од најзначајнијих 
имена наше књижевности, док Лаза-
ра Лазаревића, чак и они који су чули за 
њега, често мешају са приповедачем Ла-
зом К. Лазаревићем, премда је овај и пи-
сао иницијал (К) баш да би се разликовао 
од првог.

Време у коме настаје комедија „При-
јатељи“ (1827) време је позоришта, читава 
Европа хрли у позоришне сале, али Срби 

ни позоришта, ни сала још немају. Ипак, 
радо гледају представе које по кафана-
ма играју аматерске путујуће глумачке 
дружине. До Лазаревића, комедије које 
се „постављају на сцену“, мада ни сцене 
још нема, углавном су такозване посрбе 
– слободнији преводи, у којима су јунаци 
добили српска имена, па је то оно што их 
чини „српским“. Тек ће „Пријатељи“ до-
нети праву атмосферу и праве ликове 
из српске средине – мудру Јелисавету и 
њеног мужа Гају, осиромашеног богаташа, 
њихове бистре слуге Петра и Стевана, као 
и „одане“ пријатеље – нотароша Ацу Иш-
пана, доктора Станислава и старог Грка 
Диму. Опчињени пријатељевом супру-
гом, њих тројица настоје да му је преотму. 
Пошто Гаја то не види, Јелисавета решава 
да их разоткрије, што је уједно и комич-
ни сижејни оквир Лазаревићевог комада. 
Занимљиво је истаћи да је Лазаревић у 
својим „Пријатељима“ у центар догађања 
ставио промућурну жену, премда је реч 
о времену у коме жене нису фаворизо-
ване. Ова комедија је у своје време често 
извођена, а уз њу се везује и прва судска 
тужба код нас за неисплаћене глумачке 
хонораре.

Иначе, Лазар Лазаревић је и аутор једне 
од првих оригиналних драма на српском 
језику „Владимир и Косара“, која је тешко 
извођена због захтевне сценографије, али 
је зато веома радо читана – о томе сведо-

чи Јаша Игњатовић: његов чувени лик 
Васа Решпект у затвору време прекраћује 
читањем ове драме. 

Премда је у своје време био веома це-
њен и поштован, пре свега због широког 
образовања, али и због, истина малог али 
значајног књижевног опуса, Лазаревић 
је до данашњих дана остао скоро сасвим 
сакривен од очију јавности. Верује се да 
је „заслугу“ за то имао Вук Караџић, чије 
је идеје Лазаревић једно време предано 
пратио, али их је касније, биће због лич-
ног односа према нашем реформатору, у 
потпуности напустио.

Лазар Лазаревић се родио 1803. годи-
не, у кући карловачког професора 
и књижевника, али и најближег Стра-
ти мировићевог сарадника Јована Ла-
за ревића. Премда је рано остао без ро-
дитеља, успео је да заврши високе школе, 
да се запосли у Пешти као нотарош, али 
и да се заљуби у племениташку кћер, 
Новосађанку Ану Михајловић и пресе-
ли у „највећу српску варош оног доба“. 
Дружио се са значајним људима свог 
времена, пре свега са контраверзним 
књижевником Симом Милутиновићем 
Сарајлијом и његовом женом чувеном 
Мацом Пунктаторком, потом са једним од 
оснивача Матице српске Јосифом Мило-
вуком, па са својим професором и касније 
колегом Јозефом Шафариком, Јаном Ко-
ларом, али и са исписницима Антонијем 
Арнотом, Ђорђем Димитријевићем, Јо-
ваном Рајићем Млађим и сл. 

У Новом Саду је, нажалост, „лиру 
своју презрео“ како за њега каже Арнот у 
првом српском "Магазину за художество, 
књижество и моду" и престао да пише. 
Умро је млад и дужан. После краћег 
боловања, четрдесеттрогодишњи профе-
сор умро је 1846. године у својој  кући у 
Његошевој улици у Новом Саду.

Читавих петнаест година после његове 
смрти, Лазаревићеви „Пријатељи“ свеча-
но су отворили двери мезимчета српског. 
Пошто се ближи 30. септембар, датум 
Лазаревићевог рођења, а ми смо недавно 
пожелели да допринесемо развоју СНП-а, 
ево још једног скромног прилога.

Љ.М.
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ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА=

Шоркат за абдејт српског језика 
ДА САЧУВАМО ЛЕПОТУ И БОГАТСТВО ЈЕЗИКА
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еј, плиз, даунлоадуј ми волпејпере 
за десктоп! „Океј, само да се уло-
гујем. Који беше пасворд?“ Овакве 

или сличне реченице можемо да чујемо 
свакога дана. Да ли је то енглески језик 
почео да користи падеже и српске 
глаголске облике или ипак нешто није 
у реду са нашим језиком? Неколико 
година уназад можемо да приметимо 
да све већи број енглеских речи улази 
у активну употребу у српском језику. 
Свесни смо да овакве речи нису део 
стандардног језика већ само жаргона и 
неформалног говора, али нисмо свесни 
какве могу бити последице оваквог 
односа према њему. Почели смо све 
чешће да употребљавамо 'принтере' да 
бисмо нешто одштампали, све чешће 
'даунлоадујемо' или 'доунлоадујемо' са 
Интернета, нисмо баш сигурни ни како се 
пише,  'абдејтујемо' програме, 'катујемо', 
'пејстујемо' и 'инсертујемо' текст и слике, 
чак смо почели и да 'гугламо'. Слојеве смо 
заменили 'лејерима', па не би било чудно 
да ускоро почнемо да идемо 'шоркатима' 
до куће када смо већ све пречице на 
рачунарима и мобилним телефонима  
заменили сличним изразима.

Чињеница је да се технологија брзо 
развија, а и да је утицај енглеског језика 
одавно постао веома снажан, али не 
треба да заборавимо да још увек го-
воримо српским језиком и да оваквим 
поступцима кваримо његову лепоту и 
идентитет. Српски језик одувек је био 
отворен према страним речима, али 
оне су биле прихватане када за одређене 
појмове није постојала домаћа реч, па је 

прихватана она која се већ одомаћила. 
У већини случајева данас имамо своју 
реч и није неопходно да форсирамо не-
што што није део нашег језичког систе-
ма. Новине су нам препуне коментара о 
нечијем 'стајлингу', одавно не тражимо 
спискове него искључиво 'листинге', а 
односе са јавношћу скоро да више и не 
помињемо. Па и шта ће нам кад имамо 
реч 'пи-ар'?! 

ЈеЗиЧко СуПротСтавЉаЊе 
Страним реЧима
Иако смо се већ навикли на употребу 

страних речи, не значи и да се наш језик 
у потпуности навикава на ову појаву и 
да је оберучке прихвата. Познато је да 
је српски језик веома сложен, али га та 
сложеност и чини врло посебним. При-
деви српског језика имају род, број и па-
деж. То је основна карактеристика свих 
именских речи у српском. Ово ипак не 
можемо да кажемо и за речи које дола-
зе из енглеског или неког другог језика. 
Иако имамо доброг човека, добру жену 
и добро дете и дружимо се са добрим 
људима, још увек немамо „супер“ чове-
ка, „суперу“ жену и „суперо“ дете, ни-
ти се дружимо са „суперим“ људима. 
Најпростије, језик још увек није при-
хватио да је неко „супер“. Исто важи и 
за 'екстра', 'кул' и многе друге речи. Чак 
нико не може да буде „суперији“ или 
„најсуперији“, али зато 'бољи' и 'најбољи' 
увек ће моћи. Језик се само бори да од-
баци нешто што нарушава његов систем 
и врло приметно покушава то и да нам 
покаже. 

ШиШаЊе или ПиСаЊе? 
Још један велики проблем јавља се у 

последње време. Неки кажу да до њега 
долази због недостатка времена, неки га 
бране олакшавањем комуникације, док 
неки ни не примећују да он постоји. Тај 
проблем је тзв. ошишана латиница. Све 
чешће се у употреби рачунара користи 
латинично писмо и то не српска лати-
ница него латиница без српских слова. 
Углавном можемо да видимо да на свим 
српским словима недостају квачице и 
цртице, тзв. дијакритички знаци. Ово је 
још један поступак којим нарушавамо 
српски језик не схватајући да треба да 
будемо поносни на оно што само српски 
језик има и чиме бисмо требало да се 
дичимо. Вук Караџић нам је оставио по 
једно слово за сваки глас и научио нас да 
пишемо као што говоримо, а да говори-
мо као што је написано и због тога ника-
да не би требало да заборавимо на оно 
што наш језик чини јединственим у све-
ту. 

Због свега овога направимо два поте-
за више пре него што почнемо да куцамо 
неки текст, покушајмо да употребљавамо 
речи које ће разумети све генерације и 
сачувајмо богатство нашег језика. Ве-
ома мало је потребно да се нешто ис-
квари, а веома много да би се то нешто 
исправило. Зато, учинимо оно мало 
што је у нашој моћи да до тога не дође 
и да овај чланак заиста буде пречица за 
обнављање српског језика, јер кроз језик 
се најбоље осликава све оно што је један 
народ.

Ал.Николић, С.М.
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англизам или варваризам? претерана употреба страних речи може да доведе до 
неразумевања али и великих промена у језику


