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Септембар 2010. у Електровојводини ће остати запам-
ћен по великом ангажману наших стручњака на два 
значајна саветовања, одржана крајем месеца – то 

су „Прво међународно регионално саветовање о неовла-
шћеној потрошњи електричне енергије и заштити елек-
троенергетских објеката од крађе и физичких оштећења“, 
у организацији Електровојводине и „Седмо међународно 
саветовања о електродистрибутивним мрежама“, које је у 
Врњачкој Бањи организовао CIRED Србије. Ако се томе дода 
и недавно одржан Инфофест у Будви, на коме су учествова-
ли и наши информатичари, утисак је потпун – време је за 
учење, за размену мишљења и искустава, за знање уопште. 
А да наши стучњаци знају пуно, умеју то да презентују и 
могу да преточе у праксу, показало се веома јасно кроз 
бројне радове, беспрекорне презентације и конструктивне 
дискусије вођене на овим струковним окупљањима.

Радујемо се што баш овај, унеколико јубиларни број 
листа ЕВ (450) посвећујемо њима. Увек су они настојали 
да савладају најновија технолошка решења, као и да дођу 
до правих информација, које су потом имплементирали 
у оно што раде. И када за овакве скупове није било вре-
мена, новца или слуха, опет су налазили начина да пра-
те дешавања у струци. Биће да су због таквог приступа, 
они и могли да дочекају спремни време у коме се, како 
изгледа, знање поново ставља у први план. Такав однос 
према послу наслеђен је од наших претходника, јер су и 
они увек видели даље и оштрије него што се то од њих 
очекивало.

На оба ова велика саветовања запослени у Електро-
војводини су учествовали пре свега као аутори и коау-
тори стручних радова, али и као рецензенти, председни-
ци стручних комисија, известиоци, модератори округлих 
столова и презентери. Чини се да нема области у елек-
тродистрибутивној делатности о којој наши стручњаци 
немају шта да кажу. Такве оцене дале су и стручне коми-
сије задужене за оцену радова, јер их у противном не би 
ни уврстиле у програме саветовања. Уосталом, од укуп-
но шест награђених радова на CIRED-овом саветовању, за 
сваки стручни комитет по један, четири рада су написали 
аутори или коаутори из Електровојводине. То заслужује 
свако поштовање. 

Наши инжењери очигледно знају како треба градити 
и одржавати електродистрибутивни систем. Једнако 
успешно могу они и да га сачувају од разних насртаја, 
али им је ту потребна подршка надлежних органа, па и 
шире јавности, јер се ради о заједничком добру. Има-
мо знања, имамо могућности, а подршци се надамо, 
јасно је поручено и са Иришког венца, и из Врњачке 
Бање. 

Љ.М.

Време знања
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ЈП ЕПС је започео припреме за рас-
писивање међународног тендера 
за набавку тзв. паметних бројила. 

Реч је, како је саопштио Сектор за од-
носе с јавношћу ЈП ЕПС-а,  о тендеру 
за набавку најсавременије мерне опре-
ме, у вредности од око 80 милиона евра. 
Опрема ће бити набављена на основу 
највиших техничко-технолошких стан-
дарда, а у складу са правилима међуна-
родних банака – које обезбеђују кре-
дитни аранжман.

По речима Радована Станића, по-
моћника директора Дирекције ЕПС-а 
за дистрибуцију електричне енергије, 
нова електрична бројила представљају 
предуслов и основ да се и у Србији 
примене и уведу европска Smart Grid 
решења (напредне мреже), на којима 
заједно раде ЕПС, државне институције 
и привреда. Желимо да, на овај начин, 
обезбедимо одрживу, економичну и си-

гурну испоруку електричне енергије за 
све купце, односно да створимо све ус-
лове за функционисање тржишта елек-
тричном енергијом.

Купац ће имати могућност да бира од 
кога ће куповати струју; да бира тари-
фе по којима ће је трошити. Тарифа ће 
бити више него данас, па ће купци са-
мим тим имати могућности рационал-
нијег коришћења овог енергента. Уз то, 
даљинско управљање потрошњом, пре-
цизније очитавање, смањивање губита-
ка, доноси и већи приход ЕПС-у и мо-
гућност даљих инвестиција, што значи 
да је увођење ових решења у интересу 
свих учесника на тржишту.

Рационално понашање, од произ-
вођача до купаца, и јесте циљ „па-
метних мрежа“, у којима су „паметна 
бројила“ један од кључних предуслова.

Напредне мреже представљају 
нови европски концепт напајања 

струјом, који је заживео пре пет го-
дина, са циљем промовисања визије 
ЕЕ мреже у Европи до 2020. године. 
Оне ће бити у функцији енергет-
ске ефикасности и достизања циља 
који је промовисан у ЕУ: 20 одсто 
смањивања емисије угљен-диок-
сида; 20 одсто смањења потрошње 
енергије, увођењем ефикаснијих 
технологија и 20 одсто смањења 
производње енергије из обновљи-
вих извора.

ЕПС је препознао значај тих тен-
денција у електроенергетици и до-
нео стратешку пословну одлуку да 
почне развој овог пројекта, јер ће у 
блиској будућности ЕЕ мрежа мо-
рати да се прилагоди, између оста-
лог, дистрибуираној производњи 
струје масовних размера.

М. Ч.

Одрживија, економичнија и сигурнија испорука електричне енергије за све купце

Свечаном седницом Управног од-
бора ЕПС-а у Дому војске у Бео-
граду обележен је Дан ЕПС-а - 6. 

октобар. Уз менаџмент ЕПС-а, седници 
су присуствовали многобројни гости 
-  представници Владе Републике Ср-
бије на челу са министром за рударство 
и енергетику др Петром Шкундрићем, 
пословни партнери, представници при-
вредних субјеката, новинари... Седницу 
је отворио др Аца Марковић, председ-
ник УО ЕПС-а, подсетивши том прили-
ком да се овај датум обележава као Дан 
ЕПС-а у знак сећања на дан када је 1893. 
године на Дорћолу у Београду, отпоче-
ла са радом прва електрична централа. 
Тог дана је, пре 117 година, и званич-
но отпочела електрификација Србије: 
– Двадесети век је био век електричне 

енергије, када су изградњом електра-
на створени услови да Србија уместо 
пољопривредне, постане занатско-ин-
дустријска земља – рекао је између ос-
талог др Марковић. 

Сећајући се визије Ђорђа Станоје-
вића, чије име носи и најпрестижнија 
награда Електропривреде Србије, ди-
ректор ЕПС-а Драгомир Марковић је 
у свом обраћању, између осталог, ре-
као: – Визија Електропривреде Србије 
је одрживи развој, који подразумева 
сигурност снабдевања, заштиту жи-
вотне средине и одрживи економски 
развој.

Министар за рударство и енергетику 
др Петар Шкундрић је изразио захвал-
ност ЕПС-у за улогу коју има: – Помог-
ли сте сваком домаћинству и привред-

ном субјекту у Србији кроз производњу 
најјефтиније струје у окружењу и Евро-
пи – рекао је он, честитајући домаћини-
ма празник. 

Дан фирме је био и прилика да се 
најзаслужнијима уручи највише при-
знање ЕПС-а – плакета која носи име 
Ђорђа Станојевића, великог визиона-
ра и творца прве, али и многих других 
електричних централа широм Србије. 
У склопу политике друштвено-одго-
ворног пословања, на свечаности су та-
кође уручене и донације Институту за 
неонатологију и Заводу за психофизи-
олошке поремећаје и говорну патоло-
гију у Београду, као и Основној школи 
у селу Житорађа, која је недавно стра-
дала у пожару.

Љ.М.

НАЈВЕЋИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКАТ ЕПСА У ПОСЛЕДЊОЈ ДЕЦЕНИЈИ

У БЕОГРАДУ СВЕЧАНО ПРОСЛАВЉЕН ДАН ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

Ускоро тендер за набавку 
„паметних бројила“

Данас за будућност
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Половином октобра, у пословној 
згради Електровојводине у Но-
вом Саду, одржан је радни са-

станак Одбора директора са руково-
диоцима сектора Управе. Састанком 
је председавао директор Друштва То-
мислав Папић, дипломирани инжењер 
електротехнике, који је у уводном из-
лагању исцрпно упознао своје сарад-
нике са пословањем компаније током 
ове године. Било је речи о финансија-
ма, инвестицијама и одржавању, о 
продаји електричне енергије, али и о 
другим темама значајним за функцио-
нисање компаније – говорило се и о 
систему квалитета, о људским ресурси-

ма, стручним саветовањима на којима 
су наши стручњаци показали завидно 
знање, као и о будућности Електро-
војводине. 

Информације које су присутни чули 
на овом састанку веома су значајне за 
даље пословање Електровојводине и ус-
пешан завршетак пословне године, а ми 
преносимо тек неке акценте:   

 ЗАДОВОЉНИ ПОСТИГНУТИМ 
У уводном обраћању, директор Па-

пић је истакао да је тренутна лик-
видност Електровојводине добра и 
да се фактуре према ЕПС-у редовно 
измирују, али је и додао: – Када би 
дистрибутивна разлика била оноли-
ка колика заправо припада Електро-
војводини, наша фирма би до краја 

године позитивно пословала – рекао 
је он. 

Када је у питању реализација Пла-
на инвестиција и инвестиционог 
одржавања за ову годину, битно је 
истаћи да ће се у оквиру одобрених 
средстава од стране ЕПС-а, План у 
потпуности испунити, као и да ће 
се план инвестиционих одржавања 
пребацити за око 40 одсто, а плани-
раних инвестиција - до 20 одсто. – То 
је добар показатељ да се у овој годи-
ни радило много и да се много ура-
дило  – рекао је Папић, а потом је, 
као  пословну политику свог руково-
дећег тима, посебно истакао потребу 

Електровојводине за одговарајућом 
опремом: – Неће више произвођачи 
опреме и трговци диктирати Елек-
тровојводини коју робу да уграђује у 
свој систем, већ ће Електровојводина 
тражити ону опрему која задовоља-
ва њене потребе. Они произвођачи и 
трговци који су спремни томе да се 
повинују и понуде квалитетну опре-
му, добро су дошли, а они који нису, 
неће пословати са нама. 

Директор Друштва је даље нагласио да 
Акциони план за смањење нетехничких 
губитака даје резултате и да на крају 
године очекујемо благо смањење укуп-
них губитака. Када је у питању наплата 
потраживања констатовано је да се дуг 
за испоручену електричну енергију из 
месеца у месец увећава, а тренутни дуг 

за електричну енергију је преко осам 
милијарди динара. 

– И поред тога што Електровојводи-
на има највећи степен наплаћености од 
свих привредних друштава за дистри-
буцију електричне енергије (близу 96 
одсто), као директор нисам задовољан 
неким сегментима наплате, поготово 
када је у питању категорија домаћин-
ства.  У тој категорији, има дужника 
који дугују више од 100.000 динара по 
домаћинству, а што је још горе, број 
таквих се повећава из месеца у месец! 
То заправо говори да директори огра-
нака овој групи не посвећују довољно 
пажње. Такође, карактеристична је и 
једна група купаца из категорије при-
вреда, која дугује више од 20 милиона 
динара – по купцу! – истакао је Папић.

ДОЛАЗЕ МОНТЕРИ!
Оно што је директор Папић иста-

као са посебним задовољством јесте 
да смо у овој години успели да под-
младимо колектив са више младих, 
високообразованих људи, међу њима 
16 приправника, углавном елек-
троструке. Поред тога,  ускоро ће 
бити примљено око двадесетак мон-
тера (од 20 до 25), што ће после дужег 
времена, бити значајно „освежење“ у 
обављању непосредне делатности. 

Кадрови су основа сваке компа-
није, а ове године се јасно показало 
да у Електровојводини раде веома 
квалитетни и стручни запослени. На 
два недавно одржана стручна савето-
вања - на Међународном регионал-
ном тематском саветовању „Неовла-
шћена потрошња електричне енергије 
и заштита електроенергетских обје-
ката од крађе и физичких оштећења“ 
одржаном на Иришком венцу, као 
и у Врњачкој Бањи, на Седмом саве-
товању о електродистрибутивним 
мрежама, у организацији CIRED-а, 
учествовао је значајан број наших 
стручњака са запаженим радовима. 
Да су њихови радови изузетног ква-
литета, јасно говоре и освојене награ-
де на оба саветовања, а на шта смо сви 
заједно поносни.

Љ.М.
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САСТАНАК ОДБОРА ДИРЕКТОРА И РУКОВОДИЛАЦА СЕКТОРА УПРАВЕ

Можемо бити задовољни тренутним пословањем Електровојводине, рекао 
директор Друштва Томислав Папић

О пословању Електровојводине

Са састанка руководилаца сектора са Одбором директора
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Поред домаћина, покрајинског се-
кретара за енергетику и мине-
ралне сировине Радослава Стри-

ковића и директора Електровојводине 
Томислава Папића, састанку су при-
суствовали и представници произвођа-
ча и дистрибутера топлотне енергије и 
гаса, представници јавних комуналних 
предузећа, термоелектрана, термоелек-
трана-топлана и њихових пословних и 
производних удружења, као и предста-
вници Србијагаса и Нафтне индустрије 
Србије. 

Циљ састанка био је да се сагледа 
ситуација пред сезону грејања, али 
и разговара о проблемима у овој об-
ласти. По речима Радослава Стрико-
вића, један од највећих проблема у 
систему даљинског грејања, па и у чи-
тавом енергетском сектору јесте тај 
што су постројења и системи грејања 
у Покрајини дотрајала. Потребно је 
обезбедити страна, али и домаћа ула-
гања у енергетику, јер се ради о јед-
ном од најважнијих сектора у читавој 

економији, чуло се на састанку. Због 
тога треба омогућити да инвестиције 
за које код страних улагача постоји 
знатно занимање буду што пре реа-
лизоване, уз обезбеђивање учешћа 
домаћег капитала, који такође треба 
да препозна свој интерес у овој обла-
сти. 

Директор Томислав Папић је рекао 
да је Електровојводина успешно из-
вршила ремонт делова мреже ниског 
и средњег напона у деловима Бана-
та, који су до сада представљали црне 
тачке система снабдевања струјом и 
обезбедила ремонт трафостаница које 
су важан део сигурности читавог енер-
гетског система и система даљинског 
грејања.

– Осим тога, Електровојводина је и 
партиципирала са 50% средстава у раз-
вој и изградњу мреже у оним општи-
нама у Војводини које планирају ин-
дустријски развој, односно изградњу 
индустријских зона, рекао је директор 
Папић. Он је изнео податак да се ипак 

очекује пораст потрошње електричне 
енергије, јер се она користи и за догре-
вање просторија. 

– Што се Електровојводине тиче, не 
би требало да буде проблема у наред-
ној сезони грејања, јер смо се потру-
дили и да улагањем средстава у мре-
жу Новог Сада, подигнемо сигурност 
снабдевања електричном енергијом 
постројења ЈКП Новосадска топлана, 
закључио је Папић.

Представници и менаџери термо-
електрана и топлана из градова у 
Војводини потврдили су да су систе-
ми даљинског грејања припремљени 
за грејну сезону. Но, и даље постоји 
потреба за обновом система топлово-
да, цеви и котлова, које су у просеку 
стари тридесетак година. Топлане су 
са компанијом НИС потписале про-
токол којим су уређени односи при 
куповини неопходних енергената, а и 
Србијагас је обезбедио довољне коли-
чине гаса.

А. Ј. Р.  
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ПРЕДСТАВНИЦИ ПРОИЗВОЂАЧА И ДИСТРИБУТЕРА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ГАСА У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ

Спремни за грејну сезону
У организацији Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, у 
„Електровојводини” одржан скуп посвећен предстојећој грејној сезони у градовима 
и местима Војводине

� ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ У ПКВ

Држава неће одобрити, па електрична енергија и природни гас у Србији неће 
сигурно поскупети - до краја ове године, а инфлација највероватније неће
„прескочити“ горњу границу од, максималних, осам одсто. Ово је, између 
осталог нагласио председник Владе РС, др Мирко Цветковић, у непосредном,
веома садржајном и конкретном дијалогу, са бројним привредницима,
недавно уприличеном у Привредној комори Војводине, под вођством њеног 
председника, Николе Стојшића. 

Премијер је истакао да смо победили кризу; она је за нама, али и поред 
значајног опоравка привредних активности, још није дошло до значајнијег 
опоравка неопходног за стабилизацију и одрживи развој привреде у целини,
нити је БДП достигао ниво из предкризне, 2008. године.

По очекивањима премијера, очекује се да укупни раст БДП у овој у односу на 
прошлу годину на нивоу Републике буде један и по до два одсто (у АПВ на знатно 
вишем нивоу, поготову у овој години – по подацима из ПКВ). То је још увек спор

опоравак и, мада расте тражња домаћих потрошача, очекује да неће бити угрожена макроекономска стабилност. Извоз је 
ззабележио раст од 16%. Најављено је и да је Влада израдила, па се пред Скупштином налази њен Модел заокрета привредног 
и економског развоја, заснован (уместо на великој потрошњи) - на расту инвестиција (око 10% годишње) у извозним 
секторима привреде; на пољопривреди и производима из ње; на побољшању услова пословања; на активној и подстицајној 
уулози државе у изградњи путне, железничке, енергетске, информатичке и друге инфраструктуре. То би требало да доведе до
раста извоза и запослености, нових радних места...

М. Ч.. 
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Премијер Мирко Цветковић
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У Суботици је недавно потписан 
Уговор о изградњи ЕЕО на тери-
торији овог града у 2010. и 2011. 

години путем суфинансирања. Уло-
жиће се око пола милиона евра у из-
градњу свих ЕЕО и, колико нам је по-
знато, још десет милиона динара – у 
измештање пет далековода са трасе 
Y-крака, који је део коридора 10. Ми-
нистарство за инфраструктуру је обез-
бедило 100 милиона динара за изградњу 
прилазних путева, што би све – требало 
да привуче нове инвеститоре и да омо-
гући отварање нових радних места. Из-
међу осталог, изградиће се три-четири 
трафостанице, поставити неколико де-

сетина километара 20 киловолтне мре-
же (ради бољег снабдевања купаца), 
измештати далеководи који су на путу 
односно на коридору обилазнице око 
Суботице, итд. Најављено је да ће, ус-
коро, овакви уговори бити потписани 
и са општинама Тител и Ириг.

Уговор у Суботици су, у име ЕПС-ПД 
Електровојводина д.о.о. Нови Сад, од-
носно уз сагласност њеног директора, 
Томислава Папића, потписали и дирек-
тор њеног Огранка „ЕД Суботица“ мр 
Богдан Лабан, а уз сагласност  градо-
начелника Суботице, Саше Вучинића, 
то су учинили  и надлежни представ-
ници града: директор ЈП „Дирекције 
за изградњу“ овог града, Ковач Стрико 
Јосип и в.д. директора ЈП „Привредно-
технолошких паркова Суботице“, Бран-
ко Гуслов.

Тако се обезбеђује да се, заједничким 
снагама, у доба тешкоћа са обезбеђи-
вањем средстава за инвестициона ула-
гања, купцима – пословним партнери-
ма (овога пута у привредним зонама) 
обезбеди што квалитетније и рацио-
налније снабдевање електричном енер-
гијом, у обостраном интересу.

Уговорене стране су се споразумеле 
да се, према оријентационим специфи-

кацијама и предмеру трошкова ЕД (који 
су саставни део Уговора), изгради неко-
лико важних електроенергетских обје-
ката. 

Како се чуло, ове године планира се 
да се уложи 103 милиона (од чега 37 
Електровојводина), док је договор са 
Градом да остатак буде – заједничко 
улагање. 

Реч је, заправо, о три објекта. Први би 
се користио за напајање струјом при-
вредне зоне „Петар Драпшин“, на лока-
цији касарне „Генерал Петар Драпшин“ 
у Суботици (21 хектар). Прва фаза ра-
дова је за ангажовану снагу до два MW. 
Када све планирано буде урађено, укуп-
но ће се уложити 28,1 милион динара, 
у све планиране објекте на овом под-
ручју.

Други објекат би се користио за на-
пајање електричном енергијом при-
вредне зоне на локацији „Мали Бајмок“ 
(53 хектара). У све објекте на овом под-
ручју планира се да се заједнички уло-
жи око 79 милиона динара.

На простору између насеља Нови Же-
дник и аутопута, како се планира, укуп-
но ће бити уложено 12,1 милион динара 
у све планиране објекте.

М.Ч.

Директор Електровојводине (Томислав Папић за говорницом), Саша Вучинић (градоначелник Суботице), мр Богдан Лабан 
(директор Огранка „ЕД Суботица“), Бранко Гуслов (в.д. директора ЈП „Привредно-технолошки паркови Суботица) и Ковач 
Стрико Јосип (директор ЈП „Дирекције за изградњу града Суботице“) – с лева на десно

У СУБОТИЦИ ПОТПИСАН УГОВОР О СУФИНАНСИРАЊУ ГРАДЊЕ ЕЕО

Уговором између Електровојводине, Дирекције за изградњу града и ЈП  Привредно-
технолошки паркови Суботице предвиђена градња ЕЕО у привредним зонама 
„Петар Драпшин“, „Мали Бајмок“ и „Нови Жедник“- аутопут Е-75

Сигурније снабдевање купаца
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Eлектроенергетскa ситуацијa у сеп-
тембру је била добра и није  било 
ограничења у испоруци електри-

чне енергије. Хидролошка ситуација је 
такође била добра, са дотоцима воде 
који су били повећани, тако да су про-
точне хидроелектране у већем делу ме-
сеца радиле капацитетима већим од 
планираних. Количина воде у акумула-
цијама се кретала на нивоу  билансних 
количина.

– Првих девет месеци текуће годи-
не карактерише повећање потрошње 
електричне енергије од 3,73%, у односу 
на прошлу годину. Повећање је забеле-
жено и у септембру од 5,29%, сазнајемо 
од Звездана Крунића, шефа Службе за 
планирање и анализу погона у Секто-
ру за управљање и планирање конзу-
ма Дирекције за управљање Управе 
Друштва.

У септембру је погонска спремност 
електроенергетских објеката на кон-
зумном подручју Електровојводине 
била на задовољавајућем нивоу. Ста-
билизација временских прилика, у по-
ређењу са августом, проузроковала је 
смањење броја погонских догађаја у 
односу на поменути период, тако да је 
тај број био на очекиваном нивоу за 
ово доба године. Поменућемо најбит-
није: 

Петог септембра, у 14,51 дошло је до 
испада 20 kV трафо-поља ЕТ 110/20 kV 

број 2 у ТС 110/20 kV „Сомбор 1. До ис-
пада је дошло због квара на прекидачу 
20 kV извода „Селенча 3“. Купци са кон-
зумног подручја ЕТ број 2 су напојени 
из алтернативног правца у 15,30 и били 
су без напајања електричном енергијом 
39 минута.

Десетог септембра, у 8,09 часова, до-
шло је до испада 110 kV и 20 kV трафо- 
поља ЕТ 110/20 kV број 1 у ТС 110/20 kV 
„Нови Бечеј“, који је након отклањања 
квара укључен у 9,18. Купци са конзум-
ног подручја ЕТ број 1 били су без на-
пајања електричном енергијом 69 ми-
нута.

Двадесетог септембра, у 11,45, услед 
кидања кабловског вода, дошло је до 
испада 10 kV извода „Солитери“ који се 
напаја из ТС 35/10 kV „Пристаниште“. 
ТС 35/10 kV „Пристаниште“ се на-
паја из ТС 110/20 kV „Панчево 3“ и ТС 
110/20 kV „Панчево 4“. Након поправке 
кабла, извод је укључен - у 20,10. Вре-
ме трајања прекида у напајању купаца 
електричне енергије износило је 505 
минута. 

Истичемо да се наставља са пробле-
матичним и опасним понашањем неких 
житеља АПВ: и током септембра се на-
ставило са провалама у ЕЕО Електро-
војводине, тако да су током овог месе-
ца обијене ТС 110/35/20 kV ,,Суботица 
1“ и ТС 110/20 kV ,,Суботица 2“, прили-
ком чега није начињена значајнија ма-

теријална штета. То се десило и у ЗТС 
20/0,4 kV ,,Спортска хала“, на изводу 20 
kV ,,Црвенка 2“ у ТС 110/20kV ,,Црвен-
ка“, када је искључено трафо-поље и од-
нета ручица за његово укључење, док 
опрема и бакарни делови нису дирани.

На крају, Крунић истиче да су се ре-
монтни радови у септембру на транс-
форматорским станицама 110/х kV 
одвијали у складу са усвојеним Планом 
ремоната (реализован са 81,80%).

Иначе, у септембру 2010. године, пре-
ма диспечерским подацима, преузето 
је из система 634 GWh, што предста-
вља повећање од 5,29% у односу на исти 
период 2009. године, односно мање је 
за 1% у односу на билансне количине. 
Енергија је испоручена уз максимал-
но регистровану снагу од 1.250 MW, 
што је повећање од 10,71% у односу на 
прошлогодишњи максимум у истом ме-
сецу (1.129 MW). Дистрибутивни ку-
пци су преузели 592 GWh, што пред-
ставља повећање од 3,83% у односу на 
исти период прошле године. Директни 
купци преузели су 41 GWh, што је у од-
носу на септембар прошле године више 
за 31,89%.

(Средња дневна температура током 
септембра 2010. године износила је 
16,3oC и за 3,2oC је нижа од прошлого-
дишње у истом периоду).

М. Ч.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА�

Звездан Крунић

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У СЕПТЕМБРУ

Без ограничења  у испоруци
Забрињавају подаци да су, и поред свих опасности, и током овог месеца настављене 
провале у електроенергетске објекте  ЕлектровојводинеД
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Недавно је у Електровојводини 
одржана конференција за но-
винаре. На њој је, уз предста-

вљање новог изгледа рачуна за струју, 
директор Томислав Папић говорио и 
о дуговањима за утрошену електричну 
енергију и најавио акцију поделе ште-
дљивих сијалица, као и Међународно-
регионално саветовање (на Иришком 
венцу) - о значајној количини неовла-
шћене потрошње струје (крађе) и о на-
чинима заштите ЕЕО од крађе и физич-
ких оштећења. 

Новинарима је, уз присуство Мир-
ка Блажевића, директора Дирекције 
за трговину електричном енергијом, 
мр Бранислав Радовић, руководилац 
Сектора за набавку и продају електри-
чне енергије, детаљно представио нови 
изглед рачуна (са прецизним обја-
шњењима детаља рачуна, на његовој 
полеђини).

Како је истакнуто, у питању је нови 
образац, који се, сем формата (А4), не 
разликује по начину обрачуна од до-
садашњег, већ је садржајно богатији 
и јасније објашњава купцу поједине 
ставке на рачуну. Новина на њему је 
уплатница, као саставни део рачуна. 
(Иначе, досадашњи начин уплате - пу-
тем књижица - биће могућ и убудуће). 

Значајна новина је и да ће рачун бити 
ковертиран, са знаком Електровојво-
дине и, наравно, видљивом адресом 
купца. Ово ПД се опремило потреб-
ном опремом и самостално ће штампа-
ти и паковати рачуне. 

Директор Папић је, између оста-
лог, посебно нагласио да су укупна 
потраживања  Електровојводине (ду-
гови купаца) достигли цифру од чак 
8,2 милијарде динара (и поред тога 
што ово ПД у читавом ЈП ЕПС-у има 
најбољи степен наплате, од 95,73 од-
сто!). Од садашњих укупних дуго-
вања, од домаћинстава се потражује 
3,6, а од привреде 4,6 милијарди ди-
нара. 

По његовим речима, са растом 
броја купаца у домаћинствима која 
редовно измирују дуговања (52 од-
сто) па тако остварују право на по-
пуст од 5%, истовремено и дуговања 
бележе тренд раста. Структура дуж-
ника је следећа:

Око 100.000 купаца дугује испод 
хиљаду динара, док дупло више њих 
дугује између три и 55 хиљада дина-
ра. Ова друга група ће бити на нашим 
списковима, када се буду спроводиле 
акције искључења, а нарочито она нај-
малобројнија група (око 5,5 хиљада 
купаца), који и поред свих опомена, 
наших утужења, договарања и свих 
акција – дугују појединачно по више 
од 100.000 динара!

У привреди највише дугују панче-
вачка Азотара (620 милиона) и тамо-
шња Петрохемија (600 милиона). Сто-
га ће, по препоруци Владе Србије, њихов 
укупан дуг по основу потрошње струје 
бити конвертован у нашу корист – у 
виду око 4% њихових акција. Сле-
ди висок дуг рудника Ковин (72 ми-
лиона), итд. Због свих ових података, 
Електровојводина апелује на све куп-
це да измире своја дуговања до дату-
ма означеног на рачуну, како не би себе 
довели у непријатну ситуацију да им 
због дуга буде обустављена испорука 

струје. Папић је нагласио да се Елек-
тровојводина веома добро припреми-
ла за предстојеће хладније дане, али 
и да је набавком квалитетније опреме 
омогућено боље хватање у коштац са 
онима који краду струју, уз све бољу 
сарадњу са МУП-ом. Изразио је очеки-
вање да ће у свему овоме ово ПД, као 
и читав ЕПС, наићи да наставак добре, 
коректне и професионалне сарадње са 
медијима.

Папић је поменуо да ће убудуће, у 
случајевима ако се буде правио ре-
програм дуга са купцима из привре-
де, та дуговања или репрограм мо-
рати да имају и елеменат гаранције у 
виду менице, хипотекарног залога и 
слично.

Новинарима је такође речено и да 
је жеља Електровојводине да помог-
не делу  материјално најугроженијих 
купаца (који примају социјалну по-
моћ) - који месечно троше испод 350 
kWh и ипак успевају да редовно изми-
рују рачуне за струју. На њихове ад-
ресе стићи ће у октобру позив да се 
јаве својој дистрибуцији и преузму по 
две „штедљиве“ сијалице (и још више 
смање свој рачун).

Било је разговора и о наплати зајед-
ничке потрошње струје у зградама, 
која је до сада била дефинисана уго-
вором о односима Електровојводине 
и тзв. обједињене наплате преко ЈКП 
„Информатика“ у Новом Саду. Иако 
је тај дуг, без обзира на високу нап-
лату од станара, достигао више од 70 
милиона динара, Папић је нагласио да 
Електровојводина сигурно неће обус-
тављати струју улазима који имају 
овакав дуг, али је у припреми саста-
нак са челницима Града, на којем би 
требало да се договори даљи начин 
рада и вероватно ће, уз досадашње 
очитавање потрошње, бити предло-
жено да Електровојводина и сама (не-
посредно) обавља наплату ове зајед-
ничке струје.

М. Ч.

�

Конференција за представнике медија у 
Електровојводини

У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ МЕДИЈА

Расту дугови, поготову једног мањег броја купаца, као и привреде. – Ускоро подела 
штедљивих сијалица

Стижу нови, ковертирани 
рачуни за струју

БРОЈ 450   ОКТОБАР 2010
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Међународно регионално те-
матско саветовање под нази-
вом „Неовлашћена потрошња 

електричне енергије и заштита елек-
троенергетских објеката од крађе и 
физичких оштећења“, у организацији 
ПД „Електровојводина“, одржано је 23. 
и 24. септембра ове године, у хотелу 
НОРЦЕВ на Иришком венцу. За непо-
средну техничку и организациону при-
прему овог скупа одређен је огранак ЕД 
„Нови Сад“.

Циљ саветовања је био упознавање 
најшире јавности са проблемом не-
овлашћене потрошње и смањењем не-
техничких губитака у електродистри-
бутивној мрежи, као и скретање пажње 
другим надлежним институцијама како 
би се и они укључили у решавање овог 
вида криминала.

На Саветовању су учествова-
ли представници свих привредних 
друштава и дирекција ЕПС-а, пред-
ставници Министарства рударства 
и енергетике, Министарства право-
суђа и Министарства унутрашњих 
послова, као и представници регио-
налних електропривреда Мађарске, 
Словеније, Хрватске, Босне и Херце-
говине.

На отварању саветовања присутнима 
су се обратили Томислав Папић, дирек-
тор Електровојводине, Љуба Маћић, 
председник Савета Агенције за енер-

гетику, др Аца Марковић, председ-
ник Управног одбора ЕПС-а, Живо-
тије Јовановић, директор Дирекције за 
дистрибуцију ЕПС-а и Радослав Стри-
ковић, покрајински секретар за енер-
гетику и минералне сировине.

Томислав Папић, директор Електро-
војводине и председник Организацио-
ног одбора саветовања истакао је чврсту 
решеност  Електровојводине да стане на 
пут даљем повећању нетехничких губи-
така и да је ту потребна подршка других 
надлежних органа и грађана. Он је даље 
нагласио да је неовлашћена потрошња 
електричне енергије и крађа електро-
енергетске опреме учестала и да сами 
тешко можемо да изађемо на крај са 
овим проблемом без подршке и сарадње  
других надлежних државних органа и 
шире јавности. Ово је посебно важно, 
рекао је Папић, због купаца који редов-
но измирују своје обавезе за утрошену 
електричну енергију.

Председник Савета Агенције за енер-
гетику Љубо Маћић, рекао је да ЕПС 
треба да уложи све напоре да смањи 
укупне губитке и да ће у томе имати 
пуну подршку Агенције, а како је нагла-
сио, у смањењу неовлашћене потрошње 
значајну улогу имају правосудни орга-
ни.

Председник Управног одбора ЈП ЕПС 
др Аца Марковић је истакао да је по-
требно улагати више средстава у елек-

тродистрибутивну делатност, чиме би 
се смањили губици електричне енер-
гије, а затим и да законодавни органи 
оштрије санкционишу кривична дела 
крађе електричне енергије.

Директор Дирекције за дистрибуцију 
ЕПС-а Животије Јовановић је нагла-
сио да је ЕПС нарочито у последње три 
године суочен са повећаним обимом 
крађе електричне енергије и да је само 
прошле године украдено струје у из-
носу од 61,5 милиона евра, што пред-
ставља велики материјални губитак  и 
даље истакао да блага казнена полити-
ка, практично, „стимулише“ неовла-
шћену потрошњу.

Отварајући саветовање, покрајински 
секретар за енергетику и минералне си-
ровине Радослав Стриковић је нагласио 
да је ово значајна тема и истакао захтев 
за сарадњом и подршком свих надлеж-

них органа и институција да се  пробле-
ми неовлашћене потрошње електричне 
енергије и заштите електроенергетских 
објеката од крађа и физичких оштећења 
решавају.

У наставку саветовања, о овој про-
блематици, полазећи од праксе и 
проблема који се јављају при крађи 
електричне енергије, говорио је Мир-
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ОШТРИЈЕ ПРИМЕЊИВАТИ КАЗНЕ ЗА НЕОВЛАШЋЕНУ ПОТРОШЊУ

Стати на пут крађи струје
У организацији ПД „Електровојводина“ на Иришком венцу, одржано дводневно 
Међународно регионално тематско саветовање „Неовлашћена потрошња 
електричне енергије и заштита ЕЕО-а од крађе и физичких оштећења“.- Саветовању 
присуствовало преко 200 учесника
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Округли сто: Бранко Ратковић, Синиша Пушкар, др Петар Загорчић,               
Мирко Блажевић, мр Жељко Бајић и мр Дарко Међедовић (с лева на десно)

Обраћање Мирка Мајсторовића



ко Мајсторовић, председник Изврш-
ног одбора саветовања и директор 
огранка ЕД „Нови Сад“. Истичући 
значај организовања овог савето-
вања, нагласио је да је циљ савето-
вања да се скрене пажња институ-
цијама које су надлежне да се баве 
овом проблематиком изван ЕПС-а, 
а пре свега правосудним органима и 
органима унутрашњих послова, као и 
медији, како би се овај проблем свео-
бухватније почео решавати. При том 
је изнео мишљење, да у последњих 
20-так година ЕПС није успео да овај 
проблем сведе на разумну меру, да се 
неовлашћена потрошња не кажњава 
адекватно учињеном делу, да улога 
органа унутрашњих послова, за сада, 
није адекватна и да је евидентан не-
повољан однос јавности према крађи 
електричне енергије, затим, да мер-
на места нису довољно заштићена, 
да се при крађи електроенергетске 
опреме угрожавају животи грађана, 
да све крађе надокнађују купци који 
поштено и редовно измирују обавезе 
за утрошену електричну енергију. По 
завршеном излагању, у организацији 
ЕД „Нови Сад“, приказан је намен-
ски филм, који показује како се кра-
де електрична енергија и који се све 
проблеми при том јављају.

Учесници из региона, представ-
ници регионалних електропривре-
да Мађарске, Хрватске, Словеније 
и Босне и Херцеговине указали су 
на то како се проблем смањења не-
техничких губитака решава у њихо-
вим срединама.

Презентацијом осамнаест стручних 
радова на предметну тему из техничке 
области, изнето је мноштво нових чиње-
ница и сазнања у вези неовлашћене пот-
рошње и заштите ЕЕО-а од крађе и фи-
зичких оштећења. У овом делу излагања, 
углавном се упућује на следеће: да гу-
битке, поготово који се односе на крађу 
електричне енергије, није могуће реши-
ти у кратком року, већ је неопходно до-
нети дугорочну стратегију у оквиру које 
су оперативни послови саставни део 
Акционог плана за смањење губитака, 
у циљу превенције, неопходна је добро 
осмишљена медијска кампања, како би 
се благовременим и објективним инфо-
рмисањем јавности указивало на укупне 
штетне последице до којих доводе крађе 
електричне енергије, у случају крађе код 
купаца код којих није могуће приступи-
ти мерном месту, мерно место измес-
тити ван поседа купца, више улагати у 

савремену електроенергетску опрему 
чиме би се смањивали укупни губици. 

Другог дана саветовања, пажњу 
присутних заокупљала су излагања 
из области правосуђа и правосудне 
праксе. Посебну пажњу учесника са-
ветовања изазвала је расправа на Ок-
руглом столу, где су судије говориле о 
свом виђењу овог проблема, при чему 
су често полемисали са представни-
цима електродистрибуција о конкрет-
ним питањима примене запрећених 
казни за крадљивце струје. У ствари,  
електродистрибуције траже ригороз-
нију и доследнију примену запреће-
них казни за починиоце, док пред-
ставници правосуђа те деликте врло 
често релативизују и, по правилу, 
третирају као лакша кривична дела и 
мање друштвено опасна, па полазећи 
од тога, не изричу адекватне казне за 
учињена кривична дела крађе елек-
тричне енергије.

На крају дводневног саветовања, 
награђена су три најбоља рада по 
мишљењу Комисије за оцену радова: 
прву награду добио је рад „Специјали-
зована апликација за праћење губита-
ка у нисконапонској мрежи, дефини-
сање потребних техничких решења, 
технолошких унапређења мерних 
уређаја и информатичке подршке за 
управљање смањењем нетехничких гу-
битака“, аутора Александра Крстића, 
Николе Давидовића, Александра Ста-
нимировића, Леонида Стоименова, 
Лидије Коруновић и Миодрага Стоја-
новића из ПД „Југоисток“ Ниш, дру-
гу награду  добио је рад рад „Од крађе 
до амнестије: третман неовлашће-

не потрошње електричне енергије у 
оквиру правне и техничке регулати-
ве Републике Србије“, аутора Биљане 
Вељановски и Милисава Анђелковића 
из ПД „Електровојводина“, Огранак 
ЕД „Сремска Митровица“, трећу на-
граду добио је рад „Нетехнички гу-
бици у мрежи ЗП Електрохерцегови-
на А.Д. Требиње – стечена искуства 
и мјере за њихово смањење“, аутора 
Небојше Новчића и Небојше Рикала 
из ЗП Електрохерцеговина А.Д. Тре-
биње.

У оквиру саветовања, у холу хотела, 
уприличена је изложба алата који се ко-
ристе у поступку крађе струје. Поводом 
саветовања организатор је издао збор-
ник радова, монографију и други пра-
тећи материјал. 

На крају саветовања, усвојен је пред-
лог закључака, који ће бити накнадно 
верификовани.

М. Ш.
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Стручна публика прати излагања

Првонаграђени Александар Крстић 
прима награду од др Петра Загорчића
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Национални комитет CIRED Србије 
одржао је ове јесени Седмо саве-
товање о електродистрибутивним 

мрежама. Од 27. септембра до 1. октобрa 
у Врњачкој Бањи су се окупили бројни 
стручњаци из земље и иностранства да 
кроз преко стотину стручних радова, али 
и кроз дискусије на округлим столовима, 
размене знања и искуства. Већој инфор-
мативности у струковним дешавањима 
допринели су и реномирани излагачи нај-
савременије опреме и услуга за електродис-
трибутивну делатност. 

На свечаном отварању саветовања, 
пред препуном конгресном салом хо-
тела Звезда, присутним ауторима ра-
дова, стручњацима и руководиоцима 
ЕПС-а, али и многобројним послов-
ним партнерима, обратили су се др Аца 
Марковић, председник Управног од-
бора ЕПС-а, Франтишек Вибиралик, 
представник чешког CIRED-а, Думитру 
Федеренцијус, представник румунског 
CIRED-а, Велимир Стругар, представ-
ник црногорског CIRED-а и наравно, 

председник CIRED-а Србије др Драго-
слав Јовановић.

Саветовање је отворио министар ру-
дарства и енергетике др Петар Шкун-
дрић. Истичући значај оваквих струковних 
окупљања, он је, између осталог, подсетио 
да је у Србији започет снажан инвестицио-
ни циклус у последње две године у области 
електроенергетике и навео да ће у наред-
них пет до седам година у ту област бити 

уложена значајна средства, као и на то да 
би применом мера за спречавање неовла-
шћеног коришћења електричне енергије и 
смањењем губитака у њеној производњи, 
Србија могла да уштеди ниво производње 
једног великог термо-блока између 600 и 
800 мегавата инсталисане снаге.

На церемонији свечаног отварања, уру-
чена су и признања заслужним појединци-
ма и компанијама које су подржале одржа-
вање овог саветовања. Признања је уручио 
председник CIRED-а Србије др Јовановић.

ДОМИНИРАЛЕ ПАМЕТНЕ МРЕЖЕ
Првог дана саветовања, одржан је вео-

ма посећен предсеминар о паметним мре-

жама, а следећег дана је отпочело излагање 
стручних радова у оквиру шест стручних 
комисија (СТК). Као и до сада, свака коми-
сија се бавила својим преференцијалним 
темама.

Од укупно 16 прихваћених радова из 
Електровојводине, прва је излагала Братис-
лава Радмиловић, а својим излагањем у још 
два сјајна наступа, она је скренула пажњу 
на ауторе из ЕВ. 

Наши аутори су своје радове презенто-
вали у преподневним часовима, паралелно 
у неколико сала, а велика посећеност овим 
презентацијама сведочила је о интересо-
вању стручне публике за теме које је нудила 
Електровојводина. Такође, наши стручња-
ци су веома помно пратили оно што имају 
да кажу њихове колеге, како из Србије, тако 
и из иностранства. Сви се слажу да је овог 
пута било веома занимљиво учествовати 
на CIRED-у, тим пре што се топ-тема од-
носила на такозване паметне, односно на-
предне мреже (Smart Grids), о чему ће се 
још доста причати у наредним годинама: 

– Увођење паметних мрежа јесте сло-
жен и дуготрајан процес, али је важно да је 
ЕПС већ кренуо с тим и да то може да буде 
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Паметни инжењери 
за паметне мреже
CIRED-ово саветовање, место за размену знања, 
веома значајно за даљи развој електродистрибутивног система, како код нас, 
тако и у окружењу.- Од укупно шест награда, четири припале ауторима из 
Електровојводине
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Саветовање је отворио министар      
др Петар Шкундрић

На свечаном отварању: председник Уп-
равног одбора ЕПС- а др Аца Марковић

Признања заслужним појединцима: др 
Драгослав Јовановић и Душан Вукотић
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подстицај да се и остали укључе, нарочито 
произвођачи опреме, као и они који би тре-
бало да раде на развијању свести грађана о 
предностима ове технологије – каже др Јо-
вановић о централној теми саветовања.

ИЗЛОЖБЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, 
ОКРУГЛИ СТОЛОВИ
Како се све што се ради у оквиру елек-

тродистрибуције заправо ради у интересу 
купаца, организатори су се побринули да 
се високостручне теме приближе и лаичкој 
јавности, па је одржан и један округли сто 
о паметним мрежама намењен свима. Мо-
дератор је био Мирко Ђурић из ЕПС-а, а 
Братислава Радмиловић, Жељко Поповић 
и Борис Холик, сви из Електровојводине, 
том приликом су говорили о овој значајној 
теми на веома добро избалансиран начин, 
прилагођен широкој публици.

На округлом столу о губицима, где је мо-
дератор био др Јовановић, изнети су неки 
приступи овом проблему у окружењу (Хр-
ватска и Босна), али и код нас. 

Уз класичне презентације радова и ок-
ругле столове, на којима се стручна јавност 
информисала о важним темама, одржан је 
и читав низ бизнис-презентација на штан-
довима излагача. Посебно је, чини се, био 
посећен ЕПС-ов штанд, на коме су се свако-
дневно представљала привредна друштва 
за дистрибуцију електричне енергије.

ПОДРШКА РУКОВОДСТВА
И руководство Електровојводине, пред-

вођено директором Томиславом Папићем, 
својим присуством је пружило значајну 
подршку нашим стручњацима. Сви они су, 
макар на један дан, присуствовали неким 
од многобројних дешавања на овој значај-
ној струковној манифестацији. 

Посебно ваља истаћи промоцију Елек-
тровојводине на ЕПС-овом штанду. Том 
приликом је било речи о недавно одр-
жаном саветовању на Иришком венцу 
о неовлашћеној потрошњи електричне 

енергије и заштити електроенергетских 
објеката од крађа и физичких оштећења. 
Поред изложених експоната којима се 
илуструју могућности крађе електрич-
не енергије, као и емитовања филма на 
исту тему, на штанду су пред великим 
бројем посетилаца, о крађама електри-
чне енергије говорили Томислав Папић 
и директор ЕД Нови Сад Мирко Мајсто-
ровић, након чега је презентован прво-
награђени рад са овог саветовања (првог 
аутора Александра Крстића из ПД „Југо-
исток“ Ниш). 

У паузама, учесници саветовања су 
на педесетак штандова могли да пог-
ледају изложбе најсавременије опреме 
из своје делатности, где су као излага-
чи наступале реномиране светске фир-
ме, као што су Сименс, АББ, Шнајдер и 
други, али и домаћи произвођачи.

СУМИРАЊЕ РЕЗУЛТАТА
Саветовање је свечано затворено 1. 

октобра око 12 часова. То је била при-
лика да се донесу закључци о минулом 
догађају. У присуству скоро 800 учесни-

ка, од чега их је чак 500 било са коти-
зацијом, обрађено је преко сто радова, 
распоређених у шест тематских група, 
а када се томе дода и 49 излагача опре-
ме, може се закључити да је ово било 
до сада највеће и најпосећеније CIRED-
ово саветовање код нас, речено је на за-
тварању.

– Све више добијамо на квалитету ра-
дова и значају, па се морамо потрудити 
да за следеће саветовање не опаднемо 
ни у броју, ни у нивоу радова – рекао је 
др Јовановић, истакавши да је за наред-
но међународно CIRED-ово саветовање 
пријављено чак 18 радова из Србије, што 
је примерено много већим земљама од 
наше, а то опет говори да наши стручња-

ци могу и умеју да понуде своје знање 
свету.

На самом крају, проглашени су и нај-
бољи радови. Из сваке групе (СТК) 
одабран је најуспешнији рад, тако да је 
било шест првонаграђених радова. Од 
тога, четири награђена рада су настала 
у Електровојводини, што свакако им-
понује, не само ауторима, већ и свим 
запосленима у ЕВ. Честитамо нашим 
награђеним инжењерима Браниславу 
Јанковићу и Радиславу Миланкову из 
ЕД Кикинда, Зорану Субашићу из ЕД 
Рума, Жељку Поповићу из ЕД Суботица 
и Саши Марчети, Владану Гачићу и Бо-
рису Холику из Управе на освојеним на-
градама. 

У наредним бројевима нашег листа, у 
рубрици „Из стручног угла“ потрудиће-
мо се да прикажемо све радове са којима 
су наши аутори наступали на CIRED-у, 
а првенство ћемо свакако дати првона-
грађенима.

Љ.М.
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Атмосфера са CIRED-а

Миланко Радић излаже свој рад

Припреме пред наступ: Драгутин По-
повић и Предраг Матић

Колективни портрет: лауреати са др 
Јовановићем
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Јамена је најзападније насељено ме-
сто у Србији. Иако место на тро-
међи Србије, Хрватске и Босне и 

Херцеговине, место које је обгрљено 
реком Савом и прелепим босутским 
шумама, које има велик потенцијал за 
просперитет, до пре неколико месеци 
у сваком погледу било је „крај света“. 
Веома смо поносни што можемо да ка-
жемо да је Електровојводина прва која 
је увидела проблеме овог сремског се-
оцета и која је решила да почне да по-
бољшава живот становника Јамене и 
пружи им оно што житељи великог 
дела Србије одавно имају, а то је сигур-
но снабдевање електричном енергијом. 

До пре 1991. године Јамена је при-
падала конзумном подручју Хрватске 
електропривреде. Приликом распада 
бивше Југославије, ово место је било 
једино у Србији које је месецима ос-
тало без напајања електричном енер-
гијом. Како би овај проблем решили, 
радници ЕД „Сремска Митровица“ 
морали су да на што бржи и што без-
беднији начин доведу струју у Јамену. 

Зденка Хорватовић, електротехничар 
у Сектору за енергетику ЕД „Сремска 
Митровица“ сећа се те, сада већ давне, 
1992. године када се полагао високона-
понски кабл из правца Шида и дово-
дила струја у ово село. Ради безбедног 
снабдевања, а и ради безбедности са-
мих радника, у тим ратним приликама 
није било могуће направити ваздушну 
мрежу којом би се Јамена повезала са 
СН изводом Моровић, већ је било по-
требно положити у земљу 18,3 km уљ-
ног кабла. Овим је решено снабдевање 
електричном енергијом, али су ипак 
квалитет и напонске прилике и даље 
остале проблем.

Поузданост напајања електричном 
енергијом у Јамени није била на завид-
ном нивоу. Главна препрека у квали-
тетном снабдевању била је преузета 
нисконапонска мрежа која се, као и у 
осталим деловима Хрватске, не налази 
на уличним стубовима него на кров-
ним конзолама. Ово је и даље рак-ра-
на митровачке електродистрибуције.

У разговору са Србиславом Са-
рићем, извршним директором за те-
хнички систем ЕД Сремска Митро-
вица, сазнали смо да се после толико 

времена, августа текуће године конач-
но почело са реализацијом Плана ин-
вестиција и решавањем овог дугого-
дишњег проблема. Подигнуте су две 
нове стубне трафостанице, изграђе-
но је 130 m прикључног далеково-
да, направљено око 600 m мешовитог 
вода, исплетено око 1 km нове над-
земне СКС нисконапонске мреже, а 
реконструисано око 150 кућних при-
кључака. Инвестиција је била вредна 
преко 11 милиона динара. Уз помоћ 
Општине Шид она је и изведена до 
самог краја. Овим чином повећали су 
се поузданост и квалитет снабдевања 
становника Јамене, а задовољство се 
не крије ни у самој електродистри-
буцији. Ипак, међу радницима остаје 
жаљење што, иако у 21. веку, још увек 
нису коришћени савремени прибори 
за СКС као што су заштитно-испитне 
тачке и водозаптивна кућишта за ваз-
душне осигураче који се већ годинама 
користе у Европској унији. Но, остаје 
нада да ће се приликом адаптације ос-
татка мреже и овакви проблеми ре-
шити, а да ће у Јамену коначно ушета-
ти 21. век на велика врата.

Александар Николић, С.М.

ТС Карађорђева
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Јамена: нова и стара мрежа

ЕД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Јамена богатија за две 
трафостанице
Место које је некада било део конзума Хрватске електропривреде, данас је главни 
предмет реконструкције у ЕД „Сремска Митровица“
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Под слоганом „У ритму енергије-
дистрибуција на вашу адресу“, у 
току три сајамска дана, на Шес-

том међународном сајму енергетике 
и екологије, на штанду ЕПС-а на Бе-

оградском сајму, представљена су пре 
свега дистрибутивна ПД и програми 
енергетске ефикасности и смањивања 
губитака електричне енергије. Ове 
сајмове (одвојене, али концепцијски 
веома повезане сајмове – јер је енер-
гетика, условно речено, на одређеним 
местима и загађивач екоса), који су 
окупили око 180 излагача-учесника 
из наше земље и света (Русије, Немач-
ке, Италије, Француске, Чешке, Руму-
није, Хрватске, Босне и Херцеговине, 
Црне Горе), свечано је отворио проф. 
др Петар Шкундрић, министар ру-
дарства и енергетике у Влади РС. 

Министар је, између осталог, ис-
такао да је започет велики инвес-
тициони циклус у енергетици, али 
да се наредних година очекује још 
већи замајац, који ће допринети и 
већој упослености домаће привреде. 
Нагласио је и да је све обезбеђено за 

нормално функционисање система 
даљинског грејања (шта би значило 
и знатно мање коришћење струје за 
грејање/догревање). 

Излагачи на сајму су били: ЕПС, 
НИС, Србијагас, ЕМС, „Електро-
исток-изградња“, АББ, АТБ-Север, 
Амига, Хитачи, Удружење дистрибу-
тера гаса, Институт „Михајло Пупин“, 
„Гоша“, „Winsol co-Podgorica (соларни 
системи, електрични бицикли ,,хи-
бридни системи...), „Енел“ (ветроге-
нератори), „Србијашуме“, „Енергоин-
вест“. Представиле су се и фирме које 
се баве прерадом биомасе, зашти-
том животне средине, мини хидрое-
лектранама, прерадом отпадних вода, 
рециклажом, прерадом отпадне плас-
тике; затим - прошле године основа-
но - ЈП „Нуклеарни објекти Србије“... 

Министар Шкундрић је, потом, 
обишао и штанд ЕПС-а и у разгово-
ру са генералним директором, Дра-
гомиром Марковићем, упознао се са 
темом овогодишњег наступа овог ЈП 
на сајму, а то је – рад електродистри-
бутивних ПД (наступило је и струч-
ним презентацијама се представило 
њих пет). Првог дана Сајма, презен-
тацију „Примена GPS и GIS техноло-
гије у ЕДБ“, тако, одржао је Влади-
мир Стојчић, испред овог ПД.  

Другог дана Сајма енергетике пред-
ставила се ПД „Електровојводина“, у 
чије име је директор Томислав Папић 
поздравио присутне и нагласио значај 
што скоријег инвестирања у увођење 
савремених технологија у ЕД, о који-
ма је било речи у презентацијама 
стручњака на Сајму. Најпре се пред-
ставио мр Жељко Поповић (ЕД Су-
ботица), радом „Smart Grid у ЈП ЕПС 
– визија, циљеви и правци развоја“, 
па Борис Холик (Управа Друштва) 
са темом „Функционални захтеви и 
техничке спецификације AMI/MDM 
система“. Затим је Братислава Радми-

ловић презентовала акценте из веома 
обимног рада, „Анализа тренутног 
стања функције управљања и система 
даљинског надзора, управљања, ана-
лизе и оптимизације погона ЕЕО и оп-
реме свих напонских нивоа у ПД за ЕД 
електричне енергије“.

Радмиловићева је, рецимо, из-
међу осталог, у закључку презента-
ције, навела да је акценат у анали-
зи стављен на: стандардизацију и 
међусобну интеграцију компоненти 
ДУС-а (дистрибутивни управљачки 
систем). Подсистеми ДУС-а треба да 
буду повезани на такав начин да омо-
гућавају ефикасну интеграцију по-
словних функција/подфункција, које 
остварују интеракцију разменом ве-
ликих количина података. На крају, 
интегрисани систем за информатич-
ку подршку техничких послова ЕД 
мора бити базиран на стандардним 
алатима, базама података, протоко-
лима и стандардним програмским је-
зицима. 

Поподне је била презентација ПД  
„Електросрбија“, а последњег дана 
Сајма својим радовима представиле 
су се колеге из ПД „Југоисток“ и „Цен-
тар“.

М. Ч.
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Током три дана Сајма енергетике, под слоганом „У ритму енергије-дистрибуција на 
вашу адресу“, на штанду ЈП ЕПС-а, представљена су пре свега дистрибутивна ПД и 
програми енергетске ефикасности и смањивања губитака струје

Инвестиције – замајац нашој 
привреди
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Поглед на сајамску халу, са излагачима 

Братислава Радмиловић
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Састанак ПД „Електросрбија“ 
д.о.о. Краљево и ПД „Електро-
војводина“ д.о.о. Нови Сад о ИТ 

стратегији одржан је половином сеп-
тембра 2010. године у просторијама 
Електровојводине у Новом Саду. Са-
станак је заказан на иницијативу ди-
ректора ова два привредна друштва, 
како би се разменила искуства из ове 
области и направили планови даљих 
активности. Делегацију ПД „Електрос-
рбија“ су чинили Слободан Михајило-
вић, директор ПД-а, Саша Стефановић, 
заменик директора,  Зоран Аврамовић, 
директор Дирекције за информационе 
технологије, Драган Јаковљевић, ди-
ректор  Дирекције за економско-фи-
нансијске послове, Жељко Ђорђевић, 
шеф службе за информатичку подрш-
ку техничком систему, Дејан Полугић, 
шеф службе за системски софтвер и 
Владан Костић, водећи инжењер за 
системски софтвер. Испред Електро-
војводине састанку су присуствовали 
Томислав Папић, директор, мр Никола 
Новаковић, заменик директора, др Пе-
тар Загорчић, заменик директора, мр 
Дарко Међедовић, директор Центра за 
информатику и телекомуникације, Па-

вел Зима, директор Дирекције за упра-
вљање, Синиша Пушкар, директор Ди-
рекције за корпоративне послове, Иво 
Брајковић, директор Дирекције за еко-
номско-финансијске послове и Владан 
Гачић, главни инжењер Центра за ин-
форматику и телекомуникације. Днев-
ни ред састанка чиниле су следеће та-
чке: 1. Досадашња искуства на развоју и 
примени информационих технологија 
у привредним друштвима; 2. Тренутно 
стање кадровских, софтверских и ин-
фраструктурних потенцијала у обла-
сти информатике; 3. Планови даљих ак-
тивности (краткорочни и дугорочни), 
правци будућег развоја и међусобне са-
радње у области информатике.

Састанак је, као домаћин, отворио 
Томислав Папић, који је указао на мо-
гућу вишеструку корист од овог састан-
ка за оба привредна друштва. Затим је 
Слободан Михајиловић, директор ПД 
„Електросрбија“ представио своје са-
раднике и дао реч  Зорану Аврамовићу 
да образложи прву тачку дневног реда. 

Аврамовић је изложио досадашња 
искуства у ИТ систему наглашавајући 
да се Електросрбија у претходних 30 
година ослањала на сопствене ресурсе 

и људство. Директор Папић је украт-
ко изнео искуства Електровојводине 
посебно наглашавајући улогу Енер-
гософта и последице након одвајања 
ове ћерка-фирме од Електровојводине 
2005. године. Мр Никола Новаковић је 
указао на сличности, али и на разлике 
између Електровојводине и Електро-
србије у полазној основи информацио-
них технологија. Он је на основу личног 
искуства закључио да ослањање на соп-
ствене ресурсе у овој области не доноси 
резултате и заложио се за централиза-
цију ИТ система. Мр Дарко Међедовић 
је појаснио садашњи начин функцио-
нисања ИТ-а у Електровојводини, што 
је након њега учинио и Зоран Аврамо-
вић за стање у Електросрбији. Након 
тога се повела дискусија о плановима 
даљих акивности и правцима будућег 
развоја ИТ-а. Драган Јаковљевић се на-
рочито осврнуо на заједничке циљеве 
ова два привредна друштва. Међутим, 
дискусија је показала да учесници са-
станка имају различита виђења, наро-
чито у погледу софтвера.

Директор Михајиловић је изнео 
закључак да постоје два приступа ре-
шавању софтверских проблема: екстр-
ни – за који се залаже руководство 
Електровојводине и интерни – који за-
ступају представници Електросрбије. 
Он је додао да треба сагледати овај про-
блем из угла трошкова и квалитета екс-
терне услуге, али је нагласио да постоји 
проблем одлива стручњака из преду-
зећа, највише због висине плате и сис-
тема награђивања. 

Након наведених тачака дневног реда 
састанак је настављен по радним тимо-
вима подељеним у три групе: 1. Аплика-
тивни део; 2. Системски део и 3. Хард-
вер и телекомуникациона опрема.  

Д. Б.

ОДРЖАН САСТАНАК O ИТ СТРАТЕГИЈИ

Размена искустава и планови за 
будућност
Директор Михајиловић је изнео закључак да постоје два приступа решавању 
софтверских проблема: екстрни – за који се залаже руководство Електровојводине 
и интерни – који заступају представници Електросрбије.- Он је додао да треба 
сагледати овај проблем из угла трошкова и квалитета екстерне услуге али је 
нагласио да постоји проблем одлива стручњака из предузећа, највише због висине 
плате и система награђивања
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У четвртак, 9. септембра 2010. го-
дине делегација ЕПС-а у саста-
ву: др Петар Загорчић - заменик 

директора Друштва за пословни сис-
тем, Синиша Пушкар - директор дирек-
ције за корпоративне послове, Мирко 
Мајсторовић - директор ЕД „Нови Сад“, 
мр Богдан Лабан - директор ЕД „Су-
ботица“ и Агнес Ашоди - преводилац, 
била је у радној посети у EDF-DEMASZ 
Сегедин. Тим Електровојводине посе-
тио је EDF-DEMASZ на два дана, ради 
успостављања поновне сарадње, која 
је у неким ранијим периодима била на 
завидном нивоу, као и због међусобне 
размене информација и разговора о ор-
ганизацији и функционисању дистри-
бутивног система у EDF у Мађарској. 

Домаћин нашој делегацији био је 
председник борда директора Thierry 
Le Boucher, CEO, President of the Board.
Поред председника, састанцима су при-
суствовали Jozef Hiezl, Deputy CEO, 
Board Member, Gabor Lehotczki, CFO, 
Board Member, Jozsef Toth, Manangig 
Director EDF-DEMASZ Partner Ltd, 
Istvan Korponai, Managing Director 
DEMASZ Primavil Ltd, Zsuzanna Kerekes 
Arpandne, Head of Logistic, Rozsa 
Szecsenyi Ferencne, Head of Business 
Serviices и Zoltan Fazekas, Head of 
Resourcing.

Како сазнајемо од др Петра Загор-
чића програм посете предвиђао је више 
тематских целина које су имале за циљ 
да се наша делегација што боље упоз-
на са организационом структуром 
EDF групе, EDF – а у Централноисточ-
ној Европи и EDF-DEMASZ у Мађар-
ској. Из презентација челних људи ове 
компаније наша делегација је дошла до 
бројних информација и сазнања. Као 
најзначајнија сазнања Загорчић истиче: 
EDF је један од три дистрибутера елек-
тричне енергије на територији Мађарс-
ке, његов удео у тржишту је око 19%. 
Поред њега, присутни су Е-ОН чији 
удео на тржишту је 60% и RWE са 21% 
тржишта. EDF-DEMASZ испоручује 
електричну енергију за око 752.000 ку-
паца на простору од 18.235 km2 и има 

1555 запослених. Годишњи обрт компа-
није износи око 500 милиона еура. Цена 
електричне енергије износи око 13 еу-
роценти/kWh за домаћинства. ЕДФ-у од 
укупне цене коју обрачунава, за трош-
кове дистрибуције и трговине, остаје 

око 6 еуроценти/kWh.
Мађарска држава је власник око 50% 

произведене електричне енергије, ос-
тало су страни инвеститори. Преносна 
мрежа је 400 kWA и власништво је др-
жаве, а нисконапонска мрежа је влас-
ништво дистрибутера.

ЕDF је организационо један хол-
динг који у свом саставу има и че-
тири ћерке-фирме које се баве – из-
градњом мреже и ДТС, пројектовање 
мрежа и ДТС, мерење и дистрибуција 
гаса.

Раздвајање дистрибуције и трговине 
у овој компанији одиграло се 2007. го-
дине и оно је имало за циљ да на отво-
реном мађарском тржишту обезбеди 
слободан избор испоручиоца који под-
разумева избор тарифа и цена. Купац 
може имати уговор за куповину елек-
тричне енергије на годину дана. У јед-
ном моменту може имати само један 
уговор. 

Пре 20 година имали су губитке као 
данас ЕПС, што је 1996. године износи-
ло негде око 14%. Шта се десило за пре-
тходних 14 година? На мањим терито-

ријама као пилот-пројектима измерили 
су губитке и тачно утврдили колико от-
пада на нетехничке губитке. Оформили 
су организациону целину која се бави 
само тим питањима – 60-80 људи који 
су имали задатак да обилазе потроша-

че и да их контролишу. Пре су контро-
лисали појединачне случајеве, новом 
организацијом системски спроводе по-
сао, број контрола је порастао на око 
100.000. Резултати су се брзо показали. 
Сада су губици на мрежи  око 10%. То-
ком година обучили су све техничаре 
шта треба да прегледају када иду на те-
рен. Читава прича се своди на контролу 
и само контролу. Поред тога, све више 
се постављају бројила која отежавају 
злоупотребу.

Значајна средства су инвестирали 
протеклих година у маркетинг, нарочи-
то у брендирање компаније под новим 
именом. Сматрају да им је то донело 
значајне резултате.

На крају, треба истаћи да постоји 
значајан простор за сарадњу између 
EDF-DEMASZ и Електровојводине, а 
нарочито на плану заједничких ин-
вестиција, затим уградње савремених 
мерних уређаја и унапређење мреже, 
на градњи подземних и надземних во-
дова и слично – каже заменик дирек-
тора Загорчић.

Д. Б.

Детаљ са састанка у EDF–DEMASZ, Сегедин

НАША ДЕЛЕГАЦИЈА ПОСЕТИЛА EDF  DEMASZ СЕГЕДИН

Годишњи обрт компаније износи око 500 милиона еура (цена електричне енергије 
износи око 13 еуроценти/ kWh за домаћинства).- ЕДФ-у од укупне цене коју 
обрачунава, за трошкове дистрибуције и трговине, остаје око 6 еуроценти/kWh. 
Очитавање за стамбене кориснике врши се једном годишње

У посети EDF – DEMASZ-у

БРОЈ 450   ОКТОБАР 2010
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Овај рад се бави кашњењем пода-
така при преносу кроз рачунар-
ску мрежу (LAN) у ТС и упо-

ређењем овог кашњења са кашњењем 
при преносу податка на класичан начин 
(кроз „жицу“). У ТС „Рума 1“ је систем 
за аутоматизацију ТС (SATS) засно-
ван на микропроцесорским уређајима 
(Intelligent Electronic Device - IED), који 
су компатибилни са стандардом 
IEC 61850.

Подаци између IED у овој ТС се 
међусобно размењују кроз рачунар-
ску мрежу и класично, помоћу жича-
них међувеза бинарних улаза/излаза 
IED.

Код класичног начина преноса по-
датака ствари су прилично јасне и 
предвидиве. У овом случају је „ко-
муникациони канал“ увек слободан 
и намењен је за пренос само једне 
информације. Код преноса података 
кроз LAN у овој конкретној ТС, ства-
ри нису тако јасне и предвидиве. Сви 
подаци, којих има различитих врста 
и приоритета, преносе се кроз један 
комуникациони канал. Подаци због 
тога на одговарајући начин морају 
бити организовани, а њихов пренос 
кроз мрежу уређен одговарајућим 
механизмима, да би се обезбедило 
поуздано извршење свих процеса у 
трафостаницама. 

Подаци/информације које се ко-
ристе у ТС су статуси расклопних 
уређаја, аналогна мерења, подаци о 
раду функција заштите, управљачке 
функције, „инжењерски подаци“ итд. 
У LAN у ТС се овако ствара велика 
„гужва“ у саобраћају. Ово треба има-
ти на уму кад се параметрира који ће 
се све подаци преносити кроз LAN, 
јер је он ограничене пропусне моћи. 
Осим тога, врста и број података на 
мрежи утичу на карактеристике пре-
носа података (брзину и поузданост).

Без обзира на то кроз који физички 
медијум, на основу ког стандарда, или 
комуникационог протокола се подаци 
преносе, за пренос сваке информације 
је потребно неко време. Ово неминовно 

уноси кашњење приликом преноса ин-
формација у ТС.

Временски критични подаци у ТС су 
они који преносе податке о раду зашти-
те. У функционалним шемама заштите у 
ТС, неке од функција захтевају такве бр-
зине преноса кроз LAN, које ће обезбе-
дити да се функција поуздано изврши у 
времену од неколико милисекунди. Ово 
поставља врло озбиљан задатак за кому-

никациону инфраструктуру у ТС. Кому-
никациону инфраструктуру у ТС „Рума 
1“ чини Ethernet мрежа са свичевима и 
IED-има који раде према IEC 61850. То-
пологија мреже је прстен (са неколико 
уређаја који су на екстерни свич везани 
звездасто). Прстен је физички реализо-
ван оптичким кабловима. Извор тачног 
времена је GPS, а за синхронизацију вре-
мена свих IED у мрежи се користи NTP 
(Network Time Protocol).

Мерење кашњења је вршено у два ре-
жима рада IED, а то су тест режим (ге-
нерисање сигнала о раду заштите ко-
ришћењем конфигурационог програма 
произвођача IED) и радни режим (по-
моћу струјног кофера побуђивана I>> 
IED-а у изводном пољу). Одговарајућа 
времена иницирања функција заштите 
у IED пошиљаоцу и IED примаоцима 
су прочитана из листа догађаја у IED. 
Кашњење података у ТС је обрађено 
кроз мерење времена које је потребно 
GOOSE телеграму са податком „I>> по-
буда“ у IED у изводним пољима, као 
пошиљаоцима, да изазове покретање 
функције „I>> блокада“ у IED у тра-
фо-пољима 20 kV као примаоцима. Ка-

шњење података је паралелно приказа-
но и за пренос кроз „жицу“, на класичан 
начин, коришћењем бинарних излаза 
на IED у изводним пољима и бинарних 
улаза на IED у трафо-пољима 20 kV. 

Подаци о мерењима показују да је фу-
нкција заштите успешно реализована 
кроз оба наведена система. У тест режи-
му је GOOSE телеграм у свим мерењи-
ма био бржи од податка кроз „жицу“ 
(GOOSE/“жица“ просечно 10.7/23.5 
ms). У радном режиму је GOOSE теле-
грам спорији (GOOSE/“жица“ просеч-
но 41.9/17.9 ms). 

У раду је показано да промена оп-
терећења (густине) саобраћаја у LAN, 
као ни промена топологије мреже (прс-
тен, бас) нису битно утицали на вред-
ност кашњења. Аутор из овог закључује 
да доминантни удео кашњења у овој 
конкретној мрежи лежи у кашњењу ус-
лед обраде у IED, а не у кашњењу у са-
мој мрежи.

Принципи и захтеви које морају да 
испуне „класичне“ шеме заштите у ТС 
су добро познате, детаљно разрађене и 
испитане пре пуштања ТС у рад. Исти 
принцип се мора применити и кад се 
временски критичне функције зашти-
те и остале функције SATS реализују 
применом IEC 61850 (или неког дру-
гог стандарда). Треба обавезно извр-
шити функционално испитивање овак-
вих система пре пуштања ТС у рад и на 
тај начин се уверити да се све функције 
SATS извршавају поуздано. Са прак-
тичног становишта, најважније је да се 
функције заштите и управљања у SATS 
извршавају поуздано и у складу са за-
хтевима процеса у ТС, а мање је битно 
да се те функције извршавају у оквиру 
граница које су прописане примењеним 
стандардом. Функционалност SATS за-
снованог на IEC 61850 се мора потврди-
ти испитивањем система пре пуштања 
ТС у рад. За ову намену је потребно де-
финисати нове поступке и стандарди-
зовати софтверске алате којим ће се ове 
провере вршити.

Аутор: Зоран Субашић
Приредио: М.Ш.

ЗОРАН СУБАШИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ЕЛЕКТРОИНЖЕЊЕР, ОГРАНАК ЕД „РУМА“

Кашњење података у ТС 110/20 kV
Један од четири награђена рада аутора из Електровојводине на овогодишњем 
CIRED-овом саветовању био је и рад „Кашњење података у ТС 110/20 kV“ Зорана 
Субашића, руководиоца Сектора управљања у ЕД Рума. У наставку доносимо 
ауторов краћи приказ рада:
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Зоран Субашић прима награду од др 
Јовановића 



На први поглед јако озбиљан, Бо-
рис Холик оставља утисак мла-
дог стручњака који је чврсто ус-

мерен ка циљу са посебним смислом за 
детаље. Тај смисао се открива већ после 
првих изговорених реченица. Ништа 
необично, јер је у Електровојводини за-
послен у Центру за информатику и те-
лекомуникације. Оно што је примере-
но профилу таквог човека јесте и да је 
мотивисан за стицање нових искустава, 
а као последица тога и да брзо усваја и 
примењује нова знања.

Баш као резултат таквих афинитета и 
способности настали су „Функционални 
захтеви и техничке спецификације AMI/
MDM система“.

– Био сам мотивисан да уђем у овај 
пројекат из више праваца. Подршка ру-
ководства и колега је пресудила. Уз стече-
но знање и информације које смо „поку-
пили“ у посетама светским семинарима 
и на међународним сусретима, где су во-
дећи стручњаци у метрологији презен-
товали своја искуства и са неизбежног 
интернета, као и подршка у колективу, 
настала је спецификација као резултат 
потреба да се у ЕПС-у дефинише и стави 
у контекст будући изглед пројекта нап-
редних мрежа (Smart Grids). 

То је нешто што постоји у другим 
електропривредама, али наглашавам 

да ми уопште нисмо далеко по идејама 
како да се тај пројекат реализује и да 
будемо раме уз раме са светом – каже 
Борис Холик.

На питање да ли то значи да је проје-
кат универзалан и да је могућа његова 
примена и у другим сличним компа-
нијама као лиценца, Холик каже да је 
пројекат ипак прилагођен захтевима 
и потребама како Електровојводине, 
тако и целе Електропривреде, а да он 
себе види као некога ко жели да оста-
не у тој области и да ради на томе да га 
подигне на још виши ниво.

– Обновљиви извори енергије, а то је 
будућност која нам већ куца на врата, 
јесу перспектива за овакве пројекте и 
послове. То је поље које шири видике 

и омогућава да оно што сам замислио 
реално покушам и да остварим. Боље 
да се за то припремим одмах.

Да је заиста посвећен таквом раз-
мишљању говори и податак да је овај 
млади човек посвећен здравом начи-
ну живота. Његова понуда је јабука, 
крушка, вода (без кафе), а да је дру-

гачији, говори и детаљ да му је мо-
нитор на радном столу окренут око-
мито. Иначе, поред енглеског, Холик 
говори и пише немачки и португал-
ски језик, а интересују га, како сам 
каже, путовања, планинарења и фо-
тографија.

Пре скоро деценију дипломирао је 
на Универзитету у Новом Саду, на 
Факултету техничких наука, Елек-
тротехнички одсек, смер електро-
ника и телекомуникације. Усмерен 
је на индустријску електронику, 
тако да данас носи титулу дипло-
мираног инжењера електротехнике, 
а од радног искуства у биографији 
му је забележено двогодишње радно 
искуство у Енергобулу као млађег 
пројектанта. Од почетка 2004. го-
дине до данас, своју професионалну  
каријеру гради у Електровојводини 
поред колеге Саше Марчете, с којим 
осим што заједнички ради у тиму, 
проводи време радећи у истој кан-
целарији.

А. Ј. Р. 
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Борис Холик

БОРИС ХОЛИК, САМОСТАЛНИ ИНЖЕЊЕР 2 У ЦЕНТРУ ЗА ИНФОРМАТИКУ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Већ шест година овај млади стручњак ради у Електровојводини.- За то време Холик 
је Електровојводини дао своју креативност, пре свега у пројекту
„Функционални захтеви и техничке спецификације AMI/MDM система у Србији“ који 
је, може се слободно рећи, пројекат данас за будућност

Правац у сутра

БРОЈ 450   ОКТОБАР 2010
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Саша Марчета, Борис Холик и Владан Гачић из Електровојводине, заједно са 
Сашом Тошићем из Југоистока (Ниш), аутори су рада „Прва фаза увођења AMI-
MMDM система у Ј.П. ЕПС“ који је награђен на недавно одржаном CIRED-овом “
Седмом саветовању о електродистрибутивним мрежама у Врњачкој Бањи. Овај 
рад је награђен као најбољи за СТК 5, а још три рада из Електровојводине су 
проглашена за најбоље у својим стручним комисијама, па је тако од укупно шест 
награда, четири додељено Електровојводини.

Љ.М.

Аутори награђеног рада: Владан Гачић, Саша Марчета и Борис Холик
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Као што се детаљно може прочи-
тати на сајту Народне скупшти-
не РС (www.parlament.gov.rs/

doneti zakoni), Скупштина је недавно, 
већином гласова посланика, усвојила, 
прилично опширан, Закон о електрон-
ским комуникацијама, за који су – како 
се могло видети у текстовима сред-
става јавног информисања (епс/пре-
глед штампе) - републички омбудсман, 
заштитник грађана за информације од 
јавног значаја и поједине опозиционе 
странке, упозорили да омогућава увид 
у остварену комуникацију грађана – без 
одлуке суда.

Рецимо, у спорном 128. члану, наводи 
се да је оператер дужан да задржи по-
датке о електронским комуникацијама 
(ЕК), за потребе спровођења истраге, 
откривања кривичних дела и вођења 
кривичног поступка, у складу са којим 
се уређује кривични поступак, као и за 
потребе заштите националне безбед-
ности РС. 

Заштитник грађана је, амандманом, 
тражио да се у Закон уврсти да је по-
лицији и Безбедносно-информативној 
агенцији потребна одлука суда за увид 
у остварену комуникацију, односно по-
датке које је оператер дужан да задржи, 
али то није прихваћено.

Међутим, усвојен је амандман Од-
бора за саобраћај и везе, који је такође 
предложио заштитник грађана, а који 
утврђује да ће повереник за информа-
ције од јавног значаја и заштиту пода-
така о личности – обављати надзор над 
спровођењем одредби овог прописа.

Закон је изазвао бурне реакције 
стручне јавности (неповредивост тај-
ности средстава комуникације, по Ус-
таву), а омбудсман је најавио да ће се 
обратити Уставном суду за оцену устав-
ности тог Закона...

Подсетимо, овим Законом уређују се: 
услови и начин за обављање делатнос-
ти у области ЕК; надлежности држав-
них органа у овој области;  положај и 
рад Републичке агенције за ЕК;  накна-

де; спровођење јавних консултација у 
овој области; обављање делатности ЕК 
по режиму општег овлашћења; пројек-
товање, изградња или коришћење и  
одржавање ЕК и терминалне опреме. 
Предмет Закона је и тзв. право службе-
ности и заједничког коришћења; међу-
повезивање и приступ; пружање услу-
га универзалног сервиса; одређивање 
тржишта подложних претходној регу-
лацији, анализа тржишта,  одређивање 
оператора са значајном тржишном 
снагом (оператор са ЗТС), као и овла-
шћења поменуте Агенције у односу на 
оваквог оператора.

Закон такође регулише и  управљање 
и коришћење адреса и бројева (нуме-
рација); управљање, коришћење и кон-
тролу радио-фреквенцијског спектра; 
дистрибуцију и емитовање медијских 
садржаја; заштиту права корисника и 
претплатника; безбедност и интегри-
тет ЕК мрежа и услуга; тајност ЕК; по-
менуто (законито) пресретање и задр-
жавање података; надзор над применом 
Закона; мере за поступање супротно 
одредбама Закона, као и друга питања 

од значаја за функционисање и развој 
ЕК у Републици Србији.

Одредбе Закона не односе се на ЕК 
мреже за посебне намене, осим одре-
даба које се односе на коришћење ра-
дио-фреквенција за посебне намене и 
посебне случајеве међуповезивања ЕК 
мрежа за посебне намене и јавних ко-
муникационих веза.

Како се, између осталог наводи у За-
кону, овај пропис требало би да допри-
несе да  се: обезбеди стално унапређење 
квалитета услуга ЕК; обезбеђивању мо-
гућности крајњих корисника да при-
ликом коришћења јавних ЕК мрежа и 
услуга, слободно приступају и дистри-
буирају информације, као и да користе 
апликације и услуге по свом избору.

Закон би требало да допринесе и 
обезбеђивању високог нивоа зашти-
те података о личности и приватним 
корисницима (у складу са Законом о 
заштити података о личности и другим 
законима), као и осигуравању безбед-
ности и интегритета јавних ЕК мрежа 
и услуга.

М. Ч.

УСВОЈЕН ЗАКОН О ЕЛЕКТРОНСКИМ КОМУНИКАЦИЈАМА

Тајност комуникација и 
законито пресретање
Закон изазвао бурне реакције стручне јавности, а омбудсман најавио да ће се 
обратити Уставном суду за оцену уставности тог прописа
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� ВЛАДА СРБИЈЕ ДОНЕЛА НОВУ УРЕДБУ

На основу Закона о ауторским и сродним правима, Влада Републике Србије овог 
ллета је донела је Уредбу о утврђивању Листе техничких уређаја и предмета за које
постоји обавеза плаћања посебне накнаде носиоцима ауторског и сродних права.

Реч је о списку различитих врста празних носача звука, слике и текста и 
различитих уређаја, за које постоји ова обавеза плаћања. Уредба је у јулу ступила
на снагу.

Као што се може видети на сајту Владе, односно у „Службеном гласнику“, на
ЛЛисти су, од празних носача звука, слике и текста, наведени: компакт и дигитални
ддискови, дигитални-видео дискови високе дефиниције, blue-Ray дискови, мини-
ддискови, аудио-касете, видео-касете и USB Flash Drive...

Од уређаја, на Листи су наведени фотокопир апарати, CD резачи (као рачунарске 
компоненте), DVD резачи (такође као рачунарске компоненте), штампачи, 
скенери,  дигитални видео- рикордери, blue-Ray рикордери, видео-рикордери,
ддигитални џубоксови, дигитални аудио-плејери, HI-FI-CD рикордер, HI-FI-DVD
рикордер и Hi-Fi HD рикордер.

М. Ч.. 
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Колективним уговором (КУ) за 
ПД Електровојводину, који су 
почетком ове године потписали 

у име послодавца, директор Друштва, 
Томислав Папић и председник овда-
шњег Синдиката, Владимир Плавшић 
– као што смо писали – уређена су пра-
ва, обавезе  и одговорности запослених 
из радног односа; односи у вези са без-
бедношћу и здрављем на раду код пос-
лодавца; односи од значаја за запосле-
ног и послодавца; поступак измена и 
допуна КУ и међусобни односи угово-
рених страна (детаљније на интерном 
сајту: Докуметација; Управа; Кабинет; 
претражи документацију или - сајт 
Синдиката). 

Колективни уговор је сачињен на ос-
нову одговарајућег прописа - Закона о 
раду. На права, обавезе и одговорности 
запослених, која нису уређена КУ при-
мењују се одредбе закона, међународно 
признате конвенције, други прописи, од-

говарајућа општа акта послодавца и уго-
вор о раду (послодавца и запосленог).

У међувремену су потписници КУ 
сагледали да би требало прецизирати 
недоречене или додати још неколико 
нових одредби КУ, па су почетком сеп-
тембра исти потписници сачинили 1. 
Анекс овог КУ.

Између осталог, додати су нови ста-
вови у члану 16, по којима  – на основу 
документације и решења послодавца – 
запосленом/врхунском спортисти пос-
лодавац  може одобрити дуже плаћено 
одсуство него што је то до сада пред-
виђао овај члан КУ („за време учество-
вања на такмичењу“).

Члан 26 се мења у 2. ставу (уместо: 
„Послодавац обезбеђује средства за пре-
венцију радне инвалидности...“), сада 
пише: „Послодавац је у обавези да на 
посебан рачун Синдиката уплати сред-
ства за превенцију радне инвалидно-
сти...“). У ставу 5 истог члана прецизи-

ра се да послодавац средства за учешће 
у финансирању културних и спортских 
активности уплаћује на рачун Фон-
да друштвених активности – Синдика-
та. Потом се додају још два нова става, 
по којима је Синдикат дужан да донесе 
одговарајуће правилнике/програме, уз 
сагласност послодавца, из којих проис-
тиче дужност ове организације да обез-
беди равномерно финансирање превен-
ције радне инвалидности, рекреације и 
рехабилитације запослених, као и кул-
турних и спортских активности у свим 
организационим целинама ПД.

Мења се и 4. став члана 50 и, умес-
то: „У случају смрти родитеља запосле-
ног, послодавац обезбеђује солидар-
ну помоћ...“, у Анексу се наводи да, у 
том случају, „послодавац исплаћује за-
посленом, односно запосленима као со-
лидарним повериоцима, солидарну по-
моћ...“ У том случају, наравно, таквом 
запосленом не припада (двапут) и со-
лидарна помоћ, предвиђена у КУ, члан 
50, став 4.

Мења се и члан 52 КУ, па се, у случају 
рођења детета, уместо „једном од ро-
дитеља исплаћује се солидарна помоћ 
у висини просечне зараде у РС...“, у том 
случају, „запосленом/запосленима као 
солидарним повериоцима, исплаћује со-
лидарна помоћ у висини просечне месеч-

не зараде у РС, остварене у претходној го-
дини“.

У члану 83/2, после: „Повереници 
Синдикалне организације“ (раније: по-
вереници синдикалних подружница“), 
додају се и речи: „именовани поверени-
ци СО...“

При крају, додаје се и члан 92а, којим 
се Синдикат обавезује да свака три ме-
сеца извести послодавца о предузетим 
активностима и о утрошку свих одобре-
них финансијских средстава из овог КУ 
(наравно, и увид послодавцу у одгова-
рајућу документацију), као и да посло-
давцу на крају пословне године поднесе 
годишњи извештај о пословању.

М. Ч.

ЗАКЉУЧЕН АНЕКС КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНУ

Синдикат, између осталог, дужан да обезбеди равномерно финансирање превенције 
радне инвалидности, рекреације и рехабилитације запослених

Прецизирање недоречених 
одредби

БРОЈ 450   ОКТОБАР 2010
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� ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА МУШКАРЦЕ

Превентивни лекарски прегледи жена запослених у Електровојводини успешно 
су окончани, а у току су договори између директора Електровојводине 
ТТомислава Папића и директора Института у Сремској Каменици проф. др Милана
ААнтонића да од следећег месеца отпочну прегледи мушкараца, запослених у 
Електровојводини, сазнајемо од директора Папића.

Иначе, према подацима Сектора комерцијалних послова које нам је дала
Србислава Петровић, превентивне прегледе је прошло око 440 колегиница.

– У складу са новим Колективним уговором, питање превентивних прегледа жена
јје, дакле, успешно решено, а ускоро следи и решавање питања превентивних
прегледа колега – рекла нам је Олга Огризовић, председница Актива жена 
Електровојводине.

Љ.М.. 
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Октобарски дани у Гранској ор-
ганизацији увек су повод да се 
окупе пензионисани радници 

Електровојводине у подружницама које 
делују у деловима нашег Предузећа, 
пре свега ради дружења, али и ради 
подсећања на вредности на којима су 
стварали своју радну и животну карије-
ру.  А у Електровојводини се управо на 
томе много ради - да се очува међугене-
рацијско наслеђе, да оно има развојну 
снагу и да се очува индивидуални иден-
титет сваког ко је радио, или се налазио 
у развојном концепту нашег предузећа. 
Зато се у Гранској организацији увек не-
говао амбијент у коме се људи сусрећу, 
препознају, сећају и надају. То је смисао 
обележавања 15. сепрембра, Дана пен-
зионисаних радника Електровојводине 
и октобра, месеца који је на светском 
плану посвећен старијој популацији. 

У Подружници, у Зрењанину, пен-
зионисани радници су уприличили 
дружење са руководиоцима Електро-
дистрибуције Зрењанин и у опуште-
ној, неформалној атмосфери поделили 
радост сусретања. Ту су сазнали о ге-
нералним пословним плановима пре-
дузећа и добили обећање да ће се и на-
даље неговати ниво пажње и помоћи 
коју обезбеђује предузеће својим пен-
зионисаним радницима.

Пензионисани радници у Подруж-
ници Сомбор су истог дана имали 
заједнички ручак у Занатском дому у 
Сомбору. То је била прилика да се оку-
пе сви они који су били физички кадри 
да дођу, да се виде, сазнају о стању здра-
вља, о породичним приликама, о при-
ликама у Дистрибуцији Сомбор, о по-
словним плановима. Сусрет је протекао 
у атмосфери оптимизма и нади да ће 
напокон доћи срећније време у коме ће 
престати потреба за социјалном потпо-
ром од стране предузећа здравствено 
и материјално угроженим пензиони-
саним радницима и да ће ови сусрети 
бити посвећени животним радости-
ма које и људи у овом животном добу 
имају.

У Суботици су одлучили да ового-
дишњи сусрет пензионисаних радни-
ка Дистрибуције Суботица организују 

на Палићу, да у пријатном амбијенту 
обележе Дан пензионисаних радника 
Електровојводине, јер се у данашњим 
приликама пензионери теже одлучују 
да себи приуште овакав вид релакса-
ције. То је била прилика да се подсете 
на време када се много путовало, када 
се неговао завидан друштвени и лични 
стандард. И овом приликом исказана 
је захвалност предузећу за досадашњу 
бригу о здравственим и социјалним 
потребама пензионера, уз жељу да се 
унапреде животне околности и да дани 
који долазе донесу бољитак.

Пензионисани радници Дистрибу-
ције Панчево су организовали зајед-
нички излет до Авалског торња, свес-
ни да је сваки дан у овом добу животни 
дар. А путовање, па макар и краће, иза-
зива у људима релаксацију, опуштање и 
скретање пажње са свакодневних про-
блема. Авалски торањ је одиста симбол 
обнављања и трајања, тако да није био 
нарочит проблем одабрати дестинацију 
која ће сваког пензионисаног радника, 
коме то здравље дозвољава, покренути 
на овај излет. Као социјални радник у 
пензији, председник ове Подружнице 
Олга Милићевић труди се да са стано-
вишта своје садашње улоге, допринесе 
да људе уграде што више оптимизма у 
своја надања.

Подружница Нови Сад је најброј-
нија и у њој су сусрети организовани у 
четири групе, тако да се ова активност 
одвија готово током целог октобра. 
Најпре су се дружили пензионисани 
радници Електродистрибуције Нови 
Сад. Овом скупу су се одазвали пен-
зионисани радници Електродистрибу-
ције Врбас и пословница Бачка Палан-
ка и Бечеј, јер организационо припадају 
овом делу Подружнице.Треба истаћи да 

су руководиоци ових делова предузећа 
били предусретљиви и да су обезбедили 
превоз, како би њихове старије колеге 
присуствовале овом догађају. Дружење 
је протекло у опуштеној атмосфери на 
Рибарском острву у Новом Саду, где 
их је поздравио директор ЕД Нови Сад 
Мирко Мајсторовић. Честитао им је на 
доброј организацији и изразио наду да 
идемо у правцу неких срећнијих време-
на. Обећање да ће се о потребама ста-
ријих колега у будућности више него до 
сада ангажовати и Синдикат Електро-
војводине, дао је заменик председника  
Иван Стојанчев. 

Пензионисани радници Управе Пре-
дузећа су се одазвали у завидном броју, 
тако да је неформално дружење на Ри-
барском острву потрајало. У име дирек-
тора Томислава Папићa, скуп су поз-
дравили заменик директора др Петар 
Загорчић и директор Дирекције за кор-
поративне послове Синиша Пушкар.

У току су дружења и пензионисаних 
радника предузећа која су некада по-
словала у оквиру Електровојводине, јер 
и они организационо припадају једин-
ственој Гранској организацији Елек-
тровојводине, пошто су одувек радили 
исте послове, али су их законска ре-
шења често одводила и враћала у ок-
риље Електровојводине. Они још увек 
имају осећање припадности нашем пре-
дузећу, а у Гранској организацији се та 
осећања негују и поштују.

Председник Вилмош Молнар је по-
желео да сваки будући сусрет буде у 
бољим општедруштвеним околности-
ма и да наши пензионисани радници 
старе бар у приближним условима у 
којима су радили и градили своју бу-
дућност.

К.М.

ПЕНЗИОНЕРСКА ОКУПЉАЊА

У нади да долазе бољи дани
Обележен Дан пензионисаних радника Електровојводине, као и месец посвећен 
старијој популацији - октобар



23 ��

Време није било наклоњено 
учесницима четвртог Златног 
котлића Електровојводине. Об-

лачно време се на почетку такмичења 
претворило у кишу која је прети-
ла да „разводни“ котлиће. Међутим, 
такмичари се нису дали омести па је 
16 екипа, колико се овог пута оку-
пило на Рибарском острву, уз помоћ 

сунцобрана – кишобрана настави-
ло да „закувава“ чорбу. Нешто мањи 
одзив екипа није умањио квалитет 
дружења, а лоше време као да је про-
воцирало учеснике да буду још вед-
ријег расположења. Овакав однос 

учесника вероватно је и допринео да 
киша престане пре него што је исте-
кло два сата предвиђена за спремање 
котлића од рибе. Да се не би све завр-
шило само на кувању, помогли су ро-
штиљи и таландаре на којима је спре-
мана риба, али и кобасице, сланина, 
пљескавице и други специјалитети. 
Опште добро расположење подгреја-
ла је музика, па су и неки од учесника 
и запевали. 

У дванаест сати, организатор Зо-
ран Деспић означио је крај кувања. 
Уследило је затим оцењивање по-
стигнутог укуса, боје, мириса и гу-
стине од стране жирија, док су се 
учесници посветили дегустирању 
својих, а богами и конкуренских 
чорби у ишчекивању одлуке о побед-
нику. Након дугог, али веома про-
фесионално обављеног посла, жири 
је саопштио да је победник ового-
дишњег Златног котлића Електро-
војводине екипа ЕД Нови Сад II са 
129 поена. Друго место припало је 
екипи Управе са 123, док је трећу 
позицију заузела екипа Кикинде са 
120 поена. Као што се и по броју по-
ена види, одлучивале су нијансе ис-

танчаног укуса чланова жирија. Спе-
цијална награда за најоргиналнији 
рецепт припала је, као и прошле го-
дине, члановима екипе ЕД Панчево, 
који на тај начин стварају традицију 
највеселије дружине којима је учест-
вовање на овом такмичењу, на њима 
својствен начин, забава и дружење, а 
не борба за награде и признања.

Поред екипа из Електровојводине и 
везаних предузећа са територије Војво-
дине, учествовале су и екипе Удружења 
пензионера и ЕД Бања Луке из Репу-
блике Српске. Као и претходне три го-
дине, Златни котлић Електровојводине 
био је нешто више од такмичења.

Д. Б.

ОДРЖАН ЧЕТВРТИ ЗЛАТНИ КОТЛИЋ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ
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Весело је било и у току такмичења

Котлић је скуван Победничка екипа

Пехар за друго место
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Онима који су дали изузетан 
допринос развоју Електро-
привреде Србије и енергетике 

уопште, ЕПС сваке године додељује 
своје најпрестижније признање – 
повељу са плакетом „Ђорђе Ста-
нојевић“.  Ове године то признање 
је припало Љубомиру Милановићу 
(постхумно), проф. др Драгану По-
повићу, Јану Брауну и компанији 
„Алстом“. Прошле године, лауреат је 
био некадашњи директор Електро-
војводине Влада Ђурић. Поводом 6. 
октобра, Дана ЕПС-а, сетимо се чо-
века чије име носи ова значајна на-
града: 

Професор Велике школе, а потом 
и Београдског универзитета, чији је 
био и ректор, Ђорђе Станојевић (1858 

—1921) се сматра најзаслужнијим 
за електрификацију Србије. Први је 
иницирао увођење електричног ос-
ветљења у Београду, а заслужан је за 
изградњу прве, али и многих других 
хидроелектрана у Србији. 

По завршеној нижој гимназији у 
родном Неготину, Станојевић је сти-
гао у Београд на даље школовање, да 
би ту и остао. Својим радовима скре-
нуо је пажњу на себе већ као висо-
кошколац на Природно-математич-
ком одсеку Филозофског факултета. 
По дипломирању (1881), професор 
Коста Алковић задржао га је као 
асистента-приправника на Катедри 
за физику на Великој школи. Ту ради 
две године, а потом прелази у Прву 
београдску гимназију на  место про-

фесора физике. Од 1887. постаје ре-
довни професор физике и механике 
на Војној академији. Од 1893. постао 
је и редовни професор експеримен-
талне физике на Великој школи. У 
новом веку, средином прве декаде, 
Станојевић постаје редовни профе-
сор Универзитета у Београду, а од 
1909. године, био је декан Филозоф-
ског факултета (у Београду). Ректор 
Београдског универзитета постао је 
1913. и на том месту је остао све до 
1919. године. Умро је 24. децембра 
1921. године у Паризу.

Током радног века, професор Ста-
нојевић је био веома заинтересован 
за електрицитет и његову употребу, 
а бави се и истраживањима из обла-
сти физике, механике, астрономије... 
Био је велики Теслин поштовалац, па 
је написао и књигу „Никола Тесла и 
његова открића“, објављену у Београ-
ду, 1894. године. На многим светским 
симпозијумима и изложбама, Ста-
нојевић је наступао са изузетно за-
паженим радовима. Нова сазнања до 
којих је долазио на оваквим скупови-
ма примењивао је у Србији, кад год је 
то било могуће.

У много чему професор Станоје-
вић је био први. Годинама је изуча-
вао могућности изградње електрич-
них централа у Србији, пре свега се 
базирајући на хидроенергетским по-
тенцијалима река. Заслужан је за из-
градњу првих хидроелектрана у Ср-
бији: Ужице на Ђетињи, Вучје на 
Вучјанци, Ниш на Нишави, Вели-
ко Градиште на Пеку, Власотинце на 
Власини, Ивањица на Моравици и 
Зајечар на Тимоку, а конструисао је и 
Београдску термоцентралу.

Његове визионарске речи да ће 
„поред ’леба и воде, електрика поста-
ти свакодневна потреба, како за ва-
рошанина, тако и за најсиромаш-
нијег сељака“ чуле су се поново после 
стотинак година, у Дому Војске у Бе-
ограду, на прослави Дана ЕПС-а, а на 
њих је са захвалношћу подсетио др 
Аца Марковић, председник Управног 
одбора ЕПС-а.

Љ.М.

НАЈВЕЋЕ ЕПСОВО ПРИЗНАЊЕ НОСИ ИМЕ ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА

Ђорђе Станојевић

Пионир електрификације
Ђорђе Станојевић, један од водећих интелектуалаца свог времена, заслужан за 
изградњу првих хидроелектрана у Србији


