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када овај број листа ЕВ изађе из штампе, време у Србији би 
требало, према прогностичарима, да буде хладно и кишо-
вито, а температура око нула степени Целизијуса. Поглед 

кроз прозор у моменту настајања овог текста указује на сунча-
но, са температуром преко двадесетог подеока на истој скали. 
Иако не треба веровати прогностичарима-фаталистима који су 
најавили најхладнију зиму од Ноја наовамо, таман као што су и 
за протекло лето рекли да ће бити најтоплије икад, а оно - ни-
кад више кише са повременим температурним екскурзијама ис-
под десетог подеока, ипак треба бити свестан да зима неминовно 
дође, као и сваке године и да ће бити мање или више хладно бар 
следећа четири месеца. 

Гас ће да поскупи, даљинско грејање већ јесте. У протек-
лих неколико недеља неуобичајено високе температуре 
утицале су на то да се привремено стави у страну исказани 
недостатак чврстог горива (угаљ, дрва...) који се појавио као 
нова отежавајућа околност. Све то ће утицати да се повећа 
број оних који ће у потпуности или као додатно користити 
електричну енергију за грејање или догревање. Разлога је на 
претек, а пресудни су ниска цена и доступност. 

Стручњаци и одговорна лица у Електровојводини једно-
гласни су у ставу да смо се добро припремили за предстојећи 
период повећане потрошње електричне енергије. Треба им 
веровати. Бројке и други релевантни показатељи стоје иза 
ових тврдњи да су ремонти, одржавање и инвестиције оба-
вљене према плану. Стручност и дугогодишње искуство 
стоји иза и испред ових одговорних људи. Поверења у њих не 
сме да недостаје. Чак и кад дође до кризних ситуација, можда 
и најбоље тада, они покажу колико су спремни да премосте и 
савладају и најтеже ситуације. Шта је онда проблем?

Енергетски систем у целини, чији је Електровојводина 
саставни део, може ове зиме бити проблематичнији него 
претходних година. Армија потрошача природног гаса већ 
је испразнила продавнице електричних грејних уређаја. Су-
грађани који се греју даљинским путем све гласније иска-
зују незадовољство температуром у својим становима, а 
напољу је заиста лепо време. Кад стегне зима и температу-
ре оду испод нултог подеока, постоји реална бојазан да ће 
многи посегнути за најједноставнијим решењем – грејањем 
и догревањем на струју. Свест о општем интересу и чиње-
ница да електроенергетски систем није димензионисан за 
грејање домаћинстава тешко да постоји, што може довести 
до оптерећења система и у најгорем случају проблема са ис-
поруком електричне енергије у појединим конзумним под-
ручјима. Зато у данима који долазе треба апеловати на све 
наше суграђане да се уздрже од употребе овог вида енергије 
за грејање. У противном - надајмо се да зима неће бити тако 
јака.     

Д. Б.

Долази зима
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електропривреда Србије има 
потенцијала да постане кон-
курент највећим електропри-

вредама и да задржи највећи део 
српског тржишта, са могућношћу 
ширења у суседне земље!

Али, у овом тренутку ЕПС је – 
како саопштавају из Сектора за од-
носе с јавношћу, цитирајући речи 
генералног директора Драгоми-
ра Марковића,  – суочен са низом 
проблема: непоштовањем ценов-
них методологија, растом потра-
живања за испоручену струју, 
дуговања према партнерима; са 
инертношћу власника Електропри-
вреде Србије  који, иако упознат са 

низом чињеница – немо посматра 
како се осипа оно што је стварано 
деценијама.

По његовима речима, ЕПС мора 
што пре реорганизовати посло-
вање, уз започети програм финан-
сијског и оперативног реструкту-
рирања компаније. Тако би ЕПС 

постао значајно ефикаснија орга-
низација, са редизајнираним про-
цесима који би се у другој фази 
реструктурирања надоградили про-
менама и унапређењем пословања 
и у привредним друштвима. Мар-
ковић је додао да ЕПС сада нема 
финансијску способност, ни кре-
дитни потенцијал за самосталну 
реализацију нових електроенер-
гетских објеката.

Произвођачке цене струје из но-
вих капацитета биће веће од ак-
туелних и резултат тога биће раст 

цена струје за овдашњег купца. 
Свакако, најбоље решење и за Ре-
публику Србију и за купце, било би 
да ЕПС својим средствима инвес-
тира и финансира изградњу нових 
производних капацитета. Стога, 
по речима генералног директора, 
струја би требало да буде тржишна 

роба као и све друге, а да би ЕПС 
успешно опстао на тржишту – не 
би требало да се користи као ин-
струмент социјалне политике. Сто-
га је неопходна подршка Владе Ре-
публике Србије, да би ЕПС постао 
профитабилна компанија у држав-
ном власништву и дугорочни ус-
пешни конкурент у региону и иг-
рач способан да задржи овдашње 
тржиште. Једна од претпоставки је 
и повећање цена струје за више од 
60 одсто до почетка 2013. године.

М. Ч.

електрична енергија требало би да буде тржишна роба као и друге, а да би епс 
успешно опстао на тржишту, не би га требало користити као инструмент социјалне 
политике

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР ДРАГОМИР МАРКОВИЋ О БУДУЋНОСТИ ЕПС-А

Струја да буде тржишна роба

Генерални директор ЕПС-а Драгомир 
Марковић

= ПРИПРЕМЕ ЕПС-а За аКЦИОНаРСКО ДРУШТВО

Према законској обавези, ЈП ЕПС би до 31. децембра 2010. године требало да 
промени своју правну форму и прерасте у ЕПС а. д. – подсећа, између осталог 
(у „kWh“),  Милан Вучетић, помоћник директора у Дирекцији ЕПС-а за правне 
послове и људске ресурсе. Он каже да то доноси велике промене: почев од нових 
облика организовања, успостављања улоге акционара и управљања имовином 
на начин да се ствара профит, па до постизања нове позиције ЕПС-а на тржишту 
капитала. Управо се одвија значајна активност на разматрању могућности 
уговорног повезивања матичног ЈП и његових зависних ПД, како би се утврдили 
механизми којима ће фирма ојачати као група предузећа која јединствено делује. 
Тако ће и расти његове акције, кад се ускоро појави на берзи. Иначе, подела 
бесплатних акција ЕПС-а почеће када о томе донесе одлуку Влада РС.

М.Ч.

= SMART GRID КАО НОВА ЕПОХА

Како је, између осталог, пренео ЕПС-инфо, проф. др Драгослав Јовановић, 
председник Српског националног комитета CIRED-a, помоћник директора ПД 
Електровојводине за техничка питања, истиче да Smart grid решења (као нова 
епоха у ЕД делатности) битно мењају досадашњу филозофију рада ЕД мрежа. 
Између осталог, проблем са енергијом у свету је све озбиљнији и, уместо 
досадашњих великих, снажних капацитета, пошло се ка „зеленој енергији“ 
(коришћењу обновљивих  ресурса), што ће знатно смањити загађење екоса.

М.Ч.
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на седници која је одржана 1. но-
вембра 2010. године, Управни 
одбор Електропривреде Србије  

именовао  је за директора Електро-
војводина д.о.о. др Тихомира Симића, 
дипломираног инжењера.

Тихомир Симић на место директо-
ра Електровојводине долази са места 
председника TMC Group Knowledge 
Mаnagement Corporation.   

За овај број компанијских новина 
бележимо прву изјаву новог директо-
ра:

– Електровојводину видим као пре-
познатљиву компанију високог угле-
да и ауторитета, која је један од кључ-
них фактора обезбеђења енергетске 
сигурности и благостања грађана АП 
Војводине. 

У том оквиру желимо и хоћемо да 
понудимо најбоља решења, да енер-
гетском ефикасношћу и новим техно-
логијама, ако је могуће, још више по-
бољшамо пословање Компаније. 

Потпуно сам свестан чињенице да је 
енергија главни покретач и да она у да-
нашњем, савременом свету, нема алтер-
нативу. Тога би требало да је свестан и 
сваки запослени у Компанији, и у скла-
ду с тим да ради што више, пре свега 
сам на себи, како би унапредио своја 
знања и све оно што нас припрема и 

чини способнима за одговор на изазове 
које време пред нама доноси.

Управо синергија тих квалитатив-
них категорија, смештена у контекст 
осмишљених и усвојених стратегија и 
програма за њихово остварење, може 
омогућити Војводини и Србији да прис-
тигну и постигну све оно што су друге 
земље Европе одавно учиниле и на чему 
наши суседи већ дужи период вредно и 
доследно раде – рекао је Симић за лист 
ЕВ закључивши: – Дакле, брига за енер-

гетску сигурност представља почетак и 
крај свих размишљања о бољем животу 
грађана. Испуњавање наших пословних 
планова и радних циљева императив 
је свих оних који себи и другима желе 
боље, више и лепше.

Нови директор Електровојводине, 
др Тихомир Симић преузео је дуж-
ност од досадашњег директора То-
мислава Папића, дипломираног елек-
троинжењера. 

А.Ј.Р.
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УПРАВНИ ОДБОРА ЕПС-А ИМЕНОВАО ДИРЕКТОРA ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ 

од 1. новембра др тихомир симић, дипломирани инжењер, обавља функцију  директора 
„електровојводина“ д.о.о. нови сад

Нови директор Електровојводине 
др Тихомир Симић 

др Тихомир Симић

= ТОМИСЛАВ ПАПИЋ ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЈП ЕПС

Одлуком генералног директора ЕПС-а Драгомира Марковића, досадашњи директор Електровојводине Томислав Папић, дипл. 
електроинжењер, постављен је на функцију извршног директора ЈП ЕПС, у циљу унапређења функције трговине на мало, 
речено је у саопштењу Сектора ЕПС-а за односе с јавношћу.

Папић ће бити надлежан за унапређење техничког система у дистрибуцијама ЕПС-а које се припремају за рад, у складу са 
новим Законом о енергетици и важећим директивама Европске уније. Свој рад ће координирати са директорима привредних 
друштава за дистрибуцију, већ оформљеним стручним тимом који ће радити на пројекту унапређења ове пословне функције, 
као и надлежним стручним службама ЈП ЕПС.  „За време његовог мандата у трајању од годину и по дана, Електровојводина је 
пословала као ликвидно и солвентно предузеће, са реализацијом наплате у више од 96 одсто, и успешним смањењем губитака 
у оквиру ЈП ЕПС од око један одсто. Ревитализована је средњенапонска мрежа у Војводини, чиме је стабилизовано сигурно 
снабдевање електричном енергијом, а захваљујући употреби нове ХТЗ опреме, побољшани су стандард и заштита радника“ 
каже се на крају саопштења. 
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Eлектроенергетскa ситуацијa у ок-
тобру је била добра и није  било 
ограничења у испоруци електри-

чне енергије. Пети октобар  је био де-
вети дан у 2010. години, када је спро-
вођена напонска редукција на свим 
ТС 110/x kV (претходне: у марту, мају, 
јуну и августу). Хидролошка ситуација 
је била добра, са дотоцима воде који су 
били повећани, тако да су проточне ХЕ 
у већем делу месеца радиле повећаним 
капацитетима. Количина воде у акуму-
лацијама се кретала незнатно испод би-
лансних количина.

– Првих десет месеци текуће године 
карактерише повећање потрошње елек-
тричне енергије од 4,04 одсто у односу 
на прошлу годину, док је повећање на 
месечном нивоу у октобру било 6,54 
одсто, сазнајемо од Звездана Крунића, 
шефа Службе за планирање и анализу 
погона у Сектору за управљање и пла-
нирање конзума у Дирекцији за упра-
вљање Управе Друштва. – У октобру је 
погонска спремност ЕЕО на конзумном 
подручју Електровојводине била на за-
довољавајућем нивоу, тако да је број 
тзв. погонских догађаја био на очекива-
ном нивоу. Поменућемо најбитније.

Седмог октобра, у  3,11 часова, услед 
квара на 10 kV воду и пропуста зашти-

те на 10 kV изводу „Стеван Сремац“, до-
шло је до испада 35 kV трафо поља број 
1 у ТС 35/10 kV „Центар“ која се напаја 
из ТС 110/35 kV „Кикинда 1“. Прекид у 
напајању купаца износио је 154 минута.

Деветог октобра, у 9,27 часова, дошло 
је до испада 20 kV трафо-поља број 1 
у ТС 110/20 kV „Бечеј“ услед деловања 
земљоспојне заштите и пропуста заш-
тите на 20 kV изводу „Бачко Градиште“. 
Прекид у напајању је био 48 минута. 
Петнаестог октобра, у 8,15, због пожа-
ра у МБТС 20/0,4 kV „Бардова“, при-
ликом кога је изгорела  комплетна ТС 
20/0,4 kV инсталисане снаге 2х630 kVА, 
искључен је 20 kV извод „Србобран 2“, 
који се преко ТС 35/20 kV „Србобран 
Мини“ напаја из ТС 110/35/20 kV „Бе-
чеј“. После санација последице пожа-
ра, у 21,20 је укључена МБТС 20/0,4 kV 
„Бардова“ као и сви НН изводи. Купци 
струје са подручја ове МБТС били су 
без ње - 785 минута.

Крунић истиче да су, нажалост, и то-
ком октобра настављене провале у ЕЕО 
Електровојводине. У насељу Шангај 
(„ЕД Нови Сад“), обијена је новопоста-
вљена МБТС 10/0,4 kV, када је демоли-
ран и 400 kVА трафо и однети бакарни 
намотаји. У месту Добрица („ЕД Панче-
во“) је са будуће СТС срушен 250 kVА 

трафо из кога је однет комплетан ба-
кар. Поред тога, забележена је провала 
и неуспео покушај крађе из ТС 110/20kV 
,,Суботица 2“, као и покушај крађе 10kV 
кабла за ПИК ,,Владимировац“ из ТС 
35/10kV ,,Алибунар“!

Ремонтни радови на трансформатор-
ским станицама 110/х kV одвијали су 
се, иначе, у складу са усвојеним Планом 
ремоната (закључно са октобром реа-
лизован је са 92,96 одсто). 

У октобру 2010. године, према диспе-
черским подацима, преузето је из систе-
ма 800 GWh (повећање од 6,54% у одно-
су на исти период 2009. године, односно 
више за 7,10%, у односу на билансне ко-
личине). Енергија је испоручена уз мак-
симално регистровану снагу од 1.434 
MW (повећање од 1,56%, у односу на 
прошлогодишњи максимум у октобру 
- 1.412 MW). Дистрибутивни купци су 
преузели 760 GWh (повећање од 7,70% 
у односу на исти период прошле годи-
не), док су директни купци преузели 40 
GWh, што је у односу на прошлу годи-
ну смањење од 11,60%. Средња дневна 
температура током октобра 2010. го-
дине, подсетимо, износила је 9,3oC и за 
2,6oC је била нижа од прошлогодишње у 
истом периоду.

М. Ч.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У ОКТОБРУ  2010. ГОДИНЕ

Настављају се крађе и провале у 
електроенергетске објекте
погонска спремност еео била на задовољавајућем нивоу

6

Д
и

сп
еЧ

еР
ск

и 
Д

н
еВ

н
и

к



=

ових дана, али и у протеклих 
неколико месеци актуелна је 
тема припрема за грејну се-

зону. Метеоролози најављују хладну 
зиму. У јавности се много размишља-
ло о томе шта ће бити ако природ-
ни гас поскупи. Још увек је неизвес-
но да ли ће и када то и да се деси. То 
је некако резултирало повећаном 
потражњом за чврстим огревом, па 
су последица тога била празњика-

ва стоваришта угља и дрва. Са друге 
стране, свесни чињенице да је Војво-
дина најгасификованији део Србије, 
а да је извесно да се ни цена струје 
неће кориговати још неко време, од-
говорни у Електровојводини свако-
дневно прате ситуацију и реално раз-
матрају овакве информације. 

Управо на једном таквом састан-
ку затекли смо директора Дирек-
ције за управљање Павела Зиму, ру-
ководиоца Сектора за управљање и 
планирање конзума у ЕВ Момчила 
Шешлију и руководиоца Сектора за 

набавку и продају електричне енер-
гије мр Бранислава Радовића. На пи-
тање да ли смо спремни за предстојећу 
зимску сезону и шта смо предузели да 
не буде непредвиђених ситуација Па-
вел Зима, директор Дирекције за уп-
рављање каже:

– У ремонте и одржавање је у овој, 
2010. години, за првих десет месеци 
уложено преко 969 милиона динара. 
Тај податак говори да  је можемо сма-

трати добром годином: план одржа-
вања је премашен, а пошто нам вре-
менске прилике иду на руку и даље 
се припремамо за предстојеће хладне 
дане који су пред нама. У потпуности 
су ремонтовани 110 киловолтни 
објекти, објекти на средњем напону 
преко 90%, а до краја ремонтне сезо-
не очекујемо завршетак ових посло-
ва. Што се тиче нисконапонске мре-
же, проценат ремоната за тај период 
је преко 70%.

Инвестиционо, такође бележимо 
висок степен реализације припре-

ма за сезону – каже директор Павел 
Зима.

– Билансом предвиђене количине 
електричне енергије за Електровојво-
дину су саставни део електроенергет-
ског биланса Републике Србије који 
је предвиђен и утврђен, а који је на 
предлог УО ЕПС-а и усвојила Влада 
Републике Србије. Електроенергет-
ски биланси су предвиђени према 
нормалним условима и потребама 
и није предвиђено да електрична 
енергија буде значајнији супститу-
ент другим енергентима. Уколико на 
појединим конзумним подручјима 
дође до значајне замене других енер-
гената електричном енергијом може 
се очекивати, и поред свих припре-
ма, да буде проблема са испоруком 
електричне енергије локалног карак-
тера – каже мр Бранислав Радовић 
руководилац Сектора за набавку и 
продају електричне енергије.

– Систем није димензионисан за 
грејање домаћинстава на електричну 
енергију. Диспечерски подаци кажу 
да је од почетка године, закључно са 
октобром, забележено повећање за 
4% у односу на прошлу годину, али 
то је у оквиру електроенергетског 
биланса.

У случају повећаних потреба, на-
бавку електричне енергије обез-
беђује ЕПС, који прати потрошњу 
и потребе и мимо биланса – каже 
Момчило Шешлија, руководилац 
Сектора за управљање и планирање 
конзума.

– Јасну поруку купцима да елек-
трична енергија није енергент за 
грејање исказаће и рачуни за утро-
шену електричну енергију нарочито 
за потрошњу изнад 1.600 киловатча-
сова уколико је доминантно остваре-
на током  дана - више тарифе. Тога 
треба да буду свесни пре свега купци 
који ранијих година нису користили 
електричну енергију за догревање и 
загревање просторија у домаћинству 
– каже мр Радовић.

А. Ј. Р.   

ДА ЛИ СМО СПРЕМНИ ЗА ЗИМУ?

електровојводина предвидела зимску потрошњу електричне енергије, али 
постоји реална могућност да купци пређу на електричну енергију као енергент 
за грејање у домаћинствима.- уколико се то деси, могући локални проблеми због 
преоптерећења.- ипак, ми смо изремонтовали мрежу најбоље како смо умели    

Спремни и приправни

7 

теМ
а

 Б
Р

о
Ја

Радни састанак: Момчило Шешлија, Павел Зима и мр Бранислав Радовић (с лева 
на десно)
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услед радова на Булевару Европе, 
9. новембра у 12.42 часа дошло је 
до хаварије већих размера и по-

жара на једној ћелији у трансформатор-
ској станици 110/20kV Нови Сад 5 на 
Детелинари. Због потребе за локализа-
цијом пожара одмах је искључена ком-
плетна трафостаница Нови Сад 5, која 
снабдева електричном енергијом Стару 
и Нову Детелинару, Ново насеље и део 
града западно од Булевара до Футош-
ке улице у Новом Саду. На тај начин су 

спречене даље хаварије и штете већих 
размера.

Ватрогасне екипе одмах су изашле на 
терен и радиле на гашењу пожара. Ис-
товремено, екипе Електровојводине 
изашле су на лице места како би се што 
пре пронашло решење за снабдевање 
електричном енергијом и изнашло ал-
тернативно напајање делова града који 
су остали без електричне енергије.

За мало више од сат времена, у време-
ну 13.30 до 14.10  часова, алтернативно 

је снабдевено Ново насеље и зона мале 
привреде у том делу града.

После тога, око 14.35. часова, укључен 
је трансформатор 110/20 kV у трафоста-
ници Нови Сад 5. Извод који електрич-
ном енергијом снабдева Ургентни цен-
тар, Покрајинску болницу и Клинику 
за гинекологију и акушерство је први 
укључен као приоритетан. Потпуно 
укључење уследило је, како је и планира-
но, истог дана око 16.00 часова.

А. Ј. Р.

Зоран Кајан, извршни директор 
за технички систем у Огранку 
ЕД Панчево наводи активнос-

ти које су завршене и које су у току 
од септембра: – Завршен је далековод 
Иланџа - Нови Козјак - Добрица у ду-
жини од 6,5 km, као и далековод за 
Локве у дужини од око 2,2 km. Завр-
шени су електроенергетски објекти 
на подручју Алибунара и мешовити 
водови са СТС Добрица 6 и са СТС 
Јаношик 5. Такође, завршен је дале-
ковод за Парту у дужини 1,1 km и 
комплетна реконструкција мешови-
тог вода у Парти и Орешцу у дужини 
око 2,2 km, чиме су се стекли усло-
ви за прелазак тих места на 20 kV на-
понски ниво.

Завршени су такође комплетни ра-
дови на инвестиционом одржавању 
далековода и мешовитих водова, што 
подразумева замену свих изолатора и 
појединачне замене конзола и стубо-

ва, на изводу 20 kV Опово, одакле се 
напајају места Опово, Баранда, Чента 
и Сефкерин.

Окончани су и комплетни радови 
на инвестиционом одржавању дале-
ковода на подручју Беле Цркве, као 
и радови на реконструкцији Улице 
Максима Горког у Панчеву – каже 
Кајан и додаје: – У току су радови 
на инвестиционом одржавању дале-
ковода и мешовитих водова на под-
ручју Пландишта, као и  радови на 
инвестиционом одржавању далеко-
вода и мешовитих водова на  изво-
ду 20 kV Делиблато, што подразу-
мева места Делиблато и Мраморак. 
Завршетак тих радова се очекује до 
краја новембра текуће године. Исти 
рок је постављен и за радове који 
су у току на инвестиционом одржа-
вању далековода и мешовитих во-
дова на  изводу 20 kV Прасилиште, 
ПИК Тамиш, Војловица, Крзнара на 

подручју Панчева и за реконструк-
цији далековода за Гај у дужини од 
6,5 km. 

Средином децембра очекује се 
окончање радова на реконструкцији 
нисконапонске мреже у Купинику и 
Старом Лецу, као и почетком новем-
бра започетих радова на реконструк-
цији нисконапонске мреже у Мар-
ковцу, Гребенцу и викенд-насељима 
Јанова и Думбрава. 

Даље, уговорени су радови на ре-
конструкцији нисконапонске мреже 
у Ченти и инвестиционом одржавању 
далековода на изводу 10 kV Колонија 
у Ковину. Очекује се почетак радова 
на изградњи СТС Смедеревска, СТС 
Пољопривредна школа, СТС Поња-
вица у Ковину, а започети су и ра-
дови на изградњи МБТС Милоша 
Обреновића, МБТС Моше Пијаде 2, 
МБТС Б-8 – каже Кајан.

А.Ј.Р.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА=

ЕД НОВИ САД: ХАВАРИЈА НА ТС 110/20kV НОВИ САД 5 

ЕД ПАНЧЕВО: ЖИВЕ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИЈАМА И ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ 

Пожар локализован брзо

Инвестиције - приоритет

планула једна ћелија у трафостаници 110/20kV нови сад 5 на Детелинари.- 
Без струје остао део града, али интервенцијом ватрогасаца и стручњака из 
електровојводине, у поподневним сатима потрошачи поново снабдевени 
електричном енергијом

након одобрења накнадних финансијских средстава, електродистрибуција панчево  
у току 2010. години знатно подигла ниво активности на пољу инвестиција и 
инвестиционог одржавања  
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недавно је, у препуној, великој 
сали Скупштине АПВ одржан, 
сад већ традиционални и висо-

ко рангирани, 4. међународни форум 
о НОИЕ, под слоганом „Енергетска 
сигурност и нове технологије“. Ор-
ганизатори су били: Институт за ев-
ропске послове INEA из Диселдорфа, 

TMC Konsalting и Покрајински Цен-
тар за енергетску ефикасност Нови 
Сад, под покровитељством Скупшти-
не АПВ и Покрајинског секретарија-
та за енергетику и минералне сиро-
вине Владе АПВ. Форум су отворили 
председник Скупштине АПВ, Шан-
дор Егереши; председавајући Форума 
др Тихомир Симић; државни секре-
тар у ресорном министарству Владе 
РС проф. др Никола Рајаковић и ре-
сорни покрајински секретар Владе 
АПВ, Радослав Стриковић. На скупу 
су учествовали бројни амбасадори и 
поздравили присутне, а понеки (Ја-
пан) износили су значајна искуства 
својих земаља у овој области. Сем Ја-
пана били су присутни амбасадори 

Немачке, Белгије, Данске, Финске, Гр-
чке, Израела, Црне Горе, као и пред-
ставници амбасада САД, Словачке, 
Мађарске, Украјине који су поздрави-
ли учеснике. Представљено је више од 
40 радова, пред преко 300 учесника и 
старијих студената ФТН-а Универзи-
тета у Новом Саду.

Егереши је, између осталог, истакао 
да, будући да привреда РС и АПВ још 
увек није досегла ниво из 1989. годи-
не, технолошки напредак домаћих 
предузећа се може стимулисати – ула-

гањем у науку, технологију и енергет-
ску ефикасност. Поменуо је приме-
ну НОИЕ у комплексу ОШ „Данило 
Зеленовић“ и дечјем вртићу у Сири-
гу (Темерин), што води ка стварању 
енергетски одрживих заједница пре-
ма строгим еколошким условима ЕУ. 
И Симић је говорио о настојањима 
да се достигне наш заостатак у овој 
области, у односу на Европу и сусе-
де. Др Рајаковић је, сходно захтевима 
ЕУ, истакао да ће обновљиви изво-
ри морати да буду драгоцена допуна 
енергетском билансу земље, а Стри-
ковић је истакао да су, сем промене 
свести, стога, на овдашњем, текућем 
Сајму енергетике окупљени домаћи 
произвођачи опреме и представници 
банака, са жељом да се извиде могућ-
ности кредитирања заинтересованих 
за улагања у НОИЕ. 

Другог дана рада Форум је наста-
вљен у Мастер центру Новосадског 
сајма, у оквиру Сајма „Инвестекспо“ 
и Сајма енергетике (које су отвори-
ли ресорни републички министар, 
мр Млађан Динкић и председник 
Владе АПВ, др Бојан Пајтић) -  са 
циљем да прикаже савремену, без-
бедну, ефикасну технологију произ-
водње и коришћења НОИЕ, у скла-
ду са републичком и покрајинском 
Стратегијом.

М. Ч.

=

У СКУПШТИНИ АПВ ОДРЖАН МЕЂУНАРОДНИ ФОРУМ О ОБНОВЉИВИМ ИЗВОРИМА ЕНЕРГИЈЕ

Циљ Форума је да се прикаже савремена, ефикасна и безбедна технологија нових 
и обновљивих извора енергије (ноие), уз стварање услова за стране инвестиције и 
партнерства у складу са републичком и покрајинском стратегијом

Ка енергетски и еколошки 
одрживој заједници
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Шандор Егереши говори на отварању 4. међународног форума о НОИЕ

= ПРИСУСТВО НОИЕ – НОВИ ПРИОРИТЕТ У ЕД

Један од учесника Форума, мр Верослав Јанковић, директор Дирекције за 
планирање и инвестиције у Управи „Електровојводине“, у својој презентацији је, 
између осталог, истакао да је ово ПД формирало Радни тим, ради дефинисања 
процеса прикључења и рада малих електрана (на „зелену енергију“), уз – 
приоритетно - несметано фукнционисање ЕЕС и квалитетно снабдевање купаца 
струјом. Већ је пристигло 29 захтева за овдашње мишљење (23 позитивно 
решено) и 20 обраћања из ове области, где је свакоме пружена адекватна стручна 
помоћ. Истакао је да ће Друштво и убудуће савладати све нове изазове, а један од 
таквих нових приоритета је - присуство НОИЕ у ЕД систему.
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решењем директора Друштва бр. 
1.50.1-6867 од 14.06.2010. године 
образован је Правни савет „Елек-

тровојводина“ д.о.о. Нови Сад, као 
стални стручни орган за разматрање и 
предлагање решења из области прав-
них послова и људских ресурса.

Правни савет чине руководиоци Сек-
тора за логистику огранака на челу са 
директором Дирекције за корпоратив-
не послове, као председником Правног 
савета и замеником председника - ру-
ководиоцем Сектора за правне и опште 
послове Управе Друштва.

Одлуком директора Друштва име-
нован је и секретар Правног савета са 
задатком да по налогу председника 
Правног савета, заказује седнице, са-
чињава записник и обавља друге посло-
ве по налогу председника.

Конститутивна седница Правног са-
вет одржана је 11. октобра 2010. године 
у Сомбору, у објекту за рекреацију на 
каналу ДТД.

Седницу је отворио председник 
Правног савета Синиша Пушкар, дипл. 
правник, а присутнима се обратио и 
директор Огранка „Електродистрибу-
ција Сомбор“ Ненад Станковић, дипл.
ел.инж. са честитком поводом форми-
рања Правног савета и жељом за успе-
шан даљи рад.

У оквиру дневног реда на првој седни-
ци Правног света вођена је дискусија о 
следећим темама: имплементација и при-
мена софтверског пакета „Pro-Zone“ – e-
Documentus; информација о одржаном 
Међународном регионалном тематском 
Саветовању „Неовлашћена потрошња 
електричне енергије и заштита електрое-
нергетских објеката од крађе и физичких 
оштећења“ и заузимање става Правног са-
вета о прелиминарним закључцима Саве-
товања; проблематика у примени Проце-
дуре „Измештање мерних места“, затим 
Инструкција за поступање у пословима 
наплате доспелих дуговања за утрошену 
електричну енергију, као и актуелна про-
блематика из области људских ресурса.

Један од закључака са прве седнице 
Правног савета је да ће софтверски па-

кет e-Documentus, којим ће се побољ-
шати и убрзати рад правних служби, 
званично почети са применом од 1. ја-
нуара 2011. године.

Правни савет је такође размотрио 
прелиминарне закључке са наведеног 
саветовања и закључио да је потребно 
предузети одређене радње на њиховој 
реализацији како би се постигли очеки-
вани ефекти.

У вези са проблематиком процеду-
ре „Измештања мерних места“ донет 
је закључак да се сматра потребним 
покренути иницијативу за измену наве-
дене процедуре у складу са примедбама 
изнетим на седници.

Након дискусија поводом текста 
„Инструкције за поступање у послови-
ма наплате доспелих дуговања за утро-
шену електричну енергију“ заузети су 
ставови о коначној верзији наведеног 
текста.

Из области проблематике људских 
ресурса изнето је мишљење да је не-

опходно иницирати измене Правил-
ника о организацији и систематиза-
цији послова у Електровојводини и 
посветити посебну пажњу пробле-
му обављања послова путем налога 
за рад.

Након изношења ставова, дискусије 
о свим тачкама дневног реда и доно-
шења закључака о истим, прва кон-
ститутивна седница Правног савета је 
закључена .

У свoм будућем раду Правни савет 
ће разматрати значајна питања и акту-
елну проблематику из домена свог де-
локруга, давати неопходне смернице и 
упутства за једнобразан рад функција 
правних послова и људских ресурса на 
нивоу Друштва.

Ставови и закључци донети на Прав-
ном савету биће убудуће основа за ис-
тупање Друштва у вези са питањима из 
ове области и у односима према трећим 
лицима. 

Милица Крсмановић

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА= 10

ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА ПРАВНОГ САВЕТА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ 

Формиран Правни савет ЕВ
правни савет ће разматрати значајна питања и актуелну проблематику из домена 
свог делокруга, давати неопходне смернице и упутства за једнобразан рад 
функција правних послова и људских ресурса на нивоу Друштва
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недавно је на Техничком стручном 
савету Друштва сагледана Ана-
лиза стања безбедности и здра-

вља на раду. Све повреде су пријављене, 
по прописима, а Анализа  о овој области 
(у складу са  одговарајућим плановима 
и процедурама система квалитета) оба-
везује сва лица за безбедност и здравље 
на раду, у целом Друштву/огранцима да 
трајно и превентивно остварују мере 
и активности, задатке и наведене оба-
везе. То је у интересу свих запослених, 
а доприноси и смањењу пословних и 
трошкова лечења.

По подацима мр Бранислава Ореш-
ковића, водећег инжењера у Служби за 
безбедност и заштиту здравља Сектора 
за квалитет и заштиту у Дирекцији за 
корпоративне послове Друштва, укупан 
број повреда на раду у Електровојводи-
ни је у 2009. повећан за 11 у односу на 
претходну (са 68, на 79), нажалост и са 

једном смртном („ЕД Зрењанин“ – пад 
са стуба). Било је и две смртне повреде 
тзв. трећих лица на ЕЕО.

Већина повреда  (60) догодила се у 
току радног времена, а остале при до-
ласку-одласку с посла. Срећом, већина 
(50) су лаке повреде, али и десетак теш-
ких. Због ових повреда је у 2009. забеле-
жено 1.777 дана одсуствовања са посла. 
Смањен је број повреда приликом рада 
са опремом ниског и високог напона и 
у саобраћају, али су биле чак три повре-
де због пада са стуба (у 2008 – ниједна). 
Порастао је број повреда у току радног 
времена (3), али и знатно – повреда ван 
радног места (9); (то је био пословни 
трошак од преко 5,6 милиона динара). 
Иако је тај број смањен у односу на 2008, 
највише је повреда од електричног лука 
код мерног места (контрола и замена 
електричног бројила), а потом – повреда 
скочног зглоба, вишеструке или повреде 
потколенице. 

По подацима Орешковића, али и 
наше лекарке – др Душанке Ћорилић, 
највише повреда било је код млађих КВ 
и ССС колега (26-30 година), уторком 
(али и средом и петком), у мају и јулу 
(па и у августу), а најмање у новембру. 

Повреде су се најчешће дешавале, због  
фактора „човек“, због неодговарајућег 
предузимања или непоштовања превен-
тивних мера  – и поред редовних обука 
(у 2009. години – 316 запослених електро 
струке, а у огранцима обука са опремом 
за рад на висини, за руковање ватре-
ним оружјем, за руковаоце средствима 
унутрашњег транспорта, хидраулич-
ном дизалицом и платформом). Затим, 
непридржавање упозорења на обавезу 
поштовања процедура, прописа и заш-
титних средстава – па су, после тих уо-
чених пропуста из контрола, поготову у 
појединим огранцима дате примедбе на-
длежнима (од 627 контрола, уочено 350 
неправилности)  - у уређењу места рада, 
за неисправну документацију, непра-
вилан начин рада, често некоришћење 
личних заштитних средстава, па чак и 

алкохолисаности, (а по психолошким 
аспектима сагледавања, од стране Мла-
дене Петрић спец. дипл. психолог) и 
због - неозбиљности, незнања основних 
правила, журбе, брзоплетости, непо-
слушности/непажљивог слушања нало-
га претпостављених. Највише примедби 
контролора је било у „ЕД Нови Сад“ и 
„ЕД Сомбор“, а најмање у „ЕД Сремска 
Митровица“ и „ЕД Зрењанин“.

Наглашава се потреба да надлеж-
ни руководиоци, односно организато-
ри посла и лица за безбедност и здра-
вље у огранцима и Управи акценат 
убудуће још више ставе на превентиву 
и што чешће контролишу радове (нај-
мање једном месечно): примену опш-
тих мера заштите, коришћење личних 
и колективних заштитних средста-
ва, примену измењеног Правилника 
о техничким мерама сигурности при 
раду на ЕЕО (опис радова на висини), 
радних поступака, поштовање проце-
дура и коришћење радне документа-
ције у Друштву за трећа лица.

Према констатацијама из медицин-
ског аспекта Анализе (Душанка Ћори-
лић, др.спец.мед. рада), између осталог 
истиче и да је веома важно стално оба-
вљати претходне и периодичне превен-
тивне прегледе, у циљу раног откри-
вања обољења и спречавања настанка 
смањења радне способности. Она та-
кође истиче да су узроци повређивања, 
најчешће: непридржавање општег  ре-
жима рада, недовољна спретност (па је 
неопходна стална континуирана обу-
ка).Такође се залажући за превентивни 
приступ овој области (као и Орешковић 
и колегиница Петрић), она посебно ука-
зује да повреде имају велики социјално-
медицински и друштвено-економски 
значај (последице могу бити инвалид-
ност, смањење радне способности, тиме 
и смањење продуктивности рада, по-
већање трошкова лечења и рехабилита-
ције, негативне последице за запосленог, 
фирму и друштво у целини).

М. Ч.  

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

у прошлој години, и поред обука, упозорења и контрола, код запослених - често због 
неправилног  коришћења мера заштите и личних заштитних средстава - повећан 
је број повреда у односу на 2008, за 11 (нажалост, и са једном смртном), па је уз 
поштовање прописа и процедура неопходно обављати и превентивне прегледе

Боља превентива, мање повреда
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сремска Митровица је град 
који своје корене вуче још из 
римског периода. Није онда 

ни чудо што се Митровчани поно-
се својом историјом и традицијом 
и увек поносно истичу да је њихов 
град, „њихов“ Сирмијум, некада био 
престоница великог  Римског цар-
ства, а да цела област Срем данас 
носи назив баш по том граду. 

Крајем прошлог месеца догодило се 
нешто што ће и даље проносити име 
овог поносног града и његових ста-
новника – отворена је нова топиони-
ца „Сирмијум стил“ (Sirmium Steel). 
Разлог за изградњу топионице баш на 
овом месту био је пре свега веома по-
вољан геостратешки положај Срем-
ске Митровице. Овај град налази се 
на аутопуту Београд –Загреб, на ма-
гистралној прузи Београд – Шид, а 
исто тако и на левој обали реке Саве 
са луком „Легет“ и царинским пун-
ктом. Овакав положај определио је 
инвеститора, породицу Бодино из 
Италије, да инвестира у изградњу 
ливнице која ће уједно бити и рекла-
ма за опрему коју „СТГ група“ (STG 

Group) производи по највишим свет-
ским стандардима. 

Као сировину за прераду, ливница 
неће користити руду, већ секундарне 
сировине – отпадно гвожђе из целог 

региона. Њега ће користити за про-
изводњу челичних греда димензија 
120 х 120 (130 х 130) х 6,000 (12,000) 
mm које се користе у грађевинарству. 
Сматра се да ће ова фабрика бити 
главни снабдевач већ постојеће ваља-
онице „Металфер стил мил“ (Metalfer 
Steel Mill) у непосредној близини и 
да ће тиме бити смањени трошкови 
транспорта, а домаћа производња 
замениће увоз. Готово идентична по 
капацитету је ливница у Никшићу, 
али по техничкој опремљености мит-
ровачка топионица далеко је савре-
менија и испред ове фабрике. 

Посебно значајну улогу за изградњу 
топионице „Сирмијум стил“ одиграла 
је и електроенергетска инфраструкту-
ра Сремске Митровице. Јако енергет-
ско чвориште, трафостаница „Сремска 
Митровица 2“ 400/220/110 kV у близи-
ни била је од пресудног значаја за ода-
бир места за изградњу топионице.

За потребе топионице било је неоп-
ходно изградити властиту трафоста-

ницу 110 kV снаге 2 х 31,5 МVА.  У 
првој фази уграђен је само један транс-
форматор 31,5 МVА и изграђен дале-
ковод 110 kV од ТС „Сремска Митро-
вица 2“ до ТС 110 kV „Сирмијум стил“. 

За потребе топионице у овој фази за-
купљено је 25 МW ангажоване снаге, а 
у коначној варијанти биће неопходно 
50 МW.

Градња топионице, трафостанице 
и далековода реализована је за мање 
од годину дана са обезбеђивањем не-
опходне административно-техничке 
документације, што може бити веома 
добар пример да се овакви подухвати 
веома брзо могу реализовати и у Ср-
бији. 

Ипак, инвестиција вредна преко 40 
милиона евра не завршава се овде. У 
плану је да се у току следеће године 
започне са изградњом нове ваљаони-
це лимова у оквиру „Сирмијум сти-
ла“, а за ту нову инвестицију, вредну 
преко 30 милиона евра, већ се поче-
ло са прикупљањем инвестиционо-
техничке документације. По речима 
власника, ова ваљаоница биће већа 
од смедеревског „Ју-Ес стила“ (US 
Steel).

А.Николић С.М.
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ПУШТЕНА У РАД ТОПИОНИЦА „SIRMIUM STEEL“

Митровчани са „стилом“
у сремској митровици отворена топионица „сирмијум стил“ која ће трошити више 
електричне енергије него цео град
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Нова фабрика ради пуном паром

Нову фабрику свечано је у погон пустио др Бојан Пајтић
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у Инђији је 2. новембра 2010. годи-
не почела са радом највећа цинка-
ра у југоисточној Европи. Цинкару 

је изградио концерн Максим из Цеља, а 
свечано су је у погон пустили председник 
Владе Републике Србије др Мирко Цве-
тковић и председник Владе Републике 
Словеније Борут Пахор.

Наш нови велики купац напаја се елек-
тричном енергијом из ЗТС 20/0,4 kV ин-
сталисане снаге 2х1000 kVA и одобрена 
му је једновремена максимална снага oд 
720 kW. Трафостаница је прикључена на 
електродистрибутивну мрежу 16. фебру-
ара 2010. године, а у октобру је остварила 
до сада највећи „врх“ од 337 kW. 

– Осим што је важна за општину 
Инђија, јер је у првој фази отворено 50 
нових радних места, ова фабрика је и од 
изузетног значаја за Електродистрибу-
цију „Рума“ и цело Привредно друштво 
„Електровојводина“ – каже Младен Ив-
ков, извршни директор за технички сис-
тем у ЕД „Рума“ и објашњава: – У нашем 
Привредном друштву, као и целој Елек-
тропривреди Србије доста се употребља-
вају челично-решеткасте конструкције. 
За своје потребе и потребе осталих огра-
нака у ПД „Електровојводина“, Електро-
дистрибуција „Рума“ производи раз-
личите типове челично-решеткастих 
стубова и стубних трафостаница. Заш-
тита ових конструкција од рђе врши се 
бојењем. То је краткорочна заштита, јер је 
већ после осам година, поступак бојења 
потребно поновити. 

Ако би се, међутим, такве конструк-
ције заштитиле поступком топлог цин-
ковања, могли бисмо „заборавити“ на 
њихово одржавање. Такође, осим што 
би се смањили трошкови одржавања 
челично-решеткастих конструкција, 
смањила би се и средства која се пред-
виђају за инвестиције, јер овако заш-
тићени објекти имају дужи век трајања 
– каже он.

Занимљиво је истаћи да се у свету 
на сваких 90 секунди једна тона чели-
ка претвори у рђу. Топло цинковање, 
пресвлачење гвожђа и челика цинком 
ефикасан је поступак за дугорочну заш-

титу од корозије. У поступку топлог 
цинковања, производи од челика или 
гвожђа потапају се у каду у којој је рас-
топљени цинк. У овој фабрици каде су 
дуге 12 метара, широке 1,8 метара и ду-
боке 3 метра. 

– Руководству ове фабрике жели-
мо добре пословне резултате, као и 
да што пре крену у реализацију дру-

ге фазе, али и да на време измирују 
своје обавезе за испоручену елек-
тричну енергију. Такође се надамо да 
ће се све челично-решеткасте кон-
струкције које се произведу у ПД 
„Електровојводина“ заштити посту-
пком топлог цинковања – каже Ив-
ков.

М.И/Љ.М.

НАЈВЕЋА ЦИНКАРА У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ

Фабрика важна за општину инђија, јер је у првој фази отворено 50 нових радних 
места, али и од значаја за електродистрибуцију “рума” и цело привредно друштво 
“електровојводина”

Цинкара - нови велики купац

Цинкара у Инђији

Свечано пресецање врпце: Борут Пахор и др Мирко Цветковић 
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планирање развоја дистрибу-
тивних мрежа је веома ком-
плексан комбинаторни оп-

тимизациони проблем од великог 
практичног значаја. Велики број раз-
личитих хеуристичких и математич-
ких модела је предложен за решавање 
тако комплексног проблема. Једна од 
основних карактеристика свих пред-
ложених модела је да ли се разматра 
један или више периода планирања. 
Иако су више-периодни пробле-
ми значајно комплекснији за моде-
ловање и решавање, они обезбеђују 
квалитетније и прецизније резулта-
те. Треба нагласити да код више-пе-
риодних проблема планирања на  ре-
шење (одлука шта градити) у једном 
периоду утичу решења у свим оста-
лим периодима. Комплетно и тачно 
моделовање ових  интеракција у ви-
ше-периодним проблемима плани-
рања чини најважнији део формула-
ције више-периодних проблема.  

Више-периодни проблеми се фор-
мулишу као комплетно динамички 
проблеми и декомпозициони пробле-
ми. Комплетни динамички проблеми 
су више-периодни проблеми  форму-
лисани у оквиру једног (јединственог) 
алгоритма. Две групе метода се ко-
ристе за решавање таквих проблема: 
методе засноване на вештачкој инте-
лигенцији (АI) и методе засноване на 
математичкој оптимизацији.  Модели 
засновани на вештачкој интелигенцији 
су најчешће базирани на примени ге-
нетских алгоритама. Они користе кла-
сичне генетске операторе (мутацију и 
укрштање) за моделовање интеракција 
(међузависности) које постоје између 
појединих периода. Међутим, конвен-
ционално структуирани генетски ал-
горитми су се показали неадекватним 
и неефикасним у решавању проблема 
планирања развоја дистрибутивних 

мрежа. Модели засновани на матема-
тичкој оптимизацији су углавном ба-
зирани на алгоритмима мешовитог це-
лобројног линеарног програмирања. 
Због изузетно велике рачунарске ком-
плексности, која се додатно повећава 
код више-периодних проблема, приме-
на  ових модела је ограничена на проб-
леме мале димензионалности. 

Декомпозициони модели имају за 
циљ смањење рачунарске комплекс-
ности комплетно динамичких моде-
ла и решавање више-периодних про-
блема веће димензиoналности. Ови 
модели деле више-периодне пробле-
ме у низ статичких (једно-периодних) 
проблема који се независно решавају. 
Најчешће коришћени декомпозицио-
ни приступи су засновани на концепту 
попуњавања унапред (forwаrd fill-in) 
и попуњавања уназад (backwаrd pull-
оut). Остали декомпозициони алгори-
тми користе различите хеуристичке 
процедуре у оквиру којих се примењују 
статички алгоритми за решавање ви-
ше-периодних проблема. Хеуристике 
које се користе у до сада предложеним 
моделима моделују само део интерак-
ција које постоје између појединачних 
периода. Такође, разматране интерак-
ције су непрецизно (нетачно) модело-
ване. Због тога предложени декомпо-
зициони алгоритми не могу да нађу 
најбоље решење више-периодних про-
блема планирања.

У овоме раду је предложена фор-
мулација више-периодних проблема 
планирања базирана на теорији гра-
фова која превазилази горе помену-
те недостатке. Више-периодни про-
блеми планирања, са произвољно 
дефинисаном критеријумском функ-
цијом (нпр. минимизирати инвести-
ционе трошкове, трошкове губитака, 
трошкове прекида), представљају се 
помоћу тежинског графа у коме чво-

рови представљају различите будуће 
периоде (године) а гране, које по-
везују чворове, представљају инте-
ракције које постоје између периода. 
Гранама су асоцирани одговарајући 
транзициони трошкови (тежински 
фактори) којима су све интеракције 
које постоје између периода тачно 
моделоване. На овај начин се више-
периодни проблеми декомпонују у 
низ секвенци статичких проблема, 
где сваки прост (Хамилтонов) пут у 
графу чини једну секвенцу (низ) ста-
тичких проблема. Односно, сваки 
прост пут у тежинском графу пред-
ставља једно могуће више-периодно 
решење проблема. Према томе, циљ 
постаје пронаћи прост (Хамилтонов) 
пут са најмањом тежином (трошком) 
у одговарајућем тежинском графу. 
За решавање овога графовског про-
блема је предложен нови алгоритам 
заснован на динамичком програ-
мирању. Чињеница да су величине 
(термички капацитети) елемената у 
дистрибутивној мрежи дискретни 
искоришћена је да би се смањила ра-
чунарска комплексност предложеног 
алгоритма динамичког програми-
рања. Овакав приступ омогућава да 
се на ефикасан начин добије глобал-
но оптимално решење више-период-
них проблема планирања. Резултати 
добијени тестирањем на различи-
тим примерима су показали да пред-
ложени приступ даје  квалитетнија 
(јефтинија) решења више-перодних 
проблема планирања од до сада пред-
ложених декомпозиционих модела и 
једнако квалитетна решења као и ма-
тематички засновани модели. Пре-
ма томе, предложени приступ може 
битно да унапреди квалитет процеса 
планирања за више-периодне проб-
леме реалних (већих) димензија.

Приредио : М.Ш.
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ЖЕЉКО Н. ПОПОВИЋ, ДИПЛ. ЕЛЕКТРОИНЖЕЊЕР, ОГРАНАК ЕД „СУБОТИЦА“

Нови приступ планирању 
дистрибутивних мрежа
Један од четири награђена рада на овогодишњем CIRED-овом саветовању био је 
и рад „Формулација више-периодних проблема планирања базирана на теорији 
графова“ аутора мр Жељка поповића, руководиоца сектора управљања у еД 
„суботица“ са сарадницима. у наставку доносимо ауторов краћи приказ рада:
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својим радом у Одељењу за 
AMR, у Центру за ИТ Елек-
тровојводине, самостални ин-

жењер Саша Марчета (1973) скренуо 
је на себе пажњу стручне јавности. 
Од када се 2004. године запослио у 
Електровојводину, бави се веома за-
нимљивим и иновативним послови-
ма:

– Одељење у ком радим бави се ау-
томатизованим, односно даљинским 
очитавањем бројила. То је чврст спој 
енергетике и информатике, а баш о 
таквом послу сам маштао док сам сту-
дирао. Наиме, када сам се уписивао 
на Технички факултет у родном Но-
вом Саду, био сам заинтересован за 
рачунарство, али сам се веома брзо 
окренуо енергетици. За то је пре свега 
заслужан  професор Владимир Стре-
зоски, са својим занимљивим присту-
пом овој области електротехнике. Он 
ми је указао на све лепоте енергетике 
и ево ме данас на послу који необично 
волим – прича Марчета. 

Поред стручности, и ентузијазам 
је веома важан за квалитетно оба-
вљање посла, а Саша има и једно, 
и друго. То се јасно види из њего-
ве приче о пројекту „Функционал-
ни захтеви и техничке специфика-
ције AMI/MDM система у Србији“ 
који је управо урађен у њиховом 
Одељењу: – Велико је то признање 
за наше стручњаке, јер се студија од-
носи на целу Србију – каже Марче-
та и почиње да објашњава о чему се 
ради. Али што он више прича, ми га, 
као лаици, све мање разумемо. Шта 
су акроними које помиње, а које чес-
то чујемо у последње време? И таман 
када смо стидљиво хтели да питамо 
шта се крије иза скраћеница AMR, 
АММ, AMI и MDM, он проницљиво-
шћу електроинжењера, сам почиње 
да објашњава:

– Српско значење акронима AMR 
(Automated Meter Reading) заправо је 
– даљинско oчитавање бројила. Тако 
се назива прва генерација тог система, 
а код нас се са његовим увођењем от-
почело 2003. године, мало раније него 
што сам ја дошао у Електровојводину. 

Наравно, технолошки напредак доно-
си све савременије системе, па се тако 
појављује и AMM (Advanced Meter 
Management) као и нова, односно на-
предна инфраструктура за мерење, у 
овом случају електричне енергије – 
то је данас AMI (Аdvanced Metering 
Infrastructure), систем који служи 
за прикупљање даљински очитаних 
података. Заједно са другим систе-
мом, који се назива MDM (Meter Data 
Managment), а који се користи за скла-
диштење тако прикупљених података, 
њихово управљање и давање на даље 
коришћење, представља моћну базу и 
софтверски алат. Технолошки гледа-
но, све то заједно тежи ка напредном 
мерењу, или смарт митерингу (Smart 
Metering), како се то данас популар-
но каже у оквиру концепта паметних 
мрежа (Smart Grids) – јасно и пре-
цизно објашњава Марчета, а онда то 
илуструје и примером: – То практич-
но значи да се са једног места даљин-
ски може очитавати сва комунална 
потрошња – и потрошња струје, воде, 
гаса, чега год... Ми тренутно у Старој 
Пазови развијамо један пилот-проје-
кат којим ће се преко наших бројила, 
омогућити и очитавање гасомера, а 
касније ће се томе додати и очитавање 

водомера, односно друге комуналне 
потрошње. Тренутно смо у фази ода-
бира трафо-реона на којем ће се пи-
лот-пројекат спроводити, односно на 
коме ће се вршити провера техничких 
решења, а у екипи смо Борис Холик и 
ја...

Иначе, Саша Марчета, Борис Холик 
и Владан Гачић из Електровојводине, 
заједно са Сашом Тошићем из Југо-
истока (Ниш), аутори су рада „Прва 
фаза увођења AMI-MDM система у 
ЈП ЕПС“ који је награђен на недавно 
одржаном CIRED-овом Седмом са-
ветовању о електродистрибутивним 
мрежама у Врњачкој Бањи: – Тај рад је 
и настао као дериват пројекта о коме 
смо говорили и наравно, сви смо вео-
ма поносни на ову престижну награ-
ду – каже Марчета и додаје да је за 
све добре резултате неопходан тим-
ски рад. На срећу, чланови ове еки-
пе Владан Гачић, Борис Холик, Ђорђе 
Анђелић и он добро познају правила 
тима, па се стога и виде ефекти њихо-
вог рада. 

Приватно, Марчета је посвећен по-
родици, пре свега двогодишњој ћер-
ки Нађи, која му баш не оставља до-
вољно времена за омиљене хобије, 
али он се не жали: – Пре Нађиног 
рођења, био сам страсни филмо-
фил, али сада слабо стижем да пра-
тим збивања у кинематографији. За 
то је потребно време, а Нађа дикти-
ра свој ритам, који сви у породици 
беспоговорно пратимо. Евентуал-
но успевам да погледам неки дечји 
филм. Читање ми је такође велико 
задовољство, али њега се, међутим, 
не одричем. Радије ћу мање спавати, 
него што ћу одустати од добре књи-
ге – каже Саша и прича о Селимо-
вићевој „Тврђави“ на начин који би 
импоновао и књижевном критичару. 
Потом разговор креће ка савреме-
ној српској књижевности. Ниво ње-
говог познавања ове области говори 
о комплетном, веома образованом 
младом човеку, кога бисмо, у духу 
савремених дешавања у струци, мог-
ли назвати и Smart man! 

Љ.М.
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тренутно припремамо пилот-пројекат којим ће се преко наших бројила омогућити и 
очитавање гасомера,  каже марчета
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интернет, као глобална мре-
жа и главни медиј за разме-
ну информација, постао је 

главни комуникациони канал у 21. 
веку. Употребом интернета премос-
тили су се недостаци споре претра-
ге и недоступности релевантних 
информација везаних за одабрану 
област интересовања. Компаније 
су прaтиле тренд раста глобалне 
мреже и данас је незамисливо гра-
дити успешно пословање без посе-
довања интернет презентације (у 
даљем тексту сајт). Предности сајта 
су пре свега јефтина, једноставна и 
брза доступност информација којe 
компанија жели да пренесе заинте-
ресованим странама. Под заинте-
ресованим странама се подразуме-
вају интерни „Stakeholder“ као што 
су запослени у компанији и екстер-
ни „Stakeholder“: државна управа, 
медији, корисници услуга, потен-
цијални инвеститори и др. Због тога 
је и функција сајта вишезначна.

Глобална мрежа је у последњој 
деценији прошла кроз велике про-
мене. Садржај се из дана у дан по-
већава великом брзином, појединци 
и компаније се такмиче у дизајнер-
ским и функционалним решењи-
ма, појавиле су се друштвене мреже 
и др. Све је то резултирало вирту-
елним животом, пословањем, ог-
лашавањем, дружењем, заљубљи-
вањем, а све са циљем формирања 
базе лојалних посетилаца неке ин-
тернет странице. На тај начин ин-
тернет субјекти су ширили свој ути-
цај и присвајали профит. Сам раст 
садржаја мреже, с друге стране, ус-
тановио је и нека нова правила. Ко-
рисници су постали преоптереће-
ни и последњих година приметан је 
тренд „ослобађања“ интернет пре-
зентација сувишног дизајна и ком-
пликоване форме, а акценат се ста-
вља на садржај и функционалност. 
Садржај је нарочито добио на зна-
чају, тако да данас компаније препо-
знају интерес сопствене промоције 
кроз понуду едукативног, забавног 
и осталог садржаја који нема ди-

ректне везе са самом компанијом, 
али може посетиоцима бити инте-
ресантан.

Електровојводина је пре неколико 
година схватила значај присуства на 
Интернету и пустила у рад своју ин-
тернет презентацију, коју је реали-
зовала унутар куће. Данас се интер-
нет презентација налази на новом 
почетку јер, као и до сада, Електро-
војводина схвата трендове који дик-
тирају нова правила у пословању, од-
носно у овом случају, у дизајнерским 
и функционалним решењима интер-
нет презентације. Због тога се са реа-
лизацијом овог пројекта почело ана-
лизом већ поменутих околности. 

Како би пројекат израде интернет 
презентације имао јасан ток и како би 
успешност могла бити мерена, проје-
кат мора имати јасно дефинисане и 
мерљиве циљеве. Свака компанија 
дефинише своје циљеве у зависности 
од специфичности интерног и екстер-
ног окружења у ком послује. Циљеви 
се формирају и на основу анализе где 
се компанија налази сада и где жели 
да буде у неком будућем периоду. 
При дефинисању циљева које интер-
нет презентација Електровојводине 
треба да испуни, размишљало се пре 
свега о потребама будућих корисни-

ка. Циљеви су формулисани са више 
аспеката и односе се на задовољење 
потреба корисника за релевантним и 
правовременим информацијама, али 
и задовољење потреба Електровојво-
дине. Потребе Електровојводине се 
односе пре свега на поједностављи-
вање пословних процеса и комуни-
кације са корисницима наших услу-
га, изградњу партнерских односа са 
екстерним субјектима и јачање кор-
поративног идентитета у складу са 
дефинисаном визијом. Неки од ових 
циљева су краткорочног, неки дуго-
рочног карактера, а с обзиром на то 
да интернет све више проналази свој 
пут и до корисника мобилних теле-
фона, путем разних апликација, на-
дамо се да ћемо се ускоро моћи пох-
валити новим циљевима и новим 
побољшањима. Ту се пре свега мисли 
на оптимизовање садржаја за мобил-
не телефоне и израду апликација пу-
тем којих се долази до базе корисни-
ка на чије потребе се може лакше 
одговорити. 

Наравно, ово су за сада само идеје, 
али све што постоји, некада је било 
само идеја, а Електровојводина има 
потенцијала, жељу, али и обавезу да 
добре идеје реализује.

М.Марков

ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

Редизајнирана веза са светом
садржај сајта и графичко решење требало би да задовољавају димензије имиџа 
који компанија жели да креира у јавности и
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Тренутни изглед екстерног сајта Електровојводине
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председника Синдикалне органи-
зације (СО) Електровојводине, 
Владимира Плавшића, замолили 

смо за неколико одговора о најновијим 
активностима, у оквиру Координације 
(КООР) синдиката ЕД Србије и Синди-
ката радника ЈП ЕПС-а.

– КООР ЕД Србије је својевреме-
но анализирао разлике у висини зара-
да (у разним деловима) ЕПС-а, као и 
могућност да се Планом пословања за 
наредну годину предвиди смањивање 
тих разлика зарада запослених по при-
вредним друштвима (зараде у елек-
тродистрибуцијама и код произвођача 
угља мање су у односу на произвођаче 
струје и Дирекције ЈП ЕПС-а), истиче 
Плавшић. Стога је на седници тамо-
шњег Извршног одбора закључено да 
је неопходно израдити нову системати-
зацију/ново вредновање радних места 
у ЈП ЕПС; захтева се од пословодства 
да увећа масу коефицијената, који би 
се равномерно распоредили на ПД-е и  
смањила поменута разлика.

Имајући у виду да не постоје јасни, 
утврђени критеријуми и мерила на ос-
нову којих се одређује маса зарада која 

припада деловима ЕПС-а, захтева се 
њихово утврђивање, додаје наш саго-
ворник. Он наглашава да су зараде у 
целом ЕПС-у недопустиво ниске и тра-
жи се увећање масе за зараде; ребаланс 
Плана пословања ЈП ЕПС, којим би се 
укључила позајмица (36.000 динара, 
из 2009) – у масу за зараде за 2010. и 
била  део основице за обрачун зарада 
запосленима за 2011. Тражи се и одо-
бравање нове позајмице запосленима 
(40.000). Оба ова захтева укључена су и 
у захтев ГО Синдиката ЕПС-а упућених 
генералном директору ЈП ЕПС, који би 
о томе хитно требало да обави прегово-
ре са Владом. 

Синдикат инсистира да се Планом 
пословања за 2011. маса за основну за-
раду увећа за 20 одсто, као и да се пред-
виде средства за регрес и топли оброк. 
Прековремени рад, кућно дежурство, 
интервентни послови, као и сви оста-

ли додаци и накнаде на основну зараду 
морали би да буду посебно приказани 
и да, наравно за те намене буду пред-
виђена посебна финансијска средства. 
У оквиру захтева Синдиката ЕПС и 
СО Електровојводине захтева да се ис-
плаћује стимулација запосленима (де-
сет одсто зараде), када је неопходно 
посебно ангажовање, односно запосле-
нима који раде на пословима у зимским 
условима рада (напољу), у периоду 1. 
октобар 2010 – 31. март 2011. године. И 
у захтеву генералном директору пона-
вља  се захтев за - увећање масе зарада 
и повећање масе коефицијената за 2011. 
годину. Тражи се и увећање масе зара-
да по основу сменског рада (примена 
чл. 108. Закона о раду), као и договор о 
повраћају у власништво Синдиката тзв. 
објеката друштвеног стандарда, уз даље 
преговоре са Владом РС о томе.

М.Ч.

ПРЕДСЕДНИК СО ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ О АКТИВНОСТИМА КООР  СИНДИКАТА ЕД СРБИЈЕ

Због разлика и висини зарада у разним деловима Јп епс, тражи се израда нове 
систематизације, увећање масе коефицијената и масе за зараде (у плану пословања 
за 2011), нова позајмица запосленима, договор о објектима друштвеног стандарда

За ново вредновање радних 
места
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Владимир Плавшић

= СПОРАЗУМ С ВЛАДОМ

Како нас је 9. новембра обавестио Владимир Шијаковић, повереник за 
информисање Синдикалне организације (СО) Друштва, представници 
најбројнијих синдиката у Србији (па и Синдиката радника ЕПС – у оквиру 
Конфедерације Слободних синдиката), потписали су, после подужих преговора, 
5. новембра 2010. године, са председником Владе РС, др Мирком Цветковићем 
Споразум који „оцењујемо као добар, јер смо успели да побољшамо поједине 
одредбе Закона о ПИО и да одложимо њихова штетна дејства“. Рецимо, Влада се 
обавезала да ће интервенисати, тј. регулисати то - преговорима са потписницима 
Споразума, ако просечна пензија падне испод 60% просечне зараде. По 
Споразуму, такође, минимална пензија не може бити мања од 27% просечне 
зараде, а посебним прописом Влада ће се решити проблем радника који су 
проглашени технолошким вишком (а не могу у пензију због подизања старосне 
границе). У вези са бенефицираним стажом, Споразум предвиђа изјашњавање 
Владе (до враћања Закона у скупштинску процедуру) о некој од опција: 1. да се 
примена одредби о овој теми одложи до почетка 2013. године, а да се дотле у 
преговорима нађе одговарајуће решење; 2. да се нађе неко друго решење, уз 
обострану сагласност, које би се одмах применило. Споразум предвиђа и да се 
планирано повећање  година живота и стажа за одлазак жена у пензију такође 
одложи  до почетка 2013. године. Шијаковић најављује да се очекује да се, у 
току наредне недеље, постигне конкретан договор Владе са синдикатима о 
бенефицираном стажу и онда би Закон био враћен у Народну скупштину.

М.Ч.
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ефикасна и чиста прерада чврстог 
комуналног отпада у било који вид 
енергије је озбиљан глобални про-

блем, који утиче на цело човечанство. 
Садашње  старе и неефикасне техноло-
гије (у преко 600 објеката у 35 земаља, 
углавном у Европи, истина, спаљи-
вањем комуналног и индустријског 
отпада, производе струју и пару за ло-
кално загревање и за издвајање метала 
за рециклажу: обезбеђују око 650 kWh 
струје по тони спаљеног отпада).

Међутим, сваком би требало да буде 
јасно да се на овај начин отпад не ели-

минише, већ му се само мења форма: у 
опасне емисије у ваздух (тешки мета-
ли: олово, хром, арсен, кадмијум, цинк; 
стабилни органски загађивачи – дио-
ксини и фурани, све то у токсичном /ле-
тећем/ пепелу!). Све то је, значи, потреб-
но даље третирати, ради смањивања 
опасности загађења.

По наводима групе аутора на прошло-
годишњем Форуму о обновљивим изво-
рима енергије, у Скупштини АП Војво-
дине: Игор Б. Матвеев /Applied Plasma 
Technologies, McLean, USA/ и Петар 
и Дејан Ракин /Научно-технолошки-

НТ парк Индустрије хемијских изво-
ра струје-ИХИС из Београда-Земуна/ 
- а том темом су се бавили и на ового-
дишњем Форуму – ексклузивно су, сто-
га, саопштена најновија настојања раз-
вијених земаља. Дакле,  да (уз обавезну 
законску и материјалну подршку влада 
дотичних и других земаља – у виду раз-
них конзорцијума; уз приватне инвес-
титоре; уз учешће фирми за заједничко 
улагање, као и међународне фондове), 
поштујући Кјото протокол, крену у спе-
цифичан софистицирани, стратешки 
пројекат. Циљ је да се што ефикасније 

решава једна од области, са списка кри-
тичних националних потреба, у про-
цесу званом „отпад-у-енергију“. То је 
један од главних изазова овога века  и 
човек за њега мора да нађе решење, јер 
жели да, што безопасније по екос, без-
бедно реши уништавање комуналног и 
индустријског отпада.

Изгледа да је решење нађено. Сто-
га је, пре две године, на саветовању 
одговарајуће међународне организа-
ције (IWEPAC-4) договорен и форми-
ран Међународни плазма технолошки 
центар у САД и успостављена је међу-

народна сарадња са 50 истраживач-
ких институција и 500 истраживача у 
Бразилу, Канади, Немачкој, Јужној Ко-
реји, Казахстану, Србији, Русији, Ук-
рајини и САД. Интернационални ис-
траживачки тимови раде на развоју 
хибридних бакљи, каталитичких кон-
вертора, на генераторима паре кон-
тактног типа, изворима напајања, уп-
рављачким системима... И у НТ парку 
ИХИС-а (Србија) формиран је Плазма 
технолошки центар, као део оног фор-
мираног у САД. Научници, дакле, сма-
трају да је решење овог изазовног гло-

балног проблема (загађивања планете) 
у даљем, већ започетом, развоју, нове 
генерације технологије будућности, за 
ефикасну и чисту прераду отпада: већ 
патентирана, плазма технологија (де-
таљније: www.plascoenergy.com; www.
advancedplasmapower.com итд). Поста-
вљају се, сада незамисливи,  темељи 
градње великог, милионског броjа, 
плазма технолошких термоелектрана, 
снаге 10 MW, које би годишње у мре-
жу давале и више од 250 милиона MWh 
струје!

М. Ч.

ГРАДОВИ БЕЗ СМЕЋА, ИНДУСТРИЈА БЕЗ ОТПАДА, ВИШЕ СТРУЈЕ

Решење – плазма технолошке ТЕ
уз очекивано позитивно реаговање надлежних на овај специфични софицистирани 
стратешки пројекат, који се у виду интернационалних истраживачких тимова и 
конзорцијума шири у најразвијенијим земљама, и србија би (научно-технолошки 
парк  иХис-а) могла брзо да се уврсти у корисно и чисто третирање отпада

ек
о

л
о

Ги
Ја



у плану је да Немачки Рајхстаг 
у Берлину буде прва парла-
ментарна зграда у свету који 

ће бити стопроцентно снабдевана 
енергијом из обновљивих извора. 
Заправо Немци желе да цела земља 
буде снабдевана такозваном „зеле-
ном“ енергијом и у том погледу они 
убрзавају процесе и појачавају своје 
напоре, јер је план да се до 2050. го-
дине постигне овај циљ. Немци не 
би били Немци када не би постави-
ли овако амбициозан циљ, а да ли 
је он и остварив, можемо закључи-
ти сагледавајући деоницу коју су до 
сада прешли на том путу.

Пре свега, треба истаћи да Не-
мачка није најбоље позиционирана 
земља за обновљиве изворе. У њој 
нема енергије вулкана, као рецимо 
на Исланду, или јаких ветрова као 
у Ирској, Великој Британији и Ма-
року. Нема ни сунчаних дана, као у 
Шпанији, Калифорнији или Север-
ној Африци. Осим тога, број станов-
ника у Немачкој прелази 80 милиона, 
па не може да се ослони на хидропо-
тенцијале, као на пример Норвеш-
ка, која својих 5 милиона станов-
ника снабдева готово у потпуности 
енергијом из овог извора. Осим тога, 
само Кина има веће енергетске пот-
ребе у индустрији од Немачке. Како 
онда мисле да постигну тај циљ? По-
словичном немачком упорношћу, 
али и озбиљним и систематичним 
радом који се састоји из три основ-
на сегмента: повећање енергетске 
ефикасности, константно повећање 
производње енергије из обновљивих 
извора свих типова и развој нових 
генерација „зелених“ технологија.

Да су на добром путу говори по-
датак да је 1997. године Европска 
Унија поставила циљ за своје члани-
це да до 2010. године производе 12% 
електричне енергије из обновљивих 
извора. Овај циљ Немачка је прева-
зишла већ 2007. године, када је дос-
тигнута производња од 14%, па је 
постављен нови циљ од 30% за 2020. 
годину. Подаци за 2009. годину го-
воре да се учешће електричне енер-
гије добијене из обновљивих изво-
ра попело на 16%, што је учинило да 
„апетити“ зелених свакодневно рас-

ту постављајући лествицу на неверо-
ватних 47% до 2020. године, колико 
Асоцијација произвођача обновљи-
ве енергије Немачке (Bundesverband 
Erneuerbare Energie) сматра мо-
гућим. Акциони план састављен у 
Савезном министарству за живот-
ну средину предвиђа да до 2030. го-
дине Немачка смањи укупну потро-
шњу енергије за 28%, а да при томе 
учешће обновљивих извора у произ-
водњи електричне енергије достигне 
ниво од 50%. 

До почетка деведесетих година 
прошлог века постојао је само један 
релевантан обновљиви ресурс елек-
тричне енергије – вода. Почетком 

двадесетог века, учешће производње 
електричне енергије из хидропо-
тенцијала било је значајно изнад 20 
процената. Услед осетног повећања 
потражње за овим видом енергије, 
учешће хидроелекричне енергије 
драстично је смањено, иако су из-
грађене нове хидроелектране. Сре-
дином деведесетих година, енергија 
ветра добија значјано учешће у про-
изводњи електричне енергије. Већ 
2003. године у електранама покре-
таним ветром произведено је више 
електричне енергије него у хидро-
електранама и на тај начин ветар је 
постао водећи ресурс производње 
електричне енергије из обновљивих 
извора. 

Коначно, 2007. године електране 
покретане биомасом су претекле хи-

дроелектране и избиле на друго 
место по учешћу у производњи 
електричне енергије са тенденци-
јом убрзаног пораста употребе овог 
извора енергије. Тако је у плановима 
за учешће обновљивих извора енер-
гије од 30% у укупној производњи 
2020. године предвиђено да ветрое-
нергија учествује са 15%, биомаса са 
8%, хидропотенцијали са 4%.   

Треба нагласити да је Немачка у 
2008. години зависила од увоза угља, 
гаса, нафте и уранијума у висини од 
70% примарне производње енергије 
те је стога јасна њихова тежња да се 
ослободе ове зависности. Немачки 
стручњаци се углавном слажу да је 

постављени задатак могућ и да њего-
во остварење заправо зависи само од 
политичке воље, што не чуди с обзи-
ром на то да је 6. септембра немач-
ка Влада донела одлуку о продужет-
ку употребе нуклеарних електрана 
коју су стручњаци оценили као потез 
уназад. Таква одлука упитна је и због 
чињенице да је 14. јула, захваљујући 
веома лепом времену, електрична 
енергија добијена из соларних па-
нела достигла 50% производње свих 
17 нуклеарки колико постоји у Не-
мачкој. Из свега изнетог, може се из-
вући једна поука – уколико је то мо-
гуће урадити у срцу Европе уз све 
природне недостатке које Немачка 
има, онда је могуће и у свакој другој 
земљи у свету. 

Д. Б.
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Учешће обновљивих извора у производњи ел. енергије 

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Трендови у Немачкој
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н едавно потписаном Одлуком 
директора ПД „Електровојво-
дина“, др Тихомира Симића, 

дипл. инж, која је ступила на снагу 
и, после претходног истицања на ог-
ласним таблама Друштва, примењује 
се од 11. новембра 2010. године - по-
чиње и практично спровођење мера 
предвиђених Законом о заштити ста-
новништва од изложености дуван-
ском диму, који је усвојила Народна 
Скупштина РС, 5. маја („Сл. гласник 
РС“ 30-10).

Подсетимо, Законом  – као што смо 
својевремено писали -  се уређују 
мере ограничења употребе дуван-
ских производа ради заштите ста-
новништва од излагања дуванском 
диму (без обзира на то да ли се дим 
активно удише и издише); контрола 
забране пушења и надзор над спро-
вођењем Закона. Овим Законом је, 
наиме, забрањено пушење у сваком 
затвореном радном простору, као 
и јавном простору, под условима 
прописаним законом (опширније: 
сајт Народне скупштине РС,  www.
parlament.gov.rs/doneti zakoni).

По Закону, пушење је забрањено и 
у простору који се на сматра затво-
реним јавним простором, а који је 
функционални део простора у коме 
се обавља делатност здравствене 
заштите, васпитања и образовања, 
друштвене бриге о деци, социјал-
не заштите, укључујући и двориш-
ни простор, као и отворени простор 
за одржавање позоришних, био-
скопских и других представа. Оно је 
забрањено и у јавном превозу, или у 
чекаоницама за јавни превоз путни-
ка. Одговорно лице задужено за кон-
тролу пушења у такси превозу је так-
си возач.

Пушење је забрањено и у угости-
тељском објекту (поготову, ако је у 
саставу послодавца или тржног цен-
тра или у његовом делу, у којем је од-
ређено да се служи храна или пиће 
– у близини улаза). Ипак, у кафана-

ма и угоститељским објектима може 
се равномерно распоредити прос-
тор – део, уз истицање знакова, где 
пушење није а где јесте дозвољено 
(просторија са вентилационим сис-
темом, где се не конзумира храна, 
пиће и сл.)... Пушење нигде није до-
звољено у затвореном радном прос-
тору – државне и локалне самоупра-
ве, здравствене заштите, васпитања 
и образовања, друштвене бриге о 
деци, социјалне заштите, културе, 
спорта и рекреације, контроле и про-
мета лекова, производње, смештаја 
и промета животних намирница, 
друштвене исхране, у медијима и 
простору у коме се обавља снимање 
и јавно емитовање, као и на састан-
цима и јавним окупљањима грађана.

Према поменутој Одлуци дирек-
тора Друштва, др Симића, на осно-
ву прописа, забрањено је пушење 
у нашим затвореним просторијама 
- у Управи, огранцима, погонима и 
свим другим организационим цели-
нама: у канцеларијама, радионица-
ма, трафостаницама, магацинима, 
гаражама, свим   врстама службе-
них возила, салама за састанке, рес-
торанима друштвене исхране, објек-
тима за одмор и рекреацију (Палић, 
Кањижа, Сомбор), у кафе-кухињама, 
на ходницима, у лифтовима, на сте-
пеништима, у предворјима, тоалети-
ма, помоћним и другим објектима. 
Забрањено је и пушење у затворе-

ним објектима Друштва, које кори-
сте „Одржавање и услуге“ (ресторан-
ска сала, сепареи, кухиња, магацин, 
канцеларије) у пословној згради, као 
и у Ресторану „Рибарско острво“ и у  
Хотелу НОРЦЕВ, изузев у посебно 
означеним (тамошњим) просторија-
ма и терасама). 

Пушење је, уз одговарајући про-
писани знак, дозвољено у припа-
дајућим спољашњим просторима: 
дворишта, спољашње (одвојене) те-
расе, где ће постојати - наменске по-
дне пепељаре са песком и ризлом. 
Забрањено је бацање опушака на 
непрописаним местима. Запослени 
пушачи могу, у оквиру свог одмо-
ра, напуштати радно место у укуп-
ном трајању од пола сата (време за 
исхрану, одмор, пушење...). Кршење 
Одлуке, чије спровођење контроли-
шу надлежни и инспектори (по Зако-
ну), на челу са замеником директора, 
покрећу поступак санкција: повреде 
радне обавезе и дисциплине, тј. из-
ричу казне за прекршаје.

М. Ч.

ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ЗАКОН О ЗАШТИТИ ОД ДУВАНСКОГ ДИМА

Прекршај забране – повреда 
радне дисциплине
пушење дозвољено само тамо где је то изричито, прописаним знаком, назначено
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= За непоштовање прописа и – откаЗ!

У читавом ЈП ЕПС-у су обављене све припреме за доследно спровођење Закона 
о заштити грађана од дуванског дима – одређени су надлежни за контролу 
спровођења прописа, на предвиђеним местима налепљене прописане налепнице 
где је забрањено (у затвореним радним просторијама итд), а где је, само, 
дозвољено пушење (одређена места у дворишту, посебним просторима итд). 
Сем високих новчаних казни за непоштовање Закона (5.000, 30.000-50.000, па 
чак између 500.000-1.000.000 динара за одговорне запослене или руководиоце), 
предвиђене су и дисциплинске мере – све до отказа уговора  о раду – саопштено 
је из Сектора за односе с јавношћу.
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новосадска лига (НСЛ) је такми-
чење које се већ пету годину за-
редом организује за такмичаре-

аматере и све заљубљенике у спорт.
НСЛ је почела са такмичењима у се-

зони 2006/2007. са укупно педесетак 
екипа и око 400 учесника, док је већ у 
следећој сезони нарасла на преко 100 
екипа и око 1000 учесника. Ове годи-
не, пријављено је више од 100 екипа са 
преко 1500 учесника. Јесења полусезо-
на такмичарске 2010/2011. године поче-
ла је у октобру. Такмичења се одржавају 
у оптималним условима у спортским 
објектима у граду. У балону „БИНС“, 
у куглани, малој и великој дворани и 
тениским теренима СПЦ „Војводина“. 
Праћење, вођење евиденције и арби-
тража поверени су лиценцираним ли-
цима.

У женској конкуренцији такмичења 
су организована у одбојци, куглању и 
пикаду. У мушкој конкуренцији, орга-
низована су такмичења у малом фудба-
лу, кошарци, одбојци, куглању, стоном 
тенису, шаху, пикаду, надвлачењу коно-
пца и у тенису. Управо тенис је и тема 
овог извештаја.

Наиме, екипа Електровојводине – Уп-
рава Нови Сад учествовала је по други 
пут на овом такмичењу. Екипу су чини-
ли: Дарко Ђорђевић – капитен и члан 
дубла са Владимиром Исаковим, који 
је поред дубла наступао и у синглу, а 
трећи члан екипе Александар Ђурић је 
наступао само у синглу. На такмичењу 
је ове године учествовало шест екипа 
које су се такмичиле по једнокружном 
лига систему, што значи да су све прија-
вљене екипе међусобно одмериле снаге. 
Такмичење је одржано током три ви-
кенда у октобру и када се завршило, ре-
зултати на табели су одсликавали реал-
но стање квалитета екипа. Прво место 
освојила је екипа Delta Generali, која је 
забележила све победе. Друго место ос-

војила је екипа Електровојводина – Уп-
рава Нови Сад, која је забележила чети-
ри победе и један пораз, а треће место 
заузела је екипа Извршног већа Војво-
дине са једном победом мање.

Свечана додела награда била је 15. ок-
тобра у кафеу „Сценарио“. Сви учесни-
ци такмичења су од Адидаса, који је био 
спонзор првенства, добили на поклон 
мајице, а три првопласиране екипе тре-
нерке. 

Новосадска лига је такмичење отво-
реног типа, тако да се може пријавити 
свака екипа која жели да учествује, па 
је ово прилика да позовемо наше ко-
леге које се баве неким од наведених 

спортова да се пријаве и испробају 
своје вештине у надметању са други-
ма.

Завршетак сезоне НСЛ-а је планиран, 
као и претходних година, за крај апри-
ла 2011. године. Сва такмичења су ме-
дијски пропраћена путем штампаних 
медија и извештавањем путем телеви-
зије. На званичном сајту НСЛ-а редов-
но се ажурирају резултати и извештаји 
са најзанимљивијих сусрета. 

Посебно треба истаћи да се НСЛ бави 
и хуманитарним радом организујући 
турнире и утакмице, а сви приходи од-
лазе у хуманитарне сврхе.

Д. Б.

ОДРЖАНА НОВОСАДСКА ЛИГА У ТЕНИСУ

прво место освојила је екипа Delta Generali која је забележила све победе.- Друго 
место освојила је екипа електровојводина – управа нови сад, која је забележила 
четири победе и један пораз, а треће место заузела је екипа извршног већа 

Наша екипа освојила              
друго место

сп
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Eкипа Управе Електровојводине (с лева на десно) Александар Ђурић,                    
Владимир Исаков и Дарко Ђорђевић
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тачка је интерпункцијски знак 
који вероватно најчешће упо-
требљавамо приликом писања 

неког текста и за који са највећом си-
гурношћу можемо да тврдимо да зна-
мо када и где се пише. Иако толико 
мала, тачка може да направи велике 
разлике у значењу, па из тог разлога 
није на одмет да издвојимо нека од 
најчешћих правила, али и најчешћих 
недоумица.

ТАчКА КАО ЗНАК РАЗДвАјАЊА
Свима нама најпознатија је раз-

двојна тачка која се пише на крају 
сваке реченице и иза које следи бели-
на па велико слово. Њена функција је 
да означи да је нека мисао завршена. 
Но, поред ове, постоји још неколико 
њених врста за које понекад и нисмо 
баш сигурни да ли се пишу или не. 

Иза наслова одељака, ако се текст 
наставља у истом реду, увек се пише 
тачка, но у случају када се прелази у 
нови ред иза наслова, тачка изостаје. 
Она изостаје иза свих краћих делова 
текста који стоје засебно, као што су 
нпр. наслови, спискови или потписи.

ТАчКА ИЗА бРОјЕвА
Тачка уз бројеве често се јавља као 

недоумица. Код неких бројева она 
се не пише, код неких је обавезна, а 
у неким случајевима се изоставља. 
Тзв. постцифарска тачка пише се 
иза арапских бројева ако желимо да 
њиме означимо редни број. У случају 
када редни број изражавамо рим-
ским бројевима, не пишемо тачку иза 
броја. Ово правило је веома важно 
како нам се не би десило да нпр. од 
Улице Двадесет и петог маја добије-
мо Улицу двадесет и пет Мајâ. Једино 
када би иза редног броја следио неки 
други интерпункцијски знак, тачка се 
не пише иза броја. Па тако пишемо 5 
– 10. новембра, али ако уместо црте 
употребљавамо речи, онда ћемо на-
писати од 5. до 10. новембра. Или на 
пример, ако године пишемо у загра-
ди, тачка иза броја пре затварања за-
граде изостаје: (1985-2010). Не бисмо 
смели да заборавимо никада да у да-

тумима обавезно иза године ставимо 
тачку: 3.10.2010. 

Наравно, у случају када користимо 
римске бројеве, иза њих не стављамо 
тачку, јер они сами по себи увек оз-
начавају редни број: 3. X 2010. Једини 
случај када се иза римског броја пише 
тачка јесте када иза њега одмах следи 
текст, а најчешће и велико слово. Ова 
тачка пише се и иза римских и арап-
ских бројева, али и иза слова којима 
рашчлањавамо неки текст. Нпр.: I. 
Именованом, II. Сектору за енерге-
тику, III. Сектору за трговину, IV. Ло-
гистици итд.

ТАчКА У СКРАЋЕНИЦАмА
Скраћеничка тачка пише се прили-

ком скраћивања речи писаних малим 
словима ако се реч скраћује на почет-
но слово или на првих неколико сло-
гова: г. – господин, инж. – инжењер, 
проф. – професор, др. – други. Иза 
интернационалних мерних једини-
ца које се пишу латиничним вели-
ким словима не пише се тачка ако 
се задржава њихов изворни облик: 
W – ват, V – волт, но ако неке обич-
није скраћенице претварамо у ћири-
лично писмо, тачка је дозвољена али 
не и обавезна: kWh, али квч. или квч 
(киловат-час) може и с тачком и без  
тачке. 

Не пише се тачка када је скраће-
ница спој почетка и краја речи, 
тачније када је последње слово 
скраћенице уједно и последње сло-
во нескраћене речи: мр – магистар, 
др – доктор, гђа – госпођа, гђица 
– госпођица... Ово је веома важно 
како не бисмо уместо доктора Јо-
вана Цвијића добили другог Јована 
Цвијића... 

Без обзира на то колико нам се 
чинило да је овај интерпункцијски 
знак неважан због самог свог изгле-
да, не смемо да заборавимо да је она 
најважнији знак у сваком тексту, да 
често може да промени значење, а и 
да је тачка нешто што ипак увек до-
лази на крају свега, па тако и овог те-
кста.

Александар Николић, С.М.

ПРАВОПИСНИ ПОДСЕТНИК

И тачка!
најситнији знак интерпункције који може да направи велике разлике у 
значењу
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на свечаности одржаној 2. но-
вембра у Патријаршији Српске 
православне цркве у Београду, 

патријарх Иринеј се захвалио свима 
који су помогли да се Пећка патријар-
шија улепша за дан његовог устоли-
чења, 3. октобар: – Хвала вам што сте 
дан устоличења српског патријарха 
учинили величанственијим и достојан-
ственијим од многих других и што сте 
показали да је Пећка патријаршија цен-
тар наше историје коју настављамо – 
рекао је између осталог патријарх, пре-
носи Е-инфо ЕПС-а.

Овој свечаности присуствовало је 
више десетина великодостојника СПЦ, 
представника донатора и културних 
и јавних институција, а то је била и 

прилика да патријарх уручи захвални-
це министрима Горану Богдановићу 
и Богољубу Шијаковићу, Министар-
ству спољних послова и представни-
цима јавних предузећа, акционарских 
друштава, културних институција и 
јавног медијског сервиса.

У име ЈП ЕПС-а захвалницу је при-
мио др Аца Марковић, председник Уп-
равног одбора. Такође из Електропри-
вреде Србије, ово признање су добили 
и Зоран Манасијевић, помоћник гене-
ралног директора за технички систем, 
Љубиша Петровић, директор Сектора 
у Дирекцији ЕПС-а за косметска пре-
дузећа, Стеван Милићевић, директор 
ЕДБ, Сања Радусиновић, стручни са-
радник у Кабинету председника УО 

ЕПС-а, Томислав Папић, доскорашњи 
директор „Електровојводине“, Петар 
Кнежевић, директор ТЕНТ-а, Зоран 
Станисављевић, директор ЈП ТЕ „Косо-
во“, Радоје Кречковић, директор „Елек-
трокосмета“, Зоран Вуксановић, те-
хнички директор „Електрокосмета“, и 
Томислав Радосављевић, директор Ди-
рекције ЕПС-а за косметска предузећа 
ЕПС-а.

Са својим привредним друштвима и 
јавним предузећима са Космета, ЕПС је 
донирао и извео комплетне радове на 
савременом осветљењу порте и све че-
тири цркве Пећке патријаршије, у укуп-
ној вредности од око четири милиона 
динара, јавља Е-инфо.

Приредила: Љ.М.

у оквиру Међународног регио-
налног тематског саветовања на 
тему  Неовлашћена потрошња 

електричне енергије и заштита елек-
троенергетских објеката од крађе и фи-
зичких оштећења, одржаног у хотелу 
НОРЦЕВ на Иришком венцу, за све за-
интересоване учеснике саветовања ор-
ганизована је једнодневна посета мана-
стирима на Фрушкој гори. 

У суботу ујутру, десеточлана „експе-
диција“ је кренула пут манастира Ве-
лика Ремета, који је био први од пет 
предвиђених за посету тога дана. Овај 
манастир се први пут званично по-
миње 1562. године и посвећен је све-
том Димитрију. Затим је према плану 
посећен манастир Крушедол – вечна 
кућа патријарха и војвода. Овај мана-
стир, чија је градња започела 1509. го-
дине, највише привлачи пажњу као ма-
узолеј у коме леже посмртни остаци 
многобројних значајних Срба. Између 
осталих, ту су сахрањени Арсеније III 
Чарнојевић, Арсеније IV Шакабента, 

гроф Ђорђе Бранковић, војвода Стеван 
Шупљикац, кнегиња Љубица Обрено-
вић и краљ Милан Обреновић. 

Затим је посећен женски манастир 
Гргетег у којем се налази икона Троје-
ручица, због које га посећују мно-
гобројни ходочасници и који је, по 
општем утиску свих учесника излета, 
најлепше уређен. 

Путовање је настављено према 
Иригу, покрај ког се налазе мана-
стири Старо и Ново Хопово, који 
су били и последња одредишна та-
чка овог путовања. Ново Хопово је 
од свог оснивања 1541. године било 
културно средиште у оквиру којег је 
радила монашка школа. Старо Хопо-
во је манастир са почетка XVI века и 
налази се у фази обнове, јер је до пре 
неколико година био изван функ-
ције. Ипак, поседује посебну атмос-
феру и пружио је експедицији ЕВ 
најлепше доживљај и зачинио ово 
веома лепо искуство. 

Д. Б.

НА ПРИЈЕМУ КОД ПАТРИЈАРХА СПЦ

УЧЕСНИЦИ САВЕТОВАЊА У ПОСЕТИ ФРУШКОГОРСКИМ МАНАСТИРИМА

епс је са својим привредним друштвима донирао и извео комплетне радове на 
савременом осветљењу порте и све четири цркве пећке патријаршије

Патријархове захвалнице

Манастирима у походе

Испред манастира Крушедол
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аутомобилска компанија „Тесла 
моторс“ основана је 2003. године 
са седиштем у Силиконској до-

лини у Калифорнији. Име је добила по 
нашем научнику Николи Тесли, који је 
још 1882. године изумео први практич-
но употребљив мотор на наизменичну 
струју, чији „потомак“ се данас уграђује 
у „Тесла Роудстер“.

У марту 2008, односно две године на-
кон представљања првог прототипа, у 
погонима „Тесла моторса“ је почела се-
ријска производња „Тесла Роудстера“. 
Овај атрактивни спортски двосед је 
први серијски аутомобил који користи 
литијум-јонске батерије и захваљујући 
томе са једним пуњењем прелази више 
од 380 километара. Време пуњења ба-
терија је 3,5 сата, а њихов очекивани 
„животни век“ износи 7 година или око 
160.000 километара. Електромотор по-
стиже максималну снагу од 215 kW (288 
KS), док је највећи обртни моменат 400 
Nm и то у распону од 0 до 5100 обртаја 
у минуту. 

Другим речима, „Тесла Роудстер‘“ 
снажно убрзава од првог притиска на 
педалу гаса, што ствара посебан до-
живљај за оне који имају ту срећу да се 
нађу у његовом кокпиту. Крајње могућ-
ности електромотора најбоље осликава 
податак да се казаљка обртомера зауста-
вља на астрономских 14.000 обртаја у ми-
нуту. 

Када се узме у обзир да је реч о ау-
томобилу који не сагорева бензин и не 
емитује издувне гасове, перформансе 
које остварује „Тесла Роудстер“ су за-
иста изузетне. Са убрзањем од 0 до 100 
km/h за само 3,8 секунди и највећом бр-
зином од 220 километара на сат, овај 
електромобил се може сврстати „раме 
уз раме“ са неким од најбржих  ауто-
мобила које погоне мотори са унутра-
шњим сагоревањем. У поређењу са 
њима, „Тесла“ има још једну предност – 
лакши је за вожњу јер нема педалу ква-
чила, док мењач има само један степен 
преноса. 

„Тесла роудстер“ је опремљен систе-
мом за рекуперацију енергије који ки-
нетичку енергију изгубљену кочењем 

враћа у електромотор и на тај начин по-
већава аутономију. Кад је реч о пуњењу 
литијум-јонских батерија, оне се могу 
пунити на два начина: инсталирањем 
уређаја за пуњење у гаражу власни-

ка и помоћу преносног пуњача, који се  
може прикључити на било који извор 
напајања електричном енергијом.

Каросерија је „позајмљена“ од ен-
глеске фабрике „Лотус“, која је позна-
та по лаганим конструкцијама својих 
спортских аутомобила. „Тесла роуд-
стер“ је направљен од угљеничних 
влакана, што му је, заједно са алуми-
нијумском шасијом, смањило масу и 
допринело узорним возним особина-
ма. Уз то, он и естетски, својим “атлет-
ским” пропорцијама подсећа на „Лоту-
сове“ моделе. Наравно, егзотика има 
своју цену - „Тесла Роудстер“ у САД 
кошта најмање 109.000 долара, док га 
на европском тржишту треба платити 
84.000 евра. 

У “Тесла моторс”-у је до јануара 
2010. године направљено 1000 приме-
рака „Роудстера“, који су испоручени 
у 25 земаља света. Иновативна фабри-
ка, која тренутно има 500 запослених, 
ради на ширењу своје продајне мре-
же и припрема се за даље освајање 
тржишта електричних аутомобила. 

Палета модела ће 2012. године бити 
проширена породичном лимузином 
коју ће „Тесла моторс“ производити у 
кооперацији са јапанском „Тојотом“.  
Нови електромобил, тренутно под 

радним називом „Модел С“, коштаће 
дупло мање од „Тесла роудстера“, а 
биће опремљен модернијим батерија-
ма са још већом аутономијом и краћим 
временом пуњења. 

Осим сопствених аутомобила, “Те-
сла моторс“ производи и компонен-
те за велике светске фабрике – „Тојо-
ту“ и „Дајмлер-Бенц“, које планирају 
да, током следеће две године, почну 
са серијском производњом електрич-
них аутомобила. Захваљујући литијум-
јонским батеријама, које омогућавају 
већу аутономију, у наредним година-
ма се очекује значајно повећање њи-
хове заступљености у свакодневном 
саобраћају. Већина стручњака за ауто-
мобилску индустрију слаже се да будућ-
ност припада возилима на електрични 
погон. Према њиховим предвиђањима, 
у свету ће до 2020. године бити прода-
то два милиона електричних аутомоби-
ла, што је огромна цифра у поређењу са 
скромних 5000 испоручених возила у 
2009. години. 

Милош Васин

„ТЕСЛА РОУДСТЕР“ –СПОРТСКИ АУТОМОБИЛ НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН

Будућност је почела
До пре само неколико година, било је тешко замислити електромобил са 
перформансама на нивоу једног „Ферарија“ или „поршеа“.- то се, неочекивано, 
променило 2006. године


