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Поштовани читаоци,
Искрено вам честитамо на 

успешно окончаној 
пословној 2010. години. 
Такође, желимо вам да у 

наредној, 2011. години на 
најквалитетнији начин 

одговорите свим 
изазовима који се буду 

нашли пред вама, били они 
пословни или приватни. 

Вама и вашим породицама, 
све најбоље за наступајуће 

празнике жели 
Редакција
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На састанку челних људи ди-
рекција за трговину електрич-
ном енергијом ЕД привредних 

друштава са Миланом Миросавље-
вићем, директором Сектора за тарифе 
и односе са тарифним купцима у Ди-
рекцији ЕПС-а за дистрибуцију елек-
тричне енергије, половином новембра, 
разматрано је извршење Плана напла-
те у октобру и предложене активности 
и наплата за новембар. Констатовано 
је (сазнајемо у Сектору за односе с јав-
ношћу), да је наплата у октобру била  
највећа у овој години. 

Наплатни задатак је остварен са 
103,8 одсто, а наплата остварене фак-
турисане реализације је била 100,8 од-
сто. Очигледно је да су се сва привред-
на друштва максимално ангажовала 
на наплати у овом месецу. Премаше-
на је и ЕПС-ова предвиђена фактури-
сана и наплаћена реализација за окто-
бар. Упркос томе (како пише „kWh“), 
потраживања ЕПС-а за испоручену 
струју достигла су, крајем септембра, 
око 73 милијарде динара!

Најављено је да ће се и у новем-
бру предузимати исте мере (посебно 
код великих купаца), укључујући и 
утужења купаца, а једино привредно 
друштво које је исказало сумњу у то да 
ће се такви резултати поновити је ПД 
„Електросрбија“, имајући у виду и под-
ручје погођено земљотресом на којем 
има око 50.000 купаца. Нажалост, је-
динствена је и заједничка оцена да сва 
ПД ЕД имају групе купаца са великим 
дуговањима са којима се, упркос при-
мени свих расположивих средстава, 
тешко излази на крај.

Према речима Славице Стефано-
вић, шефа Службе за унапређење тех-

нологије у Дирекцији за снабдевање 
електричном енергијом у ЕДБ, ПД 
„Електродистрибуција Београд“ је са 
остварених 105,96 одсто у односу на 
утврђени наплатни задатак, за октобар 
остварила најбољи резултат. На дру-
гом месту је ПД „Електросрбија“, са 
остварених 105,47 одсто, а треће је ПД 
„Електровојводина“, са 103,68 одсто...

На састанку се разговарало и о ак-
тивностима на раздвајању делатнос-

ти трговине на мало, а новоформи-
рани Стручни тим за утврђивање 
услова и начина раздвајања оба-
вљања делатности трговине на мало 
електричном енергијом (малопро-
даја) од осталих делатности у при-
вредним друштвима за дистрибуцију 
електричне енергије имаће задатак 
да сагледа све аспекте овог обимног 
посла и да предложи модел органи-
зовања малопродаје у складу са за-

хтевима Европске уније. У вези са 
Законом о заштити потрошача, чија 
примена почиње од 1. јануара 2011. 
године, договорено је да се сачини 
упутство за јединствено поступање 
по одредбама Закона, а превасходно 
приликом издавања опомена и у на-
чину обуставе испоруке електричне 
енергије.

М. Ч.

Очигледно је да су се сва ПД максимално ангажовала: наплатни задатак је остварен 
са 103,8 одсто 

САСТАНАК ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈА ЗА ТРГОВИНУ ДИСТРИБУТИВНИХ ПД ЕПСА

У октобру највећа наплата

� УВОЂЕЊЕ „ПАМЕТНИХ“БРОЈИЛА

Као што је то предвиђено предложеним Владиним Законом (за доношење 
по хитном поступку), о потврђивању уговора о гаранцији између РС и ЕИБ 
(опширније у новинама „ЕВ“: страница „Нови прописи“), генерални директор ЈП
ЕПС-а, Драгомир Марковић је 29. новембра потписао уговор о зајму (40 милиона 
евра) са Филипом Мајштатом, председником ЕИБ. Зајам, који се оцењује као један 
од најпрофитабилнијих пројеката, намењен је за набавку дигиталних, „паметних“ 
бројила“ и увођење модерне инфраструктуре, што би требало да смањи губитке 
струје у ЕД мрежи. У име Владе РС, у присуству потпредседника Божидара Ђелића, 
уговор је потписала Диана Драгутиновић, министарка финансија,а испред ЕИБ 
– Дарио Сканапијеко, потпредседник те банке. Тиме је заокружена финансијска
конструкција за замену ових бројила, јер је почетком септембра потписан уговор 
и са Европском банком за обнову и развој, на још толику суму.

� НОВИ ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ УО ЕНС А.Д.

У складу са оснивачким актом и договореном наизменичном заступљеношћу 
оснивача, на деветој седници Управног одбора Друштва за комбиновану
производњу термоелектричне и топлотне енергије „Енергија Нови Сад а.д.“ , за 
новог председавајућег УО друштва изабран је Витомир Вучковић, представник
Града Новог Сада. До сада је УО председавао Зоран Манасијевић, представник 
„Електропривреде Србије“ и помоћник генералног директора ЕПС за технички 
систем.
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Директор ЈП ЕПС-ПД „Елек-
тровојводина“ д.о.о. Нови Сад, 
др Тихомир Симић, дипл. ин-

жењер,  9. децембра потписао је Уго-
вор са АБС Минел трансформато-
ри као извођачем прве етапе пројекта 
за изградњу трафостанице 110/20 kV 
„Инђија 2“. У овом уговору АБС Минел 
трансформаторе представља  проф. др 
Љубомир Лукић, а уговор је нашем ди-
ректору на потпис донео Никола Ра-
кић, председник Комисије за вредно-
вање понуда по кредиту Светске банке, 
иначе запослен у ЕПС-у, у Дирекцији 
за стратегију и инвестиције.

Тај уговор се реализује по веома 
повољном међународном кредиту за 
прву партију градње дистрибутивне 
трафостанице 110/20 kV „Инђија 2“.

Цео кредитни аранжман, од којег је 
за ТС „Инђија 2“, предвиђено око 1,1 
милион евра, подељен је у три пар-
тије, које би требало да буду потпуно 
окончане до краја 2011. године. Те три 

партије су:  енергетски трансформа-
тор, високонапонска и  средњенапон-
ска опрема и  заштита и управљање.  
Завршетак изградње комплетне тра-
фостанице се предвиђа у мају 2012. 
године.

Како сазнајемо од др Драгослава 
Јовановића, помоћника директора 
Друштва за технички систем, ово је 

део инвестиција који је омогућен уз 
помоћ међународног кредита Свет-
ске банке; пројекат се зове „Енер-
гетска заједница југоисточне Европе 
– енергетски програм Србија“. У ок-
виру овог пројекта, у Републици Ср-
бији ће се градити, поред ТС 110/20 
kV „Инђија 2“,  и још две трансфор-
маторске станице 110/x kV - Нерес-
ница и Илићево (ПД „Центар“, Кра-
гујевац).

Ове две последње трафостанице ће 
превасходно бити намењене дистри-
бутивним купцима, а инвестирање 
у изградњу ТС 110/20 kV „Инђија 2“, 
у источном делу Инђије, наметнуло 
се због нарастајућег доласка индус-
тријских потрошача и потреба но-
вих инвеститора, па ће она углавном 
бити и намењена тамошњим индус-
тријским купцима.

– У Инђији је Електровојводи-
на већ припремила локацију. От-
купљено је  потребно земљиште, 
решени су имовинско-правни од-
носи, а остало је још да се форма-
лизује питање власништва - што је 
посао у завршетку –  каже др Јова-
новић.

– Извршено је и уговарање за из-
вођење грађевинских радова и гра-
ђевинске електрике за ТС 110/20 
kV „Инђија 2“. Ти радови се финан-
сирају из текућег плана инвести-
ција Електровојводине. Тај уговор 
је склопљен са понуђачем ГП „Бест 
изградња“ из Новог Сада. Извођење 
радова је одложено до пролећа, када 
се очекује да ће се и добити грађе-
винска дозвола. Уговорени су и ра-
дови на извођењу геомеханичких 
испитивања на локацији изградње 
ове трафостанице са израдом ела-
бората. За овај посао уговор је скло-
пљен са А.Д. „Геотехника Суботица“ 
– рекао нам је мр Звонко Слијепче-
вић, водећи инжењер у Сектору ин-
вестиција и изградње Управе Елек-
тровојводине.  

М. Ч.

А
К

ТУЕЛ
Н

О
ДИРЕКТОР ДРУШТВА ПОТПИСАО УГОВОР О ГРАДЊИ НОВЕ ТС У ИНЂИЈИ

Инвестирање у изградњу ТС „Инђија 2“, у источном делу Инђије наметнуло се због 
нарастајућег доласка и потреба нових инвеститора. - Уз помоћ повољног кредита     
Светске банке, градиће се и још две дистрибутивне ТС 110/x kV: Нересницa и Илићевo     
(ПД „Центар“, Крагујевац)

Прва фаза - до краја 2011. године

Потписивање уговора: др Тихомир Симић и Никола Ракић 

� ЗНАЧАЈ „ИНЂИЈЕ 2“

Изградња ТС 110/20 kV „Инђија 
2“, 2x31,5 MVA као новог центра 
потрошње, предвиђена је у самој 
радној зони Инђије. Поред тога 
што ће напајати квалитетном 
електричном енергијом индустријску 
радну зону, ова трафостаница ће
побољшати свеукупно снабдевање 
електричном енергијом града и
околине.

Љ.М..



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА�

Већ традиционално, пред крај 
календарске године питамо 
директора Електровојводи-

не да изнесе оцене и утиске о од-
лазећој години, као и да нам предочи 
даље планове и правце у којима ће се 
кретати наша компанија. Директор 
Електровојводине др Тихомир Симић 
одазвао се молби и одговорио на наша 
питања:  

-
гим аспектима пословања водеће 
привредно друштво за дистрибу-
цију електричне енергије у ЕПС-у. 
Како да будемо још бољи?

– Електровојводина представља ли-
дера у домену електродистрибутивне 

делатности у нашој земљи, а као так-
ва препознатљива је и у региону Југо-
источне Европе. Електровојводина као 
један од најквалитетнијих делова сис-
тема ЕПС-а, заслужује врхунски про-
фесионализам као основу за даљи на-
предак и унапређење квалитета развоја 
електроенергетског система у целини 
и као таква, сигурно да мора имати 
најквалитетније појединце и тимове - 
од руководства компаније до операти-
ваца, који се на терену баве решавањем 
дневних проблема грађана. Чињеница 
је да сви статистички подаци у овом 
тренутку говоре да је Електровојводи-
на најуспешнији део електродистри-
бутивног система ЕПС-а, што за нас, у 
овом тренутку, не представља потпу-
но задовољавање наших постављених 

циљева. Амбиција и жеља да будемо 
још бољи јасно је пројектована, по-
себно када су у питању квалитет нап-
лате и смањење губитака електричне 
енергије. Свакако да наплата у овом 
тренутку, сходно реалном економ-
ском стању у нашем друштву, предста-
вља латентан и дневни проблем, како 
за привреду, тако и за грађане. Упра-
во из тог разлога, квалитет рада јед-
ног оваквог система не подразумева 
само успешност, уз поштовање прави-
ла о искључењу некога ко није на вре-
ме платио утрошену електричну енер-
гију, већ подразумева и могућност да 
се са претплатником нађе најбоље мо-
гуће решење и обезбеди наплата када 

је он у реалној могућности да дуг који 
је настао и надокнади. То подразумева 
врхунску прецизност и ажурност фи-
нансија, али и флексибилност у смислу 
тражења најбољих могућих решења у 
расположивим законским оквирима, 
плаћања на одређени орочени пери-
од, плаћања на рате уз адекватно обез-
беђивање гаранција и извршавања 
саме обавезе.

стављено на смањење нетехничких 
губитака, као један од приоритет-
них задатака ЕПС-а, а тиме и Елек-
тровојводине. Шта нам је даље чи-
нити?

– У делу који у овом тренутку пред-
ставља нешто што превазилази проб-
леме Електровојводине јесте број ве-

ликих дужника, који не само да имају 
огромне дугове, већ и даље дневно 
генеришу њихово нарастање. То су 
првенствено Петрохемија и Азота-
ра из Панчева, чија се дуговања мере 
са више стотина милиона, али и већи 
број јавних институција и предузећа, 
која не измирују своје настале обавезе. 
Решавање овог проблема представља 
не само интерес Електровојводине и 
ЕПС-а, већ и Владе Републике Србије. 
Ми смо у том смислу испољили дуж-
ну иницијативу према свим државним 
институцијама, које су надлежне за ре-
шавање овог проблема. Стога очекује-
мо да се за решавање дугова великих 
дужника нађе и адекватан начин који 

ће омогућити да губици настали кон-
стантним неплаћањем не буду на ште-
ту свих грађана, а ни део мерења ре-
алног успеха у раду нашег пословног 
система.

Што се тиче губитака електричне 
енергије, чињенично стање је да бор-
ба против губитака подразумева два 
основна правца стратешког деловања. 
Један је унапређење техничких карак-
теристика електроенергетског система 
у целини, а други је ефикасна и адек-
ватна борба са онима који злоупо-
требљавају несавршеност постојећег 
система и одлучују се на крађу елек-
тричне енергије. И у једном, и у другом 
правцу постигнути су одређени успе-
си. Они могу бити много бољи, првен-
ствено кроз циљано праћење кризних 

ДИРЕКТОР ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ ДР ТИХОМИР СИМИЋ ЗА ЕВ

У 2011. ка заједничком циљу
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тачака у електроенергетском систему, 
где се појављују технички губици, али 
и крађе, те у интензивним и чешћим 
мерењима на тачкама које могу бити 
мериторне за процену зашто се губи-
ци електричне енергије дешавају. Под-
разумева се да је такође посебно важна 
боља сарадња са институцијама власти 
на нивоу локалне самоуправе. 

конкретно носити са овим, свакако 
централним  проблемом у нашем 
пословању?

– Наш став је да ћемо интензивним 
радом на терену, побољшањем квали-
тета електроенергетског система и но-
вим инвестиционим улагањима, од-
носно модернизацијом део техничких 
губитака довести до реалне и прихва-
тљиве мере, а део губитака који су ве-
зани за крађе електричне енергије суз-
бити јавном акцијом, где ћемо грађане 
замолити да подједнако као и наши 
професионални тимови, учествују у 
сузбијању овога зла које иде на штету 
свих нас. Ако нам је заједнички циљ 
остваривање реалних могућности да 
цена електричне енергије буде што је 
могуће прихватљивија за садашње еко-
номско стање, онда места за крађе и 
злоупотребе нема. То је општи нацио-
нални интерес, а не само интерес Елек-
тровојводине и ЕПС-а.

Мислим да се питања губитака и ус-
пешне наплате могу решити преслика-
вањем искустава оних који су у томе 
бољи од нас. Довољно је да погледамо 
како се то ради у Словенији и Хрват-
ској. Обе земље су у врло кратком пе-
риоду готово елиминисале ове пробле-
ме, па је сасвим логично да се искуства 
тих земаља и њихових електродистри-
бутивних организација примењују и у 
нашој методологији. 

Искључивање дужника је крајња 
мера и она мора настати као последица 
одбијања потрошача да преузме обаве-
зу за надокнаду трошка за потрошену 
електричну енергију. Наше је да ство-
римо могућност да се обезбеди систем 
који неће дозволити нагомилавање ду-
гова, али и стварање услова да се дуго-
ви могу плаћати у ратама. Свакако да 
би адекватна понуда финансијских ин-
ституција и банка такође могла пружи-
ти додатне могућности грађанима да и 
путем јефтиних краткорочних креди-
та надокнаде своја дуговања. Мислим 
да би Република Србија могла да оба-
веже оне који остварују итекако висо-
ке интересне стопе у бављењу банкар-

ским пословима у нашој земљи, да за 
ову сврху понуде максимално повољне 
услове. Нека то буде њихова подршка 
грађанима и нашој земљи за превази-
лажење последица економске кризе.

Неприхватљива је појава да се, због 
различитих локалних политичких од-
носа врши притисак на професионалну 
структуру, која ради у оквиру електро-
дистрибутивних организација, неко не 
искључује због неизмирених дуговања 
за утрошену електричну енергију. Ако 
жели системски да помогне, одговорна 
власт мора да створи критеријум со-
цијалне карте као стандарда и онда да 
обезбеди одређене повлашћене усло-
ве. Решавање дугова и спречавање ис-
кључења по линији личног ауторите-
та и протекције није прихватљиво. Са 
друге стране, лично не видим никакву 
разлику између оних који, без обзира 
на мотиве, краду електричну енергију, 
или оних који на било који други на-
чин отуђују нечију имовину. И једна, и 
друга имовина представља вредности 
које морају бити заштићене. 

Нема могућности уласка у ЕУ и са-
ображавања са европским стандарди-
ма ако постоји било чија прикривена 
жеља да се у реалном животу спрово-
ди било какво заобилажење закона и 
минимизирање нечије одговорности у 
вези са неплаћањем или крађом.

-
тровојводине у наредном периоду?

– Кључни приоритети Електро-
војводине у наредном периоду су: 
максимално смањење губитака у про-
цесу дистрибуције и испоруке елек-
тричне енергије, подизање нивоа 
ефеката наплате, убрзана модерни-
зација процеса обрачунавања потро-
шње, базирана на увођењу модерних 
софтверских алата и билинга и отва-
рање константног циклуса инвести-
ционих улагања у електроенергетску 

структуру. То ће обезбедити врхун-
ску прецизност и брзину у процесу 
трговине и наплате, као и интензив-
ни развој инфраструктуре, примере-
но тежиштима привредног развоја, 
локалних самоуправа и АП Војводине 
у целини. Омогућавање опште модер-
низације пословања коначно ће омо-
гућити смањење губитака и ефектне 
пословне резултате нашег привредног 
друштва. 

-
чујете запосленима на размеђи две 
пословне године?

– Имам велико поверење у људе који 
су значајан део свог животног века уло-
жили у развој Електровојводине. Елек-
тровојводина спада у мали број висо-
копрофесионалних пословних система 
који имају своју стратешку дубину и у 
људским ресурсима. Мој задатак је да 
обезбедим да сви запослени поједин-
ци и тимови који имају потенцијале, 
знања и способности, могу дати свој 
лични допринос свеукупном развоју и 
напретку, те и добију своју шансу. Ос-
новни критеријум оцене нечијег рада 
у домену руковођења и управљања 
биће конкретни резултати постигнути 
у послу за који су одговорни, успех у 
примени и реализацији циљева из Ак-
ционог плана ЕПС-а, као и константно 
праћење свих елемента који ће у свом 
збиру легитимисати нечију способност 
и за будуће место у Електровојводини.

Електровојводина као један од 
најквалитетнијих делова система 
ЕПС-а, заслужује врхунски професио-
нализам као основу за даљи напредак 
и унапређење квалитета развоја елек-
троенергетског система у целини и као 
таква, сигурно да мора имати најква-
литетније појединце и тимове - од ру-
ководства компаније до оператива-
ца, који се на терену баве решавањем 
дневних проблема грађана.

 Уверен сам да садашње пословод-
ство има објективне могућност за 
постизање још бољих пословних ре-
зултата. То првенствено зависи од сти-
ла и начина управљања, интензитета 
бављења пословима који су у додиру 
са реалношћу, од стања на терену, као 
и од перманентне комуникације дуж 
целог хијерархијског ланца унутар сис-
тема. Свакако да и примена пројект-
но-тимске организације и јачање хо-
ризонталних технолошких веза између 
професионалаца може дати изузетан 
допринос свеукупном резултату.

А. Ј. Р.
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Вођен нашим заједничким 
циљевима, желим да на крају ове
пословне године свим запосленима, 
пензионерима и пословним 
партнерима Електровојводине и 
вашим породицама пожелим здраву, 
успешну и срећну нову годину, као
и да у миру породичног окружења
прославите велики празник –
Божић, поручио је директор 
Електровојводине др Тихомир Симић.
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На састанку директора ПД 
ЕПС-а за дистибуцију елек-
тричне енергије, почетком 

децембра, под председништвом дирек-
тора Дирекције ЕПС-а за дистрибу-
цију, Животија Јовановића, а у чијем 
раду је учествовао и др Аца Марковић, 
председник УО ЕПС-а, између оста-
лог је договорено да се – одмах крене 
у набавку нових („паметних“) бројила. 
Дакле, да се не чека само на реализа-
цију кредита ЕБРД и Европске инвес-
тиционе банке.

Чуло се и да је ситуација са губици-
ма/крађама струје незадовољавајућа, 
(за десет месеци у ЕД сектору ЕПС-а 
забележено је 14,6% губитака, који би 

били и већи да није било активности 
на спровођењу одговарајућег Акцио-
ног плана и додатног ангажовања ЕД 
које се и даље очекује). Радован Ста-
нић, помоћник  директора у овој ди-
рекцији је истакао да су губици нај-
мањи у Електровојводини (13,3 одсто), 
а највећи у Југоистоку (18,14%). Ако се 
изузме потрошња на високом напону, 
онда је највише губитака у ПД Центар 
(18,91%). 

С друге стране – по оцени Јовановића 
-  наплата испоручене електричне енер-
гије за једанаест месеци ове године сас-
вим је добра. Наплаћено је 94,49 факту-
рисане реализације – око пола процента 
више него у истом периоду лане и око 

три одсто више од плана за овај период. 
Ипак, потраживања од купаца и даље 
расту (достигла су око 67 милијарди ди-
нара), а – како преноси Сектор за одно-
се с јавношћу – задужења се акумули-
рају код купаца који највише троше и 
највише дугују!

На састанку је разматран и Извештај 
о извршењу планова одржавања и  ин-
вестиција. 

У разговору о припреми плана посло-
вања ЕПС-а за 2011. годину, прихваћен 
је предлог др Марковића да се у ЕД 
сектору зацрта пријем укупно 400 елек-
тромонтера и постављање сто хиљада 
бетонских стубова.

М. Ч.

Од 2001. до 2009. године ЕПС је 
у инвестиције уложио око 1,3 
милијарде евра и захваљујући 

примени најсавременијих технологија, 
електране старе више од 30 година по-
следњих година бележиле су рекордне 
производње, али неопходна су улагања 
у модернизацију и градњу нових капа-
цитета – истакли су стручњаци Дирек-
ције ЕПС-а за стратегију и инвестиције, 
представљајући на Иришком венцу до-
садашња и планирана улагања. 

Како је рекао Слободан Митровић, 
помоћник директора Дирекције ЕПС-
а за стратегију и инвестиције, вредност 
уложених средстава износи 1,3 ми-
лијарде евра. ЕПС је чак 82 одсто тих 
инвестиција финансирао из сопстве-
них прихода, 13 одсто из кредита и пет 
одсто из донација. 

– Планирано је да до 2015. године ин-
вестиције у нове објекте и у модерниза-
цију старих капацитета буду 9 милијар-
ди евра и тако би се обезбедило сигурно 
снабдевање и електроенергетска будућ-
ност Србије – истакао је Митровић – 
ЕПС је, међутим, тренутно суочен са 
проблемом ликвидности, што угрожа-
ва и пословање највећих српских фир-

ми које раде за ЕПС. Касни и експро-
пријација земљишта за отварање нових 
копова и ускоро можемо бити суочени 
са мањом производњом угља. Не треба 
заборавити и да ЕПС годишње у буџет 
Републике Србије уплати 300 милиона 
евра и јасно је да неликвидност ЕПС-а 
угрожава и буџет.

Александар Јаковљевић, директор 
Сектора за стратегију у Дирекцији 
ЕПС-а за стратегију и инвестиције, 
објаснио је да би од планираних девет 
милијарди евра, пет требало да се уло-
жи у градњу нових капацитета, а че-
тири милијарде евра у модернизацију 
постојећих. 

– Тај новац ЕПС треба да обезбеди 
из реалне цене електричне енергије, 
и то у износу од 3,4 милијарде евра, 
док би 3,8 милијарди евра требало да 
су средства из кредита, 1,8 милијар-
ди евра од стратешких партнера, а 200 
милиона евра из других извора – рекао 
је Јаковљевић. – Неадекватна динами-
ка корекције цена електричне енергије, 
међутим, знатно одлаже реализацију 
ових пројеката. 

Као потенцијалне опасности од не-
улагања у нове капацитете, дирек-

тор Сектора за стратегију навео је 
повећавање увоза електричне енер-
гије по знатно вишој цени од домаће, 
што доводи до повећавања губитака и 
смањења вредности компаније. У слу-
чају неинвестирања увоз би могао да 
достигне и четири милијарде кило-
ват-сати, што би према тренутној цени 
било око 250 милиона евра.  Михајло 
Гаврић, директор Сектора за зашти-
ту животне средине, представио је 
досадашња улагања ЕПС у еколошке 
пројекте, као и будуће пројекте који су 
део преузетих међународних обавеза, 
преноси електронско гласило ЕПС-а 
Е-инфо.

А. Ј. Р.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА�

САСТАНАК ДИРЕКТОРА  ПД ЕПСА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ

НА ИРИШКОМ ВЕНЦУ МЕДИЈИМА ПРЕДСТАВЉЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЈЕКТИ ЕПСА

Одмах – набавка нових бројила!

Неопходна модернизација

Губици електричне енергије најмањи у Електровојводини 
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Састанак руководилаца функ-
ције енергетике и инвестиција 
Друштва одржан је 24. новембра 

у просторијама ЕД „Рума“. Присутни 
су били представници свих огранака и 
Управе. Састанком је председавао мр 
Верослав Јанковић, директор Дирек-
ције за планирање и инвестиције. На 
дневном реду састанка, прва тачка била 
је Разматрање и усвајање материја-
ла – Реализација Плана инвестиција, 
инвестиционог одржавања, текућег 
одржавања, Плана набавки основних 
средстава и Плана заштите живот-
не средине за период I - IX 2010. годи-
не. Основне карактеристике реализа-
ције изложене су и продискутоване за 
све огранке заједно. Представници ЕД 
Нови Сад су посебно нагласили недос-
татак стратешког материјала и опреме 
у првих девет месеци текуће године, а 
да ће се коначни ефекти овог пробле-
ма уочити тек на реализацији објека-
та у 2011. години. Као закључак ове та-
чке усвојен је извештај о реализацији и 
констатовано да је потребно хитно на-

правити план за спровођење јавних на-
бавки стратешких материјала. 

Друга тачка дневног реда била је 
Анализа реализације позиција из На-
словног списка ЕЕО за 2010. годину. Ос-
новна идеја за израду овог материјала 
је да се што реалније сагледају недоста-
ци процеса израде Насловног списка за 
ЕЕО у 2010. години, као и да се сагле-
дају могућности за унапређење проце-
са планирања развоја дистрибутивног 
система. Закључено је да треба прециз-
није одредити циљ и на бази тога дефи-
нисати садржај анализе. Тако се нпр. за 
део извештаја у коме је приказана реа-
лизација по општинама морају уважи-
ти вишегодишњи подаци. 

Трећа тачка дневног реда била је Раз-
матрање и усвајање Предлога насло-
вног списка ЕЕО за 2011. годину. Кон-
статовано је да су неопходне одређене 
корекције у Насловном списку које 
треба да доставе огранци. У делу На-
словног списка који се односи на 110 
kV објекте потребно је поново уврсти-
ти припрему изградње  ТС 110/20 kV 
„Центар“. 

У оквиру тачке четири, под насловом 
Разматрање предлога упутства сис-
тема квалитета УП-ЕНГ-01 „Упут-
ство за израду средњорочног плана 
изградње и реконструкције ЕЕО у ЕВ“ 
констатовано је да је циљ измене Упут-
ства система квалитета УП-ЕНГ-01 
био да се оно максимално усклади са 
Правилима о раду дистрибутивног 
система и да се при томе уграде оста-
ле неопходне измене. На састанку је 
поднет извештај о оствареном степену 
усклађивања предметног Упутства са 
Правилима. 

У оквиру извештаја је констатовано 
да постоје неке одредбе правила које 
се не могу имплементирати из више 
разлога и они су наведени у закључ-
ку извештаја. На састанку нису из-

нете озбиљније примедбе, а оне фор-
малног карактера ће бити усклађене, 
након чега ће Упутство бити озвани-
чено кроз редован процес верифика-
ције. 

Пета тачка дневног реда је била Под-
логе за израду средњорочног плана из-
градње ЕЕО: Предлог листе приорите-
та изградње нових ТС 110/20 kV/kV, 
уградње другог (трећег) ЕТ 110/20 kV/kV 
и реконструкција ТС 110/35 kV/kV и ТС 
110/20 kV/kV за период 2011-2016. годи-
на. Након дискусије, донето је неколико 
закључака. Као последица одлагања ин-
вестиционог улагања у реконструкцију 
10 kV мреже и преласка на 20 kV напон 
у појединим деловима дистрибутивног 
система, многи објекти су прошли свој 
животни век. Међу тим објектима је 
значајан број оних који су власништво 
трећих лица, који су неспремни или у 
немогућности за финансијска улагања 
у ове објекте. Такво стање додатно оте-
жава процес преласка на 20kV напон. 
Да би се могле сагледати размере овог 
проблема, потребно је да огранци из-
врше процену укупног обима потреб-
них средстава за улагања у мрежу у 
власништву Електровојводине, али и у 
власништву трећих лица, са проценом 
физичког обима потребних радова. 
Посебне задатке добила је ЕД Зрења-
нин, која треба да уради нову анализу 
стања у конзуму будуће ТС 110/20 kV/
kV „Перлез“, на основу које би се могла 
преиспитати и евентуално кориговати 
динамика планиране изградње ове тра-
фостанице. Осим тога, у предлог листе 
приоритета ЕЕО за средњорочни план 
уврштени су и објекти које треба рекон-
струисати (доградити) у циљу прихвата 
нових 110 kV водова које ЕМС планира 
да гради за обезбеђивање двостраног 
напајања радијално напајаних делова 
преносног система. 

Д. Б.

�

ОДРЖАН САСТАНАК РУКОВОДИЛАЦА ФУНКЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА

У предлог листе приоритета ЕЕО за средњорочни план уврштени су и објекти које треба 
реконструисати (доградити) у циљу прихватања нових 110 kV водова које ЕМС планира 
да гради за обезбеђивање двостраног напајања радијално напајаних делова преносног 
система

Усвојена Реализација, 
донет низ закључака
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Eлектроенергетскa ситуацијa у но-
вембру је била добра и није било 
ограничења у испоруци електри-

чне енергије. Хидролошка ситуација је 
била добра, са дотоцима воде који су 
били повећани, тако да су проточне хи-
дроелектране у већем делу месеца ради-
ле повећаним капацитетима. Количина 
воде у акумулацијама се кретала на ни-
воу билансних количина.

– Првих једанаест месеци текуће го-
дине карактерише повећање потрошње 
електричне енергије од 3,61% у односу 
на прошлу годину, док је на месечном 
нивоу у новембру забележено смањење 
од 0,12%, указује нам Звездан Крунић, 
шеф Службе за планирање и анализу 
погона у Сектору за управљање и пла-
нирање конзума Дирекције за упра-
вљање Управе Друштва.

У погледу погонске спремности ЕЕО 
на конзумном подручју Електровојво-
дине током новембра, можемо рећи да 
је она била на високом нивоу, што се ог-
леда кроз број забележених погонских 
догађаја који је био на очекиваном, нис-
ком нивоу. Поменућемо најбитније: 

Деветог новембра, у 12,42 часова, то-
ком радова на градилишту Булевара 
„Европа“ у Новом Саду дошло је до 
оштећења више изводних каблова 
20 kV из ТС 110/20 kV „Нови Сад 5“, 
што је проузроковало хаварију у 20 
kV ћелији „Пива“, након чега је дошло 
и до испада ЕТ1. Због стварања неоп-
ходних предуслова за санацију наведе-
не хаварије, у 13,06 часова је искључен и 
ЕТ3. Сви купци електричне енергије су 
добили напон до 16,17 часова. 

Двадесет седмог новембра, у 5,05 ча-
сова, услед деловања бухолц заштите, 
дошло је до испада ЕТ 35/10 kV у ТС 
35/10 kV „Бајмок“ која се напаја преко 
20/35 kV трансформације из ТС 110/20 
kV „Бајмок“. Купци електричне енер-
гије су били без напајања до 9,05 часо-
ва, укупно 240 минута. 

– Током новембра је настављен 
тренд провала у објекте и отуђивање 
имовине Електровојводине. Тако је за-
бележен случај искључења трафо поља 
у СТС 10/0,4 kV „Добреч“ која се на-

паја преко 10 kV извода „Мотел“ из ТС 
35/10 kV „Југ“ („ЕД Рума“). Трафопоље 
је искључено од стране нн лица. Тада 
су одсечени и однети нисконапонски 
каблови. Поред тога, у Пословници Ко-
вин (ЕД „Панчево“) обијен је прируч-
ни магацин и однето 40m бакарног ка-
бла и 10kg бакарне плетенице – и овог 
месеца упозорава Крунић. 

Ремонтни радови на трансформатор-
ским станицама 110/х kV одвијали су се 
у складу са усвојеним Планом ремона-
та, који је закључно са новембром месе-
цом реализован 95,15%.

У новембру 2010. године, према ди-
спечерским подацима, преузето је из 
система 798 GWh, што представља 
смањење од 0,12% у односу на исти пе-

риод 2009. године, односно мање је за 
4,20% у односу на билансне количине. 
Енергија је испоручена уз максимално 
регистровану снагу од 1.428 MW, што 
представља повећање од 0,21% у одно-
су на прошлогодишњи максимум у ок-
тобру - од 1.425 MW. Дистрибутивни 
купци су преузели 757 GWh, што пред-
ставља смањење од 0,78% у односу на 
исти период прошле године, док су ди-
ректни купци преузели 42 GWh, што у 
односу на прошлу годину представља 
повећање од 13,68%. 

Средња дневна температура током 
новембра 2010. године износила је 9,5oC 
и за 1,2oC је виша од прошлогодишње у 
истом периоду.

М. Ч.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА� 10

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У НОВЕМБРУ

Висока спремност ЕЕ објеката
И у новембру 2010. настављен тренд провала у објекте и отуђивање имовине 
ЕлектровојводинеД
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Почетком децембра у Градској 
кући у Новом Саду потписан је 
Протокол о пословно-техничкој 

сарадњи за реализацију заједничких 
инвестиционих и инфраструктурних 
пројеката на подручју Града. Овај Про-
токол потписан је у циљу грађења ефи-

касног и поузданог јавног сервиса на-
мењеног свим грађанима Новог Сада, 
а потписали су га градоначелник Игор 
Павличић и заступници јавних и ин-
фраструктурних предузећа који своју 
делатност обављају на подручју гра-
да. У име „Електродистрибуције Нови 
Сад“ Протокол је потписао директор 
тог огранка Електровојводине Мирко 
Мајсторовић. Потписници Протоко-
ла су и Бранко Бјелајац директор ЈКП 
„Водовод и канализација“, Борислав 
Новаковић, директор ЈП „Завода за из-
градњу града“, Драган Радуловић, пред-
ставник ЈКП „Пут“, Владимир Јелић, 
директор ЈКП „Новосадске топлане“, 
Наташа Рашета, директор ЈКП „Градско 
зеленило“ и Зоран Делић, директор ЈП 
„Информатика“.

Потписници Протокола обавезали су 
се на сарадњу приликом израде својих 
годишњих програма пословања и инвес-
тиционих планова, као и на редовно го-
дишње усклађивање приликом њихове 
реализације. Протоколом је предвиђено 
издавање неопходних услова и саглас-

ности у најкраћем року по подношењу 
захтева, као и утврђивање минималних 
тарифа цена услуга ради побољшања 
ефикасности рада и реализације проје-
ката.

Након потписивања Протокола, гра-
доначелник Павличић је изразио за-

довољство што ће потписници у 
будућности интензивније вршити ко-
ординацију, тако да ће се избећи не-
пријатне ситуације да након радова јед-
ног предузећа, почињу радови других. 
Посебно је истакао да ће цена такси за 
правна и физичка лица бити смањена 
за 30 процената од садашње вредности, 
што ће значајно утицати на легализа-
цију објеката која је у току, али и на бу-
дуће инвестиције.

Директор „Електродистрибуције Нови 
Сад“ Мирко Мајсторовић је изјавио 
да је ЕД „Нови Сад“ у сарадњи са по-
моћником градоначелника Витомиром 
Вучковићем, иницијатор регулисања 
међусобних односа потписника, али 
и оснивања Клуба привредника ин-
фраструктурних и јавних предузећа 
на нивоу града, који ће се трудити да 
унапреди постојећу сарадњу у циљу за-
довољења потреба грађана. 

– Надам се да ће у 2011. сви пред-
ставници инфраструктурних и јавних 
предузећа града, који нису приступили 
потписивању овог протокола препозна-

ти заједнички интерес и придружити се 
сарадњи. Конкретно, у Дистрибуцији 
просечан прикључак за наше грађане 
износи, рецимо, стотинак хиљада ди-
нара. Ми ценимо да ћемо од данашњег 
дана стећи услове да наше ценовнике 
сведемо бар за 30 одсто ниже, као што је 

рекао господин градоначелник, и да то 
наши грађани знају да је од 70 хиљада 
до 100 хиљада динара била цена наше 
међусобне комуникације. Издавање 
међусобних дозвола и сагласности на 
нивоу града је до сада било неоправда-
но скупо – рекао нам је том приликом 
директор Мајсторовић. 

Међусобним уређењем односа сва 
друштвено одговорна предузећа кори-
сте потенцијале, знања и искуства за 
пружање квалитетних услуга намење-
них свим грађанима. Потписивање 
овог Протокола омогућиће Електро-
дистрибуцији Нови Сад даљи коорди-
нисани развој електродистрибутивног 
система и увођење нових технологија 
у будућем инфраструктурном и ин-
вестиционом развоју Града. Иначе, 
последњих десет година обележило 
је интезиван културни, економски и 
инфраструктурни развој Новог Сада, 
а новопотписани Протокол ће свака-
ко допринети још успешнијем развоју 
града.

С.Митровић

ЈАВНА И ИНФРАСТРУКТУРНА ПРЕДУЗЕЋА НА ПОДРУЧЈУ НОВОГ САДА ПОВЕЋАВАЈУ ЕФИКАСНОСТ 

У Новом Саду потписан Протокол о сарадњи у циљу грађења ефикасног и поузданог 
јавног сервиса намењеног свим грађанима Новог Сада

Интензивнија сарадња
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Са потписивања Протокола: Игор Павличић, Зоран Делић и Мирко Мајсторовић (с лева на десно)
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ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА

Дипломирани електроинжењери 
Бранислав Јанковић и Радислав 
Миланков из Погона Кикин-

да (ЕД Зрењанин) наступали су на VII 
CIRED-овом саветовању у Врњачкој 
Бањи са заједничким стручним радом 
„Анализа утицаја квалитета елек-
тричне енергије на поузданост проце-
са у индустрији на примеру МСК Ки-
кинда“. Овај рад је и награђен у оквиру 
Стручне комисије 2, а у целости ће 
бити објављен у часопису „Електро-
привреда“. Подсетимо, од укупно шест 
награда на овом Саветовању, четири 
награде су припале Електровојводини. 
То нам је био повод за разговор са Јан-
ковићем и Миланковим, али се током 
разговора показало да у Кикинди има 
још пуно занимљивих тема. 

ВЕЛИКЕ МОГУЋНОСТИ 
КОНЗУМА
– Наша искуства су разнолика, а 

овај рад је приказ једног таквог иску-
ства. Кикинда је дистрибутивно под-
ручје добро за прикупљање информа-
ција какве смо презентовали у нашем 
раду. Таква шароликост података мало 
где се може наћи у Електропривреди 
Србије, пре свега због карактеристи-
ка нашег конзума. Премда географски 
покривамо малу територију, наши ве-

лики купци као што су Ливница, Ин-
дустрија грађевинског материјала и 

МСК траже пуно квалитетне електри-
чне енергије, па се код нас проток елек-
тричне енергије креће око 400 милиона 
kWh, као на пример у Електродистри-
буцији „Сремска Митровица“. Потом, 
имамо и мрежу у пољопривредним зо-
нама са свим њеним специфичности-
ма, а ту су, наравно, и купци из кате-
горије домаћинства.  Као што видите, 
тема за размишљање има на претек, а 
ових дана нам се отварају и нове теме.

Кикинда, наиме, има велике потен-
цијале за коришћење алтернативних 
извора енергије - ветра и сунца, геотер-
малне енергије, биомасе... Последњег 
дана новембра потписан је Меморан-
дум о сарадњи са представницима ки-
неске државне компаније CHD (China 
Huadian Corporation) која је заинте-
ресована за градњу соларне електра-
не у Кикинди снаге 30 MW. За прву 
локацију у Србији на којој би се могле 
градити овакве електране, наш град је 
одабран због великог броја сунчаних 
сати у току године. Простор за експан-
зивнији развој очито постоји, а то буди 

креативност у људима. Инжењери који 
желе да се стручно развијају, да раде 

и уче, уз одговарајући интелектуални 
ангажман, овде релативно брзо могу 
постати добри и свестрани стручњаци. 
Кикинда је заправо идеалан полигон 
за формирање инжењера-енергетича-
ра – каже  Бранислав Јанковић, руко-
водилац Погона. 

 – Ми радимо све послове који су 
иначе у већим срединама подељени 
по ускоспецијализованим групама. 
Можда је овако теже радити, али за 
узврат, добијамо  ширину коју други 
немају. Вероватно је баш тај широко-
угаони поглед и допринео да наш рад 
буде један од награђених  – допуњава 
Радислав Миланков, водећи инжењер 
у овом погону и објашњава како је 
настао награђени рад: – Фабрика МСК 
(Метанолско сирћетни комплекс)  
имала је неких проблема са напајањем, 
па је формирана Комисија чији је зада-
так био да испита узроке тих пробле-
ма. Послу смо приступили аналитич-
но, утврдивши најпре методологију по 
којој ће се радити. Проблем смо сагле-
дали из више углова и са више нивоа, а 
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ПОГОН КИКИНДА, ЕД ЗРЕЊАНИН

Кикинда има потенцијала
Кинеска државна компанија CHD (China Huadian Corporation) заинтересована за 
градњу соларне електране у Кикинди, јер је град познат по великом броју сунчаних 
сати.– Због карактеристика конзумног подручја, Погон Кикинда идеалан за 
формирање младих стручњака из области електроенергетике
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Бранислав Јанковић

�

� КА ПРВОЈ СОЛАРНОЈ
ЕЛЕКТРАНИ

Како сазнајемо од Бранислава 
Јанковића, општина Кикинда је
веома заинтересована за пројекат 
кинеске државне компаније CHD
(China Huadian Corporation) којим
је у њиховом граду предвиђена
изградња прве соларне електране
на тлу Србије. Након потписивања 
Меморандума о сарадњи, 
наредни корак је израда студије
изводљивости.



�13 

потом смо све информације обједини-
ли у један налаз. Посебно желим да ис-
такнем и похвалим изузетну сарадњу 
са свим колегама из Комисије, а такође 
и сарадњу са ЕМС-ом.

Дакле, када смо сакупили све по-
датке, систематски их организовали и 
сагледали све резултате прикупљене 
са терена, недвосмислено смо утврди-
ли узроке проблема. Поред тога што 
смо понудили могућа решење пробле-
ма, новост у оваквом начину рада чини 
то што смо заправо ми, Електровојво-
дина, први испоручиоци електричне 
енергије у Србији који су се потрудили 
да сагледају шта све може да се уради у 
циљу квалитетнијег напајања купаца – 
и са аспекта ивестиција, и времена, и 
са аспекта заштите и уклопног стања – 
каже Миланков.

СИНЕРГИЈА – ОСНОВА САРАДЊЕ
– Овакве резултате постижемо и 

због добрих међуљудских односа, што 
је од необичне важности за изврша-
вање сваког задатка. Важно је истаћи 
да се ми у Погону веома трудимо да 
покренемо синергичке везе међу љу-
дима, да се допуњавамо и међусоб-
но изграђујемо, премда смо мали ко-
лектив - са тенденцијом смањивања. 
То је условљено природним одливом 
кадрова, јер је наш колектив у про-
секу стар – почиње Јанковић причу о 
Погону: – Од 1. децембра имамо два 
запослена мање, а то се у малом ко-
лективу, осети у раду. Ако се нешто 
брзо не предузме, ускоро ћемо има-
ти још већих проблема. Наиме, за две 

године у пензију нам одлази чак пет 
дежурних монтера, за које још увек 
не постоји замена. Сви знамо да су 
за формирање квалитетног дежурног 
монтера потребне године, а ми већ 
сада те године немамо. Ангажовањем 
трећих лица за обављање послова 
у нашој надлежности не би се могао 
трајно превазићи овај проблем, јер то 
просто није ваљано решење. Оно што 
је наша одговорност као дистрибу-
ције, на пример замена бројила, мора 
бити искључиво под нашом ингерен-
цијом, иначе питање одговорности 
постаје спорно.

С друге стране, технологија иде на-
пред, отварају се нове могућности, по-
сао се разгранава, па конзум постаје 
све захтевнији. Технолошки гледано, 
ми смо још увек на нивоу прошлог 
века – техничка документација нам 
није на задовољавајућем нивоу, још 
увек користимо карте на паусу, а не 
дигиталне подлоге. На курсевима за 
наше монтере у НОРЦЕВ-у, као преда-
вач говорим о локализацији квара, па 
знам да постоје веома савремена, пре-
цизна и безбедна средства за локали-
зацију кварова, али она нама још нису 
доступна као системско решење... – 
каже он, али додаје да је и поред свега, 
ове године у Кикинди пуно урађено: 
– План ремоната је испуњен у потпу-
ности и на време, зиму смо дочека-
ли како ваља – каже Јанковић док на-
пољу провејава први овогодишњи снег 
– Од већих инвестиција издвојио бих 
реконструкцију далековода од МБТС 
„Гас“ од разводног постројења „Банат-

ска Топола“ у дужини од 18 km, рекон-
струкцију мешовитог вода  у Мокрину 
у дужини од 10,5 km, чиме се значај-
но смањио број прекида, затим кабли-
рање извода „Околина“ и „IV“ у дужи-
ни од 2 km, што је од велике важности 
за прелазак на 20 kV напон. Уграђен је 
и земљоспојни прекидач у ТС 110/20 
kV „Кикинда 2“. Постављена је опре-
ма и изведена траса оптичког кабла 
за повезивање пословне зграде са ТС 
110/35 kV „Кикинда-1“. Све у циљу 
квалитетнијег снабдевања купаца, као 
и стратешког преласка на 20 kV на-
пон, у августу 2010. окончана је израда 
„Студије дугорочног плана и концеп-
ције развоја средњенапонске мреже 
Погона Кикинда“… – набраја руково-
дилац Погона. 

Пуно је урађено у Кикинди, кон-
статујемо, а Јанковић додаје: – Све се 
може постићи уз добру организацију 
посла. Без обзира на то како је посао 
организован, увек постоји простор за 
додатна унапређења. Кажу да је орга-
низација постављена добро, онда када 
она ради за вас, а не ви за њу. Тада чо-
век има простора за креативност, а 
значајно се смањују трошкови посло-
вања, јер и они произилазе из органи-
зације. 

Док се опраштамо са домаћинима, 
Јанковић нам у приземљу пословне 
зграде показује где планирају да от-
воре нову благајну, нову портирницу, 
нови службени улаз: – На овај начин 
обезбедићемо бољу контролу кретања 
у пословној згради, а то је значајно и са 
аспекта безбедности, али и са аспекта 
обављања наших послова. Надамо се 
да ћемо у склопу редовног одржавања 
ускоро боље организовати свој по-
словни простор, а било би добро када 
бисмо могли још боље да уредимо ма-
гацине, јер је и то веома важан сегмент 
у организацији посла... 

Са Браниславом Јанковићем и Ра-
диславом Миланковим могло се још 
дуго и занимљиво разговарати. Ело-
квентни и прецизни, они су се у раз-
говору за предновогодишњи број ЕВ 
показали у правом светлу – то су вео-
ма инвентивни инжењери који имају 
шта да кажу. Нажалост, дан је био 
тмуран, временске прилике незгодне 
за вожњу, пут скоро опасан за повра-
так кући, а и домаћини су имали дру-
гих обавеза, па смо се договорили да 
овај разговор наставимо неком дру-
гом приликом. 

Љ.М.

Радислав Миланков
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Ремонтна сезона у Огранку ЕД 
„Сомбор“ приведена је крају, у 
складу са предвиђеним Планом 

ремоната. Иако током године времен-
ске прилике нису увек ишле на руку, 
због великог броја кишовитих дана, то-
ком октобра и новембра успело се ура-
дити све што је претходно било про-
лонгирано.

– Ремонти ТС 110/20 kV урађени су у 
потпуности, а ремонти трафостаница 
20/0,4 kV око 90%, док су ремонти 20 kV 
далековода и кабловских водова урађе-
ни са преко 85%. Што се тиче нискона-
понске мреже, ремонти су извршени 
преко 70%. Такав проценат извршења 
ремоната електроенергетских објека-
та улива веру у задовољавајући ниво 

погонске спремности за предстојећи 
зимски период, наравно, уколико се не 
догоди нешто непредвиђено, каже То-
мислав Џеба, руководилац Сектора за 
експлоатацију у Огранку ЕД „Сомбор“.

Сви запослени који су били ангажо-
вани на реализацији Плана ремоната, 
свој посао су обавили крајње професио-
нално. Иако су неки од њих били анга-
жовани на активностима око смањења 
губитака и испуњењу наплатног задат-
ка, радови на извршењу ремоната нису 
запостављани.

– Посебно бих истакао да је квалитет 
радова при обављању ремоната добар и 
у складу са техничким нормама за по-
гон и одржавање електроенергетских 
постројења и Упутством за одржавање 

електроенергетских објеката, истиче 
Томислав Џеба.

М. Ш.

Спремни за зиму

О активностима на подручју ЕД 
Суботица разговарали смо са 
шефом службе енергетике Ја-

ношем Кататићем, дипл. инж. електро-
технике, који нам је рекао да је након 
потписивања Уговора о изградњи ЕЕО 
на територији града Суботице у 2010. 
и 2011. години путем суфинансирања, 
знатно подигнут ниво активности на 
пољу нових инвестиција.

Недавно потписаним Уговором о из-
градњи ЕЕО предвиђене су будуће при-
вредне зоне “Петар Драпшин“ на лока-
цији касарне “Генерал Петар Драпшин“ 
у Суботици величине 21 хектар, где је 
у првој фази предвиђена изградња две 
МБТС за ангажовану снагу до 2 МW, 
“Мали Бајмок“ у Суботици величине 53 
хектара са предвиђеном ангажованом 
снагом до 5 МW где ће, у првој фази, 
почетком идуће године бити изграђе-
не 2 нове МБТС и “Нови Жедник“ на 
простору између насеља  Нови Жедник  
и аутопута Е-75 са предвиђеном анга-
жованом снагом до 1 МW.

– За привредну зону “Петар Драп-
шин“  техничка документација је гото-

ва, за “Мали Бајмок“ се приводи крају, 
а за зону “Нови Жедник“ је у току. Ус-
коро очекујемо и прибављање свих до-
звола, а набавка потребног  материјала 
се приводи крају. Очекујемо да  ће први 
објекти бити пуштени под напон током 
првог квартала 2011. године. Напоме-
нимо и то да је укупна инвестиција за 
изградњу ЕЕО вредна преко 100 мили-
она динара и да је ово једно од највећих 
улагања на подручју ЕД “Суботица“ у 
последњих неколико година – каже Ка-
татић. 

Осим наведених инвестиционих 
пројеката ових дана  пушта се под  
напон  и ново 20kV разводно по-
стројење “Таванкут“ у Таванкуту, 
чија је укупна вредност око 30 мили-
она динара, а припреме на изградњи 
следећег РП “Пачирски пут“ су уве-
лико у току. Изградњом РП “Пачир-
ски пут“ обезбедиће се напајање бу-
дуће индустријске зоне Мали Бајмок 
и постепени прелазак насеља Алек-
сандрово на 20 kV напонски ниво. 

– Ускоро приводимо крају и ра-
дове на гашењу ТС 35/10 kV /kV 

Центар у Суботици чиме постиже-
мо гашење 10 kV напонског нивоа у 
центру Суботице, као и делимично 
растерећење ТС 110/20 kV Суботи-
ца 4. Гашење ТС 35/10 kV/kV Цен-
тар и прелазак насеља Александрово 
у Суботици на 20 kV напонски ниво 
такође подразумева и комплетну ре-
конструкцију надземних и каблов-
ских 10 kV водова, као и комплетне 
енергетске опреме да би се стекли 
услови за прелазак  на 20 kV напон-
ски ниво. Слободно можемо рећи да 
је у ЕД “Суботица“ доста тога урађе-
но ове године. Постизање оваквих 
циљева може се остварити квалитет-
ним планирањем, пројектовањем, из-
градњом и одржавањем електроенер-
гетских објеката и мреже, увођењем 
модерне технологије... 

ЕД-Суботица као предузеће има 
капацитет да удовољи неминовнос-
тима на путу пословне успешности 
и да буде фактор охрабрења осталим 
компанијама унутар ЕПС-а – рекао 
нам је Кататић.

Д.Б.

ЕД СУБОТИЦА

ЕД СОМБОР: РЕАЛИЗАЦИЈА РЕМОНАТА ЕЕО 

Покренут инвестициони циклус
Највећа улагања у последњих неколико година
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Крајем октобра 2010. године 
потписан је уговор за испору-
ку новог телефонског систе-

ма састављеног од укупно девет те-
лефонских централа и припадајуће 
опреме. Тиме је у Електровојводини 
започет процес иновирања телефон-
ских централа, тако да ће аналогна 
технологија бити замењена потпуно 
новом ИП (Internet Protocol) техно-
логијом која подразумева коришћење 
телефонског сервиса кроз рачунар-
ску (ИП) мрежу. Произвођач пору-
чене опреме типа MX-One Telephony 
Server је Ааstra (бивши Ericsson). За 
испоруку, монтажу и пуштање у рад 
путем тендера изабран је Телегруп 
Београд. Опрему ће током јануара 
и фебруара 2011. године тестира-
ти стручни тим испоручиоца, а за-
тим ће кренути и њена имплемента-
ција у нашем предузећу. Тренутно је 
у процесу израда извођачког проје-
кта, а паралелно са овим процесом, 
испоручиоцу опреме Телегрупу Бео-
град, опрема ће стићи на тестирање, 
кажу наши саговорници из Центра 
за информатику и телекомуника-
ције, дипломирани електроинжење-
ри Томислав Владуљев и Андреј Кри-
вошић.

– Циљ је да се прилагодимо тренду 
који постаје доминантан у развије-
ном свету, а то је да сви  комуника-
циони сервиси иду кроз једну мрежу. 
Интернет, телефонија, видео-надзор, 
контрола приступа, видео-линкови 
и други видови електронске комуни-
кације у новом систему користе јед-
ну ИП мрежу – каже један од наших 
саговорника, самостални инжењер 
Андреј Кривошић из Службе фикс-
них комуникација.

– Оваква технологија има низ 
предности, од којих су најважније 
лакше одржавање (смањен број во-
дова) и једноставнији надзор мре-
же. 

Телефонија је један од битних сер-
виса који се реализују преко ове мре-
же, при чему у телекомуникацијама 
Електровојводине постоје два серви-
са – диспечерска и пословна телефо-

нија – додаје Томислав Владуљев, во-
дећи инжењер из исте службе.

– Аналогна телефонија подразуме-
вала је парицу до телефона, одгова-
рајући порт на централи, при чему је 
бирањем траженог броја позив про-
лазио кроз комутациону матрицу. У 
ИП технологији сваки разговор се 
дигитализује и претвара у „пакет“ 
који кроз рачунарску мрежу путује 
до жељене дестинације. На овај на-
чин више се не остварује „физич-
ка“ веза од једног телефона до дру-
гог, већ се остварује логичка веза 
најбржим путем, што више не значи 
да је то и најкраћи пут. Уколико се 
деси квар на неком од чворишта, са-
обраћај се аутоматски пребацује на 
неко од алтернативних чворишта и 
тако се избегава прекид комуника-
ције – објашњава даље Кривошић. 

Овом набавком предвиђено је ин-
сталирање телефонског система нове 
генерације на четири локације. У 
Новом Саду, као највећој локацији, 
пословна телефонија ће се реализо-
вати у кампусу Електровојводине, 
а такође и диспечерска телефонија 
за потребе Диспечерског центра ЕД 
Нови Сад и Дистрибутивног диспе-
черског центра ЕВ. На територији 
ЕД Рума, у седиште Дистрибуције 
у Руми биће постављена пословна 
централа која ће заменити најстарију 
телефонску централу у оквиру Елек-
тровојводине, инсталирану још осам-
десетих година. Такође, у овој Дист-
рибуцији замениће се и диспечерска 
централа. Иста конфигурација биће 
инсталирана и у ЕД Суботица и ЕД 
Сомбор. У преостале три електро-
дистрибуције (Панчево, Зрењанин и 
Сремска Митровица) релативно ско-
ро су инсталиране телефонске цен-
трале претходне генерације. Како су 
оне доста савремене и компатибилне 
са овим најновијим централама које 
сада уграђујемо, инсталирање нових 
централа у ова три огранка није било 
нужно - каже Владуљев.

Најважније предности нове тех-
нологије која ће бити инсталирана 
исказане су кроз неколико сегмена-

та, од којих прво наглашавамо ону 
која је економски најисплативија, а 
корисницима најближа. Наиме, ко-
рисници на поменуте четири лока-
ције биће повезани у јединствен сис-
тем и разговори између њих биће 
бесплатни „у локалу“. Локални позив 
који је до сада био примењиван само 

у оквиру једног огранка биће про-
ширен на ова четири центра. Дакле, 
позивом броја, који ће бити пето-
цифрен, добијаће се директно неко 
од запослених у другом огранку и тај 
позив биће бесплатан. 

Диспечери у оквиру диспечерских 
централа добијају савремене и ефи-
касне конзоле (Trading consoles), које 
су тренутно најмодерније решење 
проблема обраде позива у диспечер-
ској телефонији. Ово ће диспечерима 
омогућити да се на лакши и једнос-
тавнији начин „повезују“ са екипама 
на терену, са службама за аналитику 
и руководиоцима у такозване конфе-
ренцијске везе, што даје већу функ-
ционалност диспечерима. 

Још једна од значајних предности 
новог система је пролазно бирање – 
неко изван Електровојводине може 
директно да бира локал без посре-
довања оператера. Дакле, нова те-
лефонска комуникација биће јеф-
тинија, поузданија и ефикаснија. На 
крају, рецимо и то да ће овај систем 
бити могуће даље унапређивати нап-
редним комуникационим сервисима 
(нпр. Call Center, Mobile Extension и 
другим).

Д. Б.

РАЗВ
ОЈ

РАЗВОЈ ТЕЛЕФОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ

Предвиђено инсталирање телефонског система нове технологије на четири 
локације у Електровојводини 

Нови телефонски систем у Ев
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Томислав Владуљев и Андреј Кривошић 
(с лева на десно)
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Како је то и предвиђено Законом 
о буџету РС за 2010. годину, Вла-
да Србије је недавно предложила 

да се – по хитном поступку – у Народ-
ној скупштини (која, по прописима, 
има обавезу потврђивања међународ-
них уговора) донесе Закон о потврђи-
вању Уговора о гаранцији између РС 
(ЕПС-Пројекат за „паметна бројила“) 
и Европске банке за обнову и развој 
(потписан 2. септембра ове године, у 
Београду). Уговор је, идентично, на-
писан на српском и енглеском јези-
ку. Гаранција се односи на износ зајма 
од - 40 милиона евра поменуте Банке 
ЕПС-у. 

Хитни поступак за издавање гаран-
ције РС је предуслов за брзо повлачење 
зајма од стране ЕПС-а (зајмопримац), 
како би што пре почела да се користе 
та средства, ради остварења помену-
тог Пројекта набавке и уградње „па-
метних“, електронских бројила. Како се 
наводи, средства за спровођење Закона 
обезбеђиваће се у буџету РС.

РС (као гарант) би, по усвајању Зако-
на, гарантовала потпуно и благовреме-
но извршавање свих новчаних обаве-
за ЈП ЕПС-а, а тиме би се обезбедило и 
Агенцији за енергетику РС да постепе-

но стекне пуну контролу за утврђивање 
нивоа тарифа ЕЕ сектора. Основни 
циљ Пројекта је да се смање губици у 
дистрибуцији струје и да се повећа сте-
пен наплате. 

Очекивани резултати су повећање 
ефикасности управљања и контроле ЕД 
мреже; смањење оперативних трошко-
ва и комерцијалних и техничких губи-
така у дистрибуцији струје, као и  по-
бољшање степена наплате испоручене 
и фактурисане електричне енергије. 
Сматра се да је ово најпрофитабилнији 
пројекат у портфолију ЈП ЕПС-а, јер је 
предвиђено улагање, како се истиче, 
изузетно рентабилно – са стопом по-

враћаја од преко 20 одсто. Пројекат ће, 
између осталог, финансирати и Европ-
ска инвестициона банка.

По предложеном Закону, односно 
Уговору о гаранцији, поменути зајам 
се даје на 12 година, са грејс периодом 
од три године (каматна стопа: 6+1%), 
уз навођење још неколико уобичаје-
них банкарских услова (опширније сајт 
Народне скупштине/закони у проце-
дури). ЈП ЕПС се, између осталог, оба-
везује да послује у складу са међунаро-
дним признатим административним, 
финансијским  и другим одговарајућим 

стандардима. У циљу координације, уп-
рављања, праћења и оцењивања свих 
аспеката остваривања Пројекта, ЈП 
ЕПС ће формирати и одржавати опера-
тивном Јединицу за реализацију Проје-
кта. 

Банка је, дакле, исказала спремност 
да се овај наменски зајам одобри и 
употреби за набавку и уградњу елек-
тронских бројила, заједно са одгова-
рајућим концентраторима, опремом 
за даљинско очитавање и искључење, 
комуникациону опрему НН и СН на-
доградње, обуку и пуштање у рад у ЕД 
мрежу пројекција из Пројекта, с тим да 
РС гарантује за обавезе ЕПС-а, по по-
менутом Уговору. Познато је, наиме, 
да су око 90 одсто бројила – електро-
механички уређаји (просечно стари 
25 година!) Та бројила су непрецизна 
(на штету ЕПС-а); лако се могу пре-
прављати, ометати и углавном су - у 
просторијама купаца. То им, онда, 
олакшава недозвољено коришћење и 
ствара потешкоће код очитавања, па 
је ова будућа замена бројила – кључ-
ни део   обнављања мреже. Стога је 
ЕПС припремио поменути Пројекат 
(увођења система даљинског очита-
вања потрошње струје, који су подр-
жале обе банке).

Пројекат предвиђа да се набави и 
угради до 250.000 „паметних“ броји-
ла у домаћинствима (а по потреби, уз 
премештање бројила из домаћинства 
на јавну локацију) и побољшање НН 
жица које иду до бројила. Предвиђена 
је и уградња око 7.000 оваквих бројила 
– за неке велике потрошаче и за упра-
вљање мрежом, као и њихова уградња 
у СН и НН подстаницама. Набавиће се 
и компјутерски хардвер и софтвер, ради 
даљинског очитавања бројила, управљања 
бројилима са даљинским очитавањем и 
базе података за записивање података  
са бројила и интеграције система (са 
постојећим системима фактурисања). 
Уз ово, именоваће се и страни консул-
тант, који ће пружати подршку и помоћ 
ЈИП тиму ЕПС-а, у свим фазама из-
вођења Пројекта.

М. Ч. 

ПРЕДЛОЖЕН ЗАКОН О ГАРАНЦИЈИ ЗАЈМА ЗА НАБАВКУ ОКО 250.000 „ПАМЕТНИХ“ БРОЈИЛА

Циљ – смањење губитака
ЈП ЕПС припремио Пројекат увођења система даљинског очитавања потрошње 
струје (уз кредит од 40 милиона евра), који су подржале Европска банка за обнову и 
развој и Европска инвестициона банка
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Када би разум, прописи и санк-
ције најзад кренули на руку пре-
порука стручњака (та залагања 

су све снажнија, бар у АПВ), већ у току 
ове године би било могуће – доследно 
остваривање пројекција из Стратегије 
развоја енергетике РС у АПВ. Страте-
гију је, између осталог, 2009. године до-
радила Влада Војводине, уз предвиђено 
коришћење (за когенерацију и сани-
рање овог отпада) - остатака ратарске и 
шумске технологије, сем нафте и угља. 

Неопходан је дугорочан план, едука-
ција и промоција (које су, срећом, све 
израженије у просторијама Скупшти-
не АПВ, Мастер центра НС сајма, ПКВ, 
Зрењанина...); градња демонстрацио-
них постројења, селекција и фавори-
зоване опреме високе енергетске ефи-
касности; истраживање и коришћење 
биомасе за поменуту производњу 
топлотне и електричне енергије; доти-
рање, повољни кредити за остварење 
пројеката - подстицаји узгоју биљака на 
необрађиваним и запуштеним површи-
нама.

Због чега? Пораст индустријске про-
изводње и демографска експанзија до-
вели су до исцрпљивања природних 
(необновљивих и веома загађујућих 
ресурса енергије – угља, нафте). Умес-
то већинског кисеоника, у све већем 
проценту, стога, нарочито у близини 
саобраћајница и енергана и фабрика – 
удишемо угљенмоноксид, сумпордиок-
сид, азотне оксиде, а биљни свет страда 
од „киселих“ киша.

Уз биомасу, по укупном значају, у 
АПВ су биогорива (биоетанол, биоди-
зел, биогас, па и брикети и пелете од 
биомасе) – други значајни потенцијал 
за коришћење обновљивих (мини-
мално загађујућих) извора енергије на 
подручју конзума Електровојводине. 
О тим биообновљивим сировинама и 
технологијама за добијање моторних 
горива и хемикалија („технологија за 
добијање чисте енергије“), између ос-
талих, веома исцрпно је било речи на 
прошлогодишњем и овогодишњем (IV) 
међународном Форуму о обновљивим 

изворима енергије (о чему смо писа-
ли) - у препуној великој сали Скупшти-
не АП Војводине. О претходно поме-
нутој теми, конкретно, веома детаљно 
је, прошле године, говорио и проф. др 
Боривој Аднађевић са Факултета за фи-
зички хемију из Београда, а на Техно-
лошком факултету, уз подршку ресор-
ног секретаријата Владе АПВ, пре две 
године је урађена обимна студија о мо-
гућностима развоја производње и при-
мене биоетанола у АПВ (више аутора: 
проф. др Золтан Заварго, проф. др Сте-
ван Попов...). 

У земљама ЕУ (2007) већ се произво-
дило 1.771 милион литара биоетано-
ла и до 2015. године он би требало да 
замени (дода се у бензин) - до 7 одсто 
овог, уместо фосилног горива. Укуп-
но, у друмском саобраћају тежи се да 
се до 2020. године замени (дода) чак 
20% обновљивих, уместо конвенцио-
налних горива. Могуће је производити 

(за постојеће конвенционалне) моторе 
тзв. анхидровани (до 22% биоетанола 
у смеши), а за модификоване конвен-
ционалне моторе – тзв. неанхидрова-
ни етанол (мотор иде само на етанол). 
Предности, у првом случају (у другом 
су још веће!) су: повећање октанског 
броја бензина, смањење загађености 
екоса, комплетније сагоревање ком-
поненти бензина, редукција токсич-
них супстанци – бензена, угљоводо-
ника, мања емисија CO, односно CO2 
= 0! Смањује се увоз нафте, повећа-
вају приходи и запосленост код нас. Уз 
очекивану подршку државе, пре свега 
нормативну, али и улагања, може се 
биоетанол производити у постојећим 
погонима у АПВ: из отпадака шећерне 
репе, топинамбура, меласе, кукуруза 
и отпадака, слатке сурутке, лужине од 
четинара, пшенице и остатака, дрвета, 
сламе, сирка...

М. Ч.

КОРИШЋЕЊЕ ТЕЧНИХ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

Јак утицај лобија, загађујуће али необновљиве, нафтне индустрије у свету и у нас је 
још увек веома присутан, али неминовно расте (поготову у АПВ) свест и афирмација 
биомасе и биогорива 

Ко је против биоетанола?

ЕКОЛ
ОГИ

ЈА
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Као што је уобичајено, и овога пута 
замолили смо председника Син-
дикалне организације Електро-

војводине, Владимир Плавшића, да у 
својој предновогодишњој изјави укаже 
на најважније резултате у 2010. и плано-
ве за 2011. годину. Он је одмах на почетку, 
с правом, указао да је у 2010. години СО 
Електровојводине уложила максималне 
напоре да се, у сарадњи са Синдикатом 
радника ЕПС-а, са послодавцем потпише 
бољи и квалитетнији Колективни уговор 
за „ЕВ“, него што је то био претходни. У 
томе се и успело – почетком 2010. године.

– Велика настојања су, такође, уложена 
у „борби“ за увећање зарада свих запосле-
них (при томе, свакако, не би требало 
сметнути с ума да је реч о светски прису-
тној кризној години!). Коначне резултате, 
у вези са овим напорима, знаћемо до краја 
2010. године – каже Плавшић. – Крајем 
исте године, уложили смо и велики труд, 
како би се Планом пословања ЕПС-а, уве-
ла средства за исхрану свих запослених, 
итд.

Плавшић истиче да ће се и убудуће ин-
систирати на побољшању услова за рад; на 
набавци што квалитетније заштитне оп-
реме, квалитетнијих средстава за рад. Уз 
то, један од основних задатака Синдиката 
биће и даље – повећање зарада запосле-
них. Каже да ће Синдикат такође инсис-
тирати и на доследном спровођењу свих 
законских прописа – а када је у питању 
обука запослених, посебно. То се, свакако, 
очекује и од послодавца. Апеловаће се и 
на све запослене да се строго придржавају 
свих техничких прописа, како би се (пре-
вентивом) избегле све неугодне последи-
це по запослене.

– Искрено верујемо да ће, до изласка 
овог броја наших новина „ЕВ“, већ бити 
подељена заштитна одећа и обућа у свим 
огранцима нашег Привредног друштва и 
да ће запослени бити њоме задовољни.

Говорећи о централној теми у 2011. го-
дини, Плавшић наглашава да је став СО 
Електровојводине да не би требало да се 
иде у приватизацију ЈП ЕПС-а. Ако се већ 
и крене у такав посао, морао би се про-
дати само мањински пакет акција (јер од 
1. јануара 2011. године, како каже, ЕПС 

би требало да послује као – акционарско 
друштво).

У Новој години СО ће наставити са ко-
рисном акцијом специфичних лекарских 
прегледа за све раднице (започето у 2010), 
а наш саговорник очекује да ће се поче-
тком 2011. бити завршени одговарајући 
прегледи и за све раднике Друштва. Каже 
да ће СО настојати да пошаље на рекре-
ативни и рехабилитациони одмор што 
већи број запослених, у складу с прописи-
ма и лекарском документацијом (предаје 
се уз захтев за овакав одмор). У 2010. годи-
ни овдашњи запослени били су осигурани 
преко СО Електровојводине – од последи-
ца несрећног случаја и повреда, а то ће се 
наставити и у наредној години.

Успостављањем BIZNET мреже (ос-
нивач је СО Друштва), запосленима 

који нису у мрежи „ЕВ“омогућено је 
да буду интегрисани са мрежом фир-
ме и да коришћењем BIZNET мреже 
имају повољније услове комуникације/
саобраћаја са другим мрежама. Плав-
шић додаје да ће се, такође, настави-
ти одржавање традиционалних спорт-
ских сусрета запослених у Друштву, 
затим међународних спортских сусрета 
дистрибутера ЕПС-а и спортских над-
метања радника ЕПС-а.

На крају, Плавшић је у име СО Елек-
тровојводине, овим путем честитао 
предстојеће новогодишње и божићне 
празнике свим запосленима и њихови-
ма породицама. „Желим им здравље, 
срећу и успех, како у животном, тако и 
на пословном плану“.

М. Ч.

ПРЕДСЕДНИК СО ЕВ О ОВОЈ И НАРЕДНОЈ ГОДИНИ

Ка што бољим условима за рад
Инсистираћемо на спровођењу свих законских прописа и њиховом придржавању 
од стране послодавца и запослених, јер превентива увек даје најбоље резултате – 
каже председник наше Синдикалне организације, Владимир Плавшић

СИ
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Владимир Плавшић



Поводом наступајуће 2011. годи-
не, о активностима у години на 
измаку, реализованим планским 

задацима и очекивањима у наредној го-
дини, разговарали смо са Вилмошем 
Молнаром, председником Гранске орга-
низације пензионера.

Како сте задовољни реализа-
цијом планираних задатака у овој 
години на измаку?

Планирани задаци Гранске органи-
зације за 2010. годину су остварени 
и задовољни смо њиховом реализа-
цијом. Тежили смо да годину која је за 
нама, а која је за пензионере била теш-
ка, пре свега, због даљег пада стандар-
да, учинимо лакшом и подношљивијом 
за наше пензионере. Електровојводина, 
као колективни члан Гранске организа-
ције, одакле је и највише наших пензи-
онера, материјално је највише помогла 
да би се могли реализовати плански за-
даци Гранске организације.

У остваривању планираних задатака 
за текућу годину, нагласак је стављен на 
социјалну помоћ пензионерима. Тамо 
где је то било потребно, помогли смо 
пригодним пакетима за хигијену у до-
маћинству. Исто тако, помогли смо и 
оним члановима који су имали потре-
бе за ублажавањем здравствених про-
блема, а сами нису могли да покрију 
трошкове, пре свега за лекове. Зала-
гањем Актива  жена Гранске организа-
ције, пружена је значајна помоћ деци 
са посебним потребама, прикупљањем 
најважнијих ствари за децу. 

Са поносом истичемо и једну хуману 
акцију коју је покренула и организова-
ла наша колегиница, сарадница и „но-
вопечена“ пензионерка Косана Марков, 
на изградњи фонтане у Геронтолошком 
центру на Новом насељу у Новом Саду, 
у смислу оплемењивања простора и 
пријатнијег боравка конзумената Ге-
ронтолошког центра, где су директно 
нашли учешћа и пензионери преко до-
бровољних прилога, као и колективни 
чланови Гранске организације.

И ове године, као и ранијих годи-
на, одржани су сусрети пензионера на 

којима су евоциране успомене из вре-
мена док су били у радном односу у 
својим колективима. Организовано је 
и неколико туристичких путовања и 
излета у разне крајеве Србије, за које 
је било доста заинтересованих. Једно 
такво путовање било је организовано и 
у оквиру обележавања Дана жена - „8. 
марта“. 

Вредно је напоменути да су пензи-
онери, уз помоћ Електровојводине и 
Гранске организације, слати на опо-
равак и бањска лечења у бање. Исто 
тако, Гранска организација је у току 
године, у смислу помоћи пензионери-
ма, набављала одговарајуће намирни-
це, давала кредите у висини набавне 
цене који су враћани у ратама. Треба 
истаћи да добро функционише каса 
узајамне помоћи, што доказује и стал-
но повећање броја учлањених у току 
године.

У клубу пензионера у Новом Саду, у 
седишту Гранске организације, свако-
дневно се састају пензионери који тра-
же дружење, a нарочито они који су 
остали сами. То је један леп, добро ор-
ганизован кутак, где се може провести 
слободно време уз  разноврсне садр-
жаје. 

У години која је на измаку, доста 
пажње у Гранској организацији било 

је посвећено активности на усаглаша-
вању Статута Гранске организације са 
новим Законом о политичким органи-
зацијама и удружењима грађана. Бит-
на измена између постојеће и „нове“ 
организације је у томе што подружни-
це више нису правни субјекти, већ је 
Гранска организација једини правни 
субјект.

Сарадња Гранске организације пен-
зионера са Управом и пословодством 
Електровојводине и другим колектив-
ним чланицама  је добра, а надамо се 
да ће тако бити и у наредном периоду. 

Шта сматрате најважнијим зада-
цима Гранске организације у на-
редној  2011. години ?

- Наредна, 2011. година, програм-
ски је врло слична овој години, по-
што је све што радимо предвиђено 
Статутом Гранске организације. Ина-
че, ми пензионери у наредној години 
очекујемо да Друштво реално оцени 
какву ће политику водити према при-
мањима пензионера. Последњих годи-
на, како је износ пензија „замрзнут“, 
стандард пензионера се знатно погор-
шао. То онда, намеће и потребу да и 
Гранска организација, по могућности, 
тамо где има потребе помогне свом 
чланству да лакше превазиђе животне 
проблеме.

Исто тако, очекујемо да ће сарадња 
са нашим колективним чланицама  које 
су основале Гранску организацију, бити 
настављена.

Шта желите да поручите пензио-
нерима у наступајућој години ?

У име Гранске организације и у 
своје лично име, пре свега, желим да 
се захвалим нашим колективним чла-
ницама на помоћи у финансирању 
рада Гранске организације. Поводом 
наступајуће 2011. године, запослени-
ма у Електровојводини желим добро 
здравље, успешно пословање и бољи 
стандард. Пензионерима Гранске ор-
ганизације желим, пре свега добро 
здравље, дуг живот и, свакако, веће 
пензије.

 М. Ш.

19 �

Вилмош Молнар 

РАЗГОВОР СА ВИЛМОШЕМ МОЛНАРОМ, ПРЕДСЕДНИКОМ ГРАНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПЕНЗИОНЕРА

Очекивања за бољи стандард 
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Задовољни реализацијом планских задатака у текућој години.- 
Нашим пензионерима, у наступајућој 2011. години, пре свега желим добро здравље, 
дуг живот и већа месечна примања, поручио Вилмош Молнар, председник Гранске 
организације
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Ове године испунила ми се ве-
лика ловачка жеља да посетим 
црни континент и осетим чари 

ловачког сафарија. Дестинација – Јуж-
ноафричка Република; време – пет дана 
после финала светског првенства у 
фудбалу; друштво – мој добри пријатељ 

Марко. Двочлана експедиција започела 
је летом од Београда, преко  Франкфур-
та, до Јоханесбурга. 

На аеродрому су нас дочекали прија-
тељ  Коти, иначе управник ловишта и 
његов ловочувар Дуран. Са њима смо 
се превезли до коначног одредишта у 
ловишту Мкхуниане. Возећи се петсто 
километара до одредишта, видели смо 
сасвим другачију слику Африке од оне 
замишљене.

То је земља огромних пространстава, 
чији је североисточни део, у ком смо се 
ми налазили, ретко насељен, али је пре-
тежно култивисан. Не, није то она ди-
вља Африка какву сам замишљао. Тек 
примитивне грађевине домородачких 
насеља и огромна ненасељена прос-
транства из којих се просто осећала ди-
вљина, поправљали су мој први утисак. 

У Котијеву кућу смо стигли поподне. 
Кратак одмор па одлазак у ловиште на 
проверу упуцаности оружја. Ловиште 
је заправо одмах преко пута Котије-
ве куће и мом узбуђењу и одушевљењу 
није било краја. Предео као из најлеп-
ших ловачких маштања. Брдско под-
ручје обрасло ниским растињем и ви-
соком травом из које су се издвајале 
крошње акација. Прелеп крајолик осун-
чан поподневним афричким сунцем 

одузимао је дах. Било је много боље од 
оног што сам очекивао. 

Терен пред нама био је вредан ди-
вљења, а обећавао је пристојно надмуд-
ривање са егзотичном дивљачи. У ло-
вишту смо видели импале, брадавичаве 
свиње, неколико кудуа и њала - довољ-
но да распалимо машту за сутрашњи 
лов...

 Следећег дана устали смо у свитање. 
Било је прилично хладно па смо обукли 
топлу одећу, јер се ЈАР-у у зимско доба 
температуре крећу између нуле и 20ºС.  
Пошли смо у ловиште тојотиним пик-
ап теренцем. Договор је био да ја први 
ловим, па сам био у приколици уређеној 
за лов, са одличним седиштем и насло-
ном за пушку на крову возила. Иако ме 
је ветар продувавао, упињао сам поглед 
лево-десно, не бих ли угледао прве жи-
вотиње. Након свега неколико минута 
вожње, угледали смо зебре како пасу на 
падини брда, а одмах затим и три кудуа. 
Иако нас је пут водио кроз брдовит те-
рен обрастао густим растињем, на сва-
кој ливади или отворенијем терену ви-
дели смо по неку антилопу. На сваких 
пар стотина метара указивала се нова 
животиња, па смо већ у првим сатима 
видели импале, вотербакове, хартеби-
сте, њале, кудуе, мајмуне и неколико 
жирафа. Наш ловачки избор за тај дан 
били су плави гну и импала, па смо се 
концентрисали на ову дивљач и успеш-
но окончали ловни дан. 

За шест дана сафарија имали смо 
прилику да одстрелимо и друге егзоти-
чне трофеје: вартхога, блесбока, кара-
кала, џенета, дајкера, египатску гуску...

Видели смо и пуно нојева, жирафа, 
кудуа, зебри, комон рибок... Иако нис-
мо успели да их угледамо, ова ловишта 
насељавају и леопарди, хијене, слонови, 
буфала, па и крокодили. 

Сваки лов који нам је домаћин орга-
низовао био је авантура за себе, почев 
од лова на импале, па до ноћног лова на 
предаторе. Морам да истакнем да је мој 
пријатељ Марко кући понео исто оноли-
ко трофеја колико је пуцања направио. 

Кући смо се вратили задовољни, пуни 
утисака и са жељом да поново одемо у 
Јужну Африку.

Д.Б.

УТИСЦИ СА САФАРИЈА

У (јужно)афричком шибљу

СА
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У овим ловиштима видели смо и пуно нојева, жирафа, брадавичавих свиња, а ту 
бораве и леопарди, хијене, слонови, буфала, па и крокодили 
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У децембру је у Новом Саду одр-
жано бојево гађање на коме су 
учествовали запослени из Одсе-

ка за безбедност Одржавања и услуга 
д.о.о. Бојевом муницијом из пиштоља 
је гађало 18 припадника обезбеђења, 
односно сви они који тренутно имају 
дозволу за његово ношење. Догађају 
је присуствовао и директор Електро-
војводине др Тихомир Симић. 

Наш саговорник Мирослав Дробац, 
шеф Одсека за безбедност, каже да је 
овакав тренинг циклично обавезан и 
неопходан у занимању којим се они 
баве: – Обављамо одговорне послове 
какви су физичко и  техничко обез-
беђење објеката и запослених у Елек-
тровојводини, па морамо бити добро 
обучени у свим сегментима свог посла. 

После неоправдане паузе од три го-
дине, моје колеге и ја изашли смо на 
полигон за бојево гађање. Нови дирек-
тор „Одржавања и услуга“ мр Саша 
Стевановић  је одмах по постављењу 
схватио важност наше припремље-
ности за квалитетно обављање овог 
посла, па смо имали и његову подрш-
ку. 

Тиме је подигнут ниво обезбеђења 
на следећи степеник, а за све припа-
днике ове службе одржана је и обука 
из безбедног руковања оружјем и му-
ницијом, као и тренажно-кондицио-
ног гађања из пиштоља.

Дробац је задовољан што је сваки за-
послени из њиховог одсека имао при-
лику да гађа из оружја које је и задужио, 
а то је пиштољ марке ЦЗ М-57 7,62 mm.

Обука је одржана у два дела и имала је 
теоријски и практични део. Теоријски 

део се састојао од провере познавањa 
прописа о прекршајима у руковању 
оружјем и муницијом, као и у обна-
вљању знања о  познавању пиштоља 
и његовој убојитости. Практични део 
се састојао од расклапања и склапања 
пиштоља, као и одржавања, примопре-
даје наоружања и технике гађања.

Након успешно обављеног теоријског 
дела и првог дела практичне обуке,  
приступило се самом гађању. Гађање је 
одржано у три дисциплине: у гађању 
прецизном паљбом, гађању брзом паљ-
бом и у борбеном гађању у вежби „низ 
хитаца“.

Полазници обуке су показали вео-
ма добре резултате, јер су задовољили 
високе критеријуме Стрељачке дружи-
не „Нови Сад 1790“ која, као што се и 
из самог назива види, постоји преко 
200 година. По рејтингу, ова дружина 
је високо рангирана на републичком и 
регионалном нивоу, од инструкторс-
ке стручности, па све до такмичарског 
погона. 

Као резултат саме вежбе, происте-
кла је и нека врста закључка, односно 
препоруке за даље унапређење и ефи-
каснији рад службе, а то је да треба 
осавременити постојеће наоружање и 
прилагодити га специфичним потре-
бама запослених у обезбеђењу. 

Током 2006. године, подсећа Дробац, 
десио се покушај оружане пљачке у 

шалтер-сали Електровојводине који је 
успешно спречен, захваљујући запосле-
нима из Одсека за безбедност: – Тада 
смо показали да смо дорасли сваком за-
датку и да нам је, поред заштите објека-
та и средстава за рад, императив сигур-
ност и безбедност сваког запосленог у 
Електровојводини – напомиње он.

Такође, подсетимо да је обез-
беђење Електровојводине, поред по-
слова заштите од пожара, задужено 
и за спровођење нових одлука, као 
што су кретање странака у кампусу 
Електровојводине, контрола кретања 
самих запослених, контрола ноше-
ња ИД картица, коришћење паркинг 
простора, контрола уласка и изласка 
возила...

В. Огњановић

ОДРЖАНО БОЈЕВО ГАЂАЊЕ ЗА ПРИПАДНИКЕ СЛУЖБЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЕВ

Обављамо одговорне послове какви су физичко и  техничко обезбеђење објеката и 
запослених у Електровојводини, па морамо бити добро обучени у свим сегментима 
посла, каже Мирослав Дробац

Безбедни у Електровојводини

СП
О

Р
Т

Учесници гађања са директором Електровојводине др Тихомиром Симићем

� НАЈБОЉИ СТРЕЛЦИ

Најбоље резултате по 
дисциплинама гађања постигли 
су сменовође Златко Петровић 
у прецизној паљби, Милан 
Радованов у брзој паљби и 
Срећко Бјелић у дисциплини низ 
хитаца.

БРОЈ 452   ДЕЦЕМБАР 2010

� ДИРЕКТОР НА ГАЂАЊУ

Директор Електровојводине др 
Тихомир Симић такође је гађао 
стојећу мету. Према речима 
присутних, показао је веома добре 
резултате, а својим присуством 
је подржао оправданост оваквих 
вежби припадника обезбеђења
који имају важан задатак да чувају 
Електровојводину.
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ЕДИСОНОВ САРАДНИК ИЗМИСЛИО ЕЛЕКТРИЧНЕ СВЕЋИЦЕ

Електричне свећице

К
УЛ

ТУ
РА

У поноћ, на раскршћу 2010. и 
2011, прасак чепа излетелог 
из боце пенушавог вина, биће 

звучна потврда да се ушло у нову 
годину, од које се, барем у том тре-
нутку, много очекује. У то име, сви 
традиционално наздрављамо чашом 
шампањца.

Занимљиво је, међутим, приме-
тити да баш тај звук који код свих 
присутних из неког разлога изази-
ва необичан осећај радости и среће, 
заправо означава ниво квалитета 
вина – ако чеп бучно излети из фла-
ше, то је знак да је шампањац изве-
трио! Слаб звук приликом отварања 
овог скупоценог пића значи да је 
вино добро и квалитетно.

Премда смо склони да сва пенуша-
ва вина називамо шампањцем, ово 
име ипак припада само оним посеб-
ним винима из Шампање у Францу-

ској. Оно најфиније  - Дом Перињон 
- добило је име по слепом бенедик-
танском опату који је успео да сми-

сли најбољу технику за добијање 
врхунског вина. Он је накнадним 
врењем добијао посебан укус и ис-
кричавост вина. То је скупа метода 
која захтева пуно рада, пуно просто-
ра за смештај и пуно отписа, јер боце 
при том поступку пуцају, испадају, 
ломе се... Током неколико месеци, 
сваки дан се свака флаша вина мора 
протрести и заокренути за који сте-
пен, уз лагано нагињање, како би 
се талог накупио у грлићу боце. На 
крају, боце се пажљиво отварају, од-
лива се талог и додају се неки ликери 
који шампањцу и дају посебан укус. 
Пошто се још увек користи класич-
на, прилично мукотрпна  Дом Пе-
рињонова метода, није ни чудо што 
су данас најскупљи шампањци заш-
тићени именом слепог бенедиктан-
ца.

Љ.М.

Живели!

Данас на свим јелкама трепе-
ре шарене електричне лам-
пице, дочаравајући пламен 

многобројних свећица које су се још 
од XVII века палиле на овом ритуал-
ном дрвету. 

Да се електричном енергијом заш-
тити од опасне ватре, први се досе-
тио  Едвард Џонсон из Њујорка. Само 
три године од Едисонове сијалице, он 
је 1882. године сам направио 80 раз-
нобојних сијалица величине ораха, 
потом их инсталирао на жицу и тиме 
обмотао своју божићну јелку. Занесен 
електриком, Џонсон је пред Божић, 
22. децембра, позвао пријатеље у свој 
дом на Петој авенији да виде његово 
дело. Ту се нашао и и новинар Детро-
ит Пост Трибјуна, па је у својим но-

винама објавио причу о електричном 
божићном дрвету које је видео на Пе-
тој авенији у резиденцији потпред-
седника Едисонове електричне ком-
паније.

Наиме, Едвард Џонсон Хиберд 
(1846-1917) био је проналазач и блиски  
Едисонов сарадник, укључен у многе 
његове пројекте. Био је и потпредсед-
ник компаније Едисон Електрик Лајт 
(Edison Electric Light), основане 17. 
децембра 1880. у Њујорку. Та  компа-
нија је била прототип  за све друге ло-
калне комуналне компаније задужене 
за  расвету. 

Убрзо су Џонсонов „патент“ поче-
ли да примењују и други, па је већ де-
ведесетих година деветнаестог века 
у Америци почела да се производи и 

продаје такозвана „светлећа жица“. У 
Европи, светлеће лампице за јелку по-
челе су да се користе тек после Првог 
светског рата.

Љ.М.

ШАМПАЊАЦ ПИЋЕ ЗА ЗДРАВИЦЕ

Прва јелка осветљена електричном енергијом била је обмотана жицом на 
коју су биле инсталиране плаве, црвене и беле сијалица  величине ораха 

Пенушава вина, која често називамо шампањцем,  обично се пију за велике 
празнике, било да су они лични или општи
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Новогодишњи и божићни праз-
ници су прилика када сви 
упућујемо једни другима лепе 

жеље за успешан рад и приватни жи-
вот. Данас се то углавном ради путем 
интернета и SMS-а, на већ готовим 
предлошцима. Технолошка револуција 
нам је донела комфор, али нам је и оду-
зела неке лепе ритуале. Један од њих 
био је и пажљиво бирање класичних 
честитки, смишљања пригодних тек-
стова, бирање оловке која оставља леп 

траг и коначно – мукотрпно тражење 
одговарајућих поштанских маркица по 
трафикама. Све је то био део празнич-
них припрема, па је тако и празник не-
како дуже трајао.

Данас се ретко дешава да у кућном 
поштанском сандучету нађемо ново-
годишњу или божићну честитку – то 
углавном буду рекламни флајери које 
бацимо и пре него што их прочита-
мо. Пред сам празник, послаћемо мејл, 
SMS, или ћемо назвати драге људе.

ВИШЕВЕКОВНА ТРАДИЦИЈА
Старих честитки се данас сећамо са 

носталгијом, често пребацујући себи 
што нисмо нашли мало времена да их 

пошаљемо драгима, а оне су заправо и 
настале због – недостатка времена. 

Наиме, колико се зна, традиција 
слања божићних честитки траје још од 
XV века и то су обично била кратка пис-
ма писана гушчијим пером. Из добро 
сачуване преписке Вука Караџића види 
се да је и код нас тај обичај постојао по-
четком XIX века. Но, то је морао бити 
далеко компликованији посао од онога 
због чега смо ми одустали од слања чес-
титки – тврда хартија по којој се разли-

ва мастило, тупа пера, врели восак за 
печаћење, удаљене поште... Заиста је 
човек морао бити веома мотивисан да 
честита некоме надолазеће празнике.

ПРВА ЧЕСТИТКА РУЧНО БОЈЕНА
Половином XIX века, директор Др-

жавног архива у Лондону, сер Хенри 
Кол никако није налазио довољно вре-
мена да пошаље оваква писма својој 
породици и пријатељима. То је за кон-
зервативне Енглезе било сасвим непри-
хватљиво, а Кол није желео да буде не-
пристојан. Биће да се заузети директор 
досетио како да реши свој проблем на-
кон што је 1839. у Краљевској академији 
посетио изложбу сликара Џона Калхо-

та Хорслеија. То је била прва Хорслеије-
ва изложба, а он ће се касније просла-
вити сликањем портрете лепих жена у 
пријатном амбијенту. 

Већ за Божић и Нову 1840. годину, 
Кол је предложио Хорслеију да осли-
ка картицу на којој ће бити написан и 
пратећи текст. Овај је то и учинио, па је 
тако настала – прва честитка. 

Пригодна, руком бојена картица на-
ишла је на добар пријем код публике, 
па је убрзо и комерцијализована – за 
1843. годину произведено је и продато 
1.000 комада! Наравно, било је и нега-
тивних критика: нашли су се и они који 
су Хорслеију замерали да промовише 
пијанство приказујући срећну породи-
цу која наздравља за свечаном трпезом, 
а неки су сматрали да је неукусно што је 
са стране честитке приказано даривање 
сиромашних.

Честитке су у већем броју почеле да 
путују до поштанских сандучића у чи-
тавом свету, тек када се, двадесетак го-
дина касније, развила штампа у боји, а 
до 1880. године, честитке су већ постале 
велики бизнис.

ТРИК-КАРТИЦЕ
У то време, графичари и штампари 

такмичили су се у идејама, па су почеле 
да се праве и такозване трик-картице. 
То су биле компликоване папирне кон-
струкције, које би се отварањем  прет-
варале у различите тродимензионалне 
сцене, или су имале кончиће односно 
полуге којима би се покретала нека 
друга, скривена слика, најчешће на ду-
пло већем формату од очекиваног. На-
равно, то је тражило значајну вештину 
уметника, али је пружало и велику ра-
дост онима којима су упућене. 

Тако је, изгледа остало до данас – 
у ери мултимедије, дизајнери и про-
грамери се такмиче да направе што 
занимљивије и веселије честитке, 
само што оне сада путују другим пу-
тевима.

Љ.М.

КО ЈЕ АУТОР ПРВЕ БОЖИЋНЕ И НОВОГОДИШЊЕ ЧЕСТИТКЕ 

Класичне честитке настале у Енглеској пре 170 година због – недостатка времена, а 
осмислио их чувени портретиста лепих жена Џон Калхот Хорслеи

Срећна нова, 
високопочитајеми! 

Прва божићна и новогодишња честитка
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Божић је почео да 
се слави у Риму 
у четвртом веку, 

тачније 336. године нове ере. 
Значајан утицај на почетак про-

слављања имао је цар Константин.
Божић се празнује као успомена на 

дан рођења Господа Исуса Христа, Сина 
Божијег, Спаситеља света. Божић је 

превасходно празник радости. То исти-
че и Свето писмо Новог завета у којем 
се описује како је анђео Гаврило наја-
вио очекиваног месију „Јављам вам, ево 
радост велику која ће бити свему наро-
ду, јер вам се данас роди Спас, који је 
Христос Господ у граду Давидову“ (Лк. 
2,10/11). 

И данас, као и некада, божићно бого-
служење у црквама, божићни обичаји 
у народу, начин поздрављања и чести-

тања у време божићних празника оди-
шу радошћу. Чињеница да је то праз-
ник рађања новог живота, празник деце 
и детињства, празник родитељства - 
очинства и материнства, украсио је овај 
празник најлепшим верским обичаји-
ма и обредима. Сви ти обичаји и обре-
ди имају један основни смисао и своде 
се на један циљ: умолити Бога да сачу-

ва и увећа породицу и имање домаћи-
на. Код православних верника то је из-
ражено у народној здравици и молитви 
о Божићу „Дај Боже здравља и весеља 
у овом дому, нека нам се рађају здрава 
дечица, нека нам рађа жито и лозица, 
нека нам се увећава имовина у пољу, 
тору и обору!“. 

Божић спада, заједно са Ускрсом и 
Духовима, међу три највећа хришћан-
ска празника. Божићном слављу прет-

ходи Бадњи дан. Име бадњака повеза-
но је са речју „бдети“ (стсл. бад) будући 
да се на тај дан бдело чекајући Исусово 
рођење. Данас, Божић славе и неки нех-
ришћани као традиционални породич-
ни празник, када се дају и примају при-
годни поклони. 

Уз славље Божића развили су се 
бројни обичаји попут кићења божић-

ног дрвца на Бадњак, одласка у по-
ноћ у цркву, певања божићних песа-
ма и даривања. Постоје бројне разлике 
у обичајима везаним за Божић међу 
хришћанским народима широм света, 
али се у последње време, под утицајем 
опште кутурне размене путем средста-
ва масовних комуникација, те разли-
ке полако смањују и одређени обичаји 
постају општеприхваћени.   

Д. Божић

НАЈРАДОСНИЈИ ХРИШЋАНСКИ ПРАЗНИК

Божић

Христос се роди! -  Ваистину се роди.
Veselé Vianoce!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket!
Cristos s-a nascut! - Adevarat s-a nascut.

Христос Раждаєтся! Славите єго.
Srićan Božić!

Божићни природни украс


