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Ево нас коначно и у 2011. години. Исцрпљујући јануар - ме-
сец празника - приближава се крају. Свако мало, па смо нешто 
славили, користили неке преостале слободне дане и сате и у 
себи се нервирали што већ не стављамо на радне столове пла-
нове које смо сачинили пред крај протекле године. 

Сада, када после дугог јануара стигне (прекратки) фебруар, 
сви можемо кренути напред ка заједничком циљу.

А наш циљ је пре свега да и у 2011. обезбедимо сигурно 
снабдевање купаца електричном енергијом. Чиме год да се ба-
вимо, који год посао да обављамо у Електровојводини, његов 
крајњи циљ је баш то – поуздано и квалитетно снабдевање 
купаца.

ЕПС-ове анализе кажу да је наше Друштво и  у 2010. по-
стигло најбољи пословни резултат међу дистрибутивним ор-
ганизацијама. То су обавезујуће оцене, јер значе да се од нас 
и у 2011. години очекује исто тако добар резултат. А искрено 
речено, и сами тако шта очекујемо од себе.

Нова година нам, међутим, доноси динамичнији концепт 
пословања од онога на који смо навикли. Пре свега ћемо мо-
рати да се прилагодимо стандардима који владају у Европској 
Унији, истовремено се борећи са већ познатим проблемима, 
везаним за наплату, али и крађу  електричне енергије. Улагање 
у електроенергетске објекте у циљу подржавања развоја при-
вреде у АПВ такође ће бити велики и значајан посао.

Верујемо да током наредног периода можемо бити мирни. 
За зиму смо се спремили добро - улагали смо и више од оног 
што смо планирали, ремонте смо на време завршили и ако 
се не деси ништа непредвиђено, рачунамо да ћемо је успеш-
но пребродити. То се, уосталом, видело и током јануарских 
празника, када је систем био стабилан, премда је 31. децембра, 
према диспечерским подацима, забележен до сада највећи врх 
у потрошњи.

Међутим, ускоро нас очекује друга врста проблема – високи 
рачуни за струју оних који су се у хладним данима зарачуна-
ли и заборавили да пуно потрошене струје пуно и кошта. Па 
онда још заборавили и да плате. У борби са неплатишама ан-
гажоваће се сва средства, од медијске кампање, до искључи-
вања са мреже. 

Наставља се и борба против комерцијалних губитака и не-
овлашћене потрошње, или једноставно речено – крађе елек-
тричне енергије. 

Са свих страна се најављује да смо управо ушли у једну 
тешку годину, а нама ће она, чини се, донети и пуно посла. 
Срећом, запослени у Електровојводини су способни да се 
носе и са кризом, и са  повећаним обимом посла. Верујемо да 
ћемо и на крају 2011. за свој рад добити одличне оцене, као 
што смо их добили и у 2010.

Љ.М.

Ка заједничком циљу
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Протекла 2010. година, сигурно, 
биће упамћена као још једна 
година у којој се бележе одлич-

ни резултати, поново изнад биланса. 
Очекујемо да достигнемо производни 
ниво из рекордне 2009. године. Ретке 
су привредне гране у Србији које ус-
певају да пребаце своје билансе. ЕПС, 
не само да успева у томе, већ достиже 
и понавља рекордне годишње произ-
водње. А што се тиче највећег задатка 
у 2011. години, то ће, свакако, пре све-
га, бити борба за довођење ЈП ЕПС-а у 
повољнији економски положај. 

Тако пословање ЕПС-а у 2010. годи-
ни и очекивања у 2011. оцењује др Аца 
Марковић, председник УО ЕПС-а, у 
новогодишњој поруци свим запосле-
нима у ЈП, у којој им је уједно и чести-
тао новогодишње и божићне празни-
ке (целокупна изјава др Марковића и 
генералног директора ЈП ЕПС-а Дра-
гомира Марковића, може се прочита-
ти на нашем интерном сајту, у рубри-
ци Актуелности).

Др Аца Марковић, посебно, ис-
тиче рекордну производњу у ПД ХЕ 

„Ђердап“ и у ПД ХЕ „Бајина Башта“, 
и то највише захваљујући техничкој 
спремности ових објеката, који су 
спремно дочекали изузетне хидроло-
гије...Овако успешне производне ре-
зултате, међутим, није пратио приход 
ЕПС-а, јер, очекивало се да се цена 
електричне енергије два пута кори-
гује, што се није догодило.

М. Ч. 

Највећи задатак у 2011. години - борба за довођење ЈП ЕПС-а у повољнији 
економски положај

ДР АЦА МАРКОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК УО ЕПСА

ЕПС мора бити бољи

� ПОСАО ЗА 400 МОНТЕРА 

ЈЈП ЕПС ће, пре свега за потребе 
електродистрибутивних привредних
ддруштава, у 2011. години 
ззапослити 400 монтера! Према 
речима председника УО ЕПС-а
ддр Аце Марковића, најзначајнија 
уулагања ЕПС-a у овој години ће
бити у призводњу и дистрибуцију
електричне енергије. Постигнута
јје сагласност да се у радни однос 
прими поменутих 400 младих 
монтера јер дистрибуције морају да 
се баве изградњом и одржавањем 
ддистрибутивне мреже као својом 
примарном делатношћу. ЕПС ће
уу својим ПД за ЕД у овој години 
поставити и 100.000 бетонских 
сстс убова.

У ЈП ЕПС-у и његовим зависним 
ПД за дистрибуцију (још од 2007. 
године) убрзано се одвијају при-

преме за раздвајање дистрибутивне од 
осталих делатности, на дистрибутив-
ном нивоу – посебно трговине елек-
тричном енергијом на мало. 

Циљ је, како је недавно саопштено из 
Сектора за односе с јавношћу ЕПС-а, 
да се спремно уђе у 2012. годину, када 
би ЕПС требало да стартује као акцио-
нарско друштво отвореног типа и да 
се, истовремено, спремно дочека отва-
рање унутрашњег тржишта електри-
чне енергије  (до 2015. године), на шта 
Србију обавезује Уговор о енергетској 
заједници југоисточне Европе. Како је 

ових дана изјавио Томислав Папић, из-
вршни директор ЕПС-а за трговину на 
мало, између осталог, док се не донесу 
нови закони о енергетици и привред-
ним друштвима, неће бити ни тог новог 
предузећа, односно ПД-а ЕПС-а, али ће 
се дотле дистрибутери раздвојити на 
оне који брину о дистрибуцији и упра-
вљању ЕД системом и на оне који тргују 
енергијом за тарифне купце (опшир-
није: сајт ЕПС-а: лист „kWh“, број 443/
децембар 2010, стр. 40-46). 

Између осталог, Папић скреће 
пажњу и на то да ће „огољене“ дистри-
буције (када буду ослобођене трговин-
ске делатности) на видело изнети све 
своје квалитете, али и слабости. Да-

кле, и оне ће морати да се прилагођа-
вају отвореном тржишту; да могу да 
буду и приватизоване. Милан Миро-
сављевић, директор Сектора за тарифе 
и односе са тарифним купцима у Ди-
рекцији ЕПС-а за дистрибуцију елек-
тричне енергије изјавио је, уз остало, 
да је посао раздвајања делатности у ЕД 
сектору веома сложен и да подразуме-
ва студиозност и одмереност. Он је, 
при томе, истакао да је највећи ризик 
будућег ПД спољни – веома распрос-
трањена финансијска недисциплина и 
циљ је ЕПС-а да побољша наплату и 
ефикасније управља сопственим фи-
нансијским токовима.

М. Ч.

ПРИПРЕМЕ ЗА ТРГОВИНУ НА МАЛО  ОДВАЈАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У ЕД

Још од 2007. у ЕПС-у теку припреме за раздвајање ЕД и трговинске делатности, 
као новог зависног ПД ЕПС-а за малопродају

Благајне се удружују

Др Аца Марковић



5 �БРОЈ 453   ЈАНУАР 2011

Оцењујући ситуацију тог 31. де-
цембра, када је око 18 часова 
забележено максимално опте-

рећење система од 1.722 мегавата, Мом-
чило Шешлија, руководилац Сектора за 
управљање и планирање конзума каже 
да је дистрибутивни систем Електро-
војводине припремљен и за такав, најте-
жи режим рада у зимским условима. 
Издржали смо захваљујући благовреме-
но извршеним припремама, уз одгова-
рајуће улагање материјалних средстава. 
Треба напоменути да је дистрибутивни 
систем за време више ледених дана пред 
новогодишње празнике био стабилан и 
да није било никаквих проблема, иако је 
31. децембра остварен, према диспечер-
ским подацима, до сада највећи забеле-
жени врх система Електровојводине – 
каже Шешлија. 

Да би се таква припремљеност сис-
тема остварила, било је неопходно ула-
гање веће од планираног. Планирано је 
да се у одржавање уложи 900 милиона 
динара, а уложено је више од 1,2 ми-
лијарде динара. 

Захваљујући томе ремонти на 110 kV 
нивоу урађени су 99,5%, на 35 kV нивоу 
89%, на 20(10) kV нивоу 90% и на 0,4 kV 
нивоу 75%. Може се рећи да се у овој 

ситуацији, када смо радили под заиста 
великим оптерећењем, сваки уложени 
динар исплатио.

Што се потрошње тиче, тог 31. де-
цембра је потрошено 33,5 милиона ки-
ловатчасова електричне енергије. То за 
наш систем није представљало неки по-
себан проблем, нарочито ако се зна да је 
само два дана раније, 29. децембра пот-
рошено и више, 33,7 милиона киловат-
часова електричне енергије.

Било је за претпоставити да су про-
блеми могли настати у случају не-
предвидивих околности, недостатка 
енергената, екстремних временских не-
погода као и кварова. Били бисмо и за 
то спремни. 

Што се испада тих дана тиче било их 
је чак мање него што је уобичајено.

– За празничне дане посебно је орга-
низован рад како диспечерских служ-
би, тако и монтерских екипа које је 
пратио потребан број возила, механи-
зације и резервних делова. Осим тога 
организовано је и кућно дежурство. 
Сваки огранак унапред је припремио 
план за реаговање и план за ангажо-
вање неопходног броја људи и потреб-
не техничке подршке у случају интер-
венције – каже руководилац Сектора за 

управљање и планирање конзума Мом-
чило Шешлија.

А. Ј. Р.
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ПОСЛЕДЊЕГ ДАНА 2010. ГОДИНЕ ПРОБИЈЕН ВРХ ПОТРОШЊЕ

Захваљујући добрим припремама које су урађене на време, наш систем без грешке 
испоручио 33,5 милиона киловатчасова електричне енергије уз максимално оптерећење 
од 1.722 мегавата 31. децембра у 18 часова. То је највећи и рекордан врх оптерећења 
система забележен до сада

Максимум максимума

� ДВА НОВА РЕКОРДА

Према ономе што је саопштено 
из Сектора за односе с јавношћу 
Електропривреде Србије, последњег
ддана 2010. године у Србији је 
потрошено 156,64 милиона 
киловатчасова електричне енергије.
УУ 18. сату 31. децембра забележено
јје до сада највеће оптерећење
електроенергетског система и за
потребе потрошача у исто време
радиле су електране укупне снаге
чак 7.656 мегавата. Како је наглашеноо 
на Производно-техничком
колегијуму ЕПС-а, одржаном првог 
ддана 2011. године, то су два до 
сада незабележена рекорда. Сви 
расположиви капацитети ЕПС-а 
радили су максималном снагом, а
како се очекивала овако изузетно
висока потрошња, ЕПС је за потребе 
купаца у Србији, правовремено 
ууговорио и одређено ангажовање 
капацитета у суседним земљама.
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Eлектроенергетскa ситуацијa у де-
цембру је била добра и није  било 
ограничења у испоруци електри-

чне енергије.Четвртог, двадесет седмог 
и двадесет деветог децембра су спро-
вођене напонске редукције на свим ТС 
110/x kV, чиме се број дана када су оне 
спровођене, током читаве 2010. године, 
свео  на укупно дванаест (у марту, мају, 
јуну, августу и у децембру). Хидролош-
ка ситуација је била добра, тако да су 
дотоци и количине воде у акумулација-
ма били изнад билансних, услед чега су 
проточне ХЕ током месеца радиле пу-
ним капацитетима. Протеклу 2010. го-
дину карактерише повећање потрошње 
електричне енергије од 3,90% у односу 
на 2009. годину, док је на месечном ни-
воу у децембру забележено повећање од 
6,37%. 

Ово сазнајемо од Звездана Крунића, 
шефа Службе за планирање и анализу 
погона у Сектору за управљање и плани-
рање конзума Дирекције за управљање 
у Управи Друштва. Он додаје: – Што се 
тиче погонске спремности ЕЕ објеката 
на конзумном подручју Електровојво-
дине током децембра, она је била на ви-
соком нивоу. То се огледа кроз број за-
бележених тзв. погонских догађаја, који 
је био на очекиваном, ниском нивоу. 
Рецимо:

Седмог децембра, у 12:34, услед дело-
вања диференцијалне заштите, испаo 
je ЕТ 110/20 kV број 1 у ТС 110/20 kV 
„Зрењанин 3“. Након замене три изо-
латора на делу сабирница према 20 kV 
прекидачу трафо-поља, уклопно стање 
је нормализовано. Прекид у напајању 
купаца са конзумног подручја ЕТ број 
1 трајао је - 31 минут. Десетог децембра, 
у 5:40, услед деловања Бухолц заштите, 
долази до испада ET 35/10 kV број 1 у 
ТС 35/10 kV „Томашевац“, која се напаја 
из ТС 110/35 kV „Зрењанин 1“. Прекид у 
напајању купаца је - 180 минута.

Двадесет првог децембра, у 17:05, ус-
лед деловања краткоспојне заштите 
дошло је до испада 20 kV извода „Бо-

сут-Север“ у ТС 110/20 kV „Сремска 
Митровица 3“. Радови на отклањању 
квара на објекту трећег лица су због 
безбедносних разлога (ДВ пролази кроз 
мочварни предео) остављени за сле-
дећи дан. Време трајања прекида у на-
пајању купаца износило је 970 минута. 
Двадесет осмог децембра, у 14:12, услед 
деловања Бухолц заштите, дошло је до 
испада ET 35/10 kV број 1 (8 МVА) у 
ТС 35/10 kV „Север“, која се напаја из 
ТС 110/35/20 kV „Рума 1“. Узрок испа-
да је недостатак уља који је настао ус-
лед пуцања суда ЕТ по шаву. Квар је от-
клоњен заменом постојећег енергетског 
трансформатора новим, од 4 МVА. Вре-
ме трајања прекида у напајању купаца 
износило је 153 минута. Тридесетог де-
цембра, у 20:20 часова, услед деловања 
земљоспојне и краткоспојне заштите, 
дошло је до испада 20 kV одвода „ДТД“ 
у 20 kV РП „Богојево“, које се напаја из 
ТС 110/20 kV „Оџаци“. Радови на от-
клањању квара (замена покиданог про-
водника) су, због магле, снега и леда, 

одложени за следећи дан. Купци стога 
нису имали струју - 814 минута.

– Као и у свим месецима током 2010. 
године, и у децембру су настављене 
провале и крађе имовине Електровојво-
дине. Постојећем „репертоару“ тих про-
тивзаконитих активности додат је нови: 
дванаестог децембра, током ноћи про-
ваљено је у двориште Погона Бачка 
Топола, када је, поред однетих 50 ме-
тара бакарног кабла - из затворене га-
раже, овог пута украден и аутомобил 
марке „пунто“! Ауто је касније током 
ноћи пронађен у хаварисаном стању и 
враћен акцијом полиције, a починиоци 
су пронађени и ухапшени. 

Иначе, ремонтни радови на ТС 110/х 
kV одвијали су се у складу са усвојеним 
Планом ремоната, који је на годишњем 
нивоу потпуно остварен! 

У децембру је, према диспечерским 
подацима, преузето из система 959 GWh 
(повећање од 6,37% у односу на исти пе-
риод 2009. године, односно више је за 
2,24% у односу на Биланс). Енергија је 
испоручена уз максимално регистро-
вану снагу од 1.722 MW (повећање од 
8,17% у односу на прошлогодишњи 
максимум у децембру -1.592 MW). И 
поред изузетно великог оптерећења, 
систем је функционисао беспрекор-
но, на свим напонским нивоима. Томе 
су допринеле планиране активности, 
које су надлежне службе оствариле у 
претходном периоду, по питању по-
већања поузданости функционисања 
ЕД ЕЕС Електровојводине и тако по-
казале своју пуну оправданост, исти-
че Крунић. – Дистрибутивни купци су 
преузели 909 GWh (повећање од 5,20% 
у односу на исти период прошле годи-
не), док су директни купци преузели 50 
GWh (у односу на прошлу годину то је 
повећање од 33,18 одсто). Средња днев-
на температура током децембра 2010. 
године износила је 0,8oC и за 2,7oC је 
била нижа од прошлогодишње у истом 
периоду. 

М. Ч.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У ДЕЦЕМБРУ  2010. ГОДИНЕ
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Ефикасном акцијом полиције починиоци крађе бакра и аутомобила пронађени и 
ухапшени. – Због високе погонске спремности, ЕЕС функционисао веома поуздано 

Заштита интереса и својине - 
приоритет
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У првој половни децембра дирек-
тор Електровојводине др Тихо-
мир Симић са сарадницима је 

обишао све огранке Електровојводи-
не. У сваком делу Електровојводине са 
првим људима огранака - одговорнима 
за најважније послове разговарано је о 
извршењу плана одржавања и инвес-

тиција, о критичним местима у елек-
троенергетском систему на свим на-
понским нивоима, са јасном поруком 
да треба радити на томе да се она пре-
вазиђу и обезбеди стабилност у скла-
ду са расположивим средствима. Акце-
нат је стављен на погонску спремност 
и припреме за зиму. Заједничко за све 
огранке јесте да је урађено све како би 
погонска спремност наших електрое-
нергетских објеката била на задовоља-
вајућем нивоу. Оно на чему се инсис-
тира већ дуже у ЕПС-у, а самим тим и 
у Електровојводини, а о чему је такође 
разговарано приликом обиласка огра-
нака, јесте реализација Акционог плана 
и све што он подразумева. То су, између 
осталог, анализа губитака, подизање 
квалитета контрола и откривање не-

овлашћене потрошње и слично. Такође, 
анализирани су и односи са локалним 
самоуправама на територији коју елек-
тричном енергијом снабдева огранак, 
а пажња је посвећена и пројектима од 
интереса, како за функционисање саме 
Електровојводине, тако и од интереса 
за купце електричне енергије. Анали-

зиране су и јавне набавке, односно ко-
раци које је у последње време предузела 
Електровојводина како би се унапредио 
процес јавних набавки. На крају, разма-
трани су и актуелни кључни проблеми 
за сваки огранак и одређена питања из 
домена кадровске политике.

Директор друштва др Тихомир Си-
мић овако је окарактерисао обилазак 
огранака:

– Ово што смо урадили, односно 
овај обилазак свих огранака Електро-
војводине има радни карактер. Циљ је 
увид у квалитет рада огранака у окви-
ру комплетне структуре сваке од се-
дам електродистрибуција појединачно, 
а основни циљ јесте подстицање ак-
тивности свих запослених у огранку у 
остваривању бољих пословних резул-

тата. Обиласци огранака убудуће ће 
бити најмање тромесечни, а према пот-
реби и чешћи. Директор Електровојво-
дине инсистира на двосмерној сарадњи 
и комуникацији са огранком, јер само 
на тај начин може се стећи комплетан 
и потпун увид у функционисање. Та-
кође, потребно је да се људи са врха ан-
гажују по дубини својих активности, а 
да тежиште активности произилази из 
визије која је дефинисана са три основ-
на стуба: наплата – губици – набавка, 
каже др Тихомир Симић.

Дакле, према речима директора 
Електровојводине, непоходно је и са-
свим сигурно ће се радити на томе да 
постоји међусобна интеракција Упра-
ве и огранака, која управо има за циљ 
да се, поред наведених принципа ак-
тивности подигну на виши ниво, да се 
мобилише синергија која је увек виша 
и боља од простог збира, да будемо си-
гурни у оно што радимо и одлучни и 
спремни у извршавању постављених 
задатака. То је наопходно да би се сте-
кла одговорност за посао који се ради у 
сваком огранку и Управи, али не да би 
се само контролисале све активности и 
грубо хватале грешке, већ је тежиште 
на помоћи и међусобној подршци. Све 
то заједно има за циљ бољу и успешнију 
Електровојводину за све запослене, по-
родице и друштво у целини, каже ди-
ректор Електровојводине. 

Др Симић је приликом обиласка 
огранака указао на своју решеност да 
се чешћим обиласком огранка и међу-
собном сарадњом утиче да знање, спо-
собност и енергију коју поседују за-
послени, да буду усмерени ка бољим 
пословним резултатима, а да сви на-
редни састанци буду разговор о пости-
гнутим резултатима који су реалнији у 
датим условима окружења и располо-
живим ресурсима, којима сваки огра-
нак располаже.

А. Ј. Р.

Циљ обиласка био да се стекне увид у рад огранака на лицу места, а сарадња на свим 
нивоима да утиче на то да способност и енергија коју поседују запослени буде усмерена 
ка бољим пословним резултатима

Подстицај активностима 
запослених

Директор са сарадницима у посети ДЦ ЕД Нови Сад



Признање „Капетан Миша 
Анастасијевић“ намењено је 
најистакнутијим привредници-

ма у протеклој години, а монографија 
„Пут ка врху“ посвећена је најзначај-
нијим привредницима, компанијама и 
институцијама, који су допринели раз-
воју привреде и унапређењу живота у 
Србији. Организатор, новосадски Ме-
диаинвент, каже да су лауреати за на-
граду „Капетан Миша“ и они који су 

своје место добили у монографији то 
и заслужили својим радом, професио-
налношћу и доброчинством. По речи-
ма Владе Маркановића из Медиаинвен-
та, оваква признања и публикације, и 
поред свих проблема које носи време у 
којем живимо, стварају амбијент вред-
новања свега онога што се истиче као 
вредност.

Директор Електровојводине др Ти-
хомир Симић тим поводом је рекао 

да будућност Војводине и Србије као 
срећнијег, богатијег и лепшег места за 
живот зависи првенствено од онога 
што чинимо сваки дан 24 сата, 7 дана 
у недељи и сваке недеље у месецу и го-
дини, те да је због тога понос Електро-
војводине велики.

Признање за посебан допринос 
развоју српске привреде добио је ге-
нерални директор Електропривреде 
Србије Драгомир Марковић, док је 
признање за најплеменитијег чове-
ка године добио генерални директор 
„Србијагаса“ Душан Бајатовић. При-
знање за квалитет рада дато је дирек-

тору Пореске управе Србије Драгу-
тину Радосављевићу, док су посебна 
признања за развој југа Србије и за 
допринос обележавању 1700 година 
Миланског едикта добили предузет-
ници Милован Милошевић и Драган 
Милошевић.

А. Ј. Р.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА�

ПУТ КА ВРХУ

У присуству великог броја званица у Влади Војводине додељена признања „Капетан 
Миша Анастасијевић“ и представљено треће издање монографије „Пут ка врху“.- 
Место у тој монографији, међу еминентним привредним субјектима, свакако 
припада и Електровојводини
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Електровојводина међу 
одабранима

Странице Електровојводине у публикацији „Пут ка врху“

� СТВАРАЊА АМБИЈЕНТА ОПТИМИЗМА

УУ монографији “Пут ка врху”  агенције „Медиаинвент” сабрани су потенцијали 
српске привреде - више од 700 фирми и компанија, малих и средњих предузећа, 
брендова, занатских специфичности, као и привредни потенцијали појединих 
региона. Овај својеврсни зборник у чијој изради су учествовали новинари из
целе Србије, обогаћен је ставовима водећих привредника, угледних економиста,
градоначелника и представника привредних комора, чуло се на промоцији другог 
издања ове књиге.

Пројекат “Пут ка врху” настао је пре осам година, а његови носиоци су “Медиа-
инвент” и Факултет техничких наука у Новом Саду. Монографија представља и
маркетиншки континуитет вредности стварања амбијента оптимизма, у коме 
аутори тешкоће посматрају и као прилике, настојећи да објективним околностима 
придодају толико неопходну веру у будућност - сматра уредник Владо 
МаММ ркановић.

� ПОДУНАВСКИ РОТШИЛД

Капетан Миша Анастасијевић (1803-
1885), чије име носи престижна
годишња награда за привреднике,
остао је у нашој историји запамћен
као синоним за успешност и
предузимљивост у бизнису. О
његовом необичном животном
путу опширно смо писали у броју 
4445 наших новина. Овог пута, само 
ћћемо подсетити да је „подунавски 
Родшилд“, како су га звали, 
заправо био власник прве српске 
мултинационалне компаније, која
јје бројала око 10.000 запослених 
уу 23 филијале, расејане у разним 
местима на Сави и Дунаву. Седиште 
тте компаније било је у  Београду, док 
се главна канцеларија налазила у 
БуБуБукуурешту.у



Пред крај календарске 2010. 
године, у ЕД Нови Сад свеча-
но је обележена стогодишњи-

ца електрификације Новог Сада. 
На свечаност одржаној тим пово-
дом на Рибарском острву у Новом 
Саду, поред гостију из огранака и 
Управе Електровојводине, били су 
позвани и представници локалних 
самоуправа са подручја које покри-
ва ова дистрибуција, као и најзна-
чајнији пословни партнери са који-
ма ЕД Нови Сад успешно сарађује.

Директор ЕД Нови Сад Мирко 
Мајсторовић је у свом обраћању 
истакао значај овог великог јуби-
леја, који је обележен и издавањем 
монографске публикације „100 го-
дина електрификације...“, а потом 
је рекао: - У јубиларној, 2010. го-
дини ми смо се потрудили да обез-
бедимо још квалитетније напајање 
електричном енергијом наших ку-
паца, пре свега стварајући услове 
за изградњу индустријских потен-
цијала. И поред потешкоћа које је 
кризна 2010. свима донела, успели 
смо да у изградњу објеката уложи-
мо близу 13 милиона евра. Пустили 
смо у рад две 110/20 kV трафоста-

нице, у Челареву и на Римским 
шанчевима, као и 21 стубну транс-
форматорску станицу, 35 монтаж-
но-бетонских трансформаторских 
станица, три компактне бетонске 
ТС, положили смо 22 km високона-
понских и 43 km нисконапонских 

водова... – набројао је Мајсторо-
вић шта је урађено у 2010. години. 
– Са свих нивоа власти најављује се 
да ће 2011. бити тежа него 2010, па 
се за такве услове пословања треба 
унапред припремити. За нас, можда 
највећи проблем представља недос-
татак младе, квалификоване и ква-
литетне радне снаге и ако се то убр-
зо не реши, поставља се питање да 
ли ћемо за пет година моћи да одр-
жимо функционалност објеката. Је-
дан од главних пословних циљева у 
2011. биће  интензивнија оријента-
ција ка нашим купцима електричне 
енергије и улагање у квалитетнији 
сервис, што подразумева инвести-
рање у нови диспечерски центар, 
кол-центар и центар за потрошаче. 
Са овим инвестицијама подићиће-
мо ниво сарадње и комуникације 
са нашим купцима, све у циљу сти-
цања већег поверења наших по-
словних партнера – рекао је.

Као што је речено, на свечаности 
се говорило о управо објавље-
ној публикацији „100 година елек-
трификације Новог Сада“ аутора 
мр Синише Корице. Ово је аутору 
трећа публикација тог типа: прву је 

издао за јубиларну, педесету годину 
постојања Електровојводине под 
називом „Енергија лидера“, а потом 
је написао и сличну публикацију 
за Електродистрибуцију Сремска 
Митровица. Захваљујући се уређи-
вачком одбору који му је помогао у 

прикупљању материјала, Корица 
је између осталог рекао: – Идеја 
водиља нам је била да направимо 
хронику, отисак власти у времену. 
Нема савршеног текста, па ни овај 
није савршен и ја бих га и сада по-
сле штампе мењао, да је то могуће. 

Слављеницима су велики јубилеј 
честитали и помоћник градоначе-
лника Новог Сада Витомир Вучко-
вић у име градоначелника Игора 
Павличића, у име локалних само-
управа Богдан Цвејић из општине 
Беочин, као и заменик директора 
Електровојводине др Петар Загор-
чић у име директора др Тихомира 
Симића, али и у име свих запосле-
них у Електровојводини.

Љ.М.

�

ЕД НОВИ САД: ПРОСЛАВЉЕНА СТОГОДИШЊИЦА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈЕ НОВОГ САДА

Обележавајући стогодишњицу електрификације града, Електродистрибуција Нови Сад 
је издала и монографску публикацију „100 година електрификације Новог Сада“ аутора 
мр Синише Корице

Светли сто година

9 

И
З О

ГРА
Н

А
К

А

БРОЈ 453   ЈАНУАР 2011

Мирко Мајсторовић поздравља госте
� ЧЕСТИТКЕ ДОМАЋИНИМА

На свечаности поводом сто година електрификације Новог Сада, 
помоћник градоначелника Витомир Вучковић, између осталог је сарадњу 
Електродистрибуције Нови Сад са градским структурама оценио – чистом 
ддесетком! Он је такође најавио да ће Град почетком 2011. кренути у адаптацију 
јјавног осветљења, ослањајући се, наравно, на подршку Електродистрибуције 
Нови Сад.

– Честитам свима овај значајни јубилеј и верујем се да ће у наредних сто година 
бити још боље, још много боље – рекао је Вучковић.



Огранак ЕД Панчево извршио је 
наплатни задатак за децембар са 
104,20 посто - сазнајемо од  из-

вршне директорке за пословни систем 
ове дистрибуције Татјане Живковић: – 
Овај резултат се  односи само на децем-
бар. Фактурисана електрична енергија 
за наплату је била 553,7 милиона дина-
ра, а наплаћено је 576,9 милиона дина-
ра! Такође је измирена и обавеза према 
РТС-у на име претплате, у комплетном 
износу 33,9 милиона динара – каже она.

На питање имају ли Панчевци рецепт 
за постизање овако доброг наплатног 
задатка, извршна директорка одговара: 
– Електродистрибуција Панчево акције 
обуставе електричне енергије врши 
према плану, заснованом на континуи-
раној обустави испоруке купцима који 
се нису одазвали након послатих опо-
мена и измирили своја дуговања за 
утрошену електричну енергију. 

Акција обуставе код домаћинства 
почиње већ почетком месеца, после 
процеса очитавања, најпре са мањим 
бројем монтерских парова, а потом се 
половином месеца појачава, и то на це-
лом подручју које Огранак обухвата. 

Акцију обуставе  код купаца-прав-
них лица, такозваних вирманаца, по-
чињемо половином месеца, док најаве 

обуставе за правна лица шаљемо у дру-
гој половини месеца. Тако радимо зато 
што прво покушавамо да успоставимо 
усмени контакти са дужницима и дого-
воримо се са њима, како би се наплата 
што више реализовала без слања најава 
за обуставу. Иначе, месечно имамо до 
2000 налога за обуставу (привреда око 
350 и домаћинства  око 1600) – рекла 
нам је Живковићева.

Такође, уз ове активности, у ЕД Пан-
чево примењују и обраћања купцима 
путем медија, пре свега преко локал-
них листова и радија. Купцима се тим 
путем редовно шаљу обавештења о 
најављеним акцијама обуставе, као и 
апели да измире дуговања, али и пози-
ви за договор и склапање споразума о 
плаћању дуга на рате, да би се избегле 
евентуалне обуставе, трошкови поно-
вног укључења, тужбе и слично.

– Све ово је било предмет наших 
активности у децембру, када је у пи-
тању реализација наплатног задатка. 
Вероватно је овако добром резултату 
допринела и жеља купаца да не пре-
несу своја дуговања у наредну годи-
ну. Наравно, и даље постоје несавесни 
потрошачи који нас својом неовла-
шћеном потрошњом, самовласним 
укључењима и слично, приморавају 

да примењујемо и законска средства 
утужења и искључења са мреже пре-
ма Уредби. То је и наша обавеза у циљу 
смањења такозваних нетехничких гу-
битака, али и у циљу заштите снабде-
вања електричном енергијом наших 
купаца који су редовне платише – каже 
на крају Живковићева.

Љ.М. 
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ЕД ПАНЧЕВО: ОДЛИЧНО ИЗВРШЕН НАПЛАТНИ ЗАДАТАК ЗА ДЕЦЕМБАР

Преко сто посто наплата
У ЕД Панчево акције обуставе испоруке електричне енергије теку према плану.-
Примењују се и обраћања купцима путем медија, а овако добром резултату 
вероватно је допринела  и жеља купаца да дуговања не пренесу у наредну годину
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Татјана Живковић

Електродистрибуција Панчево



Као што смо у више наврата писа-
ли, пословодство Електровојво-
дине је препознало, посебно у 

2009. и 2010. години изражен проблем 
слабог/недовољног инвестирања у ЕЕ 
мрежу, у последњих десет, а чак и више 
година на подручју Баната, у којем је 
део општина и званично са статусом 
неразвијених. Како сазнајемо из краћег 
разговора са директором Огранка 
Друштва „ЕД Зрењанин“, Слободаном 
Стојковим, због тога је овом огранку 
Управа Електровојводине, у 2010. го-
дини, одобрила додатних сто милиона 
динара, за потребе инвестиционих ула-
гања.

– Имајући то у виду, 2010. година је 
код нас протекла  у знаку изузетних 
активности, у области реализације ин-
вестиција и инвестиционог одржавања, 
истиче директор Стојков. – Мада ће 
ускоро бити завршени и званични из-

вештаји о овој области, а затим следи 
и њихово усвајање, већ сада се може 
закључити да су планови у целости 
остварени у укупној вредности од око 
200 милиона динара!

Наш саговорник посебно истиче да 
је у 2010. години реализована и замена 
изолације на око стотину километара 
средњенапонских далеководова. То ће 
сигурно веома позитивно утицати на 
повећање поузданости снабдевања ку-
паца електричном енергијом у наред-
ном периоду.

Стојков додаје да су у 2010. годи-
ни потписани и, за ово конзумно под-
ручје, веома важни споразуми Електро-
војводине са представницима општина 
Зрењанин, Кикинда и Нови Бечеј. Реч је 
о споразумима о тамошњем заједнич-
ком улагању у електроенергетску мре-
жу и односе се на планиране радове у 
следеће три године. Он је, на крају, из-

разио очекивање де ће се и у 2011. го-
дини наставити са оваквим нивоом 
улагања у ЕЕ мрежу, „а планови који се 
праве и налазе се у завршној фази ука-
зују да су нам та очекивања реална“.

М. Ч.
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Један од важнијих приоритета по-
словне политике Електровојводи-
не, у прошлој години, био је откри-

вање неовлашћене потрошње, односно, 
крађе електричне енергије.У огранцима 
се одговорно приступило спровођењу 
ове пословне активности. 

Огранак ЕД „Сомбор“ је, до краја де-
цембра 2010. године, у циљу смањења 
губитака електричне енергије на свом 
дистрибутивном подручју, имао врло 
запажене резултате. У том периоду, от-
кривено је 80 неовлашћених коришћења 
електричне енергије. За овај број пред-
мета обрачунато је 12.295.060 динара 
неовлашћене потрошње, а током децем-
бра на то име, уплаћено 5.131.959 дина-
ра. – Поред појачане контроле мерних 
места, организоване су и веће акције са 
радницима Сектора за експлоатацију и 
контролорима из огранка ЕД „Суботи-
ца“. Тако је друге суботе у децембру, пет 

мешовитих екипа контролора из ова 
два огранка, открило 5 неовлашћених 
коришћења електричне енергије, трећег 
викенда 29 комбинованих екипа кон-
тролора и монтера, открило 26 крађа 
електричне енергије, од тога 12 на под-
ручју Погона „Врбас“, а у четвртак, 23. 
децембра, 27 комбинованих екипа кон-
тролора и монтера, открило 11 крађа, 
од чега 6 на подручју Погона „Врбас“, 
рекао је мр Ненад Станковић, директор 
Огранка ЕД „Сомбор“.

Током 2010. године, на конзуму 
Огранка ЕД „Сомбор“, откривено је 260 
неовлашћених коришћења електричне 
енергије.

Иначе, од 25. новембра прошле годи-
не, доследно се примењује Закон о енер-
гетици и Уредба о испоруци електричне 
енергије у смислу искључења (отказа и 
губљења статуса купца), затим, изда-
вања новог одобрења за прикључење и 

измештање мерног места о трошку ку-
пца, за све код којих је утврђена крађа 
електричне енергије. 

М. Ш.

У ОГРАНКУ ЕД „СОМБОР“ ПОСТИГНУТИ ЗНАЧАЈНИ РЕЗУЛТАТИ У ОТКРИВАЊУ КРАЂА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Одлучни у борби против крађе
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Мр Ненад Станковић

ДИРЕКТОР  ЕД ЗРЕЊАНИН  О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Слободан Стојков

Потписани споразуми са три општине о заједничком улагању у ЕЕ мрежу, у следеће три 
године – истиче Слободан Стојков

Планови потпуно остварени



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА

Овај рад презентује елемен-
те документа „Функционал-
ни захтеви и техничке карак-

теристике AMI/MDM система“ који 
је урадила стручна група ЈП ЕПС 
(стручни тим) крајем 2009. године у 
оквиру посла на изради концепције 
напредних дистрибутивних мрежа 
(SmartGrids). Поменути документ је 
усвојен на Стручном савету ЕПС-а 29. 
априла 2010. у Београду.

Напредни систем за мерење и упра-
вљање потрошњом електричне енер-
гије, очитавање електричних броји-
ла, обраду и архивирање података 
(Smart Metering System – у даљем текс-
ту: Систем) обухвата напредну мерну 
инфраструктуру (AMI), управљање 

даљинским очитавањем (AMM) и уп-
рављање мерним подацима и скла-
диштење података (MDM/R).

AMI је инфраструктура у оквиру 
које се подаци меморисани у броји-
лима означени тачним датумом и вре-
меном периодично даљински при-
купљају посредством концентратора 
(AMRC) и преносе до управљачког ра-
чунара (AMCC) у оквиру AMM Цен-
тра, и даље до централизованог MDM 
система. Даљинско прикупљање по-

датака могуће је реализовати и у 
директној комуникацији између 
бројила опремљених одговарајућим 
комуникационим модулима (АMCD) 
и AMCC.

AMR/AMM системи у текућој де-
ценији бележе веома брз развој. По-
сле почетних покушаја почетком ове 
деценије, а сагледавајући стандарди-
зационе трендове у Европској Унији 
(ЕУ) и Америци, јасно је да ће потпуна 
интероперабилност бројила и осталих 
компонената AMI различитих произ-
вођача ускоро бити остварена. То ће 
омогућити масовну замену бројила 
старије генерације (roll-out) и прела-
зак електродистрибутивних преду-
зећа (ЕДП) – привредних друштава 

на нов ниво пословања и реализацију 
SmartGrids концепта. 

ЦИЉЕВИ, ПРИНЦИПИ И 
ФУНКЦИЈЕ СИСТЕМА
Општи циљ увођења Система је по-

бољшање енергетске ефикасности и 
подстицање рационалнијег коришћења 
енергије у складу са европским циљем 
„20/20/20“, односно 20% више обно-
вљивих извора, 20% мање емисије CO2 
и 20% повећања енергетске ефикас-

ности у ЕУ до 2020, а све у оквиру шире 
SmartGrids платформе.

Најважнији циљеви имплементације 
Система су: смањење трошкова очита-
вања и повећање броја очитаних елек-
тричних бројила; повећање тачности 
мерења и смањење броја рекламација; 
убрзавање издавања рачуна и смањење 
времена наплате; побољшање анали-
тике корисника, могућност даљинског 
искључења купаца и повећање степена 
наплате; смањење нетехничких губита-
ка; реализација технолошке платфор-
ме за примену комплексног тарифног 
система побољшање управљањa мре-
жом и оптерећењем (боље коришћење 
постојећих капацитета и одлагање ин-
вестиција у ЕЕО); унапређење плани-

рања развоја мреже; смањење трош-
кова одржавања; скраћење времена 
трајања прекида и повећање поуздано-
сти дистрибутивне мреже; реализација 
основе за SmartGrids.

Систем је заснован на следећим прин-
ципима: интероперабилност; поузда-
ност; скалабилност; флексибилност; 
модуларност; аутоматско препозна-
вање и увођење компонената у Систем 
(„plug and play“); двосмерна комуника-
ција; сигурност података; унификација 
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НАГРАЂЕНИ РАД „ПРВА ФАЗА УВОЂЕЊА AMI/MDM СИСТЕМА У ЈП ЕПС“

Напредни систем будућности
Један од четири награђена рада на овогодишњем CIRED-овом саветовању био је и 
рад „Прва фаза увођења AMI/MDM система у ЈП ЕПС“, аутора Саше Марчете, Бориса 
Холика и Владана Гачића из Електровојводине и Саше Тошића из Југоистока. У 
наставку доносимо скраћени приказ рада

Аутори из Електровојводине: Владан Гачић, Саша Марчета и Борис Холик
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и стандардизација функција и команди 
Система.

Систем има следеће функције: 
даљинско очитавање свих измерених 
(регистрованих) величина са елемената 
Система; даљинска промена параметара 
компонената Система; даљинско укљу-
чење/искључење купаца; меморисање и 
архивирање даљински очитаних пода-
така; преглед, графички приказ и ана-
лиза података; аутоматска детекција 
новопостављених бројила у Систем; 
аутоматска реконфигурација путање и 
изналажење оптималних рипитерских 
рута; могућност приступа других ко-
рисника меморисаним подацима; мо-
гућност коришћења pre-paid бројила; 
могућност прикупљања података и са 
других врста мерних уређаја као што су 
гасомери, водомери, калориметри и сл. 
(multi-metering);  могућност реализа-
ције везе са HAN (Home Area Network).

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМА
Архитектура AMI/MDM система 

може бити конципирана на више на-
чина у зависности од организације 
ЈП ЕПС, концентрације и просторног 
размештаја купаца итд. 

На основу увида у пресек стања 
AMR/AMM система у Србији и Евро-
пи, као и искустава у раду са оваквим 
системима, предлаже се централи-
зована архитектура AMI/MDM сис-
тема. У оваквој архитектури постоји 
само један АММ центар у оквиру ЕДП 
који комуницира са свим концен-
траторима и бројилима, уграђеним 
по свим огранцима/погонима преду-
зећа. У овој варијанти постоји само 
један MDM систем за прихват и скла-
диштење података из АММ Центра на 
нивоу електродистрибутивног преду-
зећа.

Оваква реализација AMI/MDM сис-
тема релаксира захтеве по огранцима/
погонима за људским и хардверским 
ресурсима и прихватљивија је за тре-
нутно стање у ЕДП. Она је природни 
избор у првој фази реализације Сис-
тема.

ИЗБОР КОМУНИКАЦИОНИХ 
ТЕХНОЛОГИЈА
Из предложених архитектура Сис-

тема јасно је да су комуникационе 
технологије од кључне важности за 
реализацију Система.

Због недовољне изграђености вла-
стите телекомуникационе инфра-
структуре за потребе AMI на средњем 

и ниском напону („last mile“) у свим 
ЕДП, неопходно је да се Систем у 
складу са захтевима за двосмерном 
комуникацијом ослони на постојеће 
јавне телекомуникационе сервисе мо-
билне телефоније и пакетне размене 
информација. Уважавајући затечено 
стање у погледу изграђености власти-
те телекомуникационе инфраструкту-
ре, трендове развоја AMI/MDM у ЕУ, 
као и досадашња искуства у раду са 
оваквим системима, у овом тренутку 
се предлажу следећа решења за кому-
никационе путеве.

КОМУНИКАЦИЈА ИЗМЕЂУ 
БРОЈИЛА И КОНЦЕНТРАТОРА
У овој архитектури, избор комуни-

кације по нисконапонским енергет-
ским водовима (PLC) као начина ус-
постављања двосмерне комуникације 
између концентратора и бројила је 
природан. Комуникација се одвија пу-
тем НН водова који су у власништву 
ЕДП и не изискују додатна улагања 
у ТТ инфраструктуру. Како је цена 
оваквих PLC модема довољно ниска, 
могу бити масовно примењени. 

Tренутно важећи стандард за ову 
комуникацију је IEC 61334-5-1 и он је 
захтеван у делу спецификација за PLC 
модем.

КОМУНИКАЦИЈА ИЗМЕЂУ 
КОНЦЕНТРАТОРА/БРОЈИЛА И 
АММ ЦЕНТРА
Као тренутно најисплативија, на-

меће се GPRS комуникација путем 
јавне мобилне телефонске мреже. 
Овакво решење је стандардно и врло 
је лако набавити одговарајуће моде-
ме на тржишту. Оваква комуникација 
се одвија путем посебних APN који су 
део уговора са провајдером услуге.

 ПРЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 
Ради ефикасне, економичне и брзе 

имплементације Система у ЕПС, стра-
тегијом имплементације је потребно 
испунити већи број циљева од којих 
су најважнији: приоритети места и 
начин увођења Система у ЕПС, степен 
и обим управљања потрошњом.

У складу са већ помињаним раз-
лозима за увођење Система (побољ-
шање енергетске ефикасности и под-
стицање рационалнијег коришћења 
енергије), можемо идентификовати 
следеће приоритете за увођење Систе-
ма за даљинско очитавање:

�Даљинско очитавање купаца на 
средњем напону и 0.4 kV први степен;
�Даљинско очитавање у ТС на напон-

ским нивоима 35/20/10/0,4 kV ради лоци-
рања губитака;
�Даљинско очитавање на великом 

броју НН трафо-реона по критеријуму 
величине губитака.

Бројила из постојећих AMR пилот сис-
тема, која могу бити једноставно и еко-
номски оправдано интегрисана у будући 
Систем, уз сарадњу са испоручиоцима 
тих система је потребно интегрисати.

Увођење Система се може реализова-
ти на више начина:
�Уградња бројила припремљених за 

даљинско очитавање, без комуника-
ционог модула;
�Уградња комплетног Система (кроз 

регионалне пројекте и сл.) од једног 
произвођача;
�Уградња комплетног Система (кроз 

регионалне пројекте и сл.) од више про-
извођача компонената.

Имајући у виду зацртане принципе 
Система (првенствено интероперабил-
ност), стручни тим је  предложио трећи 
приступ, односно уградњу комплетног 
Система сачињеног од компонената 
више произвођача, где је интеропера-
билност обезбеђена прецизно дефини-
саним техничким спецификацијама и 
посебним захтевима који ће бити дефи-
нисани кроз опште тендерске услове.

У овом документу су дати опис, 
циљеви, принципи и функције AMI/
MDM система. Такoђе, приказан је 
положај Система у оквиру пословних 
функција ЕДП и структура Система.

Приказана је и одабрана варијанта ар-
хитектуре, избор комуникационих тех-
нологија и перформансе које је могуће 
остварити предложеним решењем. Наг-
лашена је предност коришћења модулар-
ног приступа, који омогућава постепено 
увођење, као и касније једноставно при-
лагођење Система технолошким и еко-
номским условима.

На крају документа је предложена 
стратегија имплементације Система 
у ЕПС. Због релативно слабе изграђе-
ности телекомуникационе и инфор-
матичке инфраструктуре у ЕДП ЕПС, 
као и недовршених стандардизацио-
них процеса у ЕУ и убрзаног технолош-
ког развоја, потребно је периодично 
усклађивање функционалних захтева 
и техничких спецификација са новим 
техничким решењима, по потреби или 
најмање једном годишње.

Приредио: М. Ш.

БРОЈ 453   ЈАНУАР 2011
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Својим радом и односом према 
раду у Електровојводини, а на-
рочито његова преокупација из 

области управљања оптерећењем и 
планирањем развоја дистрибутивних 
мрежа, искусни електроинжењер мр 
Жељко Поповић (1963), скренуо је на 
себе пажњу стручне јавности. Од када 
је 1992. године почео да ради у Елек-
тровојводини, прошао је разне фазе, 
од рада у Пословници (данас Погон) 
у Бачкој Тополи на пословима енер-
гетике, експлоатације и руководиоца 
пословнице. По завршетку стручног 
усавршавања у компанији „Сименс“, 
у СР Немачкој, 2005. године вратио се 
у Електровојводину и почео да ради 
на месту руководиоца Сектора упра-
вљања Огранка ЕД „Суботица“, а те по-
слове обавља и данас.

Поред ових послова учествовао је 
и у раду више радних група из обла-
сти планирања дистрибутивних мре-
жа, аутоматизације дистрибутивног 
система, управљања нисконапонском 
мрежом, управљања планираним и не-
планираним прекидима у дистрибу-
тивном систему као и из области нап-
редних мрежа (Smart Grids).

Уз обављање редовних послова и 
радних задатака, магистар Поповић 
се бави и научно-истраживачким ра-
дом и то из области управљања опте-
рећењем и планирања развоја дистри-
бутивних мрежа. Из ових области до 
сада је објавио око тридесетак струч-
них и научних радова у домаћим и 
страним часописима као и на домаћим 
и страним конференцијама. У оквиру 
домаћег CIRED-a, један је од стручних 
известилаца у стручној комисији број 
5 (STK-5) – Дерегулација, тржиште 
и ефикасно коришћење електричне 
енергије. 

– Управљање оптерећењем, у циљу 
смањења вршног оптерећења електро-
енергетског система је била тема мог 
магистарског рада. У оквиру ове обла-
сти радио сам на дефинисању матема-
тичких модела којима се одређује оп-
тимални сценарио управљања када се 
директно контролише више уређаја 

различитих типова у домаћинствима 
и комерцијалном сектору (на пример, 
контролише се истовремено рад аку-
мулационих бојлера и климатизера). 
Такође је обрађивана и могућност при-
мене директне контроле оптерећења у 
електропривредама које раде у дере-
гулисаном окружењу. У том циљу је 
предложена оптимизациона процеду-
ра за одређивање сценарија контро-
ле који обезбеђује оптимални износ 
смањења оптерећења са становишта 
користи које дистрибутивне компа-
није (или неки други учесници у тр-
жишном окружењу) могу остварити 
на разним тржиштима у дерегулиса-
ном окружењу (нпр. на тржишту опе-
ративне резерве). Ова област ће има-
ти веома значајну улогу у будућности 
јер је управљање оптерећењем једна од 
веома битних компоненти у концепту 
напредних мрежа (Smart Grids), истиче 
мр Поповић, а потом, даље објашњава 
своја посебна интересовања у области 
енергетике: – У оквиру планирања раз-
воја дистрибутивних мрежа бавио сам 
се решавањем проблема вишеетапног 
планирања и развоја дистрибутивних 
мрежа. Овај проблем је знатно ком-
плекснији од статичког (једноетапног) 
проблема планирања, јер поред тога 
што је потребно одредити шта тре-
ба градити и где треба градити, неоп-
ходно је одредити и када треба нешто 
градити. За решавање овог проблема је 
предложен нови приступ заснован на 
теорији графова и примени динамич-
ког програмирања који обезбеђује де-
компоновање више-етапног проблема 
у низ статичких проблема без губитака 
тачности, односно који гарантује до-
бијање глобалног оптималног решења. 
Овакав приступ је коришћен као осно-
ва за решавање проблема планирања 
мрежа у присуству неизвесности бу-
дућег раста оптерећењем. У оваквом 
окружењу се уместо једног нивоа оп-
терећења у будућности може појавити 
више различитих нивоа оптерећења. 
Због тога, циљ планера постаје од-
ређивање таквог плана развоја који ће 
минимизирати ризик од значајних фи-

нансијских губитака (трошкова) у це-
локупном периоду планирања. У том 
циљу се, поред раније наведених ала-
та, користе и одговарајући алати за 
оцену (мерење) ризика. Такође, у од-
ређивању оптималног плана развоја 
у присуству неизвесности је уважена 
и могућност управљања оптерећењем 
и показано је да се коришћењем овог 
ресурса могу одложити изградња и 
појачање неких деоница дистрибу-
тивне мреже.

Жељко је рођен у Бачкој Тополи, где 
је завршио и основну школу. Средњу 
електротехничку школу завршио је у 
Суботици. Звање дипломираног ин-
жењера електротехнике стекао је на 
Факултету техничких наука у Новом 
Саду 1989. године. На Електротехнич-
ком факултету у Београду магистри-
рао је 1999. Од 1989. године до 1992. 
године, радио је као истраживач-са-
радник на Институту за енергетику и 
електронику Факултета техничких на-
ука у Новом Саду.

Приватно, Поповић је посвећен по-
родици, пре свега синовима Михаилу 
и Александру. Слободно време, кога на 
жалост, нема на претек, углавном про-
води у кругу породице и пријатеља, 
као и у читању одабраних књига.

М. Ш.

МР ЖЕЉКО ПОПОВИЋ, РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА УПРАВЉАЊА ОГРАНКА ЕД „СУБОТИЦА“
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Мр Жељко Поповић

Преокупација – развој 
дистрибутивних мрежа
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Поводом завршетка 2010. послов-
не године, на захтев директора 
ЈП ЕПС-ПД „Електровојводи-

на“ д.о.о. Нови Сад др Тихомира Си-
мића, надлежни директори дирекција, 
директор Центра и директори огра-
нака су предложили најбоље поједин-
це из пословодства, огранака и Управе  
за, свакако мотивационе, награде они-
ма који су остварили најбоље резулта-
те у пословној 2010. години. 

Основ за то је чл. 108. Закона о раду, 
као и одговарајући члан Колективног 
уговора за Друштво, Споразум о од-
ређивању критеријума за оцену ре-
зултата рада, други акти и предлози 
поменутих директора. На основу тих 
предлога, директор Друштва је недав-
но донео адекватну Одлуку.

На основу Одлуке директора Друштва, 
приликом коначног обрачуна зараде за 
децембар 2010. године, надлежне служ-
бе ће исплатити по 30 одсто увећану ос-
новну зараду (за децембар). 

Реч је о колегиницама и колегама 
(укупно 48, уз равномерну заступље-
ност свих организационих делова, 
свих огранака  Друштва и Управе), 
као и о петорици чланова пословод-
ства.

Како се, уз остало, истиче у образ-
ложењу Одлуке директора Друштва, 
реч је о запосленима који су награђе-
ни полазећи од критеријума: да су се 
они током године истицали посебним 
залагањем и квалитетом рада, ажур-
ношћу, креативношћу, склоношћу ка 
тимском раду; да су имали професио-
нални приступ и на тај начин доприне-
ли ефикасности и квалитету укупног 
пословања Друштва и постигнутим 
резултатима Електровојводине у окви-
ру ЈП ЕПС-а.

Награде су додељене члановима по-
словодства Иви Брајковићу, Синиши 

Пушкару, мр Верославу Јанковићу, Па-
велу Зими и мр Богдану Лабану. 

Директор др Симић је образложио ту 
Одлуку између осталог подацима да су се 
ови руководиоци истакли ефикаснијим 
радом, личном одговорношћу, ажурним 
праћењем и извршавањем постављених 
задатака, успешном координацијом рада 
области којима су надлежни, што је ре-
зултирало побољшањем квалитета у раду 
и функционисању организационих цели-
на, дирекција и огранака којима руково-
де - унапређењу функције руковођења у 
Друштву. 

Награде су додељене и Маријани Јова-
новић, Гордани Мемаровић, Корнелији 
Броштеан, Живојину Новаковићу, Жељ-
ку Споји и Вери Панић (Управа); Драгану 
Јањићу, Лариси Анђелић, Вери Цицмил, 
Душану Марковићу, Данилу Мојићевићу 
и Драгану Кашиковићу („ЕД Нови Сад“). 

Такође, награде су додељене и Ери-
ки Ланц, Милени Јовић, Тибору Немету, 
Балко Мачаи Роберту, Синиши Арбути-
ни и Синиши Вацину („ЕД Суботица“); 
Ратку Косовићу, Сретку Шупељаковићу, 
Боруш Јаношу,  Петру Мандарићу, Јаро-
славу Чинчураку и Драгомиру Станкову 
(„ЕД  Сомбор“); Добривоју Јеринкићу, 
Ксенији Маријански, Милану Шкипини, 
Александру Туцићу, Браниславу Грујићу 
и Славици Голијанин („ЕД Зрењанин“).

У „ЕД Рума“ награде су добили Зоран 
Лазаревић, Саша Белић, Синиша Галић, 
Здравко Совиљ, Јасмина Сладојевић и 
Лидија Савановић, а у „ЕД Сремска Мит-
ровица“ Душко Виторовић, Добрисав 
Андрић, Весна Манојловић, Мирослав 
Кнежевић, Зорица Пегре и Драган Мило-
вановић.

У „ЕД Панчево“ награде су додеље-
не Александру Чејићу, Петру  Пејовићу, 
Томи Јеремићу, Дејану Јовановићу, Јеле-
ни Шормаз и Весни Кнежевић.

М. Ч.  
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ДИРЕКТОР ДРУШТВА ДОНЕО ОДЛУКУ О СТИМУЛАЦИЈИ НАЈБОЉИХ ЗАПОСЛЕНИХ У 2010. ГОДИНИ

Награђени запослени  најбољи по следећим критеријумима: током године су се истицали 
посебним залагањем и квалитетом рада, ажурношћу, креативношћу, склоношћу ка 
тимском раду; имали су професионални приступ и на тај начин допринели ефикасности и 
квалитету укупног пословања Друштва и постигнутим резултатима Електровојводине у 
оквиру ЈП ЕПС-а

Квалитет увек мора бити 
препознат 

15 БРОЈ 453   ЈАНУАР 2011
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Од 13. до 18. децембра у Новом 
Саду у Електровојводини одр-
жана је редовна трогодишња 

обука запослених на административ-
ним пословима, из области заштите 
од пожара. Обуком су обухваћени за-
послени у Управи Електровојводине, 
огранку ЕД „Нови Сад“, Одржавању и 
услугама и Панонским електранама, за 
укупно око 700 запослених. У осталим 

огранцима Друштва обука се врши пла-
нираном динамиком, а у складу са за-
конски дефинисаном периодиком.

Обуку је организовао Сектор за ква-
литет и заштиту Дирекције за корпора-
тивне послове Електровојводине. Пре-
давачи на обуци били су Славко Лазић, 
дипломирани инжењер заштите од по-
жара, из Сектора за квалитет и заштиту 
Управе и Стеван Стајић, инжењер заш-
тите од пожара, из огранка ЕД „Зрења-
нин“, погон „Кикинда“.

Обука је реализована по Плану и 
програму који је верификован од на-
длежног органа Министарства унутра-

шњих послова. Састоји се од теоријског 
и практичног дела са укупно пет часова. 
У теоријском делу запослени су били у 
прилици да стекну основна знања из 
области теорије неконтролисаног са-
горевања-пожара,  да се упознају са уз-
рочницима пожара  и низом превен-
тивних мера које се предузимају у циљу 
њиховог елиминисања, такође да се 
упознају са  средстивима и опремом за 
гашење пожара.  

Посебан део је везан за специфи-
чности заштите од пожара у Управној 
згради „Електровојводине“, која се свр-
става у категорију високих објеката, 
упознавање са поступцима у акцидент-
ним ситуацијама, јачање оперативне 
спремности и реаговање у ванредним 
ситуацијама.

КОМПЛЕКСАН ПРИСТУП
Основна специфичност високих 

објеката са аспекта заштите од пожа-
ра је у томе да са висином, величином 
и инвестиционом вредношћу објекта, 
као и бројем људи, расте вероватноћа  
настанка пожара, смањује се ефикас-
ност ватрогасно-спасилачких тимова, 
поготово ако на објекту нису примење-
не  адекватне превентивне мере заш-
тите од пожара, па самим тим расте и 
опасност од повећаног броја жртава и 
материјалне штете. 

Заштита од пожара високих објека-
та је веома комплекснa, а обука људи 
свакако представља битан сегмент сис-
тема пожарне безбедности. Разлог так-
ве тврдње лежи управо у чењеници да 
ће само добро теоретски и практично 
увежбани запослени, који су остали до-
вољно присебни и свесни озбиљности 
настале ситуације, у стварном пожару 
бити господари ситуације и актери који 
ће креирати ситуацију и усмеравати 
исту ка жељеном исходу.

У теоријском делу излагања још јед-
ном је подвучен значај да сви запослени 
на својим радним местима, буду у сва-
ком тренутку упознати са локацијским 
распоредом средстава и опреме за га-
шење пожара, евакуационим путевима, 
местима главних прекидача за искљу-

чења напајања у пожаром угроженим 
зонама и сл.

ПРАКТИЧАН РАД
У наставку обуке, реализоване у кру-

гу локације седишта Друштва, пола-
зници су били у прилици да практич-
но увежбају коришћење расположивих 
средстава и опреме за гашење пожара.

По завршеном практичном делу обу-
ке извршено је тестирање полазника о 
спроведеној обуци. На тесту су постиг-
нути веома добри резултати.  

– Према Закону о заштити од пожа-
ра, обавезни смо да овакву обуку спро-
водимо сваке треће године.  Поред за-
конско утврђене обавезе, ова обука има 
и посебну важност, јер статистике по-
казују да се Србији годишње деси око 
7000 пожара, при чему је тај број у стал-
ном порасту, каже Славко Лазић.

Највећи број пожара настаје као по-
следица субјективних чинилаца, међу 
којима главну позицију заузима људ-
ски фактор (човеково незнање, нехат, 
непажња, односно низак ниво свести 
и културе у погледу познавања елемен-
тарних пожарних опасности).

– Статистички посматрано, у 80% ак-
цидентних случајева, узрочник пожара 
је људски фактор, каже предавач Сла-
вко Лазић.

Нови Закон о заштити од пожара, 
у примени је од 7. октобра 2010. годи-
не.  Он, без обзира на низ евидентних 
мањкавости, уводи радикални помак 
на пољу унапређења пожарне безбед-
ности. Пуна снага примењивости но-
вог законског уређења ове битне об-
ласти, условљена је и доношењем сета 
од минимално 11 подзаконских аката, 
од којих су светлост дана угледала три. 
Доношење осталих подзаконских аката  
питање је које се временски мери ме-
сецима. Тежиште закона је пре свега у 
настојању да се добром превентивном 
заштитом, кроз све фазе од пројекто-
вања, градње и експлоатације објеката,  
редукује ризик од пожара и екплозија, 
односно да се последице сведу на при-
хватљив ниво, истиче инжењер Лазић.

М. Ш.

У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ ОД 13. ДО 18. ДЕЦЕМБРА

Обука из заштите од пожара
За пет дана обуку прошло око 700 запослених. Обука изведена по Плану и програму 
верификованом од стране надлежног органа МУП-а. Резултат тестирања веома 
добар
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Основни циљ рециклаже је 
смањење употребе нових 
екстрахованих сировина и 

смањење употребе енергије. Значајне 
последице рециклаже су смањено за-
гађење ваздуха које настаје инсинера-
цијом отпада, затим земљишта и вода, 
које узрокује његово депоновање. Она 
представља важну, ако не и најважнију, 
компоненту у модерном систему упра-
вљања отпадом.

За исправно управљање отпадом не-
опходно је познавати и колико год је 
могуће примењивати хијерархију уп-
рављања. Управљање отпадом под-
разумева избегавање и минимиза-
цију настајања отпада и то мерама 
„домаћинског понашања“, реформу-
лацијом производа, супституцијом 
сировина, поновним коришћењем си-
ровина, које се најбоље реализује при-
меном рециклаже и у крајњем случају 
заменом технологије. Следећа по хије-
рархији је инсинерација која предста-
вља процес спаљивања отпада, док је 
одлагање на депоније најнеприхватљи-
вији облик управљања отпадом.

Генерисање отпада је неминовност 
модерног процеса пословања. Пракса 
развијених земаља показује да је наје-
фикасније подвргнути га процесу ин-
синерације, при чему претходно треба 
издвојити секундарне сировине. При-
лике у Републици Србији су тренутно 
такве да постоји свега неколико фир-
ми које имају дозволу републичког Ми-
нистарства животне средине и прос-
торног планирања за третман опасног 
и неопасног отпада. У ближој будућ-
ности може се очекивати да ће пилот 
постројења цементара добити дозво-
ле за спаљивање комуналног и индус-
тријског отпада (КИО).

Рециклажа употребљеног папира, от-
пада који се највише генерише у кан-
целаријама, подразумева пре свега са-
купљање папира. Након транспорта ка 
рециклеру, папиру се одстрањују све 
нечистоће, попут прашине и мастила. 

Даљи процес подразумева избељивање 
добијене масе, а финални продукт је 
рециклирани папир или картон. Зани-
мљив је податак да рециклажом једне 
тоне канцеларијског папира спасавамо 
17 стабала, штедимо 4.200 kW електри-
чне енергије и 32.000 литара воде. Наш 
допринос смањеном генерисању отпад-
ног папира огледа се у једноставним 
активностима које подразумевају ра-
ционалну употребу папира (нпр. иско-
ришћење обе стране), штампањем само 
важних докумената и сл. Наша компа-
нија је установила e-mail за званично 
средство комуникације, што за резул-
тат има не само смањење отпадног па-
пира, већ и повећање ефикасности по-
словања.

Персонални рачунари су, поред па-
пира, најчешћи канцеларијски отпад. 
Након њиховог сакупљања материја-
ли се ручно сепарирају и растављају 
на ситније делове од истих и/или срод-
них материјала. Искористиви делови 
се уграђују у половне рачунаре, а не-
употребљиви, ситни делови, се даљим 
третманима ломе, још једном одвајају 
и перу. Из тих елемената се добија зла-
то, платина, челик, алуминијум, бакар 
и др.

С обзиром на то да је Електровојво-
дина велики, дислоцирани систем, она  
поред наведеног, генерише, у значај-

ним количинама, и друге врсте отпада:  
флуоресцентне цеви, изоловане и неи-
золоване бакарне и алуминијумске ка-
блове, гвожђе и челик, дрвене, бетонске 
и гвоздено-решеткасте стубове, ауто- 
гуме, амперметре, волтметре, елек-
тронска и индукциона бројила, тоне-
ре, разне врсте отпадних уља и др. То је 
неопасни и опасни отпад који је могуће 
рециклирати, а генерише се током оба-
вљања делатности дистрибуције елек-
тричне енергије и одржавања дистри-
бутивног система.

Иако делује једноставно, рецикла-
жа није ни једноставан ни јефтин про-
цес. Међутим, није се појавила боља 
технологија помоћу које од отпада до-
бијамо сировину тј. нови производ. 
Процес производње са рециклираним 
материјалима, са малим изузецима, 
штеди енергију и воду. При томе мање 
загађујемо ваздух и воду него произ-
водњом са новим сировинама. Потреб-
но је 95% мање енергије да се рецикли-
ра алуминијум, него што је потребно 
енергије при производњи нове сирови-
не. Рециклирани челик чува 60% енер-
гије, рециклиране новине 40%, ре-
циклиране пластике 70%, рециклирано 
стакло 40% енергије. Размислите коли-
ки је ваш допринос очувању животне 
средине!

Драгана Матић

МОДЕРНИ ТРЕНДОВИ УПРАВЉАЊА ИНДУСТРИЈСКИМ ОТПАДОМ

Рециклажа је активност која подразумева обраду отпадног материјала и добијање новог 
производа у циљу избегавања депоновања употребљивих и корсних делова отпада

Рециклажа у модерном 
пословању
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Народна скупштина РС је 12. ок-
тобра 2010. године донела нови 
Закон о заштити потрошача 

(„Сл. гласник РС“, 73-10). Закон је сту-
пио на снагу осмог дана од објављи-
вања у „Сл. гласнику РС“, а примењује 
се од 1. јануара 2011. године. Одгова-
рајући подзаконски акти на основу 
овог прописа требало би да буду доне-
ти у року од шест месеци од дана ње-
говог ступања на снагу. Овим Законом  
се, уз казнене одредбе, уређују основ-
на права потрошача (купаца), услови 
и средства заштите потрошача, пра-
ва и обавезе удружења и савеза чија је 
област деловања остваривање циљева 
заштите потрошача.Такође, успоста-
вљање система вансудског решавања 

потрошачких спорова, као и права и 
обавезе државних органа у области 
заштите потрошача (опширније, сајт: 
www.parlament.gov.rs/doneti zakoni).

Међу основна права потрошача, из-
међу осталог, спада: безбедност – заш-
тита од робе и услуга које су опасне по 
живот, здравље или животну среди-
ну; обавештеност – располагање та-
чним подацима који су неопходни за  

разуман избор понуђене робе и услу-
га; правна заштита; право на здраву и 
одрживу животну средину и др. Уз ос-
тало, овим прописом се, у објашњењу 
значења појединих израза, разјашња-
ва шта се сврстава под појмом роба: да 
то „јесте свака телесна покретна ствар, 
осим ствари која је  продата у изврш-
ном поступку или на други начин по 
сили закона, вода и гас који се не про-
дају у ограниченој или унапред утврђе-
ној количини и – електрична енергија“.

У вези са правом на обавештеност, 
рецимо, тако се наводи да је трговац 
који нуди/оглашава вршење услуге 
трајног снабдевања струјом... дужан 
да у понуди јасно истакне: јединичну 
цену потрошене струје... укључујући 

порезе и дажбине. Поред тога, трговац 
је дужан да осим поменуте јединичне 
цене јасно истакне цене које се не ра-
чунају према потрошеној мерној једи-
ници, укључујући цену која се плаћа 
за прикључење на ЕД мрежу. Такође, 
трговац је дужан да за купљену робу/
услугу потрошачу изда рачун, који мора 
да садржи основне податке, значајне 
за утврђивање идентитета трговца; о 

продатој роби/услузи; о коначној про-
дајној цени; о датуму издавања рачуна 
и остале податке у складу са посебним 
прописима.

Закон регулише шта је то (забрање-
но) непоштено, обмањујуће посло-
вање; пропуштање којим се обмањују 
потрошачи; насртљиво пословање; по-
себна заштита малолетника (алкохол, 
дуван);  кодекс понашања. Уређује се 
и заштита потрошача у остваривању 
права из уговора на даљину (електрон-
ска трговина) и уговора који се закљу-
чују изван пословних просторија. 
Рецимо, уговорне одредбе за које се 
претпоставља да су неправичне, ако се 
не докаже другачије, оне су чија је по-
следица: право трговца да на било који 
начин повећа уговорену цену, ако није 
уговорено право потрошача да у том 
случају раскине уговор. Трговац који 
је, по уговору, дужан и да потрошачу 
обезбеди инсталацију/монтажу робе, 
одговоран је за несаобразност испо-
ручене робе, настале због неправилне 
инсталације/монтаже. Или: ако није 
уговорен рок плаћања услуге, потро-
шач је дужан да цену плати по њеном 
извршењу, а ако је потрошач доспео у 
доцњу, услед неизвршења обавезе да 
плати цену/део цене унапред, трговац 
може (уз неодложно обавештење пот-
рошача) да обустави пружање услуге 
– до уплате цене.

У услугама од општег економског 
интереса (чл. 83-92), нпр. у поступку 
прикључења на ЕД мрежу, трговац је 
дужан да поступа јавно; да избегава 
дискриминацију потрошача; да цену 
обрачунава према стварним трош-
ковима пружених услуга. Национал-
ни програм заштите угрожених пот-
рошача доноси Влада, на предлог 
надлежног министра и министра за 
послове социјалне политике. Регули-
сана је и заштита од искључења (са ЕД 
мреже); дужност обавештавања (о та-
рифама, року за прикључење, о про-
мени цене).

М. Ч.

ПОЧИЊЕ ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА

Национални програм заштите угрожених потрошача доноси Влада
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Поштовање закона – основа 
пословне политике



Још једном су радници Електро-
војводине показали своју хума-
ност и несебичност на делу. Пред 

сам крај прошле године, тачније 23. де-
цембра, по четврти пут у 2010. години 
организовано је добровољно давање 
крви. Одзив је био нешто изнад уоби-
чајеног, па је чак 70 наших колега дало 
крв, а веома је значајно да су неке коле-
ге по први пут дале крв и тиме постали 
чланови Удружења добровољних дава-
лаца. У склопу ове акције Црвени крст 
Новог Сада је уручио Електровојводи-
ни Плакету „Најхуманија средина“ у 
знак признања за изузетне резултате 
на омасовљавању добровољног дава-
лаштва крви у 2010. години. Све акције 
добровољног давања крви за Завод за 
трансфузију крви у Новом Саду зајед-
но организују, у име нашег предузећа, 
Миодраг Радаковић у сарадњи са Сла-
вком Вуцељом из ЈКП Новосадска то-
плана. Треба напоменути да у акцијама 
увек учествују и радници Одржавања и 
услуга, а повремено и радници Енерго-
техника Јужна Бачка. Поводом овог до-
гађаја разговарали смо са Миодрагом 
Радаковићем који нам је рекао да се ак-
ције добровољног давања крви спрово-
де четири пута годишње за мушкарце 
и три пута годишње за жене колико је 
и дозвољно. – Под окриљем Завода за 

трансфузију крви у просторијама Елек-
тровојводине крв се прикупља сваке го-
дине у марту, јуну, септембру и децем-
бру, а одзив је увек између шестдесет и 
седамдесет давалаца. Драго ми је да је 
овога пута, баш када нам је додељена 
ова плакета, број пријављених био 75 
од чега је 70 испуњавало услове и дало 

крв – каже Радаковић. Сазнајемо овом 
приликом да је Електровојводина пре-
ко Синдикалне организације и новча-
но помогла Црвени крст Новог Сада 
како би могли да измире своје обаве-
зе за чланарину у протеклој години. 
Радаковић се захвалио пословодству 
предузећа за овај чин али и за разуме-
вање и дотирање свих одржаних акција 
добровољног давања крви нарочито за 
храну и пиће које добровољни даваоци 
добијају. Треба истаћи да је наш саго-
ворник примљен у „Клуб 100“ што зна-
чи да је преко стотину пута дао крв. У 
нашем предузећу овом клубу припада 
и Бранислав Видић из ЕД Нови Сад, а 
још неколико давалаца се прибли-
жило пријему. За крај још рецимо да 
један број наших колега самостално 
дају крв у Заводу за трансфузију што 
је за сваку похвалу али би било до-
бро када би се и они прикључили ак-
цијама у оквиру нашег предузећа и 
на тај начин показали јединство и 
солидарност радника Електровојво-
дине.

Д. Б.
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Миодраг Радаковић са плакетом

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОБИЛА ПЛАКЕТУ ЦРВЕНОГ КРСТА П
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АЦрвени крст Новог Сада је уручио Електровојводини Плакету „Најхуманија средина“ у 
знак признања за изузетне резултате на омасовљавању добровољног давалаштва крви у 
2010. години
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Најхуманија средина

Даваоци крви у Електровојводини
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На неколико прошлогодишњих 
скупова о вишеструко ко-
рисним и брзо исплативим 

пројектима рационалније/енергетски 
ефикасније (ЕЕ) употребе енергије, 
поготово најдрагоценије – електрич-
не енергије, у општинама и градовима 
АП Војводине и читаве Србије (ПКВ, 
јануар; Зрењанин, јун; Скупштина 
АПВ, октобар; друге активности и са-
ветовања  Удружења енергетичара и 
одговарајуће републичке Агенције; ви-
шегодишњи симпозијуми о грејању, 
хлађењу и климатизацији-„Сава цен-
тар“...) – домаћи и светски експерти 
показивали су да знају шта се у овој 
области жели, у приближавању ЕУ и 
ради нашег џепа. 

 Мада је у појединим сегментима (об-
разовање, зградарство, итд) реч о ос-
мишљеној, од државе на сваки начин 
подржаној акцији – „на дуге стазе“, 
много тога могуће је спровести - рела-
тивно брзо. Нарочито, у некако скрај-
нутој и на први поглед комплексној 
теми: финансирању оваквих пројеката! 
Овога пута указаћемо на неке од могућ-
ности, у вези са финансирањем, уто-
лико пре што је ситуација у општина-
ма веома шаролика (како је потврђено 
и на недавном саветовању у Зрењани-
ну).Пошто је прошло време донација, 
после 1999. године, локалним самоу-
правама преостаје – саветују стручња-
ци – да се за финансирање ових проје-
ката окрену другим изворима. Рецимо, 
по угледу на искуства Немачке (детаљ-
није: Агенција за ен. ефикасност, www.
seea.gov.rs). Или окретање тзв. циљним 
кредитима, чија понуда се шири и на 
нашем финансијском тржишту  (реци-
мо: Маја Студовић, S.E.E.C; сајт: www.
seec-bg.com). Или тзв. линија директног 
финансирања пројеката одрживе енер-
гије /sustainable energy projects/ - www.
websedff.com, ОИЕ (обновљиви изво-
ри енергије) и ЕЕ (Немачке развојне; 
Чачанске банке; овакво финансирање 
за земље западног Балкана; KfW; EIB; 

EBRD; World Bank; IFC; CEDEF – www.
cedeforum.org. То је намењено и за вели-
ке фирме, али и за појединце и општи-
не. Тиме се штити и екос!

Погледајмо шта кажу експерти о не-
ким од препоручених пројеката енер-
гетске ефикасности: побољшања која се 
односе на омотач зграде, врата, прозо-
ра, хидро и топлотна изолација  спољ-
них зидова, крова, пода; побољшања у 
систему за производњу и дистрибуцију 
топле воде/технолошке паре; она која 
се односе на машине и опрему у произ-
водњи; системи за когенерацију; мно-
гобројне могућности у систему, ради 
побошања потрошње електричне енер-
гије, расвете, у системима за сушење, 
печење, системима компримованог 
ваздуха, вентилације и климатизације, 

расхладним системима; у области 
унутрашњег и спољашњег транспор-
та. Затим, као што смо већ писали: со-
ларни колектори; ветроелектране, 
мале ХЕ; коришћење (отпадне) био-
масе за производњу топлоте; системи 
за коришћење биогаса; геотермалне и 
топлотне пумпе...

Рецимо, Чачанска банка даје так-
ве динарске кредите у вредности до 
400.000 евра. Кредити се одобравају на 
пет година са грејс-периодом од два-
наест месеци и са повољним камата-
ма. Неки од тих пројеката већ су реа-
лизовани: Зрењанин (расвета), бројна 
побољшања у и на згради ОШ „Серво 
Михаљ“ у Мужљи итд, уз поприличне 
уштеде. 

М. Ч. 

ФИНАНСИРАЊЕ „ШТЕДЉИВИХ“ ПРОЈЕКАТА У ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА
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Једна од опција вишеструко корисног и исплативог финансирања енергетске 
ефикасности су и циљани/наменски кредити, чија се понуда  шири и код нас

Циљ – подстицај акције 
рационалности

Боља изолација: исплатив пут ка енергетској ефикасности
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Поводом 50 година успешног рада 
и деловања, Покрет горана Ср-
бије у августу је организовао 

ЕКО камп „Тара 2010“ за ученике за-
вршних разреда основних школа који 
су награђени из предмета биологије 
на општинским, покрајинском и ре-
публичком такмичењу. Организовање 
кампа су, као што смо писали у нашем 
листу, финасијски помогла привредна 
друштва „ХЕ Ђердап“, „Дринско-Лимс-
ке ХЕ“, „ТЕНТ“, РБ „Колубара“, ТЕ-КО 
Костолац“ и „Елекровојводина“.  

На састанку је поред представника 
наведених Привредних друштава узео 
учешће и Мирослав Михајловић, се-
кретар Покрета горана Србије који је 
био и руководилац ЕКО кампа „Тара 
2010“. Михајловић је задовољан што је 
програм кампа у целости реализован 
залагањем сваког појединца и добрим 
временским приликама које су пратиле 
камп. Сви учесници су изразили жељу 

да се камп понови, а било је и предло-
га да се рад и дружење продуже за још 
један дан. У кампу  су боравили  учени-
ци  из Београда, Лазаревца, Пожаревца, 
Костолца, Обреновца, Бајине Баште и 
Новог Сада. Учесници кампа су били 
подељени у шест група, а свака група 
је имала свог вођу који им је помагао 
у раду. Такође, свака група је изабрала 
свог представника за завршни квиз из 
области четинара, лишћара и лековитог 
биља, као и о раду и активностима Пок-
рета горана. 

У оквиру Програма кампа организо-
вана је и радионица - мала школа сли-
кања коју је водио Виктор Зупко, ака-
демски сликар из Челарева. Победници 
су добили награду - седмодневни камп 
лековитог биља на Копаонику, а дру-
гопласирани - седмодневни ЕКО камп 
у Вршцу.

Протекле године, 28. децембра, гора-
ни су прославили 50 година рада. По-

ред свих потешкоћа у финансирању, 
усмерени су на реализацију програма 
и пројеката и, захваљујући доприно-
су спонзора и донатора, успели су да 
уз 18 стално запослених (у расадници-
ма) и волонтерима, пошуме 407 хиља-
да хектара. На  крају састанка  су  пред-
ставници привредних друштава која су 
помогла организацију кампа дали гора-
нима обећање да ће и даље подржавати 
сличне акције и наставити да кроз децу 
улажу у нашу будућност. На иниција-
тиву горана и свих представника ПД  
договорено је  да, уколико то дозволе 
услови, ЕКО камп „Тара“ постане тра-
диционалан, пошто се одржава трећи 
пут – 2007, 2008. и 2010. године. Овом 
приликом, Покрет горана Србије је 
сваком привредном друштву уручио 
јубиларну златну медаљу са сертифи-
катом и  сликом коју су израдила деца 
у кампу.

В. Ог.

Потенцијал енергије ветра у 
АП Војводини је значајан и 
постоје сви услови за његово ко-

ришћење. Локалне самоуправе, наро-
чито у југоисточном делу Баната су се 
успешно припремиле и у стању  су да 
пруже подршку инвеститорима. Међу-
тим, (сва) питања конекције „зелене 
енергије“ на  електроенергетску мре-
жу и услови прикључења нису до краја 
разјашњени (то је, свакако, хитан „зада-
так“ за надлежне  - прим. М. Ч.).

Ово је, између осталог, закључио 
проф. др Владимир Катић, са Факул-
тета техничких наука Универзите-
та у Новом Саду, на крају излагања о 
могућностима и условима пласмана 
струје добијене из ОИЕ у АП Војво-
дини – на недавном 4. међународном 

Форуму о ОИЕ, одржаном у Скупшти-
ни АПВ и другог дана у Мастер центру 
Новосадског сајма.

Др Катић такође истиче  да би у на-
редном периоду требало појачати пре-
носне капацитете за прихват  све већих 
износа енергије, рецимо, из ветрое-
лектрана.  Уз то, он констатује да су 
ФТН и тамошња Лабораторија за ОИЕ 
већ одговарајуће опремљени, а на Фа-
култету се већ припремају стручњаци 
за област „зелене енергије“. Овај екс-
перт подсећа да је ФТН још пре две го-
дине израдио Атлас ветрова на терито-
рији АПВ и да, на основу тога, процене 
указују на енергетски потенцијал од чак 
око 4.300 kWh/m2. 

Разрађена је технологија и познати 
су домаћи и страни произвођачи вет-

рогенератора, трансформатора, 
мотора и електро-погона, машин-
ских склопова, елиса (крила), енер-
гетских електронских претварача, сис-
тема управљања и регулације... Он је 
говорио и о разним (познатим) начи-
нима и условима повезивања тзв. фар-
ме ветрењача на мрежу, указујући и на 
потребу вођења рачуна о заштити жи-
вотне средине (израђена је карта  висо-
ке/ниске угрожености птица од ветро-
паркова и карта њихових миграторних 
коридора.

По др Катићу, у АПВ се већ припре-
ма више локација за изградњу фарми 
ветрогенератора (укупно планирано 
око 300 MW за АПВ): Долово, Бава-
ниште, Бела Црква, Инђија, Вршац...

М. Ч.

ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ГОРАНА

ПОСТОЈЕ ЗНАЧАЈНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ  „ЗЕЛЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ“ У АПВ

Половином децембра у просторијама ЈП ЕПС-а у Београду одржан састанак поводом 
реализације ЕКО кампа „Тара 2010“

ФТН Универзитета у Новом Саду и тамошња Лабораторија за обновљиве изворе 
енергије (ОИЕ)  већ су одговарајуће опремљени  и припремају стручњаке за ову област

Еко камп „Тара 2010“

Разјаснити – прикључење на мрежу
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У сезони зимских годишњих одмо-
ра, одлазак и активан одмор на 
планини - скијање, snow-board, 

ски-трчање свакако може да допри-
несе бољем психофизичком стању. Од 
већих ски-центара који су нам најбли-
жи и најатрактивнији су свакако Ко-
паоник и Јахорина (370, односно 292 
километара удаљени од Новог Сада). 
Гледајући временски, од Новог Сада се 
путује једнако дуго, 4,5-5 сати вожње 
до оба центра.  Иако је Јахорина ближа, 
пут до Копаоника је  много бољи.  До-
бар део је аутопут, до Крушевца. Копа-
оник је највећи ски-центар у Србији са 
природним потенцијалом од 200 сун-
чаних дана у години и 160 дана под 
снежним покривачем. Поседује 55 km 
уређених стаза за алпско скијање међу 
којима је и ноћна стаза Мало језеро ду-
жине 450 метара. Нордијско скијање  
је омогућено на 12 km дугим стазама. 
Постоји  и уређен snow-board  парк  
на коме се поред добре забаве орга-
низују и бројна домаћа и међународна 
такмичења. На Копаонику је 70% ста-
за покривено системом за вештачко 
оснеживање, чиме се постигло да сезо-
на скијања  траје дуже, а саме стазе су 
квалитетније и боље припремљене. Све 
стазе су добро повезане  са  24 жичаре 
и ски-лифтовима међу којима су и но-
вопостављени  шестосед Караман гре-
бен, два четвороседа Сунчана долина 
и „Крст“ као и два везна ски-лифта из-
међу Карамана и Малог Карамана, што 
целом центру даје укупан капацитет од 
32.000 скијаша на сат. На Копаонику 
свако може да нађе стазу прилагођену 
свом знању, од почетника који су први 
пут на скијама, па све до најзахтевнијих 

скијаша, на три стазе које имају ФИС 
стандард за слалом, велеслалом, супер 
велеслалом и спуст. Највиши је Пан-
чићев врх 2017m надморске висине, а 
само скијалиште се налази на висини 
од 1770m. За безбедност скијаша у са-
радњи са Скијалиштима Србије брину 
припадници МУП-а и Горска служба 
за спасавање, која и прва  интервени-
ше на стази ако дође до повреде, а могу 
се добити на тел. 063466466. У сарадњи 
са ВМА отворен је и савремени траума 
центар са најновијом медицинском оп-
ремом, и на располагању је свим посе-
тиоцима центра. Ове сезоне ће на Копа-
онику бити организоване три званичне 
ски-школе са лиценцираним ски-учи-
тељима и инструкторима, који могу по-
моћи у усавршавању  скијашког знања. 
Цена седмодневне ски-карте за одрасле 
износи од 10.000 до 10.650 динара у за-
висности од дела сезоне, а од ове сезоне 
постоје и ски-карте „породични пакет“ 
две одрасле особе и једно дете  са ни-
жим  ценама.

 Јахорина, снежна лепотица, која је 
1984. била домаћин Четрнаестих зим-
ских олимпијских игара у алпским 
дисциплинама за жене, има у просеку 
175  дана у години са снежним покри-
вачем, од октобра до маја, а и десетого-
дишњи просек висине снега у фебруару 
од 106cm. Дужина стаза исноси 20km, 
а на располагању су два нова шестосе-
да Огорелица I и Пољице, који су по-
стављени у прошлој сезони, три двосе-
да и четири ски-лифта, међу којима је 
и ноћни ски-лифт Пољице  са укупним 
капацитетом од 10.000 скијаша на сат. 
Највиши врх Јахорине је Огорјелица и 
налази се на 1916 метара надморске ви-

сине. Цена седмодневне ски-карте  је 
94,60 евра. Скијалиште  се препоручује 
искуснијим скијашима на  постојећим 
стазама, и требало би да буде повећан 
број стаза за почетнике и скијаше са 
скромнијим знањем. Пре поласка на 
скијање препоручује се посета ски-сер-
вису, где је пожељно преконтролисати 
исправност везова, припремити snow-
board или скије за снег. Код рентирања 
опреме треба послушати препоруку 
стручних лица у специјализованим 
сервисима.  Посебну пажњу треба пос-
ветити ски-ципелама, провести неко 
време у њима пре него што се изаберу 
одговарајуће како би на време спречи-
ли неудобност или лошу контролу скија 
због неадекватне ски-обуће. 

В. Ог.

Копаоник, Јахорина можда поново и Фрушка Гора

Зимске радости 

� ЛЕПО БИ БИЛО ДА СЕ ПОНОВО СКИЈА НА ФРУШКОЈ ГОРИ

На домак Новог Сада, на Фрушкој гори имамо могућност да се бавимо белим 
спортом, као што је некада и било крајем седамдесетих и почетаком осамдесетих
година, када се редовно скијало и оджавала  такмичења,као што је првенство 
Војводине  на тада популарном Бранковцу. Уз добру вољу и трасирање стазе, 
ски-лифта и система за вештачко оснеживање, Фрушка Гора би поново могла да
привуче многобројне љубитеље скијања са наших простора, који су увек радо
виђени гости у сваком ски-центру, а истичу се како познавањем саме технике 
сскијања, тако и културом и понашањем на стази.
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У разговору са председником Син-
дикалне организације ЕД „Рума“ 
Драганом Божићем, тренутно за-

посленом у Сектору продаје овог огран-
ка, сазнајемо: 

– Сваке године смо на радничким 
спортским играма освајали много ди-
плома, медаља и пехара, па је Синдикат 
дошао на идеју да се они сакупе на једно 
место, да не би стајали по канцеларија-
ма и у кућама запослених. Просторија 
у којој су признања изложена налази се 
у пролазном делу пословне зграде, тако 
да сви запослени свакодневно могу да 
се диве својим успесима, али и да се мо-
тивишу за предстојеће спортске успехе 
– прича Божић о идеји да се свима ставе 
на увид спортска признања.

Примарно, просторија у којој су из-
ложени пехари била је намењена за ин-
формативни центар за потрошаче, али 
како је стајала неискоришћена, Румља-
ни су је на леп начин искористили и на-
пунили својим спортским наградама. 
За уређење просторије и прикупљање 
свих освојених награда било је потреб-
но недељу дана. Пехари и признања да-
тирају од седамдесетих година прошлог 

века, па све до 2010. године, када су се 
учесници ове дистрибуције са Раднич-
ких спортских игара вратили са толико 
пехара и медаља, да је једино возач ау-
тобуса остао без одличја. – У најатрак-
тивнијој дисциплини - пењање на стуб 
-  ЕД Рума је освојила прелазни пехар, 

јер су у ранијем периоду, три године 
узастопце били први – каже Божић и 
додаје да је део своје каријере, започ-
ете 1981. године у Електровојводини, 
провео као монтер, те је и њему јед-
на од омиљених дисциплина пењање 
на стуб. Данас он у овој дисциплини 
учествује као судија. У слободно време, 
Божић се такође бави спортом - води 
женску екипу Руме у куглању ЖКК 
„Срем“, која се тренутно такмичи  у 
првој српској лиги група Војводина, а 
очекује се и њен скори прелазак у виши 
ранг такмичења. 

– Спортска екипа из ЕД Рума по-
стиже изузетне резултате у одбојци, 
стрељаштву, и мушком, и женском, 
пикаду, тенису, стоном тенису, ма-
лом фудбалу, шаху...  – набраја Божић 
и истиче пример Душана Пилиповића 
који се такмичи у одбојци и пикаду,  а 
прошле године је проглашен за спор-
тисту године на територији Општине 
Рума. 

Цео пројекат меморијалне собе ура-
ђен је да би се мотивисали и привукли  
млађи запослени  да узму учешће  на 
радничким спортским играма, јер, по 
Божићевим речима, већ дуже време на 
играма учествују исти спортисти.

В.Ог.

ЕД РУМА ПОНОСНА НА СВОЈЕ СПОРТСКЕ УСПЕХЕ

Након овогодишњих радничких спортских игара, дипломе, медаље и пехари у ЕД „Рума“ 
прикупљени и изложени на видно место

Просторија за трофеје 
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Спортисти „ЕД Рума“

Просторија са трофејима
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Недавно одржани курсеви из про-
тивпожарне заштите били су по-
вод да се сетимо како су се у XIX 

веку наши стари борили са пожарима.
На зградама магистрата, што одго-

вара данашњим општинама, обично су 
прављене куле-осматрачнице са зво-
ном. На терасама тих кула стајали су 
стражари и будно пратили дешавања 
у вароши. Када би негде избио пожар, 
стражар би зазвонио у звоно, након 
чега би све цркве почеле да звоне, по-
зивајући помоћ. Чланови добровољ-
них ватрогасних друштава, али и сви 
остали, брзо би се сјатили на место не-
среће, а из најближих бунара би кофама 
једни другима додавали воду, лијући је 
на разбукталу ватру. У Новом Саду је, 
рецимо, на самој раскрсници данашње 
Змај Јовине и Милетићеве, дакле у са-
мом центру, постојао бунар Саве Вуко-
вића, потпуно опремљен за гашење по-
жара.

ЗАБРАЊЕНИ ДРВЕНИ ОЏАЦИ!
У XIX веку, куће су се у градовима 

правиле махом од ћерпича и набоја, али 
и од прућа облепљеног блатом, а покри-
вале сламом или шиндром. Стога су и 
пожари били чести, нарочито када би 
дувала кошава. Да би се избегао пожар 
у граду, куће су се морале градити на 
прописаној удаљености једна од друге, 
а оџаци су зими морали бити чишћени 
сваких осам дана. Из сасвим разумљи-
вих разлога били су забрањени некад 
популарни блатом облепљени дрвени 
или од прућа плетени оџаци.

Улична ноћна расвета је такође пред-
стављала један од озбиљнијих пробле-
ма. За расвету је строго било забрање-
но користити незаштићену ватру, па 
су фењери на улицама имали своја 
кућишта. И у домовима се водило ра-
чуна о противпожарној заштити, па су 
се свеће стављале у лампе или су имале 
посебне стаклене штитнике. 

По ондашњим законима, свако ко би 
се ноћу кретао улицом, морао је да носи 
фењер,  односно да има личну расве-
ту. Они који би се непланирано и без 
фењера затекли изван куће у вечерњим 
сатима, у бакалницама су за мале паре 

могли да купе помало необичне лампе: 
то су биле обичне свеће смештене у па-
пирне кесе окачене на канап. Такви одо-
цнели пролазници обично би своје им-
провизоване лампе качили на луле или 
чибуке, па су тако ишли и „пушећи све-

тлили, односно светлећи пушили“, како 
каже Јаков Игњатовић.

ЗАБРАНА ПУШЕЊА НА УЛИЦИ
Али, и пушење на улицама је било стро-

го забрањивано, мада не и поштовано. За-
брана пушења је била сасвим оправдана, 
јер је у уским улицама са трошним кућа-
ма опасност од пожара и његовог брзог 
ширења била стална. На то су власти не-
прекидно скретале пажњу: „Кад пушиш, 
немој да ти лула вири кроз прозор и води 
рачуна где је празниш. Не иди са лулом у 
устима у сушару, штале, на таван и другде 
где стоје предиво или слама...”. 

Тадашњи пушачи палили су своје луле 
тек по изласку из вароши. У записима из 
1840. стоји и податак да је лула нацртана 

на диреку била знак намерницима да ту 
могу слободно пушити. Претпоставља се 
да је један такав дирек постојао и на те-
риторији данашње Палилуле у Београду, 
те да отуд и потиче назив ове београдске 
општине.

Иначе, прва забрана пушења уведена је 
у Панчеву 1802. године, а остала је запа-
мћена и заповест кнеза Милоша Обрено-
вића од  3. децембра 1824: „Да се нико не 
усуди на сокаку пушити, или с чибуком 
по сокаку ходати, или пред кафаном То-
мином, спроћу цркве, пушити, на безчес-
тије и непочитаније цркве”, пише у овој 
заповести.

Колико су пожари били велике по-
шасти, чита се већ у првом роману но-
вије српске књижевности „Аристид и 
Наталија“ (1801) Атанасија Стојковића. 
Премда је реч о сентименталном рома-
ну, зачуђује необично савремен опис 
пожара и његових последица на житеље 
једног села.

Љ.М.

ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ И ПУШЕЊЕ ПРЕ ДВА ВЕКА

Противпожарна заштита некад
У првој половини 19. века, пушење је забрањивано због лако запаљивих 
зграда,  нарочито у уским градским улицама


