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У општој употреби, цена је - износ који једна стра-
на плаћа или компензује другој страни у замену за од-
ређену робу или услуге. Слободно формирање цена у 
тржишним условима је економски систем где се цене 
формирају на основу понуде и потражње. Насупрот 
оваквом економском систему је систем контролисаних 
или фиксираних цена у оквиру контролисаног тржишта 
или планске економије. Постоји и комбиновани систем 
у којем у оквирима тржишне економије слободног фор-
мирања цена држава задржава контролу цена само над 
појединим производима, робама и услугама, услед чега 
настаје извесна диспропорција у односима вредности 
одређених роба у односу на њихову употребну вред-
ност. 

Тако долазимо до парадокса вредности који се у еко-
номији назива парадокс дијамант-вода. Наиме, вода 
која је неопходна за живот човека и има далеко већу 
употребну вредност, има далеко мању тржишну цену од 
дијаманта, чија је употреба углавном украсна. Употреб-
на вредност одређене робе требала би да буде мерило 
њене цене на тржишту. Отуда је заиста парадоксално 
да свако поскупљење електричне енергије (за коју нико 
не спори да је есенцијална за нормално функционисање 
живота) буде тако извргнуто јавној критици, док се пос-
купљење других енергената или других производа, који 
нису од такве употребне вредности а широко се кори-
сте, прихвата са много мање буке. 

У случају цене електричне енергије држава као осни-
вач и власник ЕПС-а потпуно оправдано задржава пра-
во на одређивање цене свог производа и у том погледу 
већ годинама уназад, сагледавајући глобалну економску 
ситуацију, нуди овај витални енергент по ценама далеко 
нижим од реалних тржишних вредности.

Од 1. априла примењује се одлука Владе о повећању 
цене овог најјефтинијег енергента на тржишту. Зајед-
но са повећањем цене, Влада је донела и одлуку да се 
одобри додатни попуст од 11,89% свим домаћинствима 
која у обрачунском периоду од 30 дана потроше мање 
од 350 киловата. Пошто од раније постоје попусти од 
5% за све оне који плате рачун до датума означеног на 
рачуну и попуст од 35% за категорију социјално угроже-
них потрошача, домаћинства која остваре нови попуст 
и своје обавезе за утрошену електричну енергију изми-
ре у року, плаћаће готово исти износ као и до сада.

Одељење за односе с јавношћу ЕВ, у сарадњи са Секто-
ром за односе с јавношћу ЕПС-а, направило је медија 
план и  детаљна објашњења о новој цени струје и пред-
виђеним попустима. Да бисмо ове поруке што боље и 
потпуније пренели свим купцима електричне енергије, 

неопходно је да сви запослени у нашем предузећу, а на-
рочито они који су по природи посла у већем контак-
ту са купцима, узму активног учешћа у њиховом оба-
вештавању и појашњавању нових цена.    

Чињеница је да је наплатни задатак стратешки најваж-
нији за пословање Друштва у целини и зато, уз оба-
вештавање купаца о погодностима које могу да остваре, 
треба ангажовати све расположиве потенцијале како у 
људству, тако и технологији да се изврши овај приори-
тетни задатак. 

Д. Б.

Вода и Дијаманти
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В елике стране компаније, произ-
вођачи електро и машинске оп-
реме, у време највеће инвести-

ционе изградње електроенергетских 
објеката у Србији, па и током обно-
ве, модернизације и редовних ремон-
та постројења у Србији, имале су у 
Електропривреди Србије поузданог 
партнера. Висока поузданост ЕПС-а 
добрим делом остварује се и ослањањем 
на оригиналне произвођаче опреме и 
њихове правне следбенике.

Ово се, поред осталог, наглашава 
у писму које је 24. марта Драгомир 
Марковић, генерални директор ЈП 
„Електропривреда Србије“ упутио 
на адресе генералних директора 18 
међунарoдних компанија.

– У име досадашње вишедецениј-
ске, али и у име будуће сарадње, сло-

бодан сам да вас подсетим да је за-
конодавство Србије у потпуности 
изједначило третман страних и до-
маћих произвођача у погледу конку-
рентности на територији Републике 
Србије. Верујем да знате да је у по-
следње време веома изражен прити-
сак разних ре-инжењеринг компа-
нија из Европе и са Далеког истока. 
При томе, начела транспарентности 
не омогућују посебно повлашћен 
положај оригиналних произвођача 
чија се опрема и сада налази у про-
изводним капацитетима ЕПС-а. Зато 
вам предлажем заједничку акцију 
кроз нови интензивни инвестицио-
ни циклус. То би могло да буде ин-
вестирање у нове производне погоне 
у Србији који би радили за потребе 
ЕПС-а. Те инвестиције могу да буду или 

greenfield инвестиције или улагања 
кроз приватизацију српских фирми 
које су некада производиле оно што 
је потребно ЕПС-у. Такав начин ин-
вестирања и подстицаја домаћој при-
вреди могао би компанијама које се 
одлуче на то да обезбеди и посебне 
погодности на тендерима ЕПС-а за 
набавку онога што ће нам бити по-
требно у наредном инвестиционом 
циклусу – нагласио је Драгомир Мар-
ковић.

Такав приступ решавању заједнич-
ких проблема и сусретању заједнич-
ких интереса је обострано користан 
и сасвим сигурно одражава контину-
итет успешне сарадње ЕПС-а и вели-
ких страних компанија – поручио је 
Марковић.

Приредио: Д.Б. 

ОТВОРЕНО ПИСМО ДРАГОМИРА МАРКОВИЋА, ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА ЕПСА ВЕЛИКИМ МЕЂУНАРОДНИМ ПАРТНЕРИМА

Време је за инвестиције у српску 
привреду

На првом састанку Стручног тима 
за функционално раздвајање де-
латности трговине електричном 

енергијом на мало од осталих делатнос-
ти у ПД за дистрибуцију електричне 
енергије, одржаном почетком априла, 
Драгомир Марковић, генерални ди-
ректор ЕПС-а, указао је на значај овог 
посла у процесу формирања унутра-
шњег и регионалног тржишта електри-
чне енергије, као и на обавезе које је 
Србија преузела потписивањем Угово-
ра о формирању енергетске заједнице 
југоисточне Европе. На значај и неоп-
ходну оперативност у реализацији овог 
посла указује и састав Стручног тима, 
а који чине директори свих пет ПД за 
дистрибуцију електричне енергије, ди-
ректори дирекција ЕПС-а за трговину и 
дистрибуцију електричне енергије, као 

и директори центара за информатику и 
телекомуникације и Дирекције за еко-
номско-финансијске послове ПД „Елек-
тровојводина“.

Томислав Папић, извршни дирек-
тор за трговину на мало ЈП ЕПС и 
председник Стручног тима, предста-
вио је и објаснио процесе отварања 
тржишта електричне енергије, оба-
везујућу правну регулативу Европске 
уније и Србије, као и искуства земаља 
у региону. На састанку су приказане 
досадашње активности на овим по-
словима по ПД за дистрибуцију елек-
тричне енергије, а Папић је, такође, 
представио и план рада и координа-
торе радних група које ће бити заду-
жене за раздвајање делатности трго-
вине на мало по ПД за дистрибуцију. 
Радне групе радиће на пословима 

раздвајања путем погонског књиго-
водства, формирању организационе 
структуре и развоју информатичке 
подршке пословима трговине елек-
тричном енергијом на мало. На са-
станку је договорено и да се за поме-
нуте послове дефинишу јединствени 
критеријуми, како би реализација те-
кла по дефинисаној динамици и како 
би овај важан посао био завршен у 
предвиђеном року.

Паралелно са овим пословима пла-
нирана је и посета појединих члано-
ва Стручног тима ПД за дистрибу-
цију електричне енергије, како би се 
пословодства ових ПД и релевантни 
стручњаци задужени за те послове де-
таљније упознали са тематиком, оба-
везама и роковима.

Приредио: Д.Б.

САСТАНАК СТРУЧНОГ ТИМА ЗА РАЗДВАЈАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ТРГОВИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ НА МАЛО

Јединствени критеријуми за 
послове раздвајања
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Знање станује овде, у Електро-
војводини, али Електровојво-
дина мора бити организација 

планског, смишљеног и организова-
ног пословања, како бисмо извршили 
све планиране активности које су пред 
нама. 

Ово је рекао директор Електро-
војводине др Тихомир Симић на са-
станку Извршног одбора директора 
који је одржан у Сомбору. Он је рекао 
да сваки запослени има обавезу пре-
ма преко пет деценија традиције, из-
градње и улагања генерација које су 
уградиле своје знање у Електровојво-
дину. 

– Услови у којима ћемо радити си-
гурно ће бити тежи него претходне 
године и претходних година, посебно 
кад је у питању наплата потраживања, 

јер је задуженост уопште велика. Сто-
га морамо усмерити напоре како бис-
мо реализовали приоритетни задатак 
у овој години, а то је подизање степе-
на наплате  – каже директор Електро-
војводине др Тихомир Симић. Осим 
овог, он је као кључни приоритет у 
пословању навео и борбу против гу-
битака.

– Већ данас мора почети промена 
односа и наступа према купцу. Време 
које долази доноси и нове енергетске 
субјекте који ће се борити за тог ис-

тог купца. Због тога овај кратак пери-
од морамо искористити како бисмо 
добили за Електровојводину лојалног 
купца, који ће између истих повлас-
тица и односа према њему изабрати 
породичну традицију, а у Електро-
војводини видети сигурност  – казао 
је између осталог директор Електро-
војводине.

Годишњи план јавних набавки већ у 
првом квараталу ове године реализо-
ван је са 73%. Интензивне су активнос-
ти на нашим објектима у Новом Бе-
чеју, Новом Саду, Инђији, Србобрану 
и Крњешевцима... рекао је заменик ди-
ректора Друштва за технички систем 
мр Никола Новаковић, презентујући 
активности на извршењу Плана инвес-
тиција и Плана јавних набавки.

– Планирани циљеви и задаци ос-
тварени су тако да очекујемо да ће дуго-
рочно имати добар утицај на остварење 
планираних задатака у овој години, 
рекао је заменик директора Друштва 
за пословни систем др Петар Загор-
чић представљајући активности из по-
словних функција којима управља. Kao 
илустрацију за то он је навео форми-
рање будућег Центра за јавне набавке.

Директор Дирекције за економско-
финансијске послове Иво Брајковић 
је представио финансијске резултате 
који су пратили претходну годину. Он 
је презентовао приходе и трошкове, а 
као закључак се наметнуо задатак да 
се припреме мере којима ће се утица-
ти на смањење трошкова.

– Морају се ограничити, односно 
свести на најмању меру трошкови по-
словања. За то има простора, сасвим 
сигурно – рекао је директор Електро-
војводине др Тихомир Симић. – Мо-
рамо пословати као добри домаћини. 
Имамо обавезу то да тражимо прво од 
себе самих, а потом и од свих запосле-
них – каже директор Друштва.

Помоћник директора за технички 
систем др Драгослав Јовановић који 
је задужен за реализацију Акционог 
плана, акцентовао је повећање губита-
ка у одређеним трафо-реонима, па је, 
како је рекао, неопходно анализирати 

разлоге ових појава и у огранцима и 
предложити мере за отклањање узро-
ка. Акциони тим ће већ у наредним 
данима донети и конкретне задатке за 
деловање у другом кварталу ове годи-
не, каже др Драгослав Јовановић.

Наплата у првом кварталу ове го-
дине је на нивоу 94,11%, што је дру-
ги резултат у ЕПС-у, али већи него 
у истом периоду прошле године, ре-
као је директор Дирекције за трго-
вину електричном енергијом Мирко 
Блажевић. Посебне активности тре-
ба усмерити на наплату дуговања од 
купаца из категорије привреда, каже 
он, а нарочиту пажњу треба посвети-
ти онима који су највећи дужници и 
оним купцима који су буџетски ко-
рисници.

Медијске активности које се воде са 
нивоа огранака подршка су напори-
ма за повећање степена наплате, а већ 
за пар месеци светлост дана угледаће 
нови сајт Електровојводине као могућ-
ност активне комуникације са купцима 
и понуда нових могућности, чуло се на 
састанку Извршног одбора директора, 
као и то да би се ограничење броја за-
послених могло одразити на реализа-
цију циљева пословне политике.

Директор Дирекције за управљање 
Павел Зима известио је о погонској 
спремности за ову и протеклу годину. 
Позитивни резултати, каже директор 
Зима, иду у прилог овој години, што је 
резултат бољег одржавања.

– Нове иницијативе и идеје, инова-
тивност,  контрола свих процеса, по-
штовање закона и транспарентност 
у раду морају бити присутни увек и 
на сваком месту. Остварење циље-
ва пословне политике и коришћење 
онога што је добро, пре свега знања 
и искуства јесу основа да се надо-
месте ограничења која су свуда око 
нас и ограничења која, знамо, постоје 
у систему. Једино тако ћемо, као тим, 
показати Електровојводину у нај-
бољем светлу – закључио је директор 
Електровојводине др Тихомир Си-
мић.

А. Ј. Р.

ОДРЖАН САСТАНАК ИЗВРШНОГ ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Планско деловање у свим сегментима пословања као и модернизација, уз оптимизацију 
услова рада, биће кључни принципи којима ћемо се руководити убудуће, поруке су које 
су упућене са тог састанка

Тимски за већу ефикасност
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Са састанка Извршног одбора дирек-
тора: говори др Тихомир Симић
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Након пет година од примене За-
кона о јавним набавкама (један 
од најзначајнијих, првих сис-

темских антикорупцијских закона), 
настала је потреба за доношење новог 
закона, ради отклањања недостатака 
уочених у практичној примени првог 
оваквог прописа. Затим, за утврђи-
вање нових решења која ће омогући-
ти наручиоцима јавних набавки  да 
брже и ефикасније спроводе ове пос-

тупке. Потом, ефикаснију  заштиту 
права понуђача – уз поштовање до 
сада утврђених основних начела пос-
тупака – као и уградњу европске ре-
гулативе, у циљу ефикасније приме-
не закона. Упознавање са новинама 
у законском регулисању ове области 
представља предуслов за његову пра-
вилну примену.

– Значај који ЕПС-ПД Електро-
војводина придаје јавним набавка-
ма, кроз предлог за скоро формирање 
мултидисциплинарног Центра јавних 
набавки; преношење надлежности у 
складу са Одлуком о преносу и наме-
ра да на један транспарентан начин 
све директоре дирекција у Управи, 
директоре ЕД огранака, извршне ди-
ректоре за пословни и технички сис-
тем и руководиоце/шефове набавки, 
обавезујуће, упознамо са новинама 
у законском регулисању условили су 
да, у сарадњи са београдским „Public-

aktivom“, одржимо одговарајући јед-
нодневни семинар.

Овако је, између осталог, др Петар 
Загорчић, заменик директора Друштва 
за пословни систем (у другој половини 
марта, у Новом Саду), упознао прису-
тне са разлогом одржавања овог веома 
посећеног скупа надлежних руководи-
лаца. Најпре се слушаоцима обратио 
Саша Варинац из Управе за јавне на-
бавке (ЈН), са акцентом на значај јав-

них набавки у процесу придруживања 
ЕУ. Он је изнео процену да је годишња 
вредност јавних набавки у Републици 
Србији око четири милијарде евра (15% 
БДП  РС, што је и просек на нивоу ЕУ). 
Међутим, процене су да на простору 
ЕУ око 25% средстава из ових проце-
са оде „у друге руке“ јер се по подаци-
ма „Транспаренси интернешнела“ ко-
рупција примарно појављује нарочито 
у овој области. Србија је, по корупцији 
на 83. месту, од анализираних 178 зе-
маља! 

Варинац је нагласио да се значај јав-
них набавки препознаје као један од 
круцијалних сегмената заједничких 
правних тековина ЕУ и, хармонизо-
ван са стандардима и прописима ЕУ, 
представљаће својеврстан „мост“ чита-
ве Србије ка ЕУ и пуноправном члан-
ству у њој. Према  оценама из прошло-
годишњег Извештаја ЕК, „Србија је 
остварила умерен напредак у успоста-

вљању ефикасног и потпуно незави-
сног система ЈН. Потребно је уложи-
ти значајне напоре како би се ојачали 
капацитети за примену директива ЕУ 
у овој области“. У Републици ће стога 
21 месец бити спровођен одговарајући 
„твининг“ пројекат: усклађивање зако-
нодавства за прописима ЕУ; обука/тре-
нинг (сертификација и лиценцирање 
службеника који се баве овим послови-
ма), у области директива и других про-
писа ЕУ који се односе на ЈН и – ши-
рење транспарентних информација о 
ЈН и питања која се тичу електронских 
набавки и интернет-портала.

Присутне је, надахнуто и прецизно, 
поздравио и директор Електровојво-
дине др Тихомир Симић, који је, уз ос-
тало, истакао: најпре, да је први пут 
ово Друштво успело да направи План 
јавних набавки, чиме је уз транспа-
рентност, ублажено огромно бреме од-
говорности оних људи који су до сада 
водили огроман ниво процеса – ис-
кључиво на бази плана инвестиција 
одржавања итд. – које овај Закон не 
препознаје као референтне и релевант-
не. Друго, јесте апсолутна одговорност 

носилаца јавних набавки, у потпуном 
придржавању свих законских стан-
дарда и динамике, како би Електро-
војводина могла да оствари своје при-
оритете, пословне циљеве. Он је такође 
нагласио да ће поменути Центар за ЈН 
јасно дефинисати ову област и, уз јасну 
линију руковођења, ставити свима до 
знања шта је у датом тренутку – прио-
ритет. Рекао је и да модернизација овог 
процеса подразумева интеграцију свих 
могућих бочних процеса (информацио-
ног, технолошког, организације рада, 
квалитетнијег бизнис-планирања за на-
редну годину и хармонизацију свих хо-
ризонталних веза, који систему дају мо-
гућност да покаже врхунски резултат и 
ефикасност). Потом су, о улози и одго-
ворности учесника у спровођењу ЈН го-
вориле и Далиборка Срећков и Милица 
Малетић (улога државних органа у кон-
троли и праћењу ЈН).

М. Ч.

ОДРЖАН ОБАВЕЗУЈУЋИ СЕМИНАР ЗА СВЕ РУКОВОДИОЦЕ У ДРУШТВУ

6

Електровојводина ће формирати мултидисциплинарни Центар за јавне набавке, 
па би транспарентност и поштовање најновијих прописа, требало да допринесу 
да и читава Србија, поготову у овој области, више не буде 83. по корупцији, од 178 
анализираних земаља

„Мост“ ка Европској унији
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АКТИВНОСТИ НА НАПЛАТИ ПОТРАЖИВАЊА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ У АПРИЛУ 2011

Уважавајући чињеницу да је на-
плата потраживања од страте-
шког значаја за пословање ком-

паније, као и да у априлу, због празника, 
има свега 19 дана за наплату потражи-
вања за утрошену електричну енер-
гију у марту, 1. априла је заменик 
директора за пословни систем др Пе-
тар Загорчић, заједно са Дирекцијом 
за трговину електричном енергијом, 
организовао састанак са извршним 
директорима за пословни систем из 
огранака. На том састанку сагледани 
су резултати из марта, али се фокус 
усмерио и на активности у априлу, 
управо уважавајући чињеницу да је 
број радних дана драстично смањен 
у односу на март. 

Питали смо директора Дирекције 
за трговину електричном енергијом 
Мирка Блажевића какве поруке су 
послате са овог састанка.

– С обзиром на то да су празни-
ци лоцирани крајем месеца, догово-
рено је да се све активности на очи-
тавању и издавању рачуна у априлу 
максимално убрзају, како би се ство-
рио простор за деловање путем опо-
мена и обустава испоруке електричне 
енергије. При томе је потребно оба-
вештавати наше купце о погодности-

ма којима могу редовним уплатама да 
смање свој рачун за електричну енер-
гију. 

И даље се у жижи посматрања на-
лазе купци у категорији домаћин-
ства у распону дуговања од 10.000 до 
100.000 динара, а посебну групу чине 
купци са најсложенијом наплатом ду-
говања од преко 100.000 динара. Исто 
тако, према списковима купаца у ка-
тегорији привреде са дугом од преко 
500.000 динара које нису измирили 
текућу потрошњу у марту или су по-
већали свој дуг, морају перманентно 
бити под притиском стручних служ-
би у огранцима. Такву пажњу треба 
обратити на највеће дужнике у кате-
горији домаћинства (40 највећих) и у 
категорији привреде (20 највећих).

Да би се постигло очекивано, по-
требно је свакодневно анализирати 
резултате на наведеним активности-
ма и пратити нивое наплаћености. 
Остваривање ових резултата биће ана-
лизирано у Дирекцији за трговину сва-
кодневно, а предвиђене су непосредне 
контроле на лицу места – рекао нам је 
Мирко Блажевић, директор Дирекције 
за трговину електричном енергијом.

Поред тога што је април због празни-
ка по броју радних дана једнако „кра-

так“ као и јануар, па је и вре-
ме за реализацију овог посла 
скраћено, њега карактеришу и 
активности везане за корекцију 
цене електричне енергије, па се 
због тога морао повећати и број 
активности које су предузимане. 
То практично значи да је за извршење 
наплатног задатка у априлу месецу за-
датак свих руководилаца огранака био 
да ангажују све расположиве потен-
цијале, како у људству, тако и у техно-
логији. 

Процес наплате потраживања за 
утрошену електричну енергију прио-
ритетан је начин потврђивања спрем-
ности и способности менаџмента 
Електровојводине за извршавање 
радних задатака, а у циљу јачања ин-
ституционалне и тржишне позиције 
Привредног друштва. Доследно и 
креативно вишемесечно спровођење 
активности из овог процеса, као и 
адекватно оглашавање у локалним 
медијима већ даје резултате. О томе 
говоре и месечне анализе, које се 
врше појединачно на нивоу огранака, 
као и месечне анализе на нивоу Уп-
раве. Након предузетих договорених 
корака, очекује се да ће и анализе по-
стигнутог у априлу сасвим сигурно 
показати да се тимским радом, зајед-
ничким напорима и појачаном одго-
ворношћу свих запослених долази до 
правих резултата, који омогућавају 
плански, адекватан и успешан начин 
пословања.

Љ.М.

Због празника лоцираних крајем месеца, договорено да се 
у априлу све активности на очитавању и издавању рачуна 
убрзају 

Свакодневном 
анализом до резултата

БРОЈ 456   АПРИЛ 2011
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� КОРЕКЦИЈА ЦЕНЕ СТРУЈЕ

Истовремено са применом новог Ценовника за продају електричне енергије, 
од 1. априла 2011. отпочело се са применом попуста од 11,89 одсто за месечну
потрошњу до 350 киловат-сати. По новом ценовнику, просечна цена киловат-сата
зза све купце на свим напонским нивоима је већа за 15,1 одсто, а киловат-сат за 
ддомаћинства биће скупљи за 13,5 одсто. Међутим, применом новог попуста од 
11,89 одсто, они који имају малу месечну потрошњу (до 350 киловат-сати) неће 
имати повећане рачуне за струју. Њима ће, уз тај попуст, бити обрачунаван и 
попуст од пет одсто на име редовног плаћања рачуна за струју.

 За социјално угрожене категорије купаца предвиђени су још већи попусти –
њихови рачуни за струју ће практично бити умањени од 40 до 45 одсто. Наиме, 
они ће моћи да остваре право на три попуста – 35 одсто на име свог социјалног
сстатуса, нових 11,89 одсто и 5 одсто на име редовног плаћања струје.



Eлектроенергетска ситуација у 
прва три месеца ове године је 
била добра и није било ограни-

чења у испоруци електричне енергије. 
Једино је четвртог марта, у вечерњим 
сатима, спровођена напонска редук-
ција од пет одсто, на свим ТС 110/x kV.

Хидролошка ситуација у марту је 
била добра. Добар доток река, одразио 
се на рад проточних хидроелектрана, 
које су у већем делу месеца радиле пу-
ним капацитетом. Садржај воде у аку-
мулацијама је на нивоу билансних ко-
личина.

Прва три месеца текуће године ка-
рактерише повећање потрошње елек-
тричне енергије од 3,28 одсто, у од-
носу на исти период прошле године, 
односно повећање од 1,96 одсто, у од-
носу на билансне количине.

– Што се тиче стања електродистри-
бутивног система Електровојводине 
током марта, можемо констатовати да 
смо, у односу на прошлу годину, има-

ли мирнију ситуацију. То се огледало 
у мањем броју регистрованих тзв. по-
гонских догађаја, истиче Звездан Кру-
нић, шеф Службе за планирање и ана-
лизу погона у Сектору за управљање и 
планирање конзума Дирекције ЕВ за 
управљање у Управи.

Од забележених погонских до-
гађаја поменућемо најбитније: Пе-
тнаестог марта, у 1,23 часа, услед де-
ловања земљоспојне заштите долази 
до испада 110 kV и 35 kV трафо-поља 
енергетског трансформатора 110/35 
kV број 2 у ТС 110/35 kV „Бечеј“. Ку-

пци електричне енергије са конзум-
ног подручја ЕТ број 2 били су без 
електричне енергије 80 минута. Пет-
наестог марта, у 15,42 часа, искључен 
је 35 kV извод „Север“ који се напаја 
из ТС 110/35 kV „Бачка Топола 1“. До 
искључења је дошло због појаве дима 
у ТС 35/10 kV „Север“, услед квара на 
напонском мерном трансформатору у 
10 kV мерној ћелији. Купци електрич-

не енергије са конзумног подручја ТС 
35/10 kV „Север“ били су без напајања 
електричном енергијом 185 минута. 
Истог дана, у 11,14 часова, услед дело-
вања заштите сабирница, испало је 20 
kV трафо-поље енергетског трансфор-
матора број 1 у ТС 110/20 kV „Ада“. 
Купци електричне енергије са конзум-
ног подручја ЕТ број 1 били су без на-
пајања електричном енергијом 39 ми-
нута.

Током марта, нажалост и – надаље, 
регистрован је повећан број провала 
и крађа опреме из електроенергетских 
објеката на конзумном подручју Еле-
ктровојводине, од којих ћемо помену-
ти само најдрастичније: 

У два наврата (првог и петог марта) 
је проваљено у ТС 110/20 kV „Футог“, 
када је однет део опреме од даљинске 
станице и 46 акумулаторских батерија. 

Четрнаестог марта у ТС 110/20 
kV „Вршац 2“ је констатована крађа 
уземљења, а осамнаестог марта у ТС 
35/10 kV „Стара Моравица“ је конста-
тована крађа око 35m бакарних шина 
из резервне ћелије. Двадесет петог 
марта је обијена ТС 110/20 kV „Теме-
рин“. Том приликом је оштећено неко-
лико ћелија акумулаторских батерија.

Што се тиче потрошње, у марту је, 
према диспечерским подацима, пре-
узето из система 865 GWh (пораст од 
2,12 одсто у односу на исти период из 
претходне године, што је на нивоу би-
лансних количина). Енергија је испо-
ручена уз максималну регистровану 
снагу од 1.548 МW (за 1,98 одсто из-
над нивоа регистроване вршне снаге 
из претходне године у истом периоду 
- 1.518 МW). Дистрибутивни купци 
преузели су 812 GWh, што је за 0,81 
одсто више, у односу на исти период 

из претходне године. Директни купци 
преузели су 52 GWh, што је више за 
27,87 одсто, у односу на исти период из 
претходне године. 

Средња дневна температура у мар-
ту 2011. године била је 5,9оС што је за 
0,9оС ниже од средње дневне темпера-
туре у истом периоду претходне годи-
не.

М. Ч.
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У прва три месеца ове године потрошња електричне енергије повећана за 3,28 
одсто, у односу на исти период 2010 
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Званично, овогодишња ремонтна 
сезона у Електровојводини поче-
ла је 1. априла, а завршава се 31. 

октобра. Тако је дефинисано процеду-
рама, а одржавање електроенергетских 
објеката се обавља у складу са Правил-
ником о техничким нормама за погон 
и одржавање електроенергетских по-
стројења, као и према интерном упут-
ству ЕВЕК-УП-03.

Ипак, ове године се са радовима на 
одржавању електроенергетских обје-
ката отпочело знатно раније, чим су 
то временске прилике и енергетска си-
туација дозволиле, сазнајемо од Паве-
ла Зиме, директора Дирекције за упра-
вљање: – Тако смо морали да радимо, 
јер имамо заиста пуно посла. Прошле 
године смо у потпуности реализовали 
буџет намењен за редовно и инвести-
ционо одржавање, набавили смо опре-
му која нам је била неопходна. Још ра-
није смо у нашем електроенергетском 
систему уочили нека слаба места ве-
зана за стару и самим тим непоуздану 
опрему, па је њих требало и отклонити. 
Стога смо се у оквиру циклусног одржа-
вања фокусирали на елементе са који-
ма смо раније имали проблема. Зато 
смо, рецимо, набавили 315 вакуумских 

прекидача, 130 мерних трансформато-
ра 110kV, а купили смо и већу количи-
ну 20kV каблова  и  изолатора. Опрема 
је стизала током целе зиме, па су стога 
и радови практично трајали без прес-
танка, јер су нови елементи уграђивани 
чим би то време дозволило.  Настојали 
смо да што пре заменимо дотрајалу оп-
рему новом и тиме отклонимо слабе та-
чке у нашем електроенергетском систе-
му. Како опрема још увек стиже, ваља је 
што пре уградити у наше електроенер-
гетске објекте, па је то и разлог зашто са 
радовима нисмо чекали званични поче-
так ремонтне сезоне – каже Зима. 

Од директора Зиме сазнајемо да је 
у току прошле и претпрошле године у 
трафостанице 110/20kV уграђено 29 
земљоспојних прекидача, а остало је да 
се угради још неколико, тамо где имамо 
20 kV извлачиве ћелије. – Очекујемо да 
завршимо, у току ове године активност 
на замени 20kV малоуљних прекидача 
са вакуумским у класичним и извлачи-
вим ћелијама. Тренд замене старих PS 
изолатора се такође наставља на ваз-
душним 20kV водовима,  а наставиће се 
и са заменом подземних 20kV каблова, 
тамо где су се каблови старих конструк-
ција показали као непоуздани.

– Анализирајући податке о поузда-
ности опреме, можемо закључити да 
нам највише проблема прави баш 20kV 
мрежа, како ваздушна, тако и каблов-
ска. Стога ћемо највише средстава одо-
брених за редовно и инвестиционо одр-
жавање у овој години уложити управо у 
повећање поузданости те мреже, а то ће 
бити и једна од централних тема на  са-
станку Техничког стручног савета. 

Веома је важно рећи да је ового-
дишњи буџет за редовно и инвести-
ционо одржавање планиран на нивоу 
прошлогодишњег утрошка средстава 
за ту сврху. Пошто смо већ покрену-
ли јавне набавке стратешке опреме, то 
практично значи да ћемо и ове године 
наставити са врло озбиљним ремонти-
ма и инвестиционим одржавањем мре-
же – истиче Зима.

Иначе, као што смо и очекивали, 
није било разлога да стрепимо од зиме, 
барем што се тицало електроенергет-

ског система на подручју Војводине. 
На исти начин како су прошле године 
сви ремонти обављени благовремено и 
по важећим процедурама, тако ће бити 
и ове године. Планови су направљени, 
средства обезбеђена, опрема стиже, 
остаје нам само да радимо. А да смо до-
бро радили види се и по статистичким 
подацима о броју испада током прва 
три месеца ове године: прошле године 
смо у истом периоду имали 1075 испа-
да, а ове 547! – рекао нам је директор 
Дирекције за управљање. Показатељи 
поузданости за први квартал у односу 
на две протекле године по новој мето-
дологији Агенције за енергетику виде 
се из табеле:
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2009 2010 2011 %
2010/2011

SAID 55 130 35,33 -72,9

SAIFI 0,96 1,69 0,71 -57,7

CAIDI 57,6 77 49,45 -35,8

SAIDI (колико је просечно трајање прекида про-

сечног купца - мин/по купцу)

SAIFI (колико пута је сваки прикључени купац ос-

тао без ЕЕ – испада/по купцу)

CAIDI (колико просечни купац проведе без ЕЕ 

мин/по испаду)

Ако се по јутру дан познаје, онда се 
можемо надати да ће управо званично 
започети овогодишњи ремонти као и 
сви предвиђени радови на редовном и 
инвестиционом одржавању обезбеди-
ти још поузданије и квалитетније на-
пајање купаца електричном енергијом 
него што је то било протекле зиме.

Урађено је, дакле много, а како саз-
најемо биће тога још, све у циљу по-
бољшања наше мреже: – Ипак, свега 
тога не би ни било да није армије на-
ших инжењера, техничара и монтера 
који врло ревносно раде свој посао, 
без обзира на све тешкоће са којима се 
свакодневно срећу – похвалио је ди-
ректор Зима све који су ангажовани на 
овим значајним радовима.

Љ.М.

�

ПОЧЕЛА РЕМОНТНА СЕЗОНА У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ 

Са доласком лепог времена отпочели и ремонти.- Радови на одржавању 
електроенергетских објеката трајали целе зиме  

И пре ремоната ремонти
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У ОГРАНКУ „ЕД СРЕМСКА МИТРОВИЦА“

У Огранку „ЕД Сремска Митрови-
ца“ стручњаци годинама настоје 
да се, у што већој мери испуни 

налог пословодства Електровојводине: 
стварати што боље, трајне услове за по-
уздано и квалитетно снабдевање елек-

тричном енергијом свих купаца на њи-
ховом конзуму. 

Како истиче руководилац Сектора за 
енергетику и инвестиције ове ЕД Душко 
Виторовић, они су сачињени у складу са 
стратешким опредељењем Огранка да 
се интензивно ради на два посла: адап-
тацији ЕЕО за 20 kV напон и на рекон-
струкцији дотрајалих НН надземних 
електричних мрежа (на дрвеним сту-
бовима), са недовољним пресеком про-
водника. Посебно интензивно ће се ра-
дити у реjону ТС 35/10 kV „Кузмин“. За 
ову годину планирана је прва фаза ра-
дова на самој ТС (формирање дела РП 
20 kV). Како сазнајемо, ова ТС би тре-
бало да убудуће прерасте у комплетно 
разводно постројење 20 kV, па је вели-

ки корак у том смеру начињен пре око 
месец дана – довршетком далековода 20 
kV: „Дивош“-„Стара Бингула“.

У односу на 2004, када су технички 
губици били 8,07 одсто, уз интензивна 
улагања – прошле године били су само 
6,18 одсто!

– План за ову годину (35 милиона ди-
нара за инвестиције, рачунајући тзв. 
приоритете 1 и 2) и 6,7 милиона динара 
за инвестиционо одржавање указује да 
одобрена средства нису довољна за из-
градњу свих планираних објеката (по-
требно је најмање 78 милиона!), истиче 
наш саговорник. – Поред тога, од ове 
године, по први пут сачињен План јав-
них набавки је веома рестриктиван. 

М. Ч.

Инвестирање и инвестиционо 
одржавање успешно се реа-
лизују у Огранку „ЕД Рума“, 

сазнајемо од Слободана Поповића, 
руководиоца Сектора за енергетику 
и инвестиције. Наш саговорник ис-
тиче да је у прошлој години у ЕЕО 
Огранка инвестирано више од 131,2 
милиона динара. Највећи инвести-
циони захвати били су: надземна 
НН мрежа (3.700 метара) за нове 
стамбене зоне у Руми; прикључни 
НН каблови за горње надземне НН 
мреже (660 метара). 

Затим, мешовити вод 20 и 0,4 kV, 
у Дечу (300 метара); реконструк-
ција МБ у Старим Бановцима (3.250 
m); реконструкција ДВ Инђија-
Стара Пазова (10.940 m); двостру-
ки кабловски вод 20 kV за будући 
ИТ парк у Инђији (13.230 m). По-
том, каблирани део далековода пре-
ко плантаже јабука код Павловаца 
(1.400 m), као и каблирани ДВ за 

СТС „Добоћаш“, код куле у Врднику 
(1.200 m).

Замењен је и уљни кабл 20 kV за раз-
водно постројење 20 kV у Старој Пазо-
ви (километар); 13 нових СТС, пет но-
вих МБТС и реконструисане су три ТС.

– Реализација инвестиционог одр-
жавања у протеклој години била је 
већа од 18 милиона динара (план ост-
варен са 124,62 одсто). У оквиру ових 
послова, већи су били: радови на 3.550 
метара мешовитог вода; на два кило-
метра ДВ; на 1.920 m надземне НН 
мреже. Замењено је 120 метара СН ка-
бла и 280 метара НН кабла; шест раз-
водних ормана на СТС; СН и НН оп-
рема у три ТС (у два ТС уграђена је 
RMU опрема), каже Поповић.

План инвестиција за ову годину 
предвиђа остварење два велика уго-
вора, склопљена са дирекцијама за из-
градњу општина Инђија и Рума: девет 
ЕЕО на територији Инђије (предра-
чунска вредност око 90 милиона дина-

ра) и двоструки кабловски вод 20 kV 
за радну зону „Румска петља“ (око 52 
милиона). Ове објекте ће заједнички 
финансирати „ЕД Рума“ и поменуте 
две дирекције.

– Предвиђено је и каблирање 
дотрајалог ДВ 10 kV (Крст-Гладнош) 
и новог кабловског вода 20 kV (До-
бринци-Доњи Петровци). Изградиће-
мо и три МБТС и четири СТС са СН 
прикључцима и НН расплетом, ради 
побољшања напонских прилика код 
постојећих купаца и ради стварања 
техничких услова за прикључење бу-
дућих купаца електричне енергије.

Планом инвестиционог одржавања 
предвиђени су и већи радови: на чети-
ри km мешовитог вода; девет km дале-
ковода; око три km надземне НН мре-
же, као и замена 1,5 km СН кабла; пет 
разводних ормана на СТС; две СН оп-
реме у МБТС. Планирана је и поправ-
ка грађевинског дела на шест ТС.

М. Ч.

У „ЕД РУМА“ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЈУ ИНВЕСТИЦИЈЕ
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ЕД Сремска Митровица

Пре седам година, овде су технички губици били 8,07 одсто, а у прошлој години – уз 
одговарајући инвестициони замах – били су само 6,18 одсто

У прошлој години инвестирано више од 131,2 милиона динара, а инвестиционо 
одржавање остварено са 124,62 одсто

Поуздано снабдевање

Учинак већи од планова



Након пожара у ТС 110/20 kV 
„Нови Бечеј“, новембра 2009. го-
дине, у коме је знатно страдала 

половина постројења 20 kV, „Електро-
војводина“ је, да би се санирале после-
дице пожара, покренула јавну набавку 
за опрему и извођење радова. Тендер-
ска документација је обухватила испо-
руку и уградњу комплетног постројења 
20 kV, које се састоји од 22 ћелије, ком-
плетне заштитно-управљачке опре-
ме (ВН и СН), одводника пренапона, 
развода помоћних напона, електричне 
инсталације и осветљења, телекому-
никационе опреме, система за дојаву 

пожара, апарата за гашење пожара, на-
мештаја, индикатора и краткоспојника, 
неопходних грађевинских радова, као и 
израду пројектне документације. 

У поступку јавне набавке, изабран 
је понуђач, односно група понуђача 
„АББ“ Београд и „ЕЛНОС БЛ“ Београд. 
„АББ“ Београд је био задужен за ис-
поруку 20 kV постројења и комплетне 
заштитно-управљачке опреме, а „ЕЛ-
НОС БЛ“ Београд је био задужен за 
извођење радова, за израду пројектне 
документације и за испоруку пратеће 
опреме. „ЕЛНОС БЛ“ Београд је преу-
зео уградњу земљоспојног прекидача у 
припадајућу ћелију произвођача „АББ“ 
и направио техничко решење, које је за 

сваку похвалу, јер је земљоспојни пре-
кидач (производње „ТАВРИДА“) смес-
тио на колица извлачивог дела, тако да 
су сада сви прекидачи у постројењу 20 
kV извлачиви.

На ТС је убрзо пребачено мобилно 
постројење 20 kV, на које су привезани 
сви постојећи активни изводи 20 kV, а 
затим је мобилно постројење стављено 
под напон. Тиме су створени услови да 
се може почети са демонтажом старог 
постројења 20 kV, као и са демонтажом 
релејних сталака са заштитом за старо 
постројење 20 kV. Надзор над радови-
ма водили су дипл.ел.инж. Зоран Данић 
и грађ.техн. Жељко Споја, из Сектора 
инвестиција Управе. 

Након демонтаже постројење 20 kV 
створени су услови да се просторија 
20 kV може санирати од последица по-
жара, као и да се припреми за смештај 
новог 20 kV постројења. Паралелно са 
тим радовима, израђена је и нова уљна 
јама са припадајућом канализацијом, 
која испуњава нове еколошке захтеве. 
Демонтиран је део релејних сталака и 
тиме је омогућен смештај нових орма-
на са опремом. Демонтирана је стара 
расвета у згради и постављена је нова. 
Постављен је систем за дојаву пожа-
ра. Замењене су све светиљке на спољ-
ном осветљењу и обојени канделабри. 
Паралелно са овим радовима текло је 
усаглашавање око израде извођачких 
пројеката и договора око размештаја 
релејних ормана. 

У току јанура и фебруара ове године, 
испоручен је највећи део уговорене оп-
реме. Тако су створени услови да кре-
ну радови на увезивању енергетске и 
заштитно-управљачке опреме. Прво је 
искључен ДВ 110 kV бр. 1147 и спојно 
поље 110 kV. Постављени су нови орма-
ни у наведеним пољима и исти је пове-
зан са опремом у постројењу 110 kV, као 
и са новим релејним орманом са заш-
титно-управљачком опремом. Увођење 
у систем даљинског управљања било 
је поверено Институту „Михајло Пу-
пин“. После провере свих веза и прове-
ре функционалности (Сектор експло-
атације – Управа), увођења ових поља у 

ситем даљинског управљања (Сектор за 
управљање и планирање конзума), као 
и обављеног интерног техничког пре-
гледа, ова два поља су стављена под на-
пон. Затим је поновљен исти поступак 
и за далеководно поље 110 kV за дале-
ковод бр. 142/3. Због лоших временских 
прилика, диспечери ЕМС-а нису дозво-
лили искључење преосталог далековод-
ног поља, док се за то не створе услови.

Да би се радови на трафо-пољу 110 
kV могли завршити, цео конзум тра-
фостанице се морао пребацити на на-
пајање преко трансформације 20/35 
kV. Извођач радова је, мимо уговоре-
ног, прихватио да изведе радове на ком-
плетној опреми трансформације 20/35 
kV, која се налази у кругу ТС 110/20 kV 
„Нови Бечеј“. ЕД “Нови Сад“ је усту-
пио ћелију 35 kV са припадајућом заш-
титно–управљачком опремом. Пошто 
је снага постојећег конзума ТС „Нови 
Бечеј“ била већа него што је пропус-
на моћ 35 kV далековода, који је дола-
зио из правца ТС 110/35 kV, „Бечеј“, а 
који је требао да напоји већ поменуту 
трансформацију 20/35 kV, Електродис-
трибуција „Зрењанин“ је морала да на 
погодном месту у самом насељу Нови 
Бечеј направи још једну привремену 
ТС 35/20 kV, коју је напојила из другог 
правца. Сектор експлоатације Управа 
је обезбедио трансформатор 35/20 kV, 8 
MVA за поменуту привремену ТС. 

Када су се побољшале временске при-
лике, одобрено је искључење на преос-
тала два поља. Пошто је напајање кон-
зума Новог Бечеја било врло несигурно, 
уложени су максимални напори да се 
радови на поменутим пољима заврше 
што пре, па су 25. марта 2011. и помену-
та два поља стављена под напон и укљу-
чена у систем даљинског управљања.

До средине априла завршени су сви 
послови на адаптацији ове трафоста-
нице. Сви извођачи радова и пратеће 
службе „Електровојводине“, уложили 
су велики напор и у релативно кратком 
року завршили све планиране радове. 
„Електровојводина“ је добила још једну 
савремену и поуздану ТС 110/20 kV.

Приредио: М. Ш.
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До средине априла завршени сви послови на адаптацији ТС 110/20 кV „Нови 
Бечеј“.- Извођачи радова и пратеће службе Електровојводине уложили велики 
напор и у релативно кратком времену завршили све планиране послове 
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Овогодишње Радничке спортске 
игре, тридесет седме по реду, 
одржане су по први пут у Новом 

Саду, у Спортском и пословном центру 
Војводина, популарном СПЕНС-у. За-
послени у Електровојводини узели су 
учешће у свим дисциплинама, са изу-
зетком три кола спортског риболова од 
којих се прво одржало 28. августа 2010. 
године у Зрењанину, а друго и треће 9. 
априла 2011. у Српском Милетићу. 

Такмичења су почела 9. априла ква-
лификационим утакмицама у малом 
фудбалу, а главни догађај збио се 16. 
априла, када су одржана такмичења у 
свих дванаест спортских дисциплина. 

УЧЕШЋЕ ВИШЕ ОД ЧЕТВРТИНЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ
Према нашим подацима, ове године 

је на Играма учествовало 711 такми-
чара, што чини више од четвртине за-
послених у ЕВ. То је уједно и највеће 
окупљање запослених на једном мес-
ту, па се овај догађај може сматрати 
и демонстрацијом припадности Еле-
ктровојводини. Иначе, овогодишњи 
Сусрети су одржани у априлу, како би 
се наши такмичари уклопили у термин 
одржавања Међународног такмичења 
електродистрибуција, које ће се одр-
жати у Мађарској у Сегедину током 
маја 2011. године.

Игре је отворио директор Електро-
војводине др Тихомир Симић, поже-

левши учесницима пријатан боравак у 
Новом Саду и добре такмичарске ре-
зултате.

Такмичења су протекла у најбољем 
реду, у пријатељској атмосфери, а сви-
ма је било важније да учествују него да 
победе: – Као што видите, такмичари 
су задовољни и добро расположени. 
Иначе, све тече по плану и утврђеној 
сатници. Организација је на завид-
ном нивоу. Потребно је веома велики 
број дисциплина завршити у кратком 
временском року... – каже један од ор-
ганизатора Миодраг Радаковић, заме-
ник председника Одбора за стандард и 
рекреацију радника Електровојводине 
и додаје да су се и такмичари у дисци-
плинама ван конкуренције сасвим до-
бро снашли и уклопили.

ТАКМИЧАРСКИ РЕЗУЛТАТИ СА 
ТЕРЕНА
После целодневних надигравања, са 

којих се чуло више смеха и навијања 
него уздаха, проглашени су и по-
бедници. Нажалост, због ограниче-
ног простора, нисмо у прилици да по-
именце наведемо све такмичаре који су 
заслужили да своје име виде на овим 
страницама. Ипак, изузетно ћемо на-
вести победнике у пењању на стуб, јер 
је то дисциплина од посебне важно-
сти за електродистрибутивну делат-
ност. То су већ чувени монтери ЕД Су-

ботица који су узели прво место, други 
су били ЕД Рума, а трећи ЕД Сомбор. 
Појединачни резултати у пењању су: 
прво место Вујадин Рајшић са време-
ном 54 секунде, други је био Бранислав 
Коцкаревић са 1 минут 4 секунде, а 
трећи Корнел Колар са 1 минут и 5 се-
кунди.

Колективне игре са лоптом су увек 
најпопуларније код публике, а на те-
ренима мале и велике дворане Спенса 
играо се мали фудбал, баскет, одбојка 
и одбојка за жене као ревијална дисци-
плина по правилима одбојке на песку. 
У малом фудбалу прво место је припа-
ло екипи ЕД Зрењанин, друго ЕД Нови 
Сад, а треће екипи Одржавања и услу-
га. У баскету, прво место је освојила 
Управа друштва, друго ЕД Нови Сад, а 
треће ЕД Зрењанин. Коначан пласман 
у одбојци био је: ЕД Рума прво, ЕД 
Сремска Митровица друго и ЕД Нови 
Сад треће место. Одбојка жене ре-
вијално прве ЕД Панчево, друге ЕД 
Сомбор, треће ЕД Нови Сад. 

Већина осталих спортских надме-
тања одвијала се у салама и у холу 
Спенса. Коначни екипни пласман у 
стоном тенису, мушкарци су постигли 
овим редом: Управа друштва прво 
место, ЕД Рума друго и ЕД Нови Сад 
треће. У женској конкуренцији је игра-
но у појединачној конкуренцији а прва 
је била Мирјана Јанда, друга Љиљана 
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Бјелица, а треће место је заузела Сне-
жана Величковић.

У шаху се најбоље показала екипа 
ЕД Суботица (20,5), а на прво место је 
за свега 2,5 бода „побегла“ ЕД Зрења-

нин (18), оставивши је на другом мес-
ту, док се на трећем месту нашла екипа 
ЕД Рума (15,5). Преферанс је најбоље 
играла екипа ЕД Нови Сад, па су они 
и освојили прво место, друго место је 
припало екипи ЕТ Јужна Бачка, а треће 
Погону Врбас. 

У спортској стрељани, најбоље око 
и најмирнију руку имали су чланови 
мушке екипе ЕД Зрењанин, па су они 
и освојили прво место, на другом мес-
ту је била екипа Одржавања и услуга, 
а на трећем ЕД Нови Сад. Женске еки-
пе стрелаца постигле следећи пласман: 
прво место припало је екипи ЕД Рума, 
друго ЕД Нови Сад, а треће Управи 
Друштва. У пикаду, најбоље су се по-
казале екипе Погона Сента (прво ме-
сто), ЕД Нови Сад (друго) и ЕД Панче-
во (треће место).

У пливању најбоље време је пости-
гао Јован Милошевић из ЕД Панче-

во, други је стигао Миливој Стражи-
мештер из Погона Кикинда, а трећи 
Дејан Чувардић из ЕД Сомбор. Пли-
вање жене прво време - Антонија Ба-
бић, ЕД Зрењанин, друга је била Не-
вена Станков, ЕД Зрењанин, а треће 
место је заузела Клара Чолаковић, 
Погон Врбас.

Најбоља екипа у куглању била је из 
ЕД Нови Сад, која је заузела прво ме-
сто, на другом месту је екипа из По-
гона Врбас, а на трећем из ЕД Сом-
бор. Код женских екипа најбоље су 
биле: прво место Управа Друштва, 
друго место ЕД Рума, и треће ЕД 
Панчево.

А у спортском риболову, коначни 
пласман каже да је најбоља била еки-
па ЕД Сремска Митровица, друго ме-
сто припало је екипи Погона Сента а 
треће Погону Врбас. 

По завршетку такмичења, у свеча-
ној атмосфери, победницима су по-
дељени пехари и медаље за освојена 
прва, друга и трећа места.

– Резултати су били очекивано до-
бри, уз добру организацију и што је 
најважније, без иједне повреде учес-

ника Спортских сусрета. Једино се 
такмичење у тенису није одржало ус-
лед лоших временских услова. Наши 
такмичари су се показали стандардно 
добри, па се надамо да ће се исто тако 
показати и на предстојећем Међу-
народном такмичењу електродист-
рибуција у Сегедину – рекао нам је 
Радаковић на крају ових спортских 
сусретања.

В. Ог.
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Увођење новог телефонског сис-
тема у Електровојводину започе-
ло је у новембру прошле године. 

Током протеклих месеци пратили смо 
развој овог пројекта и о томе вас редов-
но извештавали. Почетком априла смо 
могли уочити да су стигли нови теле-
фонски апарати, што је био несумњиви 
знак да је овај посао у завршној фази. 
Да би смо дознали шта је урађено на 
имплементирању нове IP технологије 
разговарали смо са Андрејом Криво-
шићем, дипл. ел. инжењером, једним 
од задужених за овај пројекат и он нам 
је рекао: – После темељног тестирања 
у просторијама испоручиоца 10. мар-
та извршен је технички пријем опреме. 
После тога започела је испорука, мон-
тажа хардверског дела опреме и њено 
софтверско подешавање. Уследила је 
подела и инсталирање IP телефона на 
систем и повезивање на јавну телеко-
муникациону мрежу Телекома Србија 
путем PRI ISDN и аналогних прикључа-
ка, тако да су основни телефонски сер-
виси у функцији већ од прве половине 
априла.

У току априла радови на инстали-
сању опреме и највећег броја пословних 
терминала на свим предвиђеним лока-
цијама у Руми, Новом Саду, Суботици 
и Сомбору су завршени. Пуштене су у 
рад пословне и диспечерске централе, с 
тим да на локацији Нови Сад имамо две 
диспечерске централе, једну за ДЦ ЕД 
Нови Сад, а другу за ДДЦ ЕВ. Остало је 
подешавање система у току маја и њего-
во прилагођавање самим корисницима, 
што се поготово односи на диспечерску 
телефонију, као најважнији телефонски 
сервис.

– Диспечерској телефонији је, као 
приоритетном сервису, посвећена ве-
лика пажња. Осим одговарајућег ре-
шавања проблема поузданости ди-
спечерског система (да би се добила 
поузданост од 99,999%), које се врши 
удвајањем делова система, али и веза 
између њих, у току је процес прила-
гођавања диспечерских конзола потре-
бама самих диспечера. Ово је потребно 
из разлога омогућавања функционал-
ности поменутих конзола. Конзоле су 

иначе производ фирме “Тоpex”, а ди-
спечер за манипулацију везама користи 
“touch-screen” конзолу, док за саму ау-
дио комуникацију има могућност упо-
требе телефонске слушалице, или на-
главне слушалице, или микрофона са 
звучником – каже Кривошић.

Интересовало нас је да ли се планира 
нека обука за коришћење нових апара-
та?

– Обука за коришћење новог сис-
тема је у току. Већ су дистрибуира-
не неке почетне верзије упутстава за 
коришћење IP телефона, међутим, 
очекује се свакако њихова дорада и 
побољшавање. Обука се одржава ко-
рисницима на лицу места, а масовнија 
обука се не планира. Једино ће за лица 
која су задужена за администрацију и 
основно одржавање централе у мају 

бити одржана обука у просторијама 
Телегруп-а.

До момента закључења нашег листа 
систем је профункционисао у мери да 
покрива функције које је имала доса-
дашња телефонија, па нас је занимало 
када се очекује да ће систем профунк-
ционисати у потпуности. – Очекујемо 
да ће до краја маја 2011. године систем 
функционисати са преко 95%, тј. да ће 
бити одрађена сва подешавања и испра-
вљене све уочене грешке. Тада ће се из-
вршити и миграција веза са старих ТФ 
централа, што ће довести до гашења 
старих централа – одговара Кривошић. 

Свима онима који су годинама чека-
ли на нови телефонски систем јасно је, 
већ у првим данима употребе, да сада 
имамо систем који је за две генерације 
бољи од постојећих. Корисници теле-
фоније на наведеним локацијама по-
стали су део јединственог телефонског 
система и систем виде као једну ТФ 
централу чији су сада локали. Осим ос-
новних и напредних телефонских сер-
виса, могућности праћења и оптими-
зације веза, а самим тим и уштеде, овај 
систем као моћна платформа омогућа-
ва интеграцију и са другим системима 
у смислу тзв. Unified Messageing-а. Ос-
новна идеја јесте интеграција комуни-
кационих сервиса и то од мобилне и 
фиксне телефоније, аудио и видео кон-
ференција до voicemail-а, e-mail-a, SМS-
а и fax-а. Овај систем има за циљ да 
испоручи информацију кориснику на 
било који расположив начин.

Нове ТФ централе у себи носе огро-
мну снагу и потенцијал, што само по 
себи представља велики изазов. Једна 
од функција која се као пилот-проје-
кат већ наслања на овај систем је “Call 
center”. У склопу централе већ је на-
бављена основна платформа за развој 
поменуте функције, а наш саговорник 
са сигурношћу тврди да ће се на овај 
систем наслонити још низ апликација, 
као и други комуникациони системи, 
поготово нови систем дигиталних ра-
дио-веза који би требало да се импле-
ментира у току ове године у Срему, за 
почетак.

Д. Б.

РАЗВОЈ ТЕЛЕФОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ

До момента закључења нашег листа систем је профункционисао у мери да покрива 
функције које је имала досадашња телефонија

Нове телефонске централе

РА
ЗВ

О
Ј

Андреј Кривошић
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Темпо живота, бројни субјектив-
ни и објективни чиниоци, сва-
како утичу на повећану потро-

шњу, али и потребу за коришћењем 
електричне енергије. Управо та по-
треба развила је код великог дела 
грађанства став о томе да је право 
на елeктричну енергију уставно пра-
во (засновано на праву на социјалну 
заштиту гарантованог уставом, дефи-
нисаног као стварање услова за задо-
вољење основних животних потреба). 

С обзиром на огромни значај елек-
тричне енергије у животу савременог 
човека, за правно регулисање, про-
изводњу, дистрибуције и коришћење 
електричне енергије заинтересована 
је шира друштвена заједница.

С тим у вези, прописи који на непо-
средан начин регулишу ову материју, 
јесу Закон о енергетици и Уредба о ус-
ловима испоруке електричне енергије 
и управо ти прописи регулишу пи-
тање неовлашћеног коришћења еле-
ктричне енергије.

Сам појам неовлашћеног коришћења 
електричне енергије регулише Закон 
о енергетици кроз члан 159, као је-
дну императивну, забрањујућу норму, 
специјалног карактера, прописујући 
да је забрањено: 

- самовласно прикључивање обје-
ката, уређаја или инсталација на пре-
носни, транспортни или дистрибу-
тивни систем и 

- коришћење енергије без или мимо 
мерних уређаја, или супротно усло-
вима утврђених уговором у погледу 
поузданог и тачног мерења преузете 
енергије.

У ранијем периоду, противправ-
но коришћење електричне енергије 
уживало је кривичноправну зашти-
ту у смислу кривичног дела крађе из 
чл. 165. КЗРС, при чему је законода-
вац електричну енергију третирао 
као покретну ствар, што она и јесте; и 
евентуално, овакво понашање бивало 
је квалификовано као кривично дело 

самовлашћа, иако често без валидног 
и логичног образложења. 

Доношењем Закона о енергетици, 
ово кривично дело није више сврс-
тано у кривична дела против имови-
не, иако суштински то јесте, будући 
да је изостављен битан елемент де-
ла-намера прибављања противправне 
имовинске користи и штета више не 
представља битан елемент дела, иако 
би свакако морала бити од значаја при 
одмеравању казне.

СУДСКА ПРАКСА
Пракса је међутим показала да се 

судови уопште не упуштају у одлу-
чивање о одштетном захтеву, уз об-
разложење да подаци кривичног 
поступка не пружају поуздан основ 
за пресуђење, као и из разлога еко-
номичности поступка, а оштећени 
се упућују на парнични поступак, у 
којем се по правилу не прихвата обра-
чун неовлашћено коришћене електри-
чне енергије, него се врши вештачење 
стварне количине тако коришћене 
електричне енергије и њене вреднос-
ти, иако се у моменту вештачења та 
рачуница ни у ком случају не може 
сасвим поуздано утврдити. 

Са почетком примене овог Закона, 
јавио се и проблем квалификације 
кривичног дела у оквиру самог члана 
159. Закона о енергетици, а у погледу 
случајева из става 1. овог члана зако-
на. По једнима, извршилац тог кри-
вичног дела може бити само оно лице 
које се без одобрења за прикључење, 
издатог у законом прописаној форми, 
прикључило на дистрибутивни сис-
тем, а по другима и онај ко иначе има 
уредно одобрење, али му је из неког 
разлога, обустављена даља испорука 
електричне енергије. Међутим, уколи-
ко би овде дошао у обзир само први 
поменути случај, радња би остала без 
санкције, а што сигурно није била ин-
тенција законодавца или би у обзир 
дошла квалификација дела из члана 

159. став 2. или евентуално самовла-
шћа.

Додатне проблеме са становишта 
оштећене, створио је и Законик о 
кривичном поступку који је, као један 
од изузетака од правила обавезности 
кривичног гоњења, увео институт 
„одлагања кривичног гоњења“ за дела 
за која је прописана казна затвора до 
3 године и дао могућност јавном ту-
жиоцу да одлучи о томе да ли ће пре-
дузети кривично гоњење. Помену-
та одредба налаже јавном тужиоцу 
да испита могућности за примену 
овог института и прописује да када 
постоји основана сумња да је одређе-
но лице учинило кривично дело и да 
је тиме оштећеном причињена ма-
теријална штета, уколико осумњи-
чени то прихвати, истом може ре-
шењем наложити да, у року који не 
може бити дужи од 6 месеци накна-
ди штету коју је причинио оштеће-
ном и за то му није потребна саглас-
ност оштећеног, али га може позвати 
да се изјасни. У пракси се, међутим, 
показало да изјашњење оштећеног 
не игра никакву улогу и не утиче на 
одлуку тужиоца (нити га на то Закон 
обавезује), чак и када постоје више 
него оправдани разлози за проти-
вљење оштећеног, иако би требало да 
се упусти у оцену основаности наво-
да оштећеног и с тим у вези, оправ-
даности примене овог института, на-
рочито ценећи чињенично стање и 
личност учиниоца.

Као епилог примене ове могу-
ћности, али и обавезе јавног ту-
жиоца, уколико осумњичени извр-
ши наложену обавезу, тужилац ће, 
иако је кривична пријава основана, 
исту одбацити, без права оштећеног 
да преузме кривично гоњење. Ако 
пак, осумњичени не изврши наложе-
ну обавезу, поступак се наставља по 
општим правилима, али као по пра-
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РАД БИЉАНЕ ВЕЉАНОВСКИ И МИЛИСАВА АНЂЕЛКОВИЋА ИЗ ОГРАНКА ЕД „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“

Један од награђених радова на Саветовању о неовлашћеној потрошњи електричне 
енергије и заштита електроенергетских објеката од крађе и физичких оштећења 
био је и рад „Од крађе до амнестије: третман неовлашћене потрошње електричне 
енергије у оквиру правне и техничке регулативе Републике Србије“. У наставку 
доносимо скраћени приказ рада

Крађу оштрије санкционисати
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НАСТАВАК НА СЛЕДЕЋОЈ СТРАНИ ...
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Пословница „Оџаци“, органи-
зационо припада Огранку ЕД 
„Сомбор“, покрива општине 

Оџаци и Бач са 14 насељених места и 
површине од 750 км2. Ова пословни-
ца снабдева укупно 19700 купаца, од 
тога 17700 домаћинстава. Једна је од 
најразуђенијих пословница. До нај-

даље тачке конзума је око 50 кило-
метара. Средњенапонска мрежа је у 
дужини од 350 км, од тога је 60 км у 
власништву купаца, нисконапонска 
око 290 километара. Мрежа је у доста 
добром стању, а на конзуму који по-
крива Пословница, постоји једна ТС 
110/20 кV, која снабдева 182 дистри-
бутивне трафостанице 20/0,4 кV и 92 
трафостанице у власништву купаца.

По речима Николе Капетановића, 
руководиоца Пословнице, до сада је 
обављена комплетна ревизија свих 
водова и трафостаница, а са доласком 
лепшег времена приступиће се ремон-
тима свих објеката, за које су плано-
ви припремљени још у току зиме. Ус-
пешно обављени ремонти у прошлој 
години као резултат су имали добру 
погонску спремност током зимског 
периода.

У техничкој екипи је 22 запослених, 
од чега 19 монтера. Просек старости 
је око 39 година, са просеком стажа у 
Предузећу од 16 година, што је за пох-
валу. У структури електромонтера, 

тројица су до 5 година стажа, до 6 го-
дина двојица, а до 7 година један мон-
тер, што је за овако малу екипу јако 
добра старосна структура. Иначе, у 
монтерској екипи владају другарство 
и добри међуколегијални односи.

Са наплатом за испоручену елек-
тричну енергију у Пословници су за-
довољни, а степен наплате се креће 
у просеку наплате у целом Огран-
ку. Највећи индустријски потрошач 
је АД „ХИПОЛ“, који, углавном, ре-
довно измирује своје обавезе за еле-
ктричну енергију.

У Пословници се, такође, обављају 
и послови из области трговине елек-
тричном енергијом, комплетно за ка-
тегорију „домаћинство“, неки посло-
ви из домена НН – широка потрошња, 
као и благајничко пословање.

– У последње време већу пажњу по-
клањамо смањењу губитака и напла-
ти. Стање губитака се прати по тра-
фостаницама, а постоји контрола и уз 
редован посао. Губици се исказују на 
нивоу огранка и ту је стање побољша-
но у последње време, каже Капетано-
вић и истиче добру сарадњу са локал-
ном самоуправом, као и са јавним и 
јавно-комуналним предузећима.

У Пословници се надају подмлађи-
вању возног парка и реконструкцији 
времешне пословне зграде, што запо-
слене посебно радује. 

М. Ш.

вилу, завршава се тек условном осу-
дом, мада и овде тужилац има право 
да у току поступка пред судом, пред-
ложи одлагање.

ПОЧИНИОЦЕ ОШТРИЈЕ 
САНКЦИОНИСАТИ
Имајући у виду пораст броја ових 

кривичних дела и приметно већи број 
повратника, требало би већу пажњу 
посветити начину кривичноправног 
регулисања овог кривичног дела и 

анализи оправданости тако неселе-
ктивне примене института одлагања 
кривичног гоњења, као својеврсног 
амнестирања од кривичног гоњења 
и кривичне одговорности лица која 
несумњиво јесу починила ово криви-
чно дело и то нарочито оних који су 
у могућности да накнаде причињену 
штету.

Суштина кривичноправне зашти-
те није само накнада штете, на шта се 
свео цео поступак поводом овог кри-
вичног дела, него и санкционисање 

учинилаца, јер то захтева мера прав-
де. 

На овај начин се губи сврха прописи-
вања и изрицања кривичних санкција, 
које не представљају саме себи циљ и 
остаје отворено питање генералне и 
специјалне превенције. Нарочито ако 
узмемо у обзир да се прописивањем 
кривичног дела из члана 159. Закона о 
енергетици хтео заштитити јавни инте-
рес, поставља се питање у којој се мери 
то и спроводи у пракси?!

Приредио: М. Ш.

ОГРАНАК ЕД „СОМБОР“, ПОСЛОВНИЦА „ОЏАЦИ“

Од прошле године посебна пажња посвећена губицима и наплати. Просек старости 
екипе је 39 година, а просек рада у струци 16 година. Постоји добра сарадња са 
локалном самоуправом, комуналним и јавно-комуналним предузећима
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Пажња губицима и наплати

Никола Капетановић

...НАСТАВАК СА ПРЕТХОДНЕ СТРАНЕ

� И НА ЧЕЛУ ПОСЛОВНИЦЕ МЛАЂИ

Никола Капетановић, инжењер енергетике, руководилац је Пословнице од пре 
ддве године. У Огранку ЕД „Сомбор“ радио је девет година у Служби одржавања 
ЕЕО у експлоатацији. Сада, уз велико искуство колеге Ђерђа Силађија,
ддугогодишњег пословође мобилне екипе „Оџаци“ који је непосредно пред 
ззаз вршетком свог радног века, стиче потребно и драгоцено искуство.
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Својевременим потписивањем пр-
вог анекса Колективног уговора 
за Електровојводину и, недав-

но, другог анекса КУ са пословод-
ством (опширније: Сајт Синдиката), 
створене су значајне претпоставке за 
равномерно финансирање, не само 
културних и спортских догађања, већ 
пре свега - за превенцију радне ин-
валидности, рекреацију и рехабили-
тацију запослених, истиче Владимир 
Плавшић, председник СО ЕВ. 

О томе је Синдикат Друштва већ са-
чинио одговарајући Правилник, а са 
послодавцем потписао и одговарајући 
Програм за 2011. годину. Такође, по-
слодавац организује и финансира го-
дишње специфичне превентивне пре-
гледе за колегинице и колеге; утврђене 
су и висине стипендија, а утврђени су 
и посредници, сходно Закону о спре-
чавању злостављања на раду (мобин-
гу).

Подсетимо, Синдикална организа-
ција Електровојводине је већ, прет-
ходно, оформио Одбор за радно-пра-
вну заштиту, а донет је и План рада 
тог одбора до 2012. године. У Друштву 
и на нивоу Синдиката радника ЕПС-а 
донети су и правилници о раду фон-

дова солидарности и критеријумима 
за одобравање солидарне новчане по-
моћи запосленима у ПД, односно у ЈП.

СА СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА 
КООР
Недавно је у Нишу, на седни-

ци Председништва Координације 
(КООР) синдиката ЕД Србије (у којем 
је и Синдикат Електровојводине), из-
међу осталог, захтевано (то је захтев и 
целокупног Синдиката радника ЕПС) 
- да се у Годишњем програму посло-
вања ЕПС-а за 2011. предвиде исплате 
регреса и топлог оброка (што је, коли-
ко знамо, испоштовано). 

Затражено је и да се смање, сваке го-
дине све веће, „потцењујуће“, разли-
ке/заостајање, у зарадама запослених 
у ЕД, у односу на раднике у производ-
ним ПД ЕПС-а.

ЗАШТИТИТИ ИМОВИНУ ЕПС-А
КООР електродистрибутивних син-

диката (такође, заједно са СО „ЕВ“), 
упутио је, са фебруарског састанка, 
писмо генералном директору ЕПС-
а, у којем опширно захтева заштиту 
државне имовине и радника ПД ЕД, 
јер су она „у Србији остала усамље- на и без помоћи државних органа“... 

Наводе се примери и непоштовање 
важећих прописа, неовлашћено, на-
силничко и дрско понашање купаца-
дужника; оних који краду струју или 
спречавају запослене у ЕД да приба-
ве доказе за то... Захтева се доследно и 
обавезно санкционисање оваквих ку-
паца и – стицање својства службеног 
лица за ове раднике ЕД, као и ангажо-
вање агенција за физичко-техничко 
обезбеђење, ради обављања послова 
заштите радника „ЕВ“ и других ЕД, 
поготову на наплати електричне енер-
гије и заштити електромонтерског ка-
дра...

М. Ч. 

ЗНАЧАЈНА АКТИВНОСТ СИНДИКАТА У ПРОТЕКЛОЈ 2010. И У 2011. ГОДИНИ

Синдикална организација донела Правилник o критеријумима за упућивање 
запослених по Програму превенције радне инвалидности, рекреације и 
рехабилитације запослених у Друштву, а са послодавцем потписала и одговарајући 
Програм за 2011. годину

Заштитити електромонтере и 
спречавати инвалидност
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БРОЈ 456   АПРИЛ 2011

� ПРЕДНОСТ ЗА ОПОРАВАК

УУ поменутом Правилнику, при упућивању на опоравак (по препоруци лекара 
медицине рада), предност, између осталог, имају запослени који обављају 
послове са повећаним ризиком; они са здравственим тегобама; запослени са
преосталом радном способношћу, са телесним оштећењима, инвалиди и они код 
којих је утврђена опасност од настанка инвалидности... На исти начин, предност
зза упућивање на рехабилитацију имају колегинице и колеге са здравственим
сметњама услед претрпљене повреде на раду или професионалног обољења; они 
којима је то – због тежине болести – неопходно...

Превенција радне инвалидности и рекреација ће се одвијати (седам дана) на 
мору, у Црној Гори (Рафаиловићи), у Бањи Херкулана и на Јахорини, а само 
рерр хабилитација – у бањама Србије (по 10 дана) и по  утврђеним терминима.
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Крајем марта, тачније 31. марта, 
наши пословни партнери Одр-
жавање и услуге осми пут су сла-

вили Дан фирме. Тим свечарским по-
водом разговарали смо са директором 
Сашом Стевановићем, доктором еко-
номских наука.

Ово предузеће које је некад било сас-
тавни део Електровојводине, послује 
као самостално привредно друштво од 
1. јануара 2004. године и 100 одсто је у 
државном власништву. Предузеће има 
пет чланова Скупштине која именује 
директора, а од децембра 2010. године 
на овој функцији налази се наш саго-
ворник.

У разговору са др Стевановићем саз-
најемо да су главни носиоци посла у 
фирми мајстори свих профила, радни-
ци обезбеђења, одржавања хигијене у 
објектима и угоститељи: – Угоститељ-
ску делатност обављамо у различитим 
објектима, почев од ресторана друш-
твене исхране, па до хотела. Ангажо-
вани смо у ресторанима друштвене 
исхране у Електровојводини у Новом 
Саду, у ЕД Руми, ТЕ-ТО у Шангају, у 
Новкабелу, Јужној Бачкој, али и у хоте-
лу НОРЦЕВ на Иришком венцу – каже 
директор Одржавања и услуга. 

Велики број пословних партнера, та-
чније њих 102, веома доприносе рефе-
рентности ове фирме. Директор Сте-
вановић издвојио је најзначајније: 
– Послујемо са Нафтном индустријом 
Србије, ЈП Србијагас, Републичком уп-
равом јавних прихода, ЈВП Воде Војво-
дине, ЈКП Новосадска топлана, ЈКП 
Тржница, ЈП Завод за изградњу града 
Нови Сад, ЈКП Градско зеленило Нови 
Сад, а то је веома импресивна листа. 
Поред овога, имамо и преко 350 доба-
вљача са којима успешно сарађујемо, 
тако да у ово време кризе и недостат-
ка новца на тржишту успевамо да ре-
довно измирујемо своје обавезе према 
њима. Поред тога, успешно учествује-
мо на тендерима, где смо недавно доби-
ли посао за снабдевање Војске Србије. 
Такође, у току су и преговори са Наф-

тном индустријом Србије о нашем ан-
гажману у њиховом ресторану друш-
твене исхране, а интензивно радимо и 
на увођењу кетеринга – каже Стевано-
вић и додаје да се у наредном периоду 
планира адаптација хотела НОРЦЕВ 
- санација кровне конструкције, заме-
на клима уређаја, мини барова у соба-
ма, набавка нових пешкира, покривача, 
али и обогаћивање постојећег менија у 
ресторану и већи избор ексклузивних 
пића, како би овај објекат задржао ка-
тегоризацију од три звездице. 

Што се кадрова тиче, Стевановић ис-
тиче да у Одржавању и услугама нема 
вишка запослених. Природни одлив за-
послених отворио је простор за пријем 
младог високообразованог кадра у 
фирму каже др Стевановић: – Циљ нам 
је да предузеће послује што успешније 
и да нам радници долазе задовољни на 
посао, а исто тако и да одлазе задовољ-
ни, али и уморни својим кућама. Сма-
трам да је успех и што смо задржали до-
садашњу редовност и ниво плата, што 
такође доприноси позитивној радној 
атмосфери. 

Посебно је наглашено да је предузеће 
карактеристично по енергији коју даје 
спој искуства и младости, што се види 
из повратних информација задовољ-
них клијената, који хвале квалитет ус-
луга и брзину и љубазност запослених. 
Тренутно је у предузећу запослено 430 
радника, од којих је 130 из „Ревности 
АД за хигијенске услуге и обезбеђење“. 
Одржавање и услуге имају и успешну 
сарадњу са научним установама тако 
да прате преко потребна кретања на 
тржишту и најновија достигнућа у ме-
наџменту и маркетингу, што им помаже 
у развијању пословања. Тренутно су у 
фази увођења хасап стандарда (HACCP) 
у раду са храном. Сама скраћеница на-
зива долази од Hazard Analysis Critical 
Control Point, што у преводу на српски 
језик значи - Анализа опасности и кри-
тичне контролне тачке. 

Директор Стевановић је посебно 
нагласио добру сарадњу са Електро-

војводином и њеним директором др 
Тихомиром Симићем: – У нашим до-
садашњим сусретима пронашли смо 

заједничко решење за сваки проблем 
о ком смо разговарали. Како смо ми 
пословно, а и традицијски чврсто ве-
зани за Електровојводину, којој смо 
некад и припадали, жеља свих нас 
запослених, као и менаџмента је да 
Електровојводина и Одржавање и ус-
луге буду поново под истим кровом, 
али под другачијим условима него 
што је то било у неком претходном 
периоду – каже за крај директор Одр-
жавања и услуга.

В.Ог.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТУ ОБЈЕКАТА И УГОСТИТЕЉСТВО

Некадашњи део Електровојводине, а сада наш пословни партнер успешно шири 
пословну мрежу, богати своју понуду, прати најновија кретања на тржишту и 
достигнућа у менаџменту и маркетингу, а ускоро уводи и међународни стандард у 
раду са храном

Одржавање и услуге
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Др Саша Стевановић 



Схватања надлежних о енергетици, 
у компанијама, малим и средњим 
предузећима, у локалним само-

управама, итд, најзад су почела готово 
из корена да се мењају! Мења се, дакле - 
свест и повећава едукованост о томе да 
електричну и топлотну енергију не мо-
жемо никако више бахато разбацивати, 
већ је рационално користити, уз макси-
малне учинке и – где год је то могуће – 
производити је из обновљивих извора 
(ОИЕ).

Због чега? Једноставно: тако се 
смањују трошкови за свакога од ових 
учесника у привредно-друштвеном и 
приватном животу, а повећавају се при-
ходи; смањује се ризик (да необновљи-
вих енергената буде све мање и мање); 

повећава се квалитет производа; по-
бољшава се слика о компанији/преду-
зећу/локалној заједници/домаћинству 
(згради). И, оно што је итекако важно: 
повећава се конкурентност и одрживи 
(еколошки) развој; побољшава се ок-
ружење а, уз већу профитабилност, по-
већава се и вредност фирме!

Ово се, као што је познато, није деси-
ло преко ноћи: својевремено се крену-
ло, после појединачних стручних али 
и залагања ентузијаста - ка осмишље-
ном Плану експерата Савета Владе РС 
за енергетску ефикасност (из полови-
не деведесетих година); кроз разна са-
ветовања и уграђивање овог приступа 
у стратешка и нормативна документа. 
Свакако, уз значајан допринос медија; 
домаће и стране невладине и владине 
организације и донаторе из ЕУ и других 
земаља; путем  струковних удружења, 
па све до данашње Агенције за енергет-
ску ефикасност (www.sea.gov.rs); CEDEF 
- Централно-европски форум за развој; 
међународне форуме о ОИЕ и енергет-
ској ефикасност и у Скупштини АПВ и 
другде; разговоре у привредним комо-
рама, акције сајта Балканмагазина; об-
разовање енергетских менаџера... И, да-
нас смо већ стигли до тога да причамо 
о начинима финансирања пројеката ЕЕ 
у предузећима и локалним самоуправа-
ма! Један такав округли сто је недавно 
одржан у Чачку, па у Зрењанину, Нишу, 
Београду, Новом Саду, Краљеву, итд. 
Указаћемо на неке од тамошњих акце-
ната (детаљније: помињани округли 
столови, на сајту www.cedeforum.org) .

Док је, рецимо, у последње две године 
само 34 одсто учесника скупа у Чачку 
имало значајнијих улагања у ОИЕ и ЕЕ, 
сада су се (чак њих 88,6 одсто!) изјасни-
ли да планирају да у наредних годину 
дана улажу у ове области. Чак 70,15 од-
сто није до сада користило ОИЕ; 10,45 
одсто их је тада користило биомасу, 

13,34 одсто сунчеву енергију, али зато, 
у наредном периоду, планирају (њих 
55,22 одсто) да улажу у индустријске 
енергане, а 40,29 одсто - у производну 
технологију. На пример, стручњак Раст-
ко Младеновић је детаљно објаснио 
како је могуће директно финансирање 
пројеката ЕЕ у индустрији и пројеката 
са коришћењем ОИЕ, од стране EBRD 
(као подстицај еколошки прихватљи-
вом и одрживом развоју, смањење еми-
сије CO2). До сада је, у разним земља-
ма, у последњој деценији  у ове сврхе 
инвестирано готово 42 милијарде евра 
– у више од 2.500 пројеката (већи део 
су зајмови а мањи сопствено учешће). 
У том смислу, постоје разне тзв. линије: 
директно финансирање оваквих проје-
ката; пројекти за индустрију, за мала и 
средња приватна предузећа, за зајмо-
ве...

Појединачни кредити, по правилу, 
крећу се од 2 до 6 милиона евра, са ро-
ком отплате 6-8, односно 10-12 година, 
а тржишне каматне стопе се договарају 
са EBRD. Финансирају се разни обли-
ци повећања индустријске ЕЕ, ОИЕ 
(проточне ХЕ, ветрогенератори, солар-
ни системи, системи на биомасу, иско-
ришћавање отпадне топлоте из про-
цеса,  замена старих-кондензационим 
котловима, гасни мотори на биогас 
или биодизел, рехабилитација система 
за дистрибуцију електричне енергије, 
енергетске уштеде у зградама, когене-
рација...). Пројекти, наравно, морају 
да донесу уштеду фирми од бар 20 од-
сто. Објашњен је и процес одобравања 
кредита (www.ebrd.com или: www.
websedff.com итд). Слична кредитна 
линија постоји и код немачке развојне 
банке (KfW, odnosno: www.volksbank.rs 
), преко које се већ улагало у кикинд-
ску  фирму „Тоза Марковић“ и бројне 
друге.

М. Ч.

19 �

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ФИРМАМА

Охрабрује податак да, према недавној анкети за округлим столом у Чачку, чак 88,6 
одсто испитаника планира да у наредних годину дана улаже у енергетску ефикасност 
коришћења струје и топлоте – било да су из компанија, малих и средњих предузећа, 
локалне самоуправе...

Већа конкурентност и одрживи 
развој
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На основу Устава РС чл. 97 тачка 
9, Србија уређује и обезбеђује 
систем заштите и унапређења 

животне средине. Стога је, после своје-
временог Закона о управљању отпа-
дом („Сл. гласник РС“ 36/09), крајем 
прошле године („Сл. гласник РС“ 88/10) 
донет нови пропис – о изменама  и до-
пунама поменутог Закона. Акценат је, 
пре свега,  на одговорност и за уређење 
и одржавање одговарајућег просто-
ра и сношење припадајућих трошкова 
- за непосредне загађиваче, фирме, до-
маћинства, општине, као и прецизи-
рање надлежности Агенције за заштиту 
животне средине РС. 

Рецимо, овај савременији пропис, на-
лаже одговарајући третман отпада: фи-
зичке, термичке, хемијске или биолош-
ке процесе, укључујући и разврставање 
отпада пре третмана, који мењају карак-
теристике отпада – са циљем смањења 
запремине или опасних карактеристи-

ка, олакшавања руковања отпадом или 
подстицања рециклаже, јер укључује 
- поновно искоришћење и рециклажу 
отпада.

Одредбе новог прописа примењују 
се на радиоактивни отпад; гасове који 
се емитују у атмосферу; отпадне воде 
(осим течног отпада); муљ из канали-
зационих система и септичких јама 
(осим муља из постројења за третман 
муља). Затим, на отпад животињског 
порекла- лешеви и њихови делови који 
нису намењени или безбедни за исхра-
ну људи, као и  конфискат – из објека-
та за узгој, држање, клање животиња и 
објеката за производњу, складиштење и 
промет животињског порекла; фекал-
не материја са фарми и друге природне, 
неопасне супстанце у аграру. Одредбе 
закона примењују се и на отпад из ру-
дарства (истраживање, ископавање, 
прерада и складиштење минералних 
сировина, јаловина из рудника и ка-

менолома); отпад који настаје при тра-
жењу, ископавању, превозу и коначној 
обради или уништавању минско-екс-
плозивних и других бојних средстава и 
експлозива. Примењује се и на сламу и 
други неопасан пољопривредни/шум-
ски отпад (материјал), који се налази 
у природи и користи у пољопривреди, 
шумарству или за производњу енергије 
из такве биомасе – поступцима или ме-
тодама које немају штетан утицај на 
екос и не угрожавају здравље људи. У 
том смислу, скупштине две или више 
општина на чијим територијама укупно 
живи најмање 200.000 становника (по 
прибављеној сагласности министар-
ства, односно аутономне покрајине) до-
носе регионални план управљања отпа-
дом, сходно Закону (опширније: www.
parlament.gov.rs/doneti zakoni). 

Под поменутим условима, рецимо, 
одређено ПД, предузеће, правно лице/
предузетник може обављати делатност 
складиштења, третмана или одлагања 
отпада, на основу уговора са локалном 
јединицом самоуправе, а концесијом 
може стећи право управљања отпа-
дом, односно изградње, коришћења и 
одржавања (мобилног) постројења за 
управљање отпадом, на локацији, по 
Закону и по припадајућој дозволи, од-
носно одлагање одређеног отпада на 
предвиђену депонију. 

За добијање поменуте дозволе, под-
носи се одговарајући захтев, који  - уз 
остало - мора да садржи и сагласност на 
студију о процени утицаја на екос или 
о процени затеченог стања итд. Ми-
нистарство доноси и одлуку по захтеву 
за одобравање увоза, извоза и транзи-
та отпада; да ли ће се са отпадом на-
мењеним за поновно искоришћавање 
поступати на еколошки начин; Аген-
ција води податке о стању прерађи-
вачких капацитета на територији РС, 
о расположивим и потребним коли-
чинама отпада као секундарне сирови-
не. Посебно се узима у обзир заштита 
природних и енергетских ресурса  и 
примена стандарда заштите животне 
средине... Утврђена је и одговорност 
произвођача и власника, као и прав-
них лица и предузетника, укључујући 
секундарне сировине. Ови последњи, 
или општина,  плаћају накнаду Аген-
цији, ради унапређења читаве области 
заштите животне средине. Овај пропис 
је усклађен са одговарајућим прописом 
ЕУ.

М. Ч.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ

Произвођач/власник отпада који има дозволу сноси 
трошкове сакупљања, транспорта, складиштења, 
третмана или одлагања отпада у складу са Законом, 
а ако се порекло отпада не може утврдити, трошкове 
уклањања сноси јединица локалне самоуправе, као 
што и домаћинства, правна лица и предузетници 
сносе трошкове/плаћају  наменску накнаду

Увођење реда међу 
загађивачимаН
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Дубоко саосећамо данас с Јапа-
ном и недаћама његовог уне-
срећеног народа, о којима – с 

најдубљим поштовањем, поготову када 
је реч о реду, поштовању других суна-
родника, пожртвованости и дисципли-
ни – из дана у дан, с лица места, пише 
наша земљакиња, а њихова будућа док-
торанткиња, колегиница Сања Трипко-
вић, у чију част смо и позајмили наслов 
овог текста. Реч је, наравно, о страху и 
нади: због тога што у земљи, грађевин-
ски пројектованој и припреманој на 
честе сеизмичке потресе (до 8,2 степена 
по Рихтеровој скали), природа једнос-
тавно није хтела да испоштује замисли 
и прорачуне експерата (удар је био јачи 
– 8,9 степени!).  

Сабласни монструм, недавни разор-
ни земљотрес (потом и цунами), опо-
вргао је све врхунске сигурносне мере 
и неконтролисано, и поред свих људ-
ских напора па и самурајских поте-
за група стручњака, разјарио реакто-
ре Нуклеарне електране у Фукушими. 
Претећи огромни облак, са канцероге-
ним радиоактивним ефлуентима шири 
се биосфером, а (мада је сада већ реч 
о радиоактивним честицама екстрем-
но ниског јонизујућег зрачења), око 25. 
марта, преко Тихог океана и Калифор-
није, високи, претећи облак стигао је у 
Европу. 

Експерти и наша маленкост упозора-
вали су, пре четврт века („Дневник“, ча-
сопис „Ecologica“), и то седам година (!) 
пре него што су потврђена упозорења 
експерата: да (околне) „Нуклеарке пре-

те Србији!“ (рецимо, само оне ближе: 
НЕ „Пакш“ - Мађарска, „Чернавода“- 
Румунија,“Кршко“ - Словенија, „Боху-
нице“ - Словачка, „Козлодуј“ - Бугар-
ска). Стручњаци из „Винче“ су и 1996, 
на челу са уредником проф. др Душаном 
Спасојевићем, објавили веома озбиљну 
монографију: „Сигурност и поузданост 
НЕ у окружењу Југославије“... Очито је, 
до данас, да свет не намерава да одуста-
не од коришћења фисионе НЕ за произ-
водњу струје; развијају се и нови типо-
ви нуклеарки са високом инхерентном 
сигурношћу, али се ни код њих (а по-
готову код разних типова постојећих, 
старијих) не може потпуно искључи-
ти могућност испуштања радиоактив-
них ефлуената (и када се не десе греш-
ке, удеси и разорни земљотреси): нпр, 
обелодањено је да у околини већине НЕ 
(што се преноси у ваздух и водотоко-
ве!), због немогућности задржавања 
филтрима практично се потпуно еми-
тују и радијационо оптерећују околину 
врло високо радиотоксични – аргон /у 
мањој мери/, изотопи криптона и ксе-
нона /у великом проценту/, заједно са 
трицијумом, а при неисправности поја-
вљују се и  разна испарљива једињења 
радиоактивног јода. Могу проћи и ду-
гоживећи 90Sr (стронцијум),134, 137Cs 
(цезијум), 106Ru (рутенијум) или крат-
коживећи испарљиви 103Ru, 131J... 

Поменута упозорења експерата по-
тврђена су, нажалост, 26. априла 1986. 
године, у 1,23 часа и 40 секунди – најо-
збиљнијим акцидентом у дотадашњој 
историји НЕ, на 4. реактору (тип RBMK) 

НЕ „Чернобил“ (бивши СССР), поред 
садашње тромеђе Украјине, Белорусије 
и Русије. Швеђани су га регистровали у 
поподневним часовима 28. априла, а та-
дашњем совјетском председнику, Гор-
бачову, било је потребно чак 48 сати да 
званично саопшти да је дошло до удеса 
(Толико о правовременом, потпуном, 
едукативном и тачном информисању 
грађана)! Стога су и у Србији, неколи-
ко дана после акцидента, краве пасле 
на отвореном, поврће и воће излагани 
и коришћени у исхрани, да би тек по-
том стигло овдашње упозорење да се то 
више не ради.

Према тадашњим прописима, није-
дан становник СРJ није требало да 
буде изложен годишњој дози зрачења 
већој од 5 mSv (милисиверта), а рад-
ници у зони зрачења – до 50 mSv. Тек 
деценију потом, 1996. године, овдашња 
и инострана јавност могла је да сазна 
(рад мр Гордане Пантелић, Институт 
„Др Д. Карајовић“) да је ударна конта-
минација у СРJ/Србији између 30. ап-
рила и 2. маја 1986. била чак 0,7 mSv, 
са веома високо израженом активно-
шћу бекерела (активност радиоакти-
вног извора)/ по килограму, у људској 
храни и води за пиће: разних дугожи-
већих радионуклида... И док су највеће 
светске електропривреде одустале 
од учешћа у градњи нове НЕ у Бугар-
ској („Белене“), ми као да се и сада још 
премишљамо. Због тзв. ванредног до-
гађаја, 23. марта, НЕ у Кршком је ау-
томатски обуставила рад а из Аустрије 
већ стижу захтеви да се она – потпуно 
заустави; у Пољској ће можда расписа-
ти референдум да ли или не градити 
нуклеарку, а италијанска Влада је уп-
раво одлучила да, на годину дана, про-
дужи мораторијум на употребу нукле-
арне енергије. Истовремено, Бугарска 
почиње припреме за „тест издржљи-
вости“ НЕ „Козлодуј“, у случају приро-
дне катастрофе или хаварије... Јапан је, 
очито, итекако озбиљно схваћен!

М. Ч.

21  �

СРБИЈА У НУКЛЕАРНОМ ОКРУЖЕЊУ

Свет очито, и поред  трагичних догађаја, који још трају у Фукушими (Јапан) или 
трагедије у НЕ „Чернобил“  (1986) – не намерава да одустане од коришћења фисионе 
НЕ за производњу струје, иако се ни код најсавременијих не може потпуно искључити 
могућност испуштања радиоактивних ефлуената, поготову у случају јаких сеизмичких 
потреса 

Крај мита о сигурности
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Поводом последица које је изазвао катастрофални земљотрес у Јапану марта 
2011,  директор Електровојводине др Тихомир Симић упутио је у име запослених
и у своје лично име писмо саучешћа јапанском амбасадору: – Ова катастрофа је 
велики губитак за целокупно човечанство. Вест о многим трагично погинулим, 
рањеним и несталима у Јапану је велика жалост и за све нас  – каже се између 
осталог у том писму упућеном 14. марта 2011. године, одмах након првих вести о 
тртрт агичним догађајима.
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СЕЋАЊЕ НА ВИЛМОША МОЛНАРА
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Председник Гранске организације 
пензионера и бивши директор 
Електровојводине, дипломира-

ни инжењер Вилмош Молнар (1930), 
више није међу нама. Његов изненадни 
одлазак погодио је све запослене у на-
шем предузећу, а посебно оне са којима 

је последњих година проводио најви-
ше времена – пензионере. Вест о њего-
вој смрти тешко је прихваћена у Клубу 
пензионера Електровојводине у Новом 
Саду.

Месец дана после, Молнар је још увек 
на неки начин присутан у просторија-
ма Клуба. У увек уредној председнико-
вој канцеларији затичемо његове нека-
дашње сараднике и колеге по струци, 
данас такође пензионере – Владу Ђу-
рића, Илију Радишића и Бошка Мудри-
нића. Изгледа као да ћаскају, чекајући 
да председник сваког часа уђе у просто-
рију, а заправо се сећају. Успомене на-

виру, време се угиба. О Вилмошу још 
толико тога треба рећи:

– Био је човек огромне енергије, вели-
ког ауторитета и посебног сензибили-
тета. У зависности од ситуације, знао је 
да реагује брзо и бритко или стрпљиво 
и упорно, али увек храбро, мудро, до-
следно и принципијелно – сећа се дуго-
годишњи директор Електровојводине 
Влада Ђурић. Он и Молнар су блиско са-
рађивали од јула 1979. године: – Када је 
Вилмош постао председник пословног 
одбора Електровојводине, односно ди-
ректор, ја сам именован за његовог за-
меника. Он је тада био и председник 
Скупштине Војводине, а оба посла је 
обављао истовремено до 1981. године. 
Током своја два директорска мандата, 
увек је био на висини задатка који је 
стављен пред њега. Био је то прилично 
озбиљан задатак – Електровојводина је 
требала да прерасте у Електропривреду 
Војводине, а до тада је била искључиво 
електродистрибутивно предузеће. Као 
електроинжењер, он је јако добро знао 
да електропривреда без производних 
капацитета не може да се развија. Али, 
пошто је био прагматичан, могао је да 
сагледа догађања много шире од дру-
гих. Зато је и покретао веома значајне 
пројекте, као што је подводни коп угља 
код Ковина, градња ТЕ-ТО Нови Сад...

– Тада је у састав Електровојводи-
не ушла је и Енергана фабрике „Ма-
троз“ из Сремске Митровице и ТЕ-ТО 
Зрењанин – додаје Бошко Мудринић и 
подсећа да је у то време извршена реор-
ганизација Предузећа, посао се функ-
ционалније обављао, па се много и ра-
дило. Нови електроенергетски објекти 
ницали су широм Војводине, па и даље, 
преко границе.

– Изградња далековода веће преносне 
моћи Суботица-Сегедин свакако се нај-
више везује за име Вилмоша Молнара. 
Премда је на нивоу ондашњег ЈУГЕЛ-а 
било великих притисака да ова значајна 
веза са Мађарском иде преко Ернести-
нова, Вилмош је преузео сву одговор-
ност на себе. Својим ауторитетом избо-
рио се да овај далековод у потпуности 

реализује Електровојводина, и са наше, 
и са Мађарске стране. Занимљиво је ис-
таћи да овај далековод и данас функ-
ционише, тако је добро посао урађен – 
подсећа Ђурић.

– Молнар је свакако био једна од ле-
генди Електровојводине, а легенде од-
лазе са уважавањем. То се видело и 
на комеморацији одржаној 19. марта, 
у пословној згради Електровојводи-
не у Новом Саду, пре свега по вели-
ком броју оних који су у кишно субо-
тње јутро дошли да се опросте од свог 
председника и пријатеља – каже Илија 
Радишић и додаје – Поносни смо што је 
био председник Гранске организације. 
Ову функцију обављао је од 2001. годи-
не и за то време, пуно пута је показао 
своју вештину доброг преговарача. Зах-
ваљујући  њему имали смо одличну са-
радњу са пословодством нашег матич-
ног предузећа. 

Сада нам предстоји избор новог 
председника. Иако у нашим редови-
ма има веома квалитетних људи, не 
верујем да ћемо икад више имати 
таквог човека на челу – додаје Ради-
шић.

Какав је Вилмош Молнар заправо 
био, најбоље илуструје прича о њего-
вом салашу на Ченеју. Наши саговор-
ници кажу да је често причао о свом 
салашу, где је радо проводио слобо-
дно време. Тек када је отишао у пен-
зију, сазнало се да бивши директор 
Електровојводине тамо нема струју! 

Као човека од високог ауторитета, 
Молнара је дубоко поштовало читаво 
окружење. То поштовање он је и заслу-
живао – пре свега делима, узиданим у 
саме темеље Електровојводине, али и 
доследним, принципијелним ставови-
ма од којих до конца није одустајао. 
Никад злопамтило, понекад оштар, а 
понекад и распеван уз тужне звуке ци-
тре или виолине, Вилмош Молнар ће 
остати у сећању свима који су га позна-
вали, а то ће се сећање преносити са ко-
лена на колено до нових, младих гене-
рација Електровојводине. 

Љ.М.

Био је човек посебног сензибилитета и огромне енергије. У зависности од 
ситуације, знао је да реагује брзо и бритко или стрпљиво и упорно, али увек 
храбро, мудро, доследно и принципијелно

Легенде одлазе са уважавањем

Збогом, председниче: Вилмош Молнар
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На овим просторима ваљда не 
постоји нико ко се већ у раном 
детињству није срео са поезијом 

чика-Јове Змаја. Име нашег најплод-
нијег песника романтичарског доба Јо-
вана Јовановића (1833-1904) чврсто је 
срасло уз надимак, па се без њега ско-
ро никад ни не спомиње. Мање је, међу-
тим, познато да је он за живота, а по-
себно у младости, био познатији као 
Јоца Киш, према надимку који је имала 
његова породица – Кишјаношови. Ода-
кле онда потиче надимак Змај и шта он 
заправо значи?

ОД ЈОЦЕ КИША ДО ЗМАЈА
Правник и лекар, Јован Јовановић 

носио је у себи невероватну ствара-

лачку енергију. Поред редовног посла, 
уређивао је и разне књижевне, сати-
ричне и дечије часописе. Уз „Јавор“, 
„Жижу“, „Невен“, „Стармали“... један 
од тих часописа био је и „Змај“, који је 
уређивао од 1864. до 1871. године. Чуве-
ни књижевни критичар Јован Скерлић 
тврди да је баш по њему, потоњи Змај 
и добио свој општепрепознатљиви на-
димак. Назив тог часописа, међутим, не 
означава моћно митско биће, већ датум 
прочитан као ћирилични текст – 3. мај.

За Јована Јовановића, али и за већину 
његових савременика, 3. мај је имао по-
себан значај. По старом календару, тог 
дана је 1848. године на чувеној Мајској 
скупштини у Сремским Карловцима 
проглашено Српско војводство, од-
носно данашња Војводина. У то вре-
ме, млађани Кишјанош је тек пожун-
ски ђак који почиње да пише. Ипак, за 
романтичарски занесеног „Осијани-
на“, како се тада потписивао, Мајска 
скупштина је била и остала преломни 
догађај у историји. Стога ће касније и 
„крстити“ свој часопис тако да његово 
име асоцира на велики датум.

ТЕСЛИН ПОШТОВАЛАЦ
Баш онако како му је још у коле-

вци прорекао Сима Милутиновић Са-
рајлија, талентом богати  Јован Јовано-
вић је као Змај већ шездесетих година 
XIX века стекао глас једног од најбољих 
српских песника. Тако је остало и до 
наших дана. Чика Јова Змај је до да-
нас непревазиђен у дечјој поезији, али 
исто тако су моћне и његове љубавне, 
родољубиве и рефлексивне песме. Ина-
че, за нас је Змај занимљив и као вели-
ки Теслин поштовалац. О томе је ос-
тавио трага у једној песми посвећеној 
великом проналазачу. То поштовање је 
било обострано, па је баш Тесла заслу-
жан што је Змајево дело промовисано и 
превођено у иностранству.

О Змају је пуно речено, а има још то-
лико тога да се каже. Он је неисцрпна 
тема истраживача књижевних прилика 
код нас у XIX веку. Ипак, и поред свих 
напора, он ће заувек остати тајна: биб-
лиографи се слажу да се никада неће 
открити све што је урадио, јер је корис-
тио невероватан број псеудонима. Нај-
познатији од њих свакако је – З. мај.

Љ.М.

СЕЋАЈУЋИ СЕ МАЈСКЕ СКУПШТИНЕ 1848

Мајска скупштина из 1848. на којој је проглашена данашња Војводина била повод за 
надимак по коме се познаје наш најчувенији песник Јован Јовановић Змај (3.мај) 

З-мај Јова и Мајска скупштина
К

УЛ
ТУРА

Јован Јовановић Змај 
(рад Уроша Предића)

БРОЈ 456   АПРИЛ 2011

� МАЈСКА СКУПШТИНА

На тродневном заседању од 13. до 15. маја по новом, односно од 1. до 3. маја 
1848. по старом календару, у Сремским Карловцима, тада под Хабзбуршком 
монархијом, окупили су се представници српског народа. Дошли су да чују
какве им је привилегије дао ћесар, као награду за приврженост у бурним 
револуционарним данима. Ти дани у историји су остали познати као Мајска 
скупштина. 

Око 10 до 15 хиљада људи из 175 општина Карловачке митрополије
присуствовало је свечаној скупштини на отвореном простору. Стојећи испред 
аркада владичанског двора, протосинђел Никанор Грујић је окупљеним 
дделегатима свечано прочитао царску диплому, показујући прстом на српске
привилегије. Велики је то био тренутак. Од тог момента, српском народу је 
признато право на самосталну народну управу, право на свог патријарха, као 
и право да бира војводу – за Војводину. Ту, на скупштини, изабран је извршни 
орган власти Главни одбор, Јосиф Рајачић је постао патријарх, а за првог војводу
уу новој Војводини изабран је Стеван Шупљикац. Одушевљење којим су се
присутни делегати опијали, како то у својим успоменама каже Змајев пријатељ 
из детињства и потоњи политичар Михајло Полит-Десанчић, наредних дана
се пренело и у све српске крајеве. Нажалост, бурна револуционарна времена
наметнула су сасвим другачији ток догађаја.
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Са лепим пролећним данима, сти-
жу и лепи празници. Убрзо по-
сле Ускрса, највећег хришћанског 

празника, слави се раднички Први мај, 
затим долази породични Ђурђевдан... 
Ето прилике да се сви мало опусте у 
кругу породице и пријатеља и да ужи-
вају у слободним данима и старим оби-
чајима. 

Први по реду, Васкрс или Ускрс пред-
ставља најважнији и најрадоснији 
хришћански празник. Он симболизује 
коначну победу сина Божјег над смрћу, 
а слави се још од апостолских време-
на. Уз прославу Ускрса везани су многи 
обичаји, а најпрепознатљивији, најра-
доснији, па можда и најлепши је фар-
бање јаја.  

Овај стари обичај сматра се светом 
радњом, а везује се за Марију Магдале-
ну, Христову следбеницу којој се он пр-
вој јавио по васкресењу. Проповедајући 
Јеванђеље у Риму, она је посетила и цара 
Тиберија. Том приликом, поздравила га 
је речима: „Христос васкрсе“ и симбо-
лично му даровала црвено јаје. Црвена 
боја, наиме, симболише Спаситељеву 
невино проливену крв на Голготи, али 
је истовремено и боја васкрсења, док је 
само јаје симбол живота.

МОЋ УСКРШЊЕГ ЈАЈЕТА
Традиција налаже да се јаја за Васкрс 

обредно боје на Велики петак, обично 
уз присуство деце. Најчешће се фар-
бају у црвено, премда су дозвољене и 
друге боје, као и додатно украшавање 
хришћанским, али и флоралним и дру-
гим орнаментима. Стога се понекад 
ускршња јаја претварају у права мала 
уметничка дела.  

У нашим крајевима још увек постоји 
чврсто веровање у моћ ускршњег јајета. 
То се огледа у многим ритуалима, који 
се и данас практикују, премда у руди-
ментираном и скоро непрепознатљи-
вом облику. Тако се, на пример, верова-
ло да на Ускрс децу треба умити водом 
у коју је било потопљено црвено јаје, јер 
им то обезбеђује здравље. Такође, из ис-
тог разлога, прво што се на Ускрс једе 
јесте баш црвено јаје. Пре него што от-
почне свечани доручак, ваља децу по 

образима протрљати оним црвеним јаје-
том које је прво офарбано. 

Због посебне снаге која му се при-
писује, баш то јаје ће се потом остави-
ти да до следећег Ускрса „чува кућу“. 
Према веровању наших предака, оно 
има највећу заштитну моћ, па се пре-
ма њему тако треба и односити. Стога 
су га и сматрали неком врстом једного-
дишње породичне амајлије која штити 
укућане од болести и свих невоља. И 
његово име – чуваркућа – јасно говори 
о моћима које се приписују овом риту-
алном предмету.

Да би се обезбедила сигурна зашти-
та дома, прво јаје  се пажљиво спушта-
ло у кључалу воду, онда се још пажљи-
вије бојило и осликавало, а потом се 
као чуваркућа с поштовањем чува-
ло. Данас мало ко води рачуна о томе 
које је јаје прво скувано, али већина и 
даље атавистички оставља најлепше 
или најчвршће јаје да му чува породи-
цу. Нека га. Јер, парафразирајмо чуве-
ног физичара Нилса Бора, штити и оне 
који не верују.

ПОКЛОН ЗА ПРОСПЕРИТЕТ
И Електровојводину је током године 

„чувало“  једно такво, посебно јаје. За 
прошли Ускрс даровао га је наш сарад-
ник из Сремске Митровице Александар 

Николић, професор српског језика. Чи-
таоци нашег листа имали су прилике да 
се упознају са њим баш на овим стра-
ницама. Сви који су прочитали тексто-
ве младог Николића слажу се да је реч о 
аутору необичне ерудиције и широког 
образовања.

Неспорну приврженост Електро-
војводини Александар је манифесто-
вао на изузетан и веома симболичан 
начин. На традиционалном црвеном 
јајету, он је пажљиво осликао препо-
знатљиви знак ЕВ и тако направио 
својеврсну чуваркућу за све нас. Тиме 

је веома концизно послао поруку са ле-
пим жељама за просперитет „Електро-
војводине“. Пошто му је мајка запосле-
на у ЕД „Сремска Митровица“, а и сам је 
преко студент-сервиса донедавно ту ра-
дио на спровођењу Акционог плана за 
смањење нетехничких губитака, Алек-
сандар има посебан однос према „Елек-
тровојводини“, који се пре свега може 
окарактерисати као припадање. То је 
показао и сарађујући у нашем листу.

Придружујемо се Александровим ле-
пим жељама за просперитет и успешно 
пословање „Електровојводине“, а свим 
запосленима у ове празничне дане же-
лимо пуно здравља, мира, породичног 
задовољства и пословне успешности.

Љ.М.

ПОКЛОН ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

Према традицији, чуваркућа штити кућу и укућане од свих невоља

Чуваркућа за ЕВ

Митровачка чуваркућа


