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У месецу када је број радних дана био мањи због празни-
ка остварене су бројне активности и добри пословни ре-
зултати, нарочито на плану наплате потраживања.  

Наплата електричне енергије на нивоу ЕПС-а, у прва че-
тири месеца је боља него наплата у истом периоду прошле 
године. ЕВ је поново остварила највећи проценат наплате 
у Србији, што је посебно наглашено на састанку Дирек-
ције за дистрибуцију електричне енергије са директорима 
ПД за дистрибуцију одржаном на Иришком венцу.

На позив амбасадора Жан Пол Кертерона директор 
Електровојводине др Тихомир Симић присуствовао је 
светском економском форуму Кран Монтана на коме је 
Електровојводина приказала своје потенцијале базиране 
на ресурсима и стратегији развоја које спроводе Републи-
ка Србија и АП Војводина у енергетском сектору. 

У Новом Бечеју пуштена је под напон реконструиса-
на ТС 110/20 kV „Нови Бечеј“, чиме су створени конкрет-
ни услови за прихват сваког киловата електричне енергије. 
Инвестиција у овај објекат је само почетак спровођења од-
луке менаџмента да максимално инвестира у електроенер-
гетску инфраструктуру, нове капацитете и унапређење 
постојећих, увођење дигиталне технологије у систем мо-
билних телекомуникација, увођење нових технологија и 
остваривања ефеката ефикасности и штедње, а тиме и ства-
рање основе за постизање позитивног годишњег пословног 
резултата и подизање вредности Привредног друштва. 

Поред инвестиција у сопствене капацитете, Електро-
војводина је показала да је друштвено одговорна компа-
нија која препознаје економске вредности средине у којој 
делује. У том смислу је директор Електровојводине пот-
писао са Покрајинским секретаријатом за образовање, 
управу и националне заједнице  уговор о донацији  за ре-
ализацију пројекта „Афирмација мултикултурализма и 
толеранције у Војводини – мере за јачање међусобног по-
верења код младих“ и уговор са Менсом Србије о донацији 
за реализацију пројекта „Фестивал памети“. 

Директор Тихомир Симић је са својим сарадницима по-
ловином овог месеца угостио делегацију мађарске Елек-
тродистрибуције ЕДФ Демас коју је предводио директор 
компаније Тијери Ле Буше. Сусрет две делегације био је 
веома конструктиван и успешан, јер су размењена бројна 
искуства.

На Иришком венцу одржано је једнодневно Саветовање 
о сузбијању крађа електричне енергије, чиме је настављен 
континуитет у решавању овог стратешког задатка. Оче-
кује се да закључци овог саветовања као крајњи ефекат 
имају смањење неовлашћене потрошње електричне енер-
гије и подизање кредибилности компаније. 

Д. Б.

Радно и успешно
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Наплата електричне енергије 
у прва три месеца ове годи-
не је боља него наплата еле-

ктричне енергије у истом периоду 
прошле пословне године. Истина 
да април ове године има само 19 
дана за наплату, а требало би пре-
ма досадашњим показатељима да и 
он буде бољи од априла прошле го-
дине. Ипак, привредна друштва за 
дистрибуцију електричне енергије 
морају дати све од себе како би до 
краја априла достигла жељени про-
ценат наплатног задатка, речено је 
на Иришком венцу, на састанку пр-
вих људи Дирекције за дистрибу-
цију електричне енергије ЕПС-а са 
директорима свих пет привредних 
друштава за дистрибуцију електри-
чне енергије. У том контексту по-
себну пажњу би требало посвети-
ти великим дужницима, нарочито 
онима који дугују преко 100.000 ди-
нара.

– Препознате су четири катего-
рије купаца – рекао је директор Ди-
рекције за дистрибуцију електри-
чне енергије Животије Јовановић 
– Оних који уредно плаћају елек-
тричну енергију је преко 50%. Осим 
те категорије, имамо купце који 
плаћају електричну енергију, али 
им је потребно подсећање и у томе 
нам свакако помаже и медијска 
кампања. Трећа категорија су они 
купци који такође плаћају елек-
тричну енергију, али уз оштрије 
подсећање путем медија и то онда 
када је у току акција обуставе испо-
руке електричне енергије због дуга. 
И њима је потребно подсећање. 
Четврта категорија би имала две 
подгрупе и то су купци који се баха-
то понашају у својим дуговањима. 
Та бахатост иде до поновног и са-
моукључења и њима се мора посве-
тити посебна пажња и према њима 

се морају предузети све мере, укљу-
чујући и измештање мерног места. 
Насупрот њима су они купци који 
стварно немају могућности да пла-
те утрошену електричну енергију. 
Они би вероватно желели да изми-
ре своја дуговања, али заиста не-
мају могућности. Таквим купци-
ма такође би требало посветити 
пажњу и размотрити модалитете 
како и на који начин би могло ипак 
да им се помогне да изађу из дуго-
вања и уђу у групу купаца који су 
снабдевени електричном енергијом 
и у класи оних који плаћају.

Говорећи о практичним искустви-
ма која су довела до наплате која је, 
мерећи са истим периодом прошле 
године у прва три месеца ове годи-
не боља, директор Електровојводине 
др Тихомир Симић је рекао да је при-
суство у медијима са темом наплате 
за утрошену електричну енергију у 
директној вези са повећањем про-
цента наплате и да ефекат евидент-
но постоји.

– Аналитика и праћење у по-
следње две године кажу да су у том 
периоду постигнути значајни пома-
ци у наплати утрошене електричне 
енергије – рекао је директор Јова-
новић. Потребно је да свако при-
вредно друштво за дистрибуцију 
електричне енергије направи спи-
скове највећих дужника. Примет-
но је да су нека привредна друштва 
учинила напоре за смањење, од-
носно заустављање раста дуговања. 
То се, пре свега, односи на Електро-
војводину и Електросрбију. Раст 
дуговања, ипак, требало би зауста-
вити системски, уз подршку шире 
друштвене заједнице, чуло се на са-
станку, а купац који редовно плаћа 
утрошену електричну енергију ни-
како не би смео лоше да се осећа 
због тога. Зато ћемо у наредном пе-

риоду акцентовати обуставу испо-
руке електричне енергије због дуга 
оним купцима који се бахато пона-
шају и прибегавају самоукључењу и 
другим противправним начинима  
коришћења електричне енергије, а 
плаћање избегавају. 

– Све ово пратиће договорене и 
осмишљене медијске активности. 
Такве активности итекако имају 
смисла. То се видело код активнос-
ти при корекцији цене електрич-
не енергије која је у примени од 1. 
априла 2011. године – подржао је 
активности на наплати утрошене 
електричне енергије директор Сек-
тора за односе с јавношћу мр Мом-
чило Цебаловић.

Онима који дугују нема отписа ду-
гова нити других повластица, али 
зато купци који редовно плаћају 
потрошену електричну енергију 
могу да остваре бонус при плаћању 
рачуна од 5% и уз то још 11,89% за 
потрошњу електричне енергије до 
350 киловатчасова, што ће они који 
је рационално користе моћи без 
већих проблема да остваре у току 
летњих месеци.

Када је у питању набавка броји-
ла, директор Дирекције за дистри-
буцију електричне енергије Жи-
вотије Јовановић констатовао је 
да је комисија која је формирана у 
циљу те набавке извршила све до 
сада планиране активности. На-
бавка бројила урадиће се под јед-
наким условима и у исто време за 
сва привредна друштва за дистри-
буцију електричне енергије, а оба-
веза привредних друштава јесте 
да у најскорије време доставе из-
вештаје са реалним потребама за 
годишњим количинама бројила, 
речено је на састанку на Иришком 
венцу.

А.Ј.Р.

СА САСТАНКА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СА ДИРЕКТОРИМА ПД ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
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У прва три месеца ове године наплата електричне енергије боља него у истом 
периоду прошле пословне године. - Мора се учинити све да по наплати утрошене 
електричне енергије април ове године буде бољи од априла претходне, договорено 
на састанку одржаном на Иришком венцу

Успешна наплата приоритетан 
задатак 
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На позив амбасадора Жан-Пол 
Картерона директор Електро-
војводине др Тихомир Симић је 

присуствовао светском економском фо-
руму Кран Монтана. Тема овог састанка 
на највишем економском и енергетском 
нивоу је била „Енергетско сиромаштво“.

– У представљању енергетских потен-
цијала земаља и компанија из Југоисточ-
не Европе, Електровојводина је приказа-
ла своје реалне потенцијале базиране на 
постојећим ресурсима и стратегији раз-
воја, које спроводе Република Србија и 
АП Војводина у енергетском сектору. Са 
посебном пажњом је испраћена чиње-
ница да је Електровојводина, заједно 
са Факултетом техничких наука из Но-
вог Сада, прва дистрибутивна компа-
нија у региону Југоисточне Европе која 
је завршила прву фазу пројекта сопс-
твене корпоративне енергетске ефикас-
ности као метода за обезбеђење лидерс-
ке позиције дистрибутера на будућем 
дерегулисаном тржишту енергетике Ре-
публике Србије. Такође, председавајући 
форума дао је иницијативу да се у дру-
гој половини ове године, заједно са одр-
жавањем Петог међународног форума о 
обновљивим изворима енергије у Новом 

Саду, јединствено планирају и креирају 
тематски садржаји, као и да се доведу 
најутицајнија светска имена из сектора 
енергетике ради даљег унапређења раз-
воја и инвестиција у Републици Србији 
и Покрајини Војводини – изјавио је ди-
ректор Електровојводине др Тихомир 
Симић након завршетка Кран Монтана 
форума.

У Кран Монтана дебати тема енергет-
ског сиромаштва је подигнута на ниво 
интернационалног проблема. Други 
начин за борбу против енергетског си-
ромаштва, како се чуло, јесте директна 
помоћ за популацију која од њега пати 
кроз развојне пројекте, да би, како се 
чуло, 2012. година била означена као 
година која омогућава енергије за све. 

А. Ј. Р.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА НА КРАН МОНТАНА ФОРУМУ

Тежња борбе против енергетског сиромаштва да се омогући енергија за све. – 
Електровојводина представила пројекат сопствене корпоративне енергетске 
ефикасности

Против енергетског сиромаштва 
– енергија за све

Срдачна добродошлица: амбасадор Жан-Пол Картерон са директором Електро-
војводине др Тихомиром Симићем 

Учесници Форума Кран Монтана (др Симић стоји у средини)

� КРАН МОНТАНА ФОРУМ

УУ седишту ОФИД-а (OPEC Found four international development) у Бечу 29. априла 
оодржан је Кран Монтана форум (CransMontana Forum). Кран Монтана форум је 
ссветски економски форум чији је идејни творац амбасадор Жан-Пол Картерон. 
ФФорум се бавио темом „Енергетско сиромаштво“ као интернационалним 
проблемом.

Искорењивање енергетског сиромаштва је идеја која је прихваћена као изазов, а
немогуће га је искоренити без борбе са сиромаштвом, чуло се између осталог на
ттом скупу. 

ООвај форум акредитовао је 71 учесника и представника држава, влада,
прпрпп едставника привреде и енергетских субјеката из Европе, Азије и Африке.
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Од када је и званично пуште-
на под напон, поново је у пу-
ној оперативној употреби тра-

фостаница 110/20 kV „Нови Бечеј“.
– Опредељење је да се на изазове но-

вих инвестиција у обновљиве изворе 
енергије Покрајине, Електровојводи-
на укључи као подржавајући партнер. 
Отварањем овог објекта добија се на 
стварању конкретних услова за при-
хват сваког произведеног киловатсата 
најчистије енергије. Нови Бечеј је по-
казао изузетну способност да развија 
све своје расположиве потенцијале, 
па је у тренутку изласка из рецесије 
наше земље подршка развоју обновљи-
вих извора на овој територији посеб-
но важна. На овакав начин и скорим 
будућим отварањем нових објеката у 
Алибунару и Вршцу започеће нова ера 
у борби за енергетски стабилну, чис-
тију и богатију Војводину – изјавио 
је приликом пуштања под напон ТС 
„Нови Бечеј“ др Тихомир Симић, ди-
ректор Електровојводине.

Менаџмент Електровојводине као 
приоритете у пословању у 2011. годи-

ни поставља и реализује максимал-
но инвестирање у електроенергетску 
инфраструктуру, нове капацитете и 
унапређење постојећих, увођење диги-
талне технологије у систем мобилних 
телекомуникација на целој територији 
Покрајине, интеграцију постојећих 

информационих система и база пода-
така, централизацију управљања ма-
теријалним ресурсима, увођење нових 
технологија и остваривања ефеката 
ефикасности и штедње, а тиме и ства-
рање основе за постизање позитивног 
годишњег пословног резултата и поди-
зање вредности Привредног друштва.

Унапређење пословних и оператив-
них перформанси Електровојводине у 
2011. подједнако је важно као и знат-
није смањење нетехничких губитака и 
развијање друштвене одговорности за 
заједничким спречавањем злоупотре-
ба у неплаћању утрошене као и крађе 
електричне енергије. Једино таквим 
партнерством, са грађанима Војводи-
не и надлежним државним институ-
цијама, на разрешавању оваквих поја-
ва, можемо обезбедити даљи развој 
квалитетне инфраструктуре и дати 
свој пуни допринос побољшању усло-
ва живота у Војводини – истакао је др 
Симић.

– Ова трафостаница представља 
унапређење снабдевања електричном 

ПУШТЕНА ПОД НАПОН ТС 110/20 KV „НОВИ БЕЧЕЈ“ И НОВИ ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР У ОКВИРУ ПОСЛОВНИЦЕ Н.БЕЧЕЈ

6

Након вишегодишње паузе у изградњи нових објеката у Војводини, 
реконструкцијом оштећене ТС Нови Бечеј, започета серија стављања у употребу 
нових инфраструктурних енергетских чворишта. Изражавање тежишта развоја 
према слабије развијеним деловима Покрајине, а посебно према територији 
Баната, у који деценијама није улагано, допринос је ЕПС Електровојводине 
стварању основних предуслова за динамичнији развој привреде и успостављање 
стабилности у снабдевању грађана електричном енергијом

Партнерски искорак ка купцу
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Са свечаности поводом отварања ТС 110/20 kV „Нови Бечеј“

Трафостаница 110/20 kV „Нови Бечеј“ пуштена је у погон
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енергијом грађана на територији Но-
вог Бечеја и Баната. Електровојво-
дина ће са овим и оваквим објектом, 
убудуће очекујемо, радити још боље 
и ефикасније – рекао је том приликом 
потпредседник Владе Војводине Ду-
шан Јаковљев.

– За последње две године електро-
енергетска структура овог краја је 
унапређена више него у протеклој де-
ценији. Трафостаница „Нови Бечеј“ је 
важан објекат за привреду овог краја. 
Привреда Новог Бечеја и околине је, 
док трафостаница није била у пуном 
погону, имала потешкоће у свом раду 
– изјавио је Миливој Вребалов, пред-
седник општине Нови Бечеј.

Да би реконструисала трафостани-
цу „Нови Бечеј“, Електровојводина 
је покренула јавну набавку опреме и 
јавну набавку за извођење потребних 
радова. Тендер је обухватио испору-
ку и уградњу комплетног постројења 
20kV, које се састоји од 22 ћелије, заш-
титно-управљачке опреме (високона-
понске и средњенапонске), одводника 
пренапона, развода помоћних напо-
на, електричних инсталација и осве-
тљења, телекомуникационе опреме, 
система за дојаву пожара и апарата за 
гашење пожара, намештаја, индикато-
ра и краткоспојника, неопходне грађе-
винске радове као и израду пројектне 
документације. Изабрана су два по-
нуђача: АББ из Београда, који је био 
задужен за испоруку 20 kV постројења 
и комплетне заштитно-управљачке оп-
реме, и ЕЛНОС БЛ који је био задужен 
за извођење радова, израду пројектне 
документације и испоруку пратеће оп-
реме. До средине априла су завршени 
сви послови на адаптацији трафоста-
нице „Нови Бечеј“. Надзор над радо-
вима је водио Сектор инвестиција Еле-
ктровојводине. Целокупна адаптација 
овог веома важног објекта, који ће си-
гурно и стабилно снабдевати електри-
чном енергијом купце из категорије 
домаћинство и привреда Новог Бечеја 
и околине вредна је близу 70 милиона 
динара.

Након пуштања под напон ТС „Нови 
Бечеј“ званично је пуштен у рад и нови 
информациони центар у оквиру По-
словнице Нови Бечеј.

– Електровојводина је на овај на-
чин направила важан искорак ка 
купцима: дошла је код њих – рекао је 
директор Дирекције за дистрибуцију 
електричне енергије ЕПС-а Животије 
Јовановић. – На овај начин Електро-

војводина олакшава купцима да из-
врше своје обавезе према електро-
дистрибуцији. Ово што смо данас 
видели у Новом Бечеју представља 
модел за сва привредна друштва из 
састава ЕПС-а. 

– Добар пример је то што су колеге 
из Електровојводине и на овај начин 
дошле у Нови Бечеј. Ми сви хоћемо 
да покажемо да не градимо монопол-
ски него партнерски однос са нашим 
купцима. То је наш допринос да про-
менимо како односе са купцима, тако 
и слику ЕПС-а у јавности. На овакав 

начин показујемо да желимо непо-
средан дијалог са купцем, а једино 
кроз дијалог могу да се реше евенту-
ални проблеми и унапреди однос – 
изјавио је директор “Југоистока“ из 
Ниша Драгољуб Здравковић.

Директор Електровојводине др Ти-
хомир Симић најавио је да ће се Елек-
тровојводина потрудити да убудуће 
места дијалога купаца и компаније 
немају ни стаклене баријере, како би 
и у пракси доказала вишедеценијски 
партнерски однос према купцима.

А. Ј. Р.

У обновљеној трафостаници

Пред новим информационим центром у Новом Бечеју
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Eлектроенергетска ситуацију у 
прва четири месеца ове године 
била је добра и није било ограни-

чења у испоруци електричне енергије, 
сазнајемо од Звездана Крунића, шефа 
Службе за планирање и анализу погона 
у Сектору за управљање и планирање 
конзума Дирекције ЕВ за управљање.

Хидролошка ситуација у априлу била 
је релативно добра. Доток река је био 
испод планираног, а садржај воде у аку-
мулацијама је био испод билансних ко-
личина. Овакво стање се одразило на 
режим рада проточних хидроелектра-

на, које су током месеца радиле смање-
ним капацитетом. 

Прва четири месеца текуће годи-
не карактерише повећање потрошње 
електричне енергије од 2,05% у одно-
су на исти период прошле године, од-
носно повећање од 0,09% у односу на 
билансне количине.

– Што се тиче стања електродистри-
бутивног система Електровојводине то-

ком априла, можемо констатовати да је 
број погонских догађаја био на очеки-
ваном нивоу за ово доба године – каже 
Крунић и набраја најбитније од забеле-
жених погонских догађаја:

Шестог априла у 10,05 часова услед 
пробоја 20 kV проводног изолатора на 
главном систему сабирница број 1 у ТС 
110/20 kV „Оџаци“ дошло је до испа-
да ЕТ 110/20 kV број 1. Време трајања 
прекида у напајању купаца електричне 
енергије који се напајају са 20 kV изво-
да „Богојево“, „Бач 2“, „Ратково“, „Оџа-
ци 4“ и „Хипол 3“ износило је 28 мину-
та, а време трајања прекида у напајању 
купаца електричне енергије који се на-
пајају са 20 kV извода „Иво Лола Ри-
бар“ и „Бачки Грачац“ износило је 109 
минута.

Тринаестог априла у 16,55 часова 
долази до испада 35 kV извода „Јерме-
новци“ који се напаја из ТС 110/35 kV 
„Алибунар“, услед деловања прекоструј-
не заштите. До испада је дошло услед 
пробоја изолатора на далеководу. Ку-
пци електричне енергије са конзум-
ног подручја ТС 35/10 kV „Јерменов-
ци“ били су без напајања електричном 
енергијом 131 минут.

Двадесет и првог априла у 9,23 ча-
сова дошло је до испада 110 kV и 20kV 
трафо-поља број 1 у ТС 110/20 kV 
„Инђија“ услед деловања заштите неу-
трале. Разлог испада је пропуст зашти-
те на 20 kV изводу „Јарковци“. Купци 
електричне енергије са конзумног под-
ручја ЕТ број 1 били су без напајања 
електричном енергијом 43 минута.

И ДАЉЕ ПРОВАЛЕ У ЕЕ ОБЈЕКТЕ 
Током априла регистрован је значај-

но повећан број провала и крађа оп-
реме из електроенергетских објеката 
на конзумном подручју Електровојво-
дине, од којих ћемо поменути само 
најдрастичније:

Седмог априла у 13,55 часова на-
кон пријаве потрошача о лошим на-
понским приликама на изводу 10 kV 

„Максима Горког“ из ТС 35/10 kV 
„Лиман“, искључена је ТС 10/0.4 kV 
„Раднички универзитет“. Дежурна 
екипа која је изашла на интервенцију 
је на лицу места уочила да је исечена 
и однесена бакарна шина, веза између 
ЕТ и НН блока. Екипа МУП је извр-
шила увиђај. 

Четрнаестог априла у јутарњим 
часовима дежурна служба је у ТС 
110/35 kV „Вршац 1“ затекла исечено 
уземљење (бакарне плетенице) у 35 
kV постројењу. Обавештен је МУП.

Шеснаестог априла у ТС 110/35 kV 
„Вршац 1“ приликом покушаја крађе 
опреме, екипа МУП-а је ухватила по-
чиниоце на делу.

Двадесет шестог априла у 110/20 kV 
„Ковин“ дежурна екипа је примети-
ла да је исечено и однесено уземљење 
оба енергетска трансформатора, као 
и напонског и струјног мерног транс-
форматора у 110 kV трафо-пољу бр. 2.

ПОТРОШЊА У АПРИЛУ
Према диспечерским подацима, 

у априлу 2011. године из система је 
преузето 678 GWh, што представља 
смањење од 2,49% у односу на исти 
период из претходне године, односно 
смањење од 6,61% у односу на би-
лансне количине. Енергија је испо-
ручена уз максималну регистровану 
снагу од 1.253 МW што је за 1,80% ис-
под нивоа регистроване вршне снаге 
из предходне године у истом периоду 
(1.276 МW). Дистрибутивни купци 
преузели су 632 GWh, што је за 3,51% 
мање у односу на исти период из пре-
тходне године. Директни купци преу-
зели су 46 GWh, што је више за 14,11% 
у односу на исти период из претходне 
године. 

Средња дневна температура у апри-
лу 2011. године била је 13,2 оС што је 
за 0,8оС више од средње дневне тем-
пературе у истом периоду претходне 
године.

Приредила: Љ.М.
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У AПРИЛУ
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Регистрован и значајно повећан број провала и крађа опреме из 
електроенергетских објеката на конзумном подручју Електровојводине 

Погонски догађаји на 
очекиваном нивоуД
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Извршење наплатног задатка за 
април и даље активности по пи-
тању наплате електричне енер-

гије у мају месецу, посебан je задатак за 
све руководиоце и запослене у огран-
цима и Управи Друштва. Полазећи од 
тога да се од 1. априла примењује нови 
Ценовник за продају електричне енер-
гије као и попусти по разним основа-
ма, а уважавајући чињеницу мањка 
радних дана због празника, овом 
послу се морало прићи врло енергич-
но и одговорно. На извршењу овог за-
датка ангажовани су сви расположи-
ви потенцијали, како људски, тако и 
они у технологији. Да би се постигло 
очекивано свакодневно су анализира-
ни резултати на овим активностима у 
Дирекцији за трговину, а ишло се и у 
огранке да би се непосредно поспеши-
ла наплаћеност.

На састанку Извршних директора за 
пословни систем, почетком маја, раз-
матрајући наплату електричне енер-
гије у априлу и активностима на на-
плати потраживања у мају, оцењено је 
да  повећани напори на наплати у овом 
периоду дају резултате, али и даље 
дужници морају бити „дежурна тема“  
стручних служби у огранцима, уз на-
помену да ниједан купац не сме бити 
изузет од сталног праћења реализа-
ције наплате (опомене, обустава елек-
тричне енергије, утужења).

РЕАЛИЗАЦИЈА НАПЛАТЕ И 
ЗАПАЖАЊА
Реализација наплате у априлу ме-

сецу на нивоу Друштва, износила је 
92,07%, што представља најбољи ре-
зултат у ЕПС-у. Исто тако, у истом пе-
риоду, реализација наплате у „привре-
ди“, била је боља него у „домаћинству“, 
што у задње време није био случај.

На састанку је од стране Дирекције 
за трговину изнет План активности 

на реализацији степена наплаћености 
потраживања у мају текуће године и 
дата анализа структуре дуговања по 
огранцима, уз напомену да се посеб-
на пажња мора обратити на купце који 
по месечном прегледу распона дуга 
садрже највеће износе у обе катего-
рије потрошње. Наглашено је да зна-
чајну пажњу завређују и буџетски ку-
пци, али и купци који имају дуг изнад 
500.000,00 динара, а нису у претходном 
месецу измирили текући дуг или им се 
дуг повећао. 

– У циљу максималне ангажова-
ности на наплати потраживања, мо-
рају се предузимати све мере ефикас-
ног приступа купцима свих категорија 
у смислу правовремене доставе обаве-
за за април, али и максимално ангажо-
вање на наплати пристиглих обавеза 
сваког купца појединачно, укључујући 
опомене, обуставу испоруке електрич-
не енергије и утужења, наглашава Бла-
жевић. 

Такође је наглашено да за бољу нап-
лату значајан утицај има и правовре-
мена и циљано усмерена медијска кам-
пања, посебно у локалним медијима.

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД СТАЊА 
ДУГА
Упоредном анализом дуговања купа-

ца која се односи само на редован дуг 
за електричну енергију, без тужби и 
неовлашћене потрошње, са стањем на 
крају априла, у односу на крај марта, 
уочава се да се број купаца „домаћин-
ства“ у дугу повећао за 3%, док је дуг 
повећан за 9% и износи 1,5 милијарди 
динара. Посебну пажњу треба обрати-
ти на повећање у распону дуга од 50 
– 100 хиљада динара, као и износима 
дуга преко 100 хиљада динара.

Упоредном анализом дуговања купа-
ца по огранцима, која се односи само 
на редован дуг за електричну енергију, 

без тужби и неовлашћене потрошње, 
са стањем на крај априла у односу на 
крај марта, уочава се да се број купа-
ца у „привреди“ у дугу повећао за 8%, 
док је дуг смањен за 3% односно за 44 
милиона динара и износи 1,4 милијар-
де динара. Број купаца у дугу и износ 
дуга повећан је по свим распонима, а 
посебну пажњу заслужује повећање 
дуга у распону 5 – 10 милиона динара. 
Највеће смањење износа дуга је у рас-
пону дуга преко 10 милиона динара и 
износи 31% у односу на претходни ме-
сец.

Када је реч о буџетским корисници-
ма са јавним предузећима чији је ос-
нивач Република и општине, потра-
живања у предметном периоду износе 
375, 312 милиона динара и порасла су 
за 14%. Потраживања буџетских ко-
рисника без јавних предузећа повећа-
на су за 21%, што се посебно односи на 
здравство и образовање.

Након предузетих договорених ко-
рака, очекује се да ће и анализе по-
стигнутог у мају сасвим сигурно пока-
зати да се тимским радом, заједничким 
напорима и повећаном одговорношћу 
свих запослених, долази до правих ре-
зултата, који омогућавају успешно по-
словање.

М.Ш.

�

АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАПЛАТЕ

Реализација наплатног задатка Електровојводине у априлу је била 92,07%, што је најбољи 
резултат у ЕПС-у. После дужег времена, „привреда“ боља у наплати од „домаћинстава“. 
- Ниједан купац не сме бити изузет од праћења реализације наплате, каже Мирко 
Блажевић, директор Дирекције за трговину електричном енергијом

Повећани напори на наплати 
дају резултате 
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ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА НА ПРЕЗЕНТАЦИЈИ СВЕТСКИХ ДОСТИГНУЋА У СМАРТ ГРИДУ

Део стручног тима који је анга-
жован на пројекту „Правци раз-
воја напредних мрежа (SMART 

GRIDS) у дистрибутивном електро-
енергетском систему ЈП ЕПС“ при-
суствовао је у Копенхагену конферен-
цији „Т&D SMART GRIDS EUROPE 
2011”. Једанаест сесија које су се одно-
силе на модернизацију и унапређење 
електроенергетског система, по речи-
ма чланова стручног тима, имало је за 
крајњи циљ да презетнтује искуства, 

практичну примену, достигнућа и 
даље правце у развоју напредних мре-
жа, којем ће морати да се прилагоди и 
наш систем. 

– Имали смо прилику да чујемо где 
су у пројекту напредних мрежа светске 
електродистрибуције, које су већ реа-
лизовале и примениле нове стандарде 
у понашању. Скандинавске земље, Не-
мачка, Енглеска, Шпанија и Италија 
су најдаље стигле у истраживањима 
и примени „Smart Grids“ технологијa. 

Пројекте везане за „Smart Grids“ код 
њих финансира Европска унија, вла-
да или електродистрибуција, у завис-
ности од процене од коликог су значаја 
и колико је померање у реализацији 
„Smart Grid Roadmap“ плана постиг-
нутo. Предуслови потребни за успеш-
ну примену пројекта су отворено тр-
жиште, уређена законска регулатива, 
уграђена одговарајућа опрема, инфор-
мациона и комуникациона инфра-
структура и слично – каже Братислава 
Радмиловић, водећи инжењер у Служ-
би за СДУ Центра за информатику и 
телекомуникације, која је имала при-
лику да као део тима присуствује овој 
конференцији.

По речима чланова тима на овај на-
чин су, између осталог, сазнали више и 
о начину прикључења и могућим ути-
цајима обновљивих извора енергије на 
електродистрибутивну мрежу, погото-
во у случају већег броја дистрибуира-
них извора различитих врста. Посебно 
је било интересантно искуство дан-
ске дистрибуције DONG у коришћењу 
уређаја за мерење и анализу електрич-
них величина у реалном времену.

– Интересантно је за нас било ис-
куство примене тих уређаја на средњем 
и ниском напону. Идеја је да се и код нас 
уђе у пилот-пројекат и сагледа могућ-
ност практичне примене ових уређаја. 
Имамо за то могућност, јер произвођач 
поменутих уређаја има своје представ-
ништво у Београду, што олакшава на-
бавку потребне опреме. 

Оно што смо видели и чули јесте по-
тврда знања и информација којима смо 
располагали до сада и која смо већ ко-
ристили приликом израде пројектног 
задатка за израду студије „Правци раз-
воја Smart Grids у ДЕЕС ЈП ЕПС“. Дра-
гоцено је то што смо у директним кон-
тактима имали прилику да стекнемо и 

нова знања и информације, како у до-
мену система за аутоматизацију, тако 
и у области информационо-комуни-
кационих технологија – каже Владан 
Гачић, главни инжењер Центра за ин-
форматику и телекомуникације и та-
кође члан тима који је посетио конфе-
ренцију „Т&D SMART GRIDS EUROPE 
2011” у Копенхагену.

– Присуство Електровојводине на 
најважнијем годишњем скупу у Евро-
пи који се бави проблематиком Smart 
Grids представља јасно опредељење 
Привредног друштва да је праћење 
нових достигнућа у домену доградње 
концепта управљања електроенергет-
ским системом и његово оспособља-
вање за хармонично и ефикасно обје-
дињавање, како садашњих и будућих 
произвођача у електроенергетици, тако 
и корисника и потрошача. Истовре-
мено, то је и одговор на изазов будућ-
ности у којем ће лидерско место зау-
зимати једино они који су способни да 
интегришу све субјекте и све израже-
нију потребу за потрошњом електрич-
не енергије. Стручни, експертски тим 
Електровојводине је показао да својим 
знањем и способношћу стоји равноп-
равно са свима онима који у овом тре-
нутку представљају носиоце таквих 
технологија.

Након сагледавања свега што може 
представљати потенцијални дуго-
рочни интерес нашег привредног 
друштва, закључак је да Електровојво-
дина мора што пре отворити пилот- 
пројекат, којим ће се конкретно наја-
вити увођење Smart Grids-а као начина 
и технологије обезбеђења свих грађа-
на и привреде Аутономне Покрајине 
Војводине – каже тим поводом дирек-
тор Електровојводине др Тихомир Си-
мић.

А. Ј. Р.
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Време које долази наметнуће светске стандарде у понашању према енергији. 
Када кажемо енергија, за Електровојводину то значи електричну енергију и њену 
дистрибуцију. - Пројекат „Smart Grids“ већ сада је стварност у неким деловима 
света. Да би већ сад били спремни, екипа Електровојводине скупља знања и 
искуства да одговори на изазове који су већ ту

Потенцијал за модернизацију и 
унапређење

Мр Жељко Поповић, Милан Стефа-
новић (Е-Smart-Systems), Владан Гачић 
и Братислава Радмиловић (с лева на 
десно)



Са мађарском Електродистрибу-
цијом ЕДФ Демас (EDF DEMASZ), 
Електровојводина успешно са-

рађује већ дужи низ година. У скло-

пу те сарадње, половином маја нам је у 
дводневну посету дошла делегација коју 
је предводио директор компаније Тије-
ри Ле Буше (Thierry Le Boucher, president 
and CEO EDF DEMASZ), а чинили су је 
још и Тот Јожеф (Jozef Toth, director of 
EDF DEMASZ partner), Капитани Ан-
драш (Andras Kapitany, HR Manager) 
и Корпонаи Иштван (Istvan Korponai, 
director of DEMASZ Primavill). Домаћин 
гостима из Мађарске био је др Тихомир 
Симић, директор Електровојводине са 
својим најближим сарадницима. 

Чланови Демасове делегације баве се 
различитим пословима, почев од стра-
тешких питања, преко изградње мреже 
и одржавања система, па до кадровс-
ке политике, тако да су током два дана 
посете домаћини имали шта да чују од 
својих гостију, али и шта да им кажу.

У пословној згради Електровојводи-
не у Новом Саду одржана су два вео-
ма конструктивна и успешна радна са-
станка. Пре него што ће се прећи на 
пословни део састанака, др Петар За-
горчић, заменик директора Друштва за 
пословни систем представио је Елек-
тровојводину у најлепшем мултикул-
туралном светлу: он је гостима показао 
рачун за утрошену електричну енергију 
преведен на мађарски језик. Потом је 
објаснио да је реч о једнократном пре-

воду рачуна на свих осам језика нацио-
налних мањина које живе на терито-
рији Војводине: – Намера нам је била 
да никоме не ускратимо информацију, 

а овако преведен рачун биће доступан 
нашим купцима на сајту Електровојво-
дине, као и на шалтерима електродист-
рибуција – рекао је Загочић.

Представљајући се гостима кроз офи-
цијелну компанијску презентацију, до-
маћини су истакли да је Електровојво-
дина, и поред бројних проблема са 
којима се сусреће на унутрашњем пла-
ну у условима економске кризе, чвр-
сто опредељена за динамичан концепт 
развоја, свесна своје друштвене одго-
ворности. Одлучни смо да свој зада-
так обављамо максимално одговорно 
и на најбољи могући начин, јер тако 
подржавамо привредни развој земље. 
Свесни смо да без таквог функциони-

сања нећемо постићи да Србија 
и Војводина постану боље место 
за живот. У 2011. години опре-
делили смо се да, поред редов-
ног техничког одржавања систе-
ма, наши циљеви буду повећање 
наплате и смањење губитака. То 
су два важна стуба на којима стоји 
наше пословање, чуло се на првом са-
станку. 

Директор ЕДФ Демаса Тијери Ле 
Буше је рекао да је Демас у 2010. годи-
ни добро радио и да су остварили по-
већање прихода за 2,5 одсто, али су по 
новим одлукама мађарског Парламен-
та морали да плате порез на екстра-
профит. Иако су задовољни својим 
пословањем, и у Демасу се срећу са 
одређеним проблемима, пре свега ве-
заним за тарифу. Наиме, у Мађарској 
функционише тржиште електричне 
енергије, па је такмичење са конкурен-
цијом стално. Али, како је 99 одсто ста-
новништва на тарифи, то баш и није 
сасвим исплативо, каже Ле Буше. 

Гости и домаћини су веома брзо 
успоставили добру комуникацију. 
Сви су конструктивно учествовали у 
дискусијама које су се водиле на ен-
глеском језику, па услуге преводиоца 
Алена Хатибовића, иначе енергети-
чара запосленог у Демасу у Баји, ско-
ро да и нису биле потребне. Стручне 
теме које су покретане интересовале су 
обе стране, па је већ на првом састан-
ку дошло до значајне размене искус-
тава, са којом је настављено и сутра-
дан, на састанку којим је председавао 
директор Електровојводине др Тихо-
мир Симић. Тема је било заиста много 
– од смањења комерцијалних губитака, 
преко изградње и одржавања ЕЕ обје-
ката, па до начина на који се врше ре-
монти. Занимљиво је било чути и как-
ва искуства у Демасу имају у вези са 
раздвајањем делатности продаје елек-
тричне енергије.

Поред размене стручних искуста-
ва, домаћини су се потрудили да гос-
тима из Мађарске покажу нешто и од 
новосадског шарма. Током дводневног 
боравка у Новом Саду одвели су их у 
посету нашој најстаријој културној ус-
танови Матици српској, где их је при-
мио генерални секретар ове институ-
ције проф. др Душан Николић, као и 
у ИТД галерију на Петроварадинској 
тврђави и чувену занатску радионицу 
Мануал, у којој се још увек ручно из-
рађују предмети од коже. 

Љ.М.
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Већ на првом састанку покренуте бројне стручне теме, а жива 
пословна комуникација настављена током наредног дана 

ДЕЛЕГАЦИЈА ЕДФ ДЕМАСА ПОСЕТИЛА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНУ

Размена искустава
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Тијери Ле Буше и др Тихомир Симић 

У посети Матици српској
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Борба против крађе електричне 
енергије јесте задатак од општег 
друштвеног значаја, а кроз дело-

вање Електропривреде Србије али и 
других институција тај задатак би тре-
бало да доживи своју материјализацију. 
Активности у тој борби јесу зависне од 
ефеката рада који ми спроводимо, а по-
следица су стања економије и привреде. 
Ако је Електропривреда пунилац буџе-
та, онда јој треба омогућити да своју 
функцију испуни онако како то грађа-
ни очекују. Ако се од ње очекује побољ-
шање, онда јој треба омогућити побољ-
шање у функционисању и пред будућим 
стратешким партнерима. Ако се од нас 
очекује успешност наплате, онда то 
треба да је критеријум за оцењивање и 
вредновање компаније и менаџмента. 
Крађе су важан друштвени проблем и 
директно угрожавају испоруку најква-
литетнијег и најчистијег вида енер-
гије, електричне енергије. Очекујемо да 
закључци са Саветовања, које ће доне-
ти наш данашњи рад, буду емитовани 
преко ЕПС-а до локалног нивоа, а да ће 
крајњи ефекат заиста бити смањење не-
овлашћене потрошње електричне енер-
гије и подизање кредибилности компа-
није.

Ово су основне поруке др Тихомира 
Симића, директора Електровојводине, 
које је као домаћин саветовања „Мере 
и активности за смањење нетехничких 
губитака електричне енергије“ упутио 
присутним учесницима.

У име Управног одбора ЕПС-а учес-
ницима саветовања обратио се пред-
седник др Аца Марковић.

– Крађа електричне енергије је техни-
чки, економски и правни проблем. ЕПС 
је у прва три месеца ове године про-
извео 4,7% више електричне енергије 
од планиране. У то су уложена наша 
средства. Мора се градити однос пре-
ма купцу како се не би правили губици 
који су у систему евидентни. Због тога 
морамо себи поставити јасан циљ који 
ће решити тај проблем. Ако он буде ре-
шен, то ће нас ојачати као и свака побе-
да, рекао је између осталог председник 

Управног одбора ЕПС-а др Аца Марко-
вић.

Директор Дирекције за дистрибуцију 
електричне енергије Животије Јова-
новић је рекао да је видљив тренд по-
већања губитака у последње три године.

– Пре две године, 2009. губици су 
износили 15,19%. Наредне године су 
били нешто мањи, да би ове године по-
ново порасли. Крајњи циљ јесте да се 
они смање, нарочито нетехнички гу-
бици, који су на нивоу прошле године 
износили 60 милиона евра. Јавност за 
то треба да зна, јер и примерни купци 
трпе штету због оних који неовлашћено 
троше електричну енергију. То јесте и 
наш проблем, али недостају нам кадро-
ви, који би радили у контроли и бори-
ли се против крађе струје. Ова године 
јесте година резултата, па очекујем да 
ће закључци са данашњег саветовања 
бити такви да ће донети резултате – ре-
као је отварајући радни део саветовања 
Животије Јовановић, директор Дирек-
ције за дистрибуцију електричне енер-
гије ЕПС-а.

Презентујући резултате Акционог 
плана за смањење губитака, помоћник 
директора Дирекције ЕПС-а за дист-
рибуцију електричне енергије Радован 
Станић је рекао да су, откако су поче-
ли да се прате губици према Акционом 
плану, од августа 2009. године до сада 
на сличном нивоу, из чега би се могло 
закључити да стагнирају, али није тако, 
јер су бележене осцилације. По резул-
тату се сада може рећи да су скоро сва 
привредна друштва зауставила губитке.

– Од садашњих 15,10%, колико из-
носе укупни губици на нивоу ЕПС-а, 
8,32% су технички губици. Остатак су 
нетехнички, а од тога је око 60% крађе 
електричне енергије. У периоду фебру-
ар-децембар 2010. године контролисали 
смо око 500.000 купаца, а закључак би 
могао бити да је ово број који показује 
масовну контролу без циљаних места – 
рекао је Станић и додао: – На крају ове 
године борба против крађе струје мора 
бити ефикасна, а губици морају бити на 
нивоу планираних. Реализација Акцио-

ног плана јесте први приоритет у сва-
ком привредном друштву

ДВА ТЕМАТСКА БЛОКА 
Тематско саветовање „Мере и актив-

ности за смањење нетехничких губита-
ка електричне енергије“ које је одржано 
у објекту НОРЦЕВ на Иришком венцу 
одвијало се у два блока. Први је обра-
дио теме као што су „Могућност при-
мене мерно-информационих система 
за локализацију извора губитака елек-
тричне енергије у широкој потрошњи“, 
„Процена могућег обима смањења 
укупних губитака заменом старих ти-
пова индукционих бројила“, „Анализа 
резултата контрола организованих са 
нивоа привредног друштва“, „Модел 
за побољшање рада на контроли мер-
ног места и утврђивању неовлашћене 
потрошње ел.енергије у ЕД Нови Сад 
и практична искуства у његовом спро-
вођењу“ и „Ефекти независних контро-
ла мерних места у ЕД „Електроморава“ 
Смедерево“.

Други тематски блок обрадио је теме 
као што су „Нове софистициране мето-
де крађе електричне енергије на елек-
тронским бројилима – употреба елек-
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ОДРЖАНО САВЕТОВАЊЕ О СУЗБИЈАЊУ КРАЂА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Одржавањем једнодневног саветовања под називом “Мере и активности за 
смањење нетехничких губитака електричне енергије” настављен континуитет ЕПС-а 
у решавању овог стратешког задатка
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Oрганизовано против крађе

Животије Јовановић отвара радни део 
Саветовања
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тромагнетних ометача – „варничара“, 
„Утицај страног магнетног поља на 
исправан рад бројила електричне енер-
гије“, „Анализа остварених губитака 
електричне енергије у дистрибутивној 
мрежи ПД ЕД Центар (без директних 
купаца) за период 1.-12. 2009.г. и 1.-12. 
2010.г. са предлогом мера и методоло-
гијом за смањење комерцијалних гу-
битака у 2011.г“, „Потешкоће и дилеме 
у утврђивању параметара и у изради 
обрачуна за неовлашћено утрошену 
ел.енегију“ и „Стимулација по основу 

резултата рада у дистрибутивним при-
вредним друштвима“.

Округли сто, коме су председавали 
Радован Станић и др Драгослав Јова-
новић покренуо је многа важна питања 
као што су иницијатива „да се посебно 
евидентира неовлашћена потрошња и 
да се она не уврштава у наплатни зада-
так“, „неовлашћену потрошњу је тешко 
утврдити прецизно“, до тога да „је по-
требно утврдити буџет за екипу која 
ради на откривању неовлашћеног ко-
ришћења електричне енергије, као што 
је то пракса у другим земљама које су 
успеле у тим напорима“.

ЗАКЉУЧЦИ СА САВЕТОВАЊА
Одржавањем једнодневног савето-

вања настављен је континуитет ЕПС-а 
у решавању овог стратешког задатка и 
постигнут је циљ, а то је да се сви учес-
ници у том пројекту упознају са дос-
тигнутим резултатима, шта се све пре-
дузима у привредним Друштвима, шта 

даје највеће ефекте и шта даље, крат-
корочно и дугорочно треба чинити 
како би се постигли планирани резул-
тати. Ово је први закључак који је про-
истекао из рада Саветовања. Осим тога, 
на Световању је закључено и да је не-
опходно израдити и усвојити дугороч-
ну и целовиту стратегију, са дефиниса-
ним приоритетима, у оквиру које ће се 
оперативно предузимати одговарајуће 
активности усмерене ка смањењу не-
техничких губитака електричне енер-
гије. Затим, закључак је да је у случају 

неовлашћеног коришћења електричне 
енергије потребно стриктно спроводи-
ти процедуру искључења таквог мерног 
места из система, у складу са чланом 28. 
Уредбе о условима испоруке електрич-
не енергије. Поновно укључење таквог 
купца могуће је само по измирењу оба-
веза по обрачуну за неовлашћену пот-
рошњу електричне енергије и у складу 
са условима дефинисаним новим ре-
шењем о одобрењу за прикључење. 

У случају основане сумње да постоји 
неовлашћено коришћење електричне 
енергије (крађе) код купаца код којих 
није могуће приступити мерном мес-
ту обавезно изместити мерно место 
ван поседа купца, каже се у закључ-
ку, као и то да је потребно деловање ка 
сузбијању крађе електричне енергије 
усмерити у више праваца. Тај закљу-
чак је образложен тиме да би требало 
обезбедити поуздане, посебно обуче-
не запослене за послове контроле мер-
них места, које треба опремити одгова-

рајућом опремом, издвојене у посебне 
организационе целине, независне и са-
мосталне у свом раду, затим да је по-
требно обезбедити доследну примену 
Уредбе о општим условима за испору-
ку електричне енергије у поступку об-
рачуна неовлашћене потрошње с об-
зиром на то да поједини судови путем 
вештака утврђују висину неовлашћене 
потрошње електричне енергије и поред 
постојања услова за непосредну приме-
ну методологије обрачуна у складу са 
Уредбом. Треба покренути измену за-
конских прописа и њихову примену у 
пракси, тако да се електромонтерима 
и контролорима који раде на контро-
ли мерног места и непосредно утврђују 
облике неовлашћене потрошње елек-
тричне енергије обезбеди статус служ-
беног лица, чиме би случај напада или 
ометања у вршењу службене дужности 
био кривично дело. Такође треба обез-
бедити заштиту од физичког напада 
на електромонтере и контролоре, који 
раде на утврђивању крађе код купа-
ца електричне енергије ангажовањем 
агенција за обезбеђење, или припа-
дника Министарства унутрашњих по-
слова. Обезбедити новчана средства за 
потребе стимулације пријава, откри-
вања и процесуирања неовлашћене 
потрошње (крађе) електричне енергије 
као и медијско обраћање како би се и 
шира јавност информисала и придоби-
ла у акцији усмереној ка заштити на-
ционалних ресурса. 

У закључцима са Световања још се 
каже и да је потребно предложити даљу 
стратегију у вези са даљим поступцима 
са старим индукционим бројилима, да 
је неопходно обезбедити техничко-тех-
нолошке ресурсе у оптималном обиму 
првенствено савремене, технолошки 
напредне мерне уређаје са могућно-
шћу даљинског очитавања и искљу-
чења, чијом би се применом обезбедило 
правилно и тачно мерење електричне 
енергије као и регистровање сваког 
покушаја утицаја на исправност. Пред-
ложено је се да се у оквиру стручног 
саветовања CIRED 2012 иницира да 
се у оквиру програма тог саветовања 
оформи посебна група радова са те-
мом „Мере и активности за смањење 
нетехничких губитака електричне енер-
гије“, а закључено је и да је потребно ор-
ганизовати једнодневни семинар прав-
не струке на којем би се разматрале 
активности на откривању неовлашћене 
потрошње.

А. Ј. Р.

Пажљива стручна публика
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Ради побољшања рада на контро-
ли мерног места и утврђивању 
неовлашћене потрошње (крађе 

електричне енергије), а у циљу смањења 
губитака (нетехничких-комерцијалних 
губитака) и остваривања бољих по-
словних резултата, у Електродистри-
буцији „Нови Сад“, почетком фебру-
ара ове године формиран је посебан 
тим запослених, са основним задатком 
да континуирано ради на откривању и 
смањењу неовлашћене потрошње елек-
тричне енергије (О разлозима форми-
рања и задацима овог тима, писали смо 
у неколико последњих бројева нашег 
листа).

ПОЧЕТНИ РЕЗУЛТАТИ 
Тим контролора је почетком фебру-

ара, започео пробни период рада на  
откривању и утврђивању неовлашће-
не потрошње. Приоритет у раду тима 
је контрола мерних места и откривање 
неовлашћеног коришћења - крађе еле-
ктричне енергије, када регистровани 
купац троши електричну енергију без 
или мимо мерних уређаја или супротно 
условима утврђеним уговором у погле-
ду поузданог и тачног мерења преузете 
енергије (када је регистровани мерни 
уређај намерно, трајно или привремено 
онеспособљен за исправан рад).

За непуна три месеца, закључно са 30. 
априлом, овај тим је извршио 1299 кон-
трола и том приликом открио 187 не-
овлашћених потрошњи, што је 14,39% 
од укупног броја контрола. Од тог броја, 
151 случај је у објектима где раније није 
била констатована неовлашћена пот-
рошња, а у 36 случајева утврђено је 
оштећење државних пломби. Од 151 
случаја утврђене откривене неовла-
шћене потрошње, 126 је из категорије 
“домаћинства“, а 25 из дела „пословни 
простор“.

Од 187 случајева откривених неовла-
шћених потрошња и оштећених држав-
них пломби, за 151 је извршен обрачун 
неовлашћене потрошње, а преосталих 
36 зависе од извештаја из баждарнице. 

У овом 151 случају укупно је обрачу-
нато 52.197.861,50 динара или 6713153 
kWh, односно просечно 345.681,20 ди-
нара или 44458 kWh по откривеној не-
овлашћеној потрошњи.

Активности на откривању неовла-
шћене потрошње пратила је и добро 
осмишљена и планирана медијска кам-
пања, са циљем да се упути порука 
купцима електричне енергије да свако 
неовлашћено коришћење електричне 
енергије има, поред економске после-
дице и правну последицу, тј. предста-
вља кривично дело из члана 159 Зако-
на о енергетици, за које је предвиђена 
казна затвора до три године. План ме-
дијске кампање је обухватио, поред са-
радње са јавним медијима на републич-
ком, покрајинском и локалном нивоу и 
непосредан начин сарадње са локалном 
самоуправом, месним заједницама и са-
мим купцима.

Ако се реализација откривања не-
овлашћене потрошње да краја 2011. го-
дине настави у складу са показатељима 
из прва три месеца, може се очекивати 
да укупан број утврђених неовлашће-
них потрошња буде преко 800, односно 
преко 600 случајева новооткривених 
неовлашћених потрошња у објектима 
где раније нису биле констатоване.

ЗАШТИТА ОД ПРЕТЊИ И 
ФИЗИЧКИХ НАПАДА
Контролори при вршењу контроле 

мерних места на терену, често су из-
ложени вербалним и физичким напа-
дима. И поред ангажовања агенције за 
безбедност, намеће се све већа потреба 
за асистенцијом полиције у складу са 
њеним овлашћењима, при обради не-
ких „проблематичних“ случајева.

Да би се ови проблеми превазишли 
и омогућили несметан рад контроло-
ра на терену, у ЕД „Нови Сад“, одржан 
је недавно састанак одговорних лица 
Електродистрибуције са представни-
цима МУП-а Нови Сад. На састанку 
су представници Електродистрибуције 
истакли на какве све проблеме наилазе 

контролори при обављању овог важног 
посла, од вербалних претњи до физич-
ких напада и претњи породицама, што 
су све учесталије појаве и истакли за-
хтев за бржим реаговањем у оваквим 
случајевима. Истакнут је посебан про-
блем, у неким случајевима, приступа 
мерном месту на приватном поседу и, 
с тим у вези, измештање мерног мес-
та на јавну површину. Представници 

МУП-а Нови Сад истакли су да су вољ-
ни да помогну, у складу са својим овла-
шћењима, али да сваки захтев за асис-
тенцијом мора бити добро и прецизно 
образложен. Исто тако, асистенција по-
лиције на јавној површини није спорна, 
што није увек случај са асистенцијом на 
приватном поседу. Стога је основно пи-
тање за електродистрибуцију да се мер-
но место купца измести на јавну повр-
шину, где му приступ не би био споран. 
На крају разговора је договорено да се 
покуша, заједно са тужилаштвом, про-
наћи одговарајући начин деловања у 
„посебним ситуацијама“, када постоји 
основана сумња да се врши кривич-
но дело из члана 159. став 1 и 2 Зако-
на о енергетици, а овлашћена лица ЕД 
„Нови Сад“, нису у могућности да извр-
ше контролу, пошто се мерно место на-
лази у приватном поседу и недоступно 
је, како би се трајније превазишао овај 
проблем. 

 М. Ш.

РАД  ТИМА КОНТРОЛОРА У ЕД “НОВИ САД“

За непуна три месеца, Тим контролора открио 187 неовлашћених потрошњи, што 
је 14,39% од укупног броја контрола. При раду на терену, контролори су често 
изложени вербалним и физичким нападима. У складу са  овлашћењима, неопходна 
асистенција полиције

Oхрабрујућe, упркос претњама
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У име Електровојводине дирек-
тор др Тихомир Симић је 11. 
маја 2011. године у Новом Саду 

потписао два уговора о пословној са-
радњи. Уговор о донацији за реализа-
цију пројекта „Афирмација мултукул-
турализма и толеранције у Војводини 
– мере за јачање међусобног поверења 
код младих“ потписан је са Покрајин-
ским секретаријатом за образовање, 
управу и националне заједнице, у чије 
име је потпис на уговор ставио секре-
тар Секретаријата мр Андор Дели. Дру-
ги уговор о донацији за реализацију 
пројекта „Фестивал памети“ потписан 
је са Менсом Србије, у чије име је пот-
пис на уговор ставио Љубомир Кусту-
дић, почасни председник ове органи-
зације. Покровитељ и овог пројекта је 
Покрајински секретаријат за образо-
вање, управу и националне заједнице.

– За време свог постојања, а то је више 
од пола века, Електровојводина је из-
расла у моћног лидера електродистри-
бутивне делатности и спремно дочекује 
промене и изазове који су пред њом. 
Као друштвено одговорна компанија 
Електровојводина препознаје економс-
ке вредности средине у којој постоји. 
Њено традиционално опредељење јесте 
подршка и помоћ унапређењу образо-
вања и усавршавања младих и таленто-
ваних. Развојни капацитети Електро-
војводине отварају широке могућности 
за израду дипломских, мастер и док-
торских радова, па отварање сарадње 
са Покрајинским секретаријатом за об-
разовање, управу и националне зајед-
нице подразумева непосредну подршку 
за извршавање кључних активности у 
календарској години – изјавио је после 
потписивања споразума др Тихомир 
Симић, директор Електровојводине.

Електровојводина је комплексна ор-
ганизација која представља један од 
покретача живота, привреде и квали-
тетнијег живота у Војводини. Своју 
делатност жели да реализује не само 
кроз модернизацију електроенергет-

ског система и унапређење техноло-
гије, већ и кроз препознавање будућих 
потенцијалних кадрова и њихово 
уграђивање у процес промена и раз-
воја. Изазов будућности какав је пред 
нама може бити решен у нашу корист 
само ако се на време препознају квали-
тет и интелект и обједине у струци и 
модернизацији.

Будућност Војводине и Србије зависи 
од нашег друштвеног улагања и подрш-
ке коју пружамо новим генерацијама 

Пројекат Владе АП Војводине „Афир-
мација мултикултурализма и толеран-
ције у Војводини – мере за јачање међу-
собног поверења код младих”, успешно 
се реализује од 2005. године са основ-
ним циљем неговања културног дивер-
зитета и развијања духа међуетничке 
толеранције код грађана АП Војводи-
не. Носилац овог пројекта је Покрајин-
ски секретаријат за образовање, управу 
и националне заједнице, а реализује се 
у сарадњи домаћим и иностраним ор-
ганизацијама и установама. У мани-
фестације које се одржавају на терито-
рији целе АП Војводине, путем разних 
активности, укључује се више хиља-
да ученика војвођанских основних и 

средњих школа. Од бројних потпроје-
ката, најпознатији у јавности су теле-
визијски квиз „Колико се познајемо“ и 
„Куп толеранције”. 

Циљ “Фестивала памети” је да се от-
крију талентовани ученици средњих 
школа, који имају натпросечне способ-
ности за визуелну перцепцију, повези-
вање делова у логичку целину и логич-
ко размишљање и закључивање. 

На Фестивалу памети најбољи уче-
ници средњих школа имају шансу да 
провере своје логичке вештине и пока-
жу колико су заиста способни за креа-
тивно размишљање и стварање. Фести-
вал се одржава на нивоу АП Војводине 
у 20 највећих градова и општина, уз 
учешће преко 600 ученика у периоду 
од октобра 2010. године до јуна 2011. 
године. Победници из 20 општина и 
градова бориће се за титулу “Најпамат-
нијих ученика” у Аутономној Покраји-
ни Војводини. Покровитељ Фестивала 
је Покрајински секретаријат за образо-
вање, управу и националне заједнице, 
реализатор Менса Србије, а медијски 
покровитељ Радио Телевизија Војводи-
не. 

В.Ог.
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ЈЕДИНСТВО ЕНЕРГИЈЕ И АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ПАМЕТИ

Препознајући да изазов будућности може бити решен у нашу корист само ако се 
на време препознају квалитет и интелект и обједине у струци и модернизацији, 
Електровојводина потписивањем уговора о пословној сарадњи подржала 
пројекат „Афирмација мултукултурализма и толеранције у Војводини, мере за 
јачање међусобног поверења код младих“ и „Фестивал памети“

Подршка памети
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Са потписивања уговора
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Која су најсавременија светска 
технолошка решења у енергет-
ској ефикасности (ЕЕ); обно-

вљивим изворима енергије (ОИЕ) и 
где се остварују највећи бенефити? 
Које су добре праксе и економски 
ефекти примене ЕЕ и ОИЕ? Како да 
одређена компанија, односно локал-
на заједница буду конкурентније кроз 
примену најновијих решења (уважа-
вајући безбедност, сигурност снаб-
девања и ублажавање климатских 
промена)? На који начин обезбедити 
сарадњу са одабраним банкама и ин-
ституцијама ЕУ, спремним да инвес-
тирају у развој ЕЕ и ОИЕ?

Ово је кључни сет питања на које 
су бројни посетиоци конференције 

„Напредне технологије у ЕЕ и ОИЕ 
– већа конкурентност Србије“ могли 
да сазнају одговоре од еминентних 
стручњака, 27. априла у великој сали 
Привредне коморе Србије, у Београ-
ду. Организатор је био Централно-ев-
ропски форум за развој – CEDEF (сајт: 
www.cedeforum.org), под покрови-
тељством Министарства инфраструк-
туре и енергетике Републике Србије, 
у сарадњи са Агенцијом за енергетску 
ефикасност РС и ПКС. Међу бројним 
фирмама које су подржале овај садр-
жајан, едукативан и веома користан 
скуп, посебно у даљем ширењу свес-
ти у најширој јавности и предузећима 
о значају ЕЕ и ОИЕ, био је и ЈП ЕПС.

На конференцији, која је окупила 
више од 250 експерата, представника 
компанија, министарстава, агенција, 
локалне самоуправе, инвеститора, 
амбасада, комора, развојних орга-
низација и медија, истакнут је значај 
напредних технологија у ЕЕ и ОИЕ. 
Како се, између осталог чуло, њихо-
во увођење ће производњу учинити 
рационалнијом, одрживом, а конку-
рентност већом. Један од циљева ЕУ 
је да се увођењем напредних техноло-
гија смањи емисија CO2 и до 40 одсто 
(до 2050. године). Уштеде (и до 40%), 
кроз енергетску ефикасност и ОИЕ, 
непосредно ће утицати на бољу пози-
цију компанија, локалних заједница и 
целе државе.

Између осталих стручњака, о овоме 
је – уз посебан нагласак на искуства 
из АП Војводине (тиме и „Електро-
војводине“) – говорила Нада Ра-
довановић, саветник покрајинског 
секретара за област струје и угља 
у надлежном секретаријату Владе 
АПВ. Андреј Ђуретић, руководилац 
бироа за маркетинг компаније Minel-
Schreder, нагласио је да су енергет-
ски и еколошки приступ одувек били 
смернице њихове Фабрике светиљки, 
које се већ деценијама примењују у 

спољном осветљењу. „Стално усавр-
шавање и примена нових техноло-
гија у њиховој изради представљају 
развојне принципе на којима почива 
наша производња“.

Зоран Бисерчић, директор пред-
ставништва компаније Vaillant, је 
подсетио да је ова фирма на недавном 
Сајму ISH у Франкфурту, међу најин-
тересантнијим експонатима предста-
вила микро-когенерацију ecoPOWER, 
уређај за истовремену производњу 
топлоте за грејање објеката и припре-
му санитарне воде и за производњу 
струје - за исте објекте. Рекао је да 
исти уређај производи и енергију 
за пуњење електричних аутомобила 
(„кућна пумпа за возила“).

Говорећи о кредитима за финанси-
рање ЕЕ, Ранко Макивић, регионал-
ни директор Procredit банке, иста-
као је да примена савремених уређаја 
и опреме, сама по себи, доноси по-
већан квалитет живота, пословања 
и бољу продуктивност. Уштеде које 
је могуће остварити кроз енергет-
ске уштеде су можда још значајније и 
очигледније јер се директно одража-
вају на финансијско стање појединца 
или предузећа. У зависности од из-
носа, намене и рока отплате кредита, 
могуће је да практично висина рате 
одговара уштеди оствареној у, значај-
ним, трошковима енергије (код при-
вреде, уштеда може да достигне и 30 
одсто оперативних трошкова!).

Како је изјавила Јованка Арсић-Ка-
ришић, председница УО CEDEF-а, 
програм Европске комисије „ENERGY 
2020“ поставио је стратегију са пет 
приоритета, међу којима је и по-
тврђивање лидерства у технологија-
ма и иновацијама, па ће Централно-
европски форум за развој и убудуће 
организовати сличне стручне конфе-
ренције, на ове теме, у области ЕЕ и 
ОИЕ.

М. Ч. 

Примена нових, савремених уређаја или опреме, сама по себи, доноси повећан 
квалитет живота, пословања и бољу продуктивност – истакнуто на веома посећеном 
скупу у ПКС у Београду

Напредне технологије                     
– чистији екосЕН
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НАПРЕДНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ЕЕ И ОИЕ  ВЕЋА КОНКУРЕНТНОСТ СРБИЈЕ
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У земљама ЕУ, у 2008. години више 
од три одсто од укупне произ-
водње електричне енергије (од 

3,4 милиона GWh) добијено је из био-
масе и отпада, са депонија. То је петина 
добијене струје из свих обновљивих из-
вора, па и из ХЕ. План је да се до 2030. 
чак 11 одсто струје из ТЕ добије прера-
дом из отпада и биомасе (што је седам 
одсто од укупно планираних/произве-
дених 4,4 милиона GWh ЕЕ).

На ове податке је, између осталог, 
подсетио др Предраг М. Радовановић 
(Институт „Винча“), као један од већег 
броја учесника-стручњака недавног ок-
руглог стола „Енергија из отпада и фи-
нансирање пројеката одрживог раз-
воја“.

То је пети овакав скуп, у серијалу „3Е:  
енергија, економија, екологија“, у орга-
низацији интернет-портала „Балкан-
магазина“ (опширније, са садржајем 
свих саопштених радова, на сајту: www.
balkanmagazin.net), у Медија центру у 
Београду, под покровитељством Амба-
саде Краљевине Норвешке. Модератор 
и уредник је била колегиница Јелица 
Путниковић, новинарка-енергетичар-
ка.

И док су земље-чланице ЕУ себи по-
ставиле три јасна циља, до 2030: из-
балансиран одржив развој; конку-
рентност; сигурност у снабдевању 
енергијом, рекли бисмо - тужни закљу-
чак поменутог скупа у Београду био је: 
„Докле год је јефтиније и лакше бацати 
ђубре на депоније него га прерадити, 
дотле ће и коришћење отпада (као по-
тенцијалног енергента у Србији) бити 
занемарено!“

Иако ће производња струје и топлоте 
из отпада и биомасе бити наша нужна 
енергетска будућност (што будемо бли-
жи ЕУ), а Србија итекако има и потен-
цијал да производи енергије из биомасе 
и отпада (у количини овдашње укупне 
годишње потрошње нафте и гаса), још 
постоје препреке за прераду топлот-
не и ЕЕ из отпада. Како је истакнуто, 

то је најпре јефтина струја (која сваки 
вид алтернативне производње енергије 
чини екстремно неисплативом); не-
поштовање прописа (и за управљање 
отпадом) због чега имамо само једну 
уредну и око 3.000 дивљих депонија у 
Србији! Недавна ентузијастичка акција 
добровољаца и припадника Војске, на 
чишћењу неколико стотина метара оба-
ла Јужне Мораве само је кап у тој неис-

коришћеној, рационалној, еколошкој, 
исплативој и енергетски корисној об-
ласти.

Један од лепих, подстицајних приме-
ра је и недавни податак (у присуству 
министра животне средине и простор-
ног планирања, Оливера Дулића) да је 
управо почела изградња првог овда-
шњег сертификованог постројења за 
управљање индустријским отпадом у 
компанији „U.S. Steel Србија“, у Смеде-
реву, уз улагање 22 милиона USD и от-
варање нових радних места.

Корисно је и да се читаоци – и 
стручњаци и студенти, врате упозна-
вању (путем сајта) осталих, много-
бројних, детаља поменутих на скупу 
у Београду. Ми истичемо још неколи-

ко детаља: технологије /постројења/ за 
прераду биомасе и отпада (чак и теч-
ног отпада из градских канализација) 
су у свету већ познате, производе се, 
раде (највише у САД, Данској, Немач-
кој, Холандији, Шведској, нешто мање 
у Бугарској, Румунији, Грчкој...). Већи-
на не захтева посебно висока улагања  
како се чуло (не рачунајући ту, такође 
неопходну и енергетски корисну, пре-

раду течног-канализационог отпада, 
која захтева комплексна постројења). И 
др Марина Јовановић („Винча“) је ис-
такла да Србија (на штету њеног еко-
са и ефикасности), опет, касни у овој 
области прераде овог могућег обно-
вљивог горива, „без обзира што наши 
закони одговарају европским дирек-
тивама“ (др Александар Јововић, Ма-
шински факултет, Београд). Маја Сту-
довић и Растко Младеновић (SEEC) 
указали су на прихватљива улагања: 
кредитна линија KfW (преко Чачан-
ске банке), а Ненад Пецотић („General 
electric power&water“) говорио је о мо-
гућности употребе метана из депонија 
као горива. 

М. Ч. 

ОТПАД  ИЗВОР ЕНЕРГИЈЕ И ПРИХОДА

Према најрестриктивнијој процени, наша земља има у биомаси 2,8 милиона 
еквивалентних тона (ekvt) нафте и још 200.000 ekvt нафте у отпаду (укупна годишња 
потрошња течних енергената у нас) технологије прераде су савладане, улагања нису 
велика, али и поред повећања ефикасности и шансе за многа нова радна места ми 
смо тек на почетку!

Србија опет касни

ЕКОЛ
ОГИ

ЈА
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Седницу Скупштине Гранске орга-
низације пензионисаних радни-
ка ЕПС у Војводини, одржану 14. 

априла 2011. у просторијама Клуба по-
дружнице Нови Сад, сазвао је в.д. пред-
седника Гранске организације Илија 
Радишић. Скупштини су присуствова-
ли, осим чланова скупштине, чланови 
Надзорног одбора и заменик директора 
Електровојводине, др Петар Загорчић 
који је у име директора Електровојво-

дине др Тихомира Симића обећао да ће 
Предузеће и даље у истом обиму пома-
гати рад Гранске организације. Седницу 
је отворио в.д. председника Илија Ра-
дишић и предложио радно председни-
штво које ће водити седницу Скупшти-
не. У Радно председништво су на његов 
предлог изабрани Душан Остојић, Ви-

томир Краварушић и Олга Милићевић. 
На дневном реду Скупштине по првој 
тачки дневног реда која се односила 
на потврду мандата члану Скупштине 
Гранске организације из подружнице 
ЕД Суботица није било посебне дис-
кусије па је, после изношења основних 
података и кратког образложења, пред-
ложеном кандидату Ратку Пижурици 
мандат потврђен једногласно чиме је 
стекао статус члана Скупштине и рав-
ноправно учествовао у даљем раду. 

Затим је отворена друга тачка дневног 
реда Разматрање и усвајање Извештаја 
о раду и Извештаја о финансијском по-
словању Гранске организације за 2010. 
годину. Илија Радишић је поднео кратак 
Извештај о раду, а Александар Главар-
данов је био известилац најважнијих 
детаља из Извештаја о финансијском 
пословању. Ева Лакатуш, члан Над-
зорног одбора је у најкраћем упознала 
скупштину са закључцима Надзорног 
одбора. Како се нико није јавио за дис-
кусију предлози извештаја су стављени 
на гласање и једногласно усвојени. 

Под трећом тачком дневног реда Ус-
вајање Финансијског плана за 2011. го-
дину известилац Александар Главарда-
нов је образложио Финансијски план за 
2011, а Скупштина га је једногласно ус-
војила. 

Под четвртом тачком дневног реда 
Усвајање Плана рада Гранске органи-
зације за 2011. годину Душан Остојић 
је упознао присутне са главним црта-
ма у Плану. Материјал је претходно 
разматран и усвојен на седници Из-
вршног одбора Гранске организације. 
Скупштина је једногласно усвојила 
План рада. 

У оквиру пете тачке дневног реда Ус-
вајање допуна Статута Гранске ор-
ганизације пензионисаних радника ус-
војен је предлог Извршног одбора да 
се у статут уврсти функција потпред-
седника Гранске организације. Након 

краће паузе отворена је шеста тачка 
дневног реда Избори у оквиру које је из-
вршен избор председника и потпред-
седника Гранске организације, као и 
избор председника и једног члана Над-
зорног одбора Гранске организације. 

Душан Остојић је упознао присутне 
са околностима због којих је нужно из-
вршити допунске изборе у Скупштини 
Гранске организације. Испред Изврш-
ног одбора, као предлагача, предлоге 
је образложио Витомир Краварушић. 
Он је указао да се ради о искусним и 
афирмисаним пензионисаним радни-
цима који су се исказали и на својим 
радним местима и у Гранској органи-
зацији, тако да су стекли поверење у 
смислу самосталности, самоиниција-
тивности и спремности да доприносе 
раду Гранске организације на функ-
цијама за које су предложени. 

Скупштина је једногласно и јавно 
подржала предлог Извршног одбора и 
за председницу Гранске организације за 
текући изборни период до 2013. године 
изабрала Косану Марков, а за потпред-
седника Илију Радишића. Ђурђица Ја-
ницки изабрана је за председницу, а 
Мирко Гагић за члана Надзорног одбо-
ра.

Косана Марков се у име изабраних 
обратила Скупштини. Захвалила се на 
указаном поверењу и позвала све при-
сутне да наставе са својим активнос-
тима у циљу програмског унапређења 
рада Гранске организације. Она је до-
дала да тежиште рада треба да буде на 
солидарној помоћи у области здрав-
ствене и социјалне заштите, на про-
грамима из области културе и хума-
нитарним акцијама. Заложила се и за 
неговање добрих односа са предузећи-
ма – донаторима јер без њихове по-
моћи Гранска организација на би мо-
гла опстати. 

 Д. Б.

ОДРЖАНА СКУПШТИНА ГРАНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПЕНЗИОНЕРА 

Скупштина је једногласно и јавно подржала предлог Извршног одбора и за 
председницу Гранске организације за текући изборни период до 2013. године 
изабрала Косану Марков, а за потпредседника Илију Радишића. Ђурђица Јаницки 
изабрана је за председницу Надзорног одбора, а Мирко Гагић за члана тог одбора

Пензионери изабрали ново 
руководствоП
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Након недавно одржаних избо-
ра у Гранској организацији пен-
зионисаних радника ЕПС у 

Електровојводини разговарали смо са 
Косаном Марков новоизабраном пред-
седницом и замолили је да нам каже 
нешто о настанку и првим годинама 
овог удружења. 

- Ушли смо у осамнаесту годину 
постојања Гранске организације. Тре-
нутак када је она настала није носио 
идеју о томе колико ће трајати. То је 
једноставно била потреба, а друштвене 
околности су дефинисале њене циљеве. 
У почетку, 1993. године, циљ је био да 
повратимо достојанство пензиониса-
ним радницима који су се нашли у врт-
логу друштвених превирања, економ-
ског хаоса и панике због страхова који 
су овладали свима. Следиле су године 
немира, несташица, бомбардовања... 
Наши пензионисани радници су се све 
више везивали за Гранску организацију 
јер је она била директна спона са пре-
дузећем у коме су многи остварили цео 
радни век. 

Како оцењујетње досадашњу са-
радњу са руководством предузећа?

- У предузећу су увек били људи који 
су имали разумевања за потребе наше 
организације. Менаџменти Електро-
војводине и свих предузећа која су не-
када била у оквиру Електровојводи-
не, исказали су висок степен пословне 
и људске моралности и својим одлу-
кама омогућили да Гранска организа-
ција траје и да остварује циљеве пр-
венствено у области унапређивања 
здравствених и социјалних потреба 
својих бивших радника.

Реците нам који су основни циље-
ви Гранске организације за које 
ћете се залагати у току Вашег ман-
дата?

- Циљеви су много шири од помену-
тих, јер су проистекли из рaзличиних 

потреба које често не почивају само на 
материјалној основи. Те потребе проис-
тичу из година које су се наслагале мање 
и више, због болести које су непролазне 

и усамљености која је тешка као и најте-
жа болест. Зато постојање Клуба пензи-
онисаних радника има огроман психо-
лошки значај за све њих, јер се у њему 
срећу, разговарају, подржавају, охраб-
рују... Све то помаже да се у сивило 
тешких времена унесу боје које олакша-
вају живот, а извориште свих боја је у 
нашем предузећу. То је дуга која у свом 

спектру има оптимизма, солидарности, 
пријатељства, бриге, и вере да увек 
постоји нови дан али и спремности да 
се лакше превлада туга када се нађе на 
животном путу сваког од нас. Томе је 
доприносило и одговорно руковођење 
Гранском организацијом, све у правцу 
да та дуга траје. Недавно је председник 
Вилмош Молнар отишао из живота. 
Живот је наложио да се настави даље, 
уз императив да се очува континуитет у 
раду и циљевима. 

Ви сте до сада били референт у 
Гранској организацији и радили 
сте на њеном програмском про-
филисању од самог почетка. Ваш 
потпредседник Илија Радишић је-
дан је од оснивача Гранске органи-
зације. Дакле, можемо очекивати 
да се настави слично како је било и 
до сада. Од кога очекујете подршку 
у будућем раду?

- Уздамо се у подршку свих који су 
препознали свој удео у дуги под којом 
је Гранска организација изградила свој 
субјективитет и оних који у томе учес-
твују, својим ауторитетом и својим од-
лукама. Зато су многа имена урезана у 
свести наших пензионисаних радни-
ка и с великим поштовањем се изгова-
рају у свим ситуацијама без обзира на 
то када су и колико су својим одлукама 
олакшали неком дан. Верујемо да ћемо 
сви заједно слагати и нова имена у наша 
сећања. Кажу да је нечији живот оноли-
ко дуг колико траје у сећањима људи. 
Прилика за то постоји. За нас је у циље-
вима Гранске организације. Многи су то 
досегли тиме, што су својим делима до-
давали боје нашој дуги. Живот поста-
вља изазове, а људи с душом су наша 
потпора. Своја имена оставиће у вре-
мену које је сада и ономе које долази. 
Унапред им хвала ако своју улогу пре-
познају у нашој причи.

Д. Б.
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ИНТЕРВЈУ СА НОВОИЗАБРАНОМ ПРЕДСЕДНИЦОМ ГРАНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПЕНЗИОНЕРА 

Уздамо се у подршку свих који су препознали свој удео у дуги под којом је Гранска 
организација изградила свој субјективитет и оних који у томе учествују, својим 
ауторитетом и својим одлукама. Зато су многа имена урезана у свести наших 
пензионисаних радника и с великим поштовањем се изговарају у свим ситуацијама

Нова председница Гранске 
организације Косана Марков
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Косана Марков
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Крајем априла одржан је ревијални 
шаховски меч између екипа Елек-
тровoјводина и ЈП Електромрежа 

Србије. Овај шаховски дуел, одржан на 
Иришком венцу у хотелу Норцев, полако 
добија традицијални карактер, пошто се 
одржава већ трећи пут. 

Меч је игран на пет табли, a играло 
се 60 минута по партији. Сваки играч је 
имао расположивих 30 минута на ша-
ховском часовнику. За Електровојводину 
су учествовали, играли и постигли сле-
деће резултате: прва табла Љубомир Ту-
ровић, Управа друштва (0,5 бода, реми), 
друга табла Роберт Мештер, ЕД Суботи-

ца (1 бод, победа), трећа табла Драган Тун-
гуз, ЕД Нови Сад (0 бодова, пораз), четврта 
табла Слободан Миливојев, ЕД Нови Сад 
(0,5 бода реми), пета табла Александар 
Бабић, Погон Врбас (0 бодова, пораз), 
што је укупно резултирало победом еки-
пе ЈП Електромрежа Србије резултатом 
3:2. 

Следећи сусрет шахиста је догово-
рен за јуни и на њему ће домаћин бити 
Електровојводина. Планирано је учешће 
по десет играча из сваке екипе. На овом 
мечу би учествовали и екипе ЕД Суботи-
ца, као и ЕД Нови Сад, које су се квали-
фиковале за учешће на Десетој спортској 
олимпијади радника Војводине, која ће 
се одржати у Бачкој Паланци од седмог 
до десетог јула, тако ће овај меч бити до-
бра припрема наших шахиста за учешће 
на Олимпијади радника Војводине. 

В.Ог.

ОДРЖАН РЕВИЈАЛНИ ШАХОВСКИ МЕЧ 

Ревијални меч добра припрема за “Олимпијаду радника Војводине”

Припрема за “Олимпијаду” 
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� СПОРТСКА ОЛИМПИЈАДА РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ

ДДесета по реду, “Спортска олимпијада радника Војводине” одржаће се од 7. до 10. јула 2011. године у Бачкој Паланци,
уу организацији Савеза “Спорт за све” Војводине и Општине Бачка Паланка, са циљем да укључи што више радника у 
оорганизоване активности у предузећима и установама широм Покрајине. 

На овогодишњој “Спортској олимпијади радника Војводине” очекује се учешће великог броја такмичара из Покрајине, што 
гарантује да ће овогодишња манифестација бити најмасовнија до сада.

УУ оквиру овогодишње “Спортске олимпијаде радника Војводине “ биће заступљене следеће дисциплине: фудбал, мали фудбал, 
рукомет (мушкарци, жене), одбојка (мушкарци, жене), кошарка (мушкарци, жене), куглање (мушкарци, жене), стрељаштво 
(мушкарци, жене), шах, стони тенис (мушкарци, жене), спортски риболов, надвлачење конопца (мушкарци, жене), пливање 
(мушкарци, жене), тенис (мушкарци, жене), атлетски тробој (мушкарци, жене), трка на 5.000 метара, трка на 3.000 метара (жене)
пикадо (мушкарци, жене), бич волеј (мушкарци, жене) и баскет (мушкарци, жене).

ИнИ аче, прва Олимпијада радника спортиста Војводине одржана је 1975. године у Новом Саду.

Шаховски дуел 

Шахисти након сусрета



У суботу 14. априла одржано је 
прво овогодишње такмичење 
Лиге Електровојводине у спорт-

ском риболову у оквиру Сусрета за-
послених Електровојводине. Риболо-
вци су се, уз добродошлицу домаћина 
из Синдикалне организације ЕД „Срем-
ска Митровица“, окупили у рано јутро, 

како и доличи овом хобију. Затим је ус-
ледило отварање такмичења, пријава 
екипа, доручак и извлачење стартних 
бројева. Потом су се учесници и пос-
матрачи упутили на место одређено за 
такмичење и следећих сат времена еки-
пе су искористиле да се припреме за чет-
ворочасовно такмичење. Такмичарска 
писта је била смештена поред новог мо-

ста у Моровићу на реци Босут. Време је 
било сунчано и без ветра, дакле идеал-
но за пецање на пловак, једино је вели-
ка количина траве уз обалу била отежа-
вајућа околност и задавала је проблеме 
такмичарима нарочито при извлачењу 
улова. Такмичење је почело у 9 часова 
и 30 минута. Такмичило се 13 екипа са 

по три такмичара распоређених у три 
сектора. Поред такмичара у пецању су 
учествовале, ван конкуренције, и еки-
пе гостију из Краљева, Бијељине и Кра-
гујевца. Већ на самом почетку могло се 
видети да, због траве уз обалу, предност 
имају такмичари са професионалном 
опремом и „штек“ штаповима. На се-
дам-осам метара од обале радила је уг-

лавном деверика и понека бодорка и ке-
сега, а на близу је углавном „досађивао“ 
пеш. Како пропозиције предвиђају да се 
мери количина уловљене рибе, неки од 
такмичара са нешто краћим штаповима 
су се определили за тактику да лове оно 
што ради, па су пешеви један за другим 
пунили њихове чуварке. Но, видело се 
одмах да на овај начин не могу пари-
рати „профи“ играчима који су у своје 
чуварке из минута у минут додавали 
длан и веће деверике. Ипак су следећа 
четири сата, колико је трајало такми-
чење, била интересантна и за такмича-
ре, и за посматраче, јер се константно 
нешто догађало, па су се шале и досе-
тке на комшијске улове стално чуле. 
Ведро расположење је пратило цео ток 
такмичења, па је и судијска пиштаљка 
која је у 13 часова и 30 минута означила 
крај такмичења само значила да право 
дружење тек почиње. Ипак је пре дру-
гог полувремена требало обавити ме-
рење улова, како би се могли утврдити 
резултати првог кола. Судијска тројка 
је кренула од првог такмичарског мес-
та и утврдила је следеће:

Прво место екипа ЕД „Сремска Мит-
ровица“, друго место ЕД „Врбас“ и 
треће место ЕД „Сента“. У појединачној 
конкуренцији најбољи је био Радован 
Ђуркић, друго место заузео је Алексан-
дар Мудрић, а на трећу позицију пла-
сирао се Рада Павић, сва тројица из ЕД 
Сремска Митровица. Дакле домаћини 
су овога пута били веома убедљиви и у 
сваком од три сектора су однели поје-
диначне победе. 

Сва риба из чуварки је након мерења 
враћена у воду, што је само потврда да 
је ово такмичење спортско са превас-
ходним циљем рекреације и дружења 
запослених у електроенергетском сис-

тему. Након свега уследило је додела 
награда и дружење у оближњем угости-
тељском објекту. На крају да најавимо и 
следеће коло овог такмичења, које ће се 
одржати крајем августа на каналу ДТД 
у Лалићу, а домаћин ће бити Синдикал-
на организација Погона Врбас. Риболо-
вци, БИСТРО! 

Д. Б.
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ОДРЖАНО ПРВО КОЛО У ЛОВУ РИБЕ УДИЦОМ НА ПЛОВАК

Сва риба из чуварки је након мерења враћена у воду што је само потврда да је ово 
такмичење спортско са превасходним циљем рекреације и дружења запослених у 
електроенергетском систему 

Пецање и дружење 

БРОЈ 457   MAJ 2011
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ТЕХНОЛОШКЕ НОВИНЕ И ПРАВИЛА ЛЕПОГ ПОНАШАЊА ПРИ ТЕЛЕФОНСКОМ РАЗГОВОРУ
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Убрзан развој технологије омо-
гућава и разне новости на под-
ручју телефоније. Успешне ком-

паније које се на тржишту боре за 
остварење што бољих резултата уво-
де погодности које ће кориснику омо-
гућити да путем телефона сазна све 
што му је неопходно. Све чешће се де-
шава да позивајући неку компанију, 
уместо недовољно професионалног 
оператера чујете снимљен пријатан, 
женски или мушки глас који ће вам 
пружити све неопходне информације. 
Да ли је телефонска секретарица адек-
ватна замена за живу реч, остаје отво-
рено питање које зависи и од врсте 
информације коју смо намеравали да 
добијемо. 

Свакако, за остварење најбољих 
радних резултата нема места непро-
фесионалном приступу, па је усвајање 
правила телефонске комуникације 
међу пословним људима неопходан 
део њиховог понашања. Међутим, 
пословни свет се код нас ретко при-
држава бонтона када је коришћење 
телефона у питању. Веома је честа 
слика да усред разговора неком од са-
говорника зазвони телефон на који 
се без размишљања јављамо и разго-
варамо дуже него што је то потреб-
но и пристојно. Разговори, поготово 
мобилним телефоном треба да буду 
кратки и да служе само да се саопшти 
циљана информација. Таква пракса 
је код нас, нажалост, све више изузе-
так, пошто тип и произвођач самог 
телефона, као и фреквенција звоњаве 
дају на важности његовом власнику и 
то постаје битнији од саме информа-
ције која се добија. Основно је прави-
ло да, уколико нам у току разговора 
са неким, или на пословном састанку 
зазвони телефон, није коректно пре-
кидати саговорника и састанак, осим 
када се очекује веома важан позив. 
У таквом случају се, уз извињење са-
говорнику, јављамо и обављамо што 
краћи разговор. 

ЈАСНО И КОНЦИЗНО
Када зовемо пословног партнера 

потребно је представити се именом 

и презименом и рећи назив компа-
није коју заступамо. Након тога тра-
жимо да нас споје са особом са којом 
желимо да разговарамо. Уколико та 
особа није доступна, пожељно је рас-
питати се када би било најбоље вре-
ме да поново позовемо. У току разго-
вора треба да смо јасни и концизни 
са саговорником. Дужи разговор зна 
да одведе од теме и самог циља раз-
говора.

ПРИМАЊЕ ПОЗИВА
Када се јављамо на телефонски по-

зив потребно је пре свега предста-
вити се, како би задобили поверење 
саговорника и омогућити ономе ко 
зове да се навикне на глас са друге 
стране телефона. Одговор на све те-
лефонске позиве је пожељан, јер нам 
један од позива може отворити доб-
ру и успешну пословну сарадњу или 
веома вредну информацију. Јако је 
важно да саговорнику саопштавамо 
само информације у чију смо се та-
чност пре тога и сами уверили. Ако 
смо клијенту или пословном партне-
ру обећали да ћемо га позвати до од-
ређеног рока, потребно је то и учини-
ти што је могуће пре, па иако нисмо 
успели да завршимо одређени зада-
так или решимо проблем. 

В.Ог.

С појавом нове технологије, урушен је стари систем вредности, па је и 
телефонска комуникација у пословним круговима постала прилично лежерна

Телефон наш насушни

� ОД ПРВОГ ТЕЛЕФОНА ДО 
ААЈФОНА

Први телефон је у Србију стигао још
1883. године у Београд. Установе 
које су биле телефонски повезане
ссу биле Пожарна команда, Двор, 
Народна скупштина, Министарство
уунутрашњих дела, Народна банка,
Министарство финансија и Управа 
града. Први телефонски разговор
ообавили су Краљ Милан и Милутин
Гарашанин.

Почетком септембра, у Београду 
јје било свега 28 телефонских
прикључака, а 1892. године 
ууведен је јавни телефонски 
ссаобраћај са пуштањем у рад првих
ттелефонских централа: 1. октобра
уу Суботици (40 претплатника), 13.
новембра у Великом Бечкереку 
(53 претплатника) и 24. новембра у 
Новом Саду (39 претплатника).

Прва међумесна телефонска линија 
ууспостављена је на постојећим
ттелеграфским линијама 1886, између
Београда и Ниша. 

Прва централа која је омогућила 
ттелефонске линије за приватна
ллица налазила у Главној београдској
пошти, а прорадила је 1898. 
године. Грађани су путем штампе 
ообавештени о могућности 
коришћења телефонског саобраћаја 
коју су већ користили европски
градови. Први се јавио новинар 
ЉЉуба Бојовић тадашњи уредник 
„„Вечерњих новости“ и њему је био 
ддодељен телефонски број 1. Данас
јје права реткост срести особу која 
може да замисли живот без фиксног 
и мобилног телефона, а посебно
ссе то односи на пословне људе.
Као и остала техничка достигнућа 
ддвадесет првог века, и телефон је
прека потреба. Ипак, али није само 
ддовољно имати скуп примерак 
оовог техничког чуда, већ је битније
познавати основна правила културе 
ттелефонирања.
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Време као ресурс доступно је сви-
ма, али вештина његовог ко-
ришћења често одваја успешне 

од неуспешних. Већина људи има про-
блема са организацијом времена, али је 
срећна околност то што се његово ра-
ционално и ефикасно коришћење може 
научити.

Успешно управљање временом под-
разумева пре свега благовремено за-
вршавање послова. Квалитетног ко-
ришћења времена, међутим, нема без 
планирања обавеза. План дана је запра-
во најмоћније средство за управљање 
временом. На тај начин се могу унапред 
предвидети активности чији ток неће 
одређивати стицај околности, потребе 
или хирови других људи. Онај ко има 
план дана, унапред зна где се тренутно 
налази, где би требало да буде и како да 
се носи са непредвиђеним околности-
ма. 

АНАЛИЗА ДАНА
За све оне који желе ефикасно да уп-

рављају својим временом, од великог је 
значаја израда анализе потрошње вре-
мена у дану. Стручњаци су утврдили да 
су „највећи потрошачи времена“ кри-
зне ситуације, телефонски позиви, неа-
декватно планирање и обављање више 
послова у исто време, неочекивани по-
сетиоци, дружење и ћаскање са коле-
гама, састанци, службена путовања... 
Проблем са мањком времена појављује 
се и услед одсуства делегирања, личне 
неорганизованости, недовољне само-
дисциплине... 

Да би се утврдило због чега „време 
цури“, односно да би се могло ефикас-
но управљати временом, најпре је по-
требно прецизно утврдити како се оно 
користи. Стога је потребно аналитички 
и објективно сагледати све активности 
током радног дана. Прави начин за ову 
анализу представља прецизна радна 
листа или дневник свих, па и најмањих 
активности у једном дану. Овакав пре-
глед потрошње времена треба водити 
најмање три дана узастопно. Већ по-
сле краћег времена, јасно ће се видети 
колико се времена у дану губи. Такође, 
анализа ће показати и то да ли време 
„отиче“ због слабе комуникације, не-

дефинисаних овлашћења, непотпуних 
информација, одлагања или недовр-
шавања послова, или је пак реч о недо-
вољном броју извршилаца, слабој обу-
чености или неквалитетном систему 
контроле и извештавања. 

ПЛАН РАДА
Након анализе и јасног сагледавања 

проблема, приступа се изради пи-
саног плана. Од писаног плана нема 

вреднијег алата, сматрају стручња-
ци за менаџмент, па од тога не треба 
одустати, колико год се чинило да је и 
то непотребно трошење времена. 

За прављење доброг плана, препо-
ручује се неколико основних корака. 
Најпре треба поставити дугорочне и 
краткорочне циљеве, потом се морају 
утврдити приоритети и одредити рад-
но најефикаснији периоди у дану, па 
тек онда формулисати дневни план 
рада и редослед активности.Поста-
вљање дугорочних и краткорочних 
циљева од великог је значаја за радну 

мотивацију. Сматра се да циљеве тре-
ба поставити високо, јер се тек на тај 
начин даје максимум. С друге стра-
не, ти циљеви морају бити остварљи-
ви, прецизно одређени, мерљиви и 
морају имати крајњи рок, али морају 
бити и флексибилни. Такође, морају 
бити прихватљиви за оне којих се 
тичу и увек - написани. 

Утврђивање приоритета је засно-
вано на дугорочној важности и крат-

корочној хитности. Они задаци који 
су одређени као приоритетни треба 
први и да се заврше. Најважније по-
слове треба обављати у периоду дана 
у ком запослени има највише енер-
гије, а што је утврђено током анали-
зе утрошеног времена. На основу све-
га тога, формулисаће се квалитетан 
дневни план рада, који ће послужити 
као одличан водич кроз сваки радни 
дан, али ће и помоћи у превладавању 
неизбежних криза и прекида током 
рада.

Љ.М.

КАКО ПРЕВАЗИЋИ МАЊАК ВРЕМЕНА У РАДНОМ ДАНУ

План дана и анализа потрошње времена најважнији алати у управљању временом

Вештина управљања временом
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Својим проналасцима и понаша-
њем Никола Тесла је интриги-
рао савременике, а тако је остало 

и до данас. Наш геније је био тема свог 

времена, како стручној јавности, тако и 
уметницима, али и обичном свету, оду-
шевљеном његовим блиставим експери-
ментима. 

Међутим, негде почетком двадесетог 
века, Теслин лик бива засењен новим 
звездама - Марконијем, Бором, Ханом, 
Штрасманом и он полако почиње да бле-
ди и нестаје из јавности. Тек с времена на 
време чуло би се да је Тесла „ипак жив“, 
да је и даље велик, али све је то некако 
било усиљено и узгред спомињано. Тако 

је, на пример, уочи Првог светског рата, 
Бечки универзитет пожелео да му, као 
аустријском поданику, додели почасни 
докторат, али нико није знао где он живи 
и да ли уопште живи. Теслу све то није 
превише потресало, али младог студента 
берлинског Техничког факултета Славка 
Бокшана јесте.

Још као гимназијалац у Новом Саду, 
Славко Бокшан (1889-1953) је показао 
велико интересовање за оно чиме се ба-
вио Тесла. Заслуга за то припада његовом 
професору физике Стевану Милованову, 
који му је и скренуо пажњу на Теслин 
рад. Фасцинација коју је баштинио у 
гимназији, није напуштала Бокшана то-
ком читавог живота, па стога и не чуди 
да је баш он био тај који није дозволио да 
Тесла буде заборављен. Свестан да наш 
великан не добија довољно пажње од 
стручне јавности, као и да његово дело 
тумаче неуки и недорасли, поред прак-
тичног рада на пољу електротехнике и 
физике, којим се бавио као дипломирани 
електроинжењер, Бокшан је доста писао 
и објављивао, фокусирајући се на Тесли-
не проналаске. 

За разлику од осталих, који су Теслино 
дело тумачили само кроз експерименте 
и њихову савремену примену, Бокшан је 
умео да сагледа теоретске, па и хипоте-
тичке поставке његових експеримената, 
исцртавајући тако комплетну и вели-
чанствену слику генија. Својим радови-
ма он је успео да усталаса научнике чи-
тавог света и да на неки начин покрене 
„битку за Теслу“.

Премда се Тесла није много обази-
рао на суд јавности, знајући да његову 

оставштину нико не може уништити, 
допао му се начин на који га је Бокшан 
представљао. Поводом књиге коју му је 
по објављивању послао, Никола Тесла је 
Славку Бокшану послао депешу, у којој 
је, између осталог написао: „Изразили 
сте се снажно и мајсторски“ и обећао да 
ће књига убрзо бити преведена. По ре-
чима др Паје Радосављевића, професора 
са Колумбија универзитета, Тесла је лич-
но преводио ово дело на енглески. 

Иначе, књига Славка Бокшана „Нико-
ла Тесла и његово дело“ може се наћи и у 
Стручној библиотеци Електровојводине 
као поновљено издање. По оцени струч-
не јавност, та се књига сврстава у сам 
врх дела која популаришу Теслин рад. 
Сви љубитељи Теслиног дела, а у нашој 
радној средини их има много, свакако 
треба да је уврсте у своју лектиру.

Славко Бокшан никада није одустао од 
Тесле. Угледао се на њега и као стручњак, 
па је пуно урадио и на пољу електрифи-
кације. Његова приватна фирма „Инж. 
Славко Бокшан, машинско и електри-
чарско предузеће“ подигла је електри-
чне централе у Аранђеловцу, Лозници, 
Неготину, Битољу, а радио је и на одржа-
вању електричних централа по Војводи-
ни. Са још неколико колега, 1927, осно-
вао је и Радио Београд.

Уз све то, писао је научне радове и 
књиге, а поред чланака које је обја-
вљивао у стручним часописима, одр-
жао је и низ предавања у читавој 
Европи, стално испочетка осветља-
вајући и подсећајући на Теслино мо-
нументално дело. Тако се он својим 
радом и упорном Теслином промо-
цијом, од дечака-сањалице попео до 
највиших научних кругова, постав-
ши најпозванији за такозвани „Теслин 
проблем“. 

Нажалост, човека који се тако уп-
орно борио против заборава, данас се 
мало ко сећа. Ближи се 15. јуни, дан на 
који се 1889. у Ђурђеву родио Славко 
Бокшан, па је можда то прилика га се 
сетимо и захвалимо за све што је ура-
дио за Теслу, за електрификацију, али 
и за све нас, остављајући нам значајну 
стручну и књижевну баштину.

Љ.М.

СЛАВКО БОКШАН, ЗАБОРАВЉЕНИ БОРАЦ ПРОТИВ ЗАБОРАВА

Електроинжењер Славко Бокшан скретао пажњу стручне јавности на Николу 
Теслу онда када га је читав свет заборавио

Битка за Теслу

Славко Бокшан (1889-1953)

СССлавко Бокшан је рођен je 1889. у породици сиромашног сеоског учитеља.
Родитељи су посвећивали велику пажњу школовању своје деце, па су се због 
ттога из Ђурђева преселили у Нови Сад. Ту је Славко завршио основну школу и 
гимназију. Матурирао је 1908. као стипендиста Српске велике гимназије.

Електротехнику је завршио на берлинском Техничком факултету, дипломиравши
1913. године. Након студија, посао је добио у фабрици оружја „Круп“, затим се
ззапослио у фирми „Бергнан“, а од 1915. је радио у берлинској фирми „Сименс 
и Халске“. Као представник „Сименса и Халскеа“ дошао је у Београд 1921. Већ
сследеће године основао је сопствену фирму „Инж. Славко Бокшан, машинско и 
еелектричарско предузеће“, које се бавило пословима електрификације. 

УмУмУУ рор  јје у у Београр дуду 6. феф брруау рар  1953.


