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Поштоване колеге и сарадници,
Електровојводина своју 53. годишњицу постојања и 

динамичног развоја обележава у периоду најважнијих 
друштвених и привредних промена од свога настанка. 
Изазови глобалне економске кризе, процес структур-
них и стратешких промена, потреба да се што је могуће 
брже приближимо и саобразимо са већ постављеним и 
прихваћеним стандардима развијених земаља Европе 
од нас захтевају потпуну спремност на бескомпромисно 
унапређење сопствене организације, повећање ефикас-
ности и ефективности рада у свим радним процесима и 
подједнаку спремност свих чланова нашег великог тима 
- од огранака до Управе да дају свој пуни допринос по-
враћају и трајном позиционирању Електровојводине на 
лидерској позицији у електроенергетском дистрибутив-
ном сектору у Републици Србији и региону.

Данашња Електровојводина представља наслеђе вр-
хунског професионалног рада претходних генерација за-
послених и настојање да се визија енергетски стабилне 
Војводине и Србије остварује кроз мисију унапређења 
наше тржишне позиције, интензивирања технолошког 
развоја, постизања позитивног резултата пословања и 
побољшања услова рада и безбедности свих запослених. 
Време које је пред нама биће наклоњено само онима који 
могу да пруже и покажу најбоље у својим специјалности-
ма и професијама, тимски обједињеним око заједничких 
циљева. Ми наше циљеве знамо да препознамо и знамо 
како да их остваримо, као што знамо и да на својим по-
словима можемо да постижемо високе резултате равноп-
равно као и наше колеге свугде у Европи. Да би оваква ви-
зија постала остварива, а доследно извршена мисија део 
нашег заједничког успеха којим ћемо себи и генерацијама 
које долазе обезбедити шансу за равноправну позицију на 
скором јединственом и отвореном тржишту енергије, мо-
рамо бити посвећени својим циљевима у потпуности и без 
одступања.

Електровојводина може савладати изазове будућности 
и радом својих запослених омогућити да остане темељни 
ослонац за развој привреде АП Војводине и интегратор 
свега онога што на нашем простору представља дистри-
буцију енергије будућности. Ту будућност већ данас сви 
ми заједнички стварамо на најбољи могући начин, само из 
једног разлога – да наша Војводина и Србија постану мно-
го боље, богатије и срећније место за живот. 

Свима честитам на постигнутим резултатима али нас 
све и обавезујем, да већ сутра и у времену које долази по-
ново покажемо да припадамо тамо где нам је и место – у 
врху међу најбољима!

Директорова честитка
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Мај ове године би могао да 
буде уписан великим сло-
вима у историји ЕПС-а. 

После неколико продужења рокова 
за слање понуда за нове термоелектра-
не, најзад је стигла понуда „Едисона“ за 
наставак изградње „Колубаре Б“. У исто 
време, потписан је и уговор о оснивању 
заједничког предузећа ЕПС-а са немач-
ком компанијом RWE Innogy за градњу 
најмање пет хидроелектрана на Великој 
Морави. 

Драгомир Марковић, генерални ди-
ректор ЕПС-а у интервјуу за лист „kWh“ 
каже да - Понуда италијанског „Еди-
сона“ и формирање заједничке фир-
ме са „RWE“ показују добру перспек-
тиву ЕПС-а. Он истиче да без развоја 
нема ни компаније, а овим стратешким 
партнерствима отварају се и друге мо-

гућности и привлаче будући инвести-
тори за остале пројекте.Такав утисак 
је први човек ЕПС-а понео и са инвес-
тиционе конференције у Енергетској 
заједници ЈИЕ, у Бечу, на којој је пред-
стављена „Бела књига“. Многи улагачи 
и компаније, каже Марковић, показали 
су интересовање за пројекте који су на-
ведени у том нашем документу.

– ЕПС је препознат као озбиљан парт-
нер за велике инвестиције – објаснио је 
Марковић. – Отварају се могућности за 
сарадњу са новим партнерима, са нових 
простора, можда и из Америке. У Не-
мачкој постоје још две до три јаке ком-
паније које би се, поред RWE-а, могле 
укључити у поједине пројекте. Но, још 
је рано за детаљније информације.

Олаф Хајл, директор хидро и но-
вих пројеката у RWE Innogy рекао је: 

–Један од кључних принципа компа-
није RWE Innogy у развоју енергет-
ских постројења на новим тржишти-
ма заснован на томе да ове пројекте 
реализују искључиво у партнерству 
са домаћим компанијама и веома 
смо срећни што за стратешког парт-
нера имамо Електропривреду Ср-
бије. 

Олаф Хајл истиче да су у Елек-
тропривреди Србије и генералном 
директору Драгомиру Марковићу 
пронашли изузетно професионалне 
партнере који су способни да комби-
нују европске стандарде са домаћим 
знањем и искуством. Он каже и да су 
све активности RWE у овом делу Ев-
ропе усмерене на хидроелектране у 
Србији и Босни и Херцеговини.

Приредио: Д.Б.

Увођење новог и јединственог 
производно-техничког ин-
формационог система у ЈП 

Електропривреда Србије (ПРОТИС) 
трајаће неколико година. Судећи 
према сложености и обиму послова 
које треба обавити, биће то не само 
дуг него и врло компликован посао. 
Овим системом обухватиће се сви 
делови ЕПС-а, електране, рудници и 
дистрибуције, одакле ће се сакупља-
ти подаци о производним токовима и 
процесима рада, као и о функциони-
сању и одржавању опреме, на осно-
ву којих ће се, уз помоћ алгоритама, 
енергетских и трошковних обрачуна, 
добијати обједињена информација, 
неопходна за квалитетно и ефикас-
но управљање електроенергетским 
системом. Сада, када се зашло у дру-
гу годину рада на овом пројекту и 
када је утврђена слојевитост и кон-
фигурација целине система, почеле 
су припреме за стварање заједничке 

техничке базе података и креирање 
садржаја и структуре оперативних 
извештаја, најпре по два основа: за 
потребе сменског извештаја и оба-
вештавања о погонском догађају. 

Бошко Буха, директор Дирек-
ције ЕПС-а за производњу енергије 
и шеф Централног тима за реализа-
цију пројекта Протис, истиче да је 
мноштво података које сада бележе 
SCADA-е и DCS-и недоступно број-
ним и значајним корисницима ин-
формација изван команде производ-
них или дистрибутивних објеката, па 
је стога потребно да се интеграцијом 
тих података и надоградњом инфор-
мационог система све то изведе до 
нивоа употребљиве информације.

– Најзначајније је да се има у виду 
да стварамо јединствен информа-
циони систем, који ће нам помоћи да 
ефикасније управљамо постројењима 
и процесима, рационализујемо трош-
кове производње и одржавања, као и 

да смањујемо штетне утицаје рада на-
ших објеката на животну средину – 
казао је Буха за лист “kWh” и позвао 
пословодства привредних друштава 
да се помно посвете увођењу систе-
ма Протис, тим пре што у ПД ЕПС-а 
нису примењени истоветни инфор-
мациони системи и софтвери и што 
не постоје јединствене процедуре и 
принципи за управљање процесима.

Нова решења из Протиса прво ће 
се испробати у привредним друшт-
вима са развијенијим информацио-
ним системима (пилот-постројења), 
а затим ће се поступно уводити ши-
ром ЈП ЕПС-а. Како је рекао Буха, 
консултант у овом послу је немачки 
Vattenfall Europe Power Consult, који 
је по својој структури веома сличан 
ЕПС-у, а свој систем Продас је увео 
још пре 15 година. Тада су му полаз-
не позиције биле веома сличне сада-
шњим ЕПС-овим.

Приредио: Д.Б.

ДРАГОМИР МАРКОВИЋ, ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР ЕПСА И  ОЛАФ ХАЈЛ, ДИРЕКТОР ХИДРО И НОВИХ ПРОЈЕКАТА У RWE INNOGY

НАДГРАДЊА ИНФОРМАЦИОНЕ ПОДРШКЕ УПРАВЉАЊУ У ЈП ЕПСУ 
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Време је за нове електране

Увођење ПРОТИС-а ће трајати неколико година

Један систем за све делатности
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Последњег дана маја 2011. др Ти-
хомир Симић, директор Елек-
тровојводине пустио je у рад 

трансформаторску станицу 35/20 kV 
„Србобран - Мини“. Ова трафостани-
ца електричном енергијом снабдева 
2.759 домаћинстава и 258 пословних 
објеката. Постројење са напојним ка-
блом 35 kV и изводним кабловима 20 
kV коштало је око 70 милиона дина-
ра и завршено је у изузетно кратком 
року, 120 дана од дана потписивања 
уговора са извођачем радова.

Догађају су присуствовали пред-
седник општине Србобран Бранко 

Гајин, директор Електродистрибу-
ције Нови Сад Мирко Мајсторовић, 
представници менаџмента Електро-
војводине и представници општине 
Србобран.

Санацију трафостанице услови-
ла је осетљивост електродистри-
бутивне мреже коју углавном чине 
надземни водови 20, 10 и 0,4 kV на 
временске услове, утицаје растиња 
и птица. Због тога је у току летњег 
периода долазило до кварова који су 
својствени мрежи, нарочито током 
појаве невремена праћеног грмљави-
ном, појачаним ветром и јаком ки-

шом. Највећа учестаност прекида у 
напајању електричном енергијом је 
била у септембру и октобру 2010. го-
дине.

Пуштањем под напон нове тран-
сформације 35/20 kV ТС „Србобран“ 
обезбеђује се виши ниво поуздано-
сти постојеће 20 kV мреже, задржава 
поузданост постојеће 10 kV мреже и 
омогућава развој индустријске про-
изводње на овом подручју, а „Елек-
тровојводина“ показује да јој је ку-
пац на првом месту. Потенцијални 
инвеститори и сви постојећи купци 
електричне енергије на овом под-
ручју ће добити виши квалитет ис-
поруке и квалитет испоручене елек-
тричне енергије, уз истовремено 
значајно смањење губитака електри-
чне енергије у том делу дистрибути-
вног електроенергетског система. 

Реализација овако значајног по-
духвата је корак ка циљу који под-
разумева да се комплетна градска 
мрежа Србобрана, али и целе Војво-
дине, унификује на јединствен на-
понски 20 kV ниво. 

Ова трансформаторска станица 
техничким решењима и уграђеном 
опремом на нивоу је најсавременијих 
европских трансформаторских ста-
ница овог типа.

В.Ог.

ПУШТЕНА У РАД ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА 35/20 KV „СРБОБРАН  МИНИ“ 

Електровојводина санирала трансформаторску станицу 35/20 kV “Србобран-Мини” која 
електричном енергијом снабдева преко 3.000 купаца свих категорија, чиме су створени 
услови за динамичан даљи развој ове средине

Допринос развоју Србобрана 

Са свечаног отварања: др Тихомир Симић пресеца врпцу 
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� САРАДЊА СА ОПШТИНОМ ТИТЕЛ

ПД Електровојводина и Општина Тител потписале су, почетком јуна, Уговор о изградњи и реконструкцији електроенергетских 
ообјеката на територији општине Тител у 2011. и 2012. години путем суфинансирања. Уговор су потписали, у име директора
Електровојводине, саветник Душан Мутић и председник општине Тител Миливоје Петровић.

ООвим уговором предвиђена је изградња објеката који ће електричном енергијом снабдевати индустријску зону у Тителу 
и реконструкција мреже у центру Титела која се састоји од реконструкције РТС-12 Тител и средњенапонске мреже, 
реконструкције и каблирања нисконапонске мреже, као и израда инсталација уличне расвете у центру Титела.

ООбјекти се граде ради стварања услова за прикључење будућих купаца електричне енергије на дистрибутивни
еелектроенергетски систем, побољшања напонских прилика код постојећих купаца електричне енергије, привлачења нових 
инвестиција и стварања предуслова за отварање нових радних места.

ООвим Уговором ће грађани и привреда Титела добити нових 50 милиона инвестиција у побољшање квалитета и капацитета
еелектроенергетског система на територији општине.

Д. Б.
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Сви показатељи пословања на по-
лугодишту пословне године јесу 
репер какво ће бити пословање 

на крају пословне године. Јуни детер-
минише коначан резултат, а циљ је да 
ову годину завршимо са позитивним 
билансом у пословању, јер само такав 
биланс је кредибилна позиција за раз-
говор са инвеститорима, пословним 
партнерима и купцима електричне 
енергије. Главни показатељи посло-
вања јесу наплата и смањење губита-
ка. Ова два показатеља рангирају нас 
унутар ЕПС-а и дају нам кредибили-
тет за даљу подршку. Ово је основ-
на порука коју је директор Електро-
војводине др Тихомир Симић упутио 
на састанку Одбора директора, али, 
каже директор Симић, истовремено 
треба имати слуха и за време које до-
лази. То подразумева додатне напоре 
ка добром информисању, у чему сва-
како помажу сва издања Центра за 
стратешко економско истраживање 
„Vojvodina-CESS” Владе Војводине.

С обзиром на то да је Електровојво-
дина највећи појединачни инвести-
тор у Покрајини, пословна политика 
Електровојводине мора препознава-
ти нове развојне шансе. Губици и гу-
битничка филозофија не смеју и неће 
бити знак препознавања пословне по-
литике Електровојводине.

С обзиром на то да планирамо по-
словну годину да завршимо са по-
зитивним пословањем, Дирекцији 
за трговину ћемо дати максималну 
подршку у напорима да се наплати 
сваки динар за испоручену електрич-
ну енергију како би се остварио још 
бољи проценат наплате, каже дирек-
тор Електровојводине уз констатцију 
да и досадашњи напори дају резулта-
те.

Томе иду у прилог и анализе које је 
представио директор Дирекције за тр-
говину електричном енергијом Мирко 
Блажевић. Он каже да је наплата у прва 
четири месеца ове године боља него у 
истом периоду прошле године, с напо-
меном да су најбоље резултате оствари-
ли ЕД Сремска Митровица, Панчево и 

Суботица. И у мају је сличан резултат, 
каже директор Блажевић.

Уређивање базе података завршено 
је готово до краја. И остали параметри 
су побољшани, тако да се види помак у 
смањењу губитака са 16,81% на 15,80%, 
каже заменик директора Друштва за 
пословни систем др Петар Загорчић.

– После 20 месеци од почетка приме-
не прошло је време едукације, упозо-
рења и објашњавања шта ваља чинити 
на смањењу губитака. У наредном пе-
риоду се очекују извештаји о резулта-
тима – каже директор Електровојводи-
не др Тихомир Симић. 

По плану јавних набавки до сада је 
покренут поступак за скоро 94%, рекао 
је заменик директора Друштва за по-
словни систем мр Никола Новаковић. 
Он је рекао да је неопходно пажљиво 
анализирати стање на тржишту, доба-
вљаче, цене и њихове промене и са ре-
алним проценама ући у покретање јав-
них набавки.

Сателитско (GPS) праћење возила на 
терену јесте још један менаџерски алат 
путем којег ће се, осим могућности де-
таљног праћења возила на терену моћи 
анализирати њихова искоришћеност и 
трошкови, рекао је директор Електро-
војводине. У почетку је то неколико за-
хтева који се пре свега односе на пу-
тању возила, начин управаљања и сл, а 
касније ћемо ту листу захтева проши-
рити са намером да сва наша возила 
имају такав систем праћења.

Осим тога, Електровојводина се 
припремила за набавку бројила и чека-

мо да и остала привредна друштва за 
дистрибуцију електричне енергије из 
састава ЕПС-а то ураде, добијена је са-
гласност ЕПС-а на измене Правилни-
ка о организацији и систематизацији, 
чуло се на Извршном одбору директо-
ра Електровојводине. 

Своје место у комуникацији са 
купцима треба да имају и реклама-
ције. Рок од 20 дана за одговор мора 
бити краћи, речено је на састанку.

– ЕПС посматра привредна друштва 
кроз резултате пословања – рекао је 
директор Електровојводине др Ти-
хомир Симић. – На крају 2010. сва 
привредна друштва за дистрибуцију 
пословала су са губитком, осим Елек-
тросрбије. Електровојводина је има-
ла губитак, а велика ставка су била 
потраживања која су старија од 60 
дана. Морају се уложити додатни 
напори како би се ова ставка у по-
словању свела на најмању меру. На-
чин пословања, напори да се оваква 
потраживања сведу на прихватљив 
ниво и све оно што нас чека у суоча-
вању са резултатима пословања на 
крају године представља нашу осно-
ву за подизање вредности компаније, 
што је један од главних задатака ме-
наџмента Електровојводине. Битка за 
наплату, занављање ресурса и ефика-
сан и ефектан менаџмент су основни 
стубови успешног пословања Елек-
тровојводине данас и у будућности – 
закључио је директор Електровојво-
дине др Тихомир Симић. 

А. Ј. Р.
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Проценат наплате, борба против губитака, занављање ресурса и квалитетан 
менаџмент пут су ка успешнијем пословању, а годину хоћемо да завршимо са 
позитивним пословањем, речено на Извршном одбору

Ка позитивном билансу
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Са састанка Извршног одбора директора



Према нашим подацима, запосле-
ни који „најдуже памти“ у Елек-
тровојводини је водећи тех-

ничар 1 Радомир Вујасиновић (1947), 
запослен у Сектору за енергетику и ин-
вестиције ЕД Рума, у Служби за енер-
гетику. Он је у Електровојводини про-
вео безмало четрдесет и четири године 
(43 године и 7 месеци)! То га и квали-
фикује за овај разговор.

као сасвим млад човек. Како вам 
је тада изгледала фирма и колико 
вам је требало времена да осетите 
припадност фирми?

Р.В: У Електровојводину сам стигао 
прво на праксу, као петнаестогодишњи 
ученик Школе ученика у привреди у 
Сремској Митровици. Од 1963. године 
„пекао сам занат“ у тадашњој испоста-
ви Погона Рума, а данашњем Огранку 
„ЕД Сремска Митровица“. Нажалост, 
иако сам хтео да будем електромонтер, 
није ми се дало. Имао сам једну по-
вреду, а то ме је омело на даљем про-
фесионалном путу. Ипак, захваљујући 
тадашњем директору Богдану Ракићу 
добио сам нову шансу: омогућено ми 
је да се дошколујем за електротехни-
чара. Већ 1968. почео сам и званично 
да радим у Електродистрибуцији Рума, 
на месту техничара МИЗ-а, а ево ме и 
данас у Електровојводини.

Године су се низале, послови су се 
мењали. Био сам диспечер у Погону 
Рума, па у тада новом Погону Срем-
ска Митровица, онда сам се бавио ин-
вестицијама, прво у Митровици, сада 
у Руми. Ишао сам тако из места у ме-
сто и с места на место, а из Електро-
војводине нисам изашао. За читав свој 
дуги радни стаж нисам имао никаквих 
проблема у комуникацији са колегама, 
а сваки тај сегмент времена ћу памтити 
по нечем лепом, без обзира на тeшка 
времена кроз која смо сви заједно про-
лазили. Захваљујући тим људима, али 
и свему осталом што чини Електро-
војводину, овде сам се увек осећао као 
код куће.Тако је било, а тако је и данас.

-
ме увек ишла крупним корацима 

напред. Како сте кроз своју радну 
каријеру пратили њен развој?

Р.В: Дуго памтим и могу слобод-
но да кажем да сам и ја један од гра-
дитеља Електровојводине. Када сам 
почео да радим, још ни електрифика-
ција Војводине није била завршена. 

Можете мислити када је то било када 
сам ту затекао првог директора Елек-
тровојводине, легендарног Александра 
Чанка.

То је било време када смо стубове 
носили помоћу коња, а погледајте да-
нас сву ту технику којом се зачас „по-
саде“ нови стубови! О телекомуника-
ционим везама да и не говорим, то је 
тек скоро непојамно у односу на оно са 
чим смо почињали. Заиста ми је била 
част и задовољство гледати Електро-
војводину како расте и напредује.

слика Електровојводине данас?
Р.В: Електровојводина је увек пра-

тила најновија техничка и технолошка 
унапређења, па је и у старој Југославији 
била једна од најјачих електродистри-
буција, и организационо, и по мрежи, 
по броју трафостаница, по далеково-
дима... Верујем да су за такве изузет-

не резултате пре свега заслужни људи. 
Увек смо имали најбоље електроин-
жењере, најбоље монтере, мајсторе 
свог заната. Када се сада осврнем иза 
себе, видим да сам имао пуно среће 
што сам радио са тако квалитетним 
људима у тако квалитетној фирми. 

И данас, као и кроз све године које 
сам проживео у Предузећу, Електро-
војводину видим као моћну фирму до-
брих стручњака која може да иде само 
напред. Свакодневне технолошке про-
мене одражавају се позитивно на брзи-
ну и квалитет обављеног посла, али је, 
како ми се чини, ентузијазам запосле-
них увек исти. Нека тако и остане. 

-
слите, куда Електровојводина иде 
и шта је чека сутра? Јесу ли млађе 
генерације достојне наслеђа које 
су им градитељи Електровојводи-
не оставили?

Р.В: Сигуран сам да ће млади уме-
ти да наставе овом добро утабаном 
стазом. Верујем у Електровојводину, 
па ни не стрепим за њену будућност. 
Наши су послови стандардизовани, 
норми и прописа се држимо, а имамо 
и савесне, одговорне и одане раднике. 
А како ми се чини – то је баш оно што 
Европа од нас очекује. Не бих да будем 
нескроман, али верујем да ћемо и у ев-
ропском окружењу врло брзо избори-
ти веома високо место.

-
нима поводом нашег празника – 
Дана Електровојводине?

Р.В: Младима – да поштују своје пре-
тходнике и да наставе стопама уте-
мељивача! Средњој генерацији по-
ручујем да и даље ради као што је 
радила, за узор млађем нараштају. А 
најстаријим запосленима желим да у 
здрављу дочекају своје пензије, јер су 
заслужили да се одморе. Свим пензи-
онисаним радницима Електровојводи-
не упућујем велико хвала. Веома сам 
почаствован што сам као најстарији 
запослени у Електровојводини баш 
ја добио прилику да честитам праз-
ник запосленима. Честитам свима Дан 
фирме и поручујем – само напред. 

Љ.М.
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Честитка ветерана 
Радомира Вујасиновића 
из ЕД Рума

ЗАПОСЛЕНИ СА НАЈДУЖИМ РАДНИМ СТАЖОМ

Моја Електровојводина 
- јуче, данас, сутра

Н
А

Ш
 И

Н
ТЕР

В
ЈУ

Радомир Вујасиновић



Састанак руководилаца функ-
ције енергетике и инвестиција 
Друштва и огранака одржан је 

25. маја у просторијама ЕД „Зрења-
нин“ у Зрењанину. Присутни су били 
представници свих огранака и Упра-
ве. Састанком је председавао мр Ве-
рослав Јанковић, директор Дирекције 

за планирање и инвестиције. На днев-
ном реду састанка, прва тачка била 
је Разматрање и усвајање материја-
ла – Реализација Плана инвестиција, 
инвестиционог одржавања, текућег 
одржавања, Плана набавки основних 
средстава и Плана заштите живот-
не средине за период I - III 2011. године. 

Уводну реч дао је мр Драгољуб Му-
чалица, руководилац Сектора инвес-
тиција и изградње који је изложио ос-
новне параметре Реализације на нивоу 
Електровојводине који су садржани у 
радном материјалу. На основу оства-
рења у првом кварталу и тренутне си-
туације у погледу стања актуелних јав-
них набавки за 110/х објекте, изнета је 
оцена да ће цела 2011. година бити вео-
ма успешна. Укупна реализација пла-

на у посматраном периоду је износила 
18,94%, од тога: План инвестиција ре-
ализован је 14,84%, План одржавања 
27,44%, План набавки 5,73% и План 
заштите животне средине 12,05%. 

Друга тачка дневног реда била је Ана-
лиза реализације Средњорочног плана 
изградње и реконструкције ЕЕО у Елек-

тровојводини за период 2006-2010. год. 
У оквиру ове тачке разматран је радни 
материјал који представља прву ана-
лизу овакве врсте у Електровојводи-
ни. Сврха материјала је да се унапреди 
квалитет средњорочних планских до-
кумената у будућности, на основу по-
ређења карактеристичних величина у 
протеклом средњорочном периоду са 
планираним величинама у средњоро-
чном плану који је рађен пре пет годи-
на. Након дуге и веома корисне диску-
сије усвојена је Анализа, која ће, након 
уноса измена по датим примедбама, 
послужити као подлога свим огранци-
ма приликом израде наредног идејног 
плана.

Трећа тачка дневног реда била је 
Разматрање и усвајање Предлога 

Средњорочног плана изградње и ре-
конструкције ЕЕО у Електровојводи-
ни за период 2011-2016. год. Закључе-
но је да треба унети измене у Предлог 
Средњорочног плана по датим при-
медбама и припремити верзију која 
ће се разматрати на ТСС, у складу са 
процедуром. 

У оквиру тачке четири под насло-
вом Анализа рада у службама енер-
гетике огранака, презентован је рад-
ни материјал “Анализа кадровске 
попуњености и послова у службама 
за енергетику огранака“. У материја-
лу су приказани прикупљени подаци, 
описан је поступак селекције подата-
ка и описан начин на који се дошло 
до коначних резултата – потребног 
броја радника по огранцима. Ува-
жена су процењена времена за оба-
вљање следећих послова: издавање 
одобрења за прикључење, рад по уп-
равном поступку, разрада техничких 
решења, издавање услова за израду 
техничке документације, израда ос-
талих услова, издавање услова за из-
раду планске и урбанистричке доку-
ментације, израда насловног списка и 
израда средњорочног (идејног) плана.

Пета тачка дневног реда је била Дис-
кусија Закона о изменама и допунама 
Закона о планирању и изградњи. На 
састанку је презентован овај Закон, 
приказане су измене од значаја за из-
градњу објеката, као и исходовање 
грађевинске и употребне дозволе. 
Констатовано је да постоји различито 
тумачење појединих одредби Закона 
од стране институција које Закон тре-
ба да примењују, због чега је закључе-
но да у сарадњи са Сектором за правне 
послове треба послати допис надлеж-
ном Министарству са захтевом за ту-
мачење појединих термина и чланова 
Закона о изменама и допунама Закона 
о планирању и изградњи.

Д. Б.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА�
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На основу остварења у првом кварталу и тренутне 
ситуације у погледу стања актуелних јавних набавки 
за 110/х објекте, изнета је оцена да ће цела 2011. 
година бити веома успешна
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Детаљ са састанка

Учесници састанка



Састанак директора Друштва, 
председника Акционог тима, Ди-
ректора ЕД и руководилаца Ак-

ционог тима у електродистрибуцијама 
одржан 17. маја у Новом Саду имао је 
на дневном реду неколико значајних 
тема од виталног значаја за пословање 
Електровојводине. Састанку су, поред 
наведених, присуствовали и замени-
ци директора Друштва, пoмоћник ди-
ректора за технички систем, директор 
Дирекције за Управљање, руководилац 
Сектора за Управљање и главни ин-
жењер у Сектору управљања. У уводној 
речи, која је заправо и дала основни тон 
састанку, директор Друштва др Тихо-
мир Симић је, између осталог, рекао да 
је неопходно сагледати реалну позицију 
и пословање на нивоу месечне, полуго-
дишње и годишње динамике. Он је из-
нео очекивање да ће Електровојводина 
ускоро почети сарадњу са Центром за 
економске стратешке студије Војводи-
не (ЦЕСС), институцијом коју је фор-
мирала Влада АП Војводине 2004. годи-
не. Директор је најавио да ће се сарадња 
са ЦЕСС-ом развијати и да ће Електро-
војводина поднети захтев да ЦЕСС на-
прави додатне критеријуме за што ре-
алније сагледавање радa сваког огранка 
и ПД-а у целини. Све то је само увод у 
припрему за прву међународну реви-
зију која би имала за циљ да изврши 
процену вредности наше компаније, са 
циљем да се заустави тренд пада вред-
ности компаније као виталног интереса 
грађана на овој територији. Директор 
је обавестио присутне да је имао саста-
нак са председником Владе Војводине 
на којем је анализирана актуелна ситу-
ација у ПД-у и закључено да ће убудуће 
ЕВ периодично (тромесечно) извешта-
вати председника Владе АП Војводине 
и на тај начин бити у сталном контакту 
и размени информација на обострану 
корист.

Директор Симић је нагласио да је са-
станак наменски и изразито адресован 
ка пресеку тренутног стања и методо-
логији рада и треба да покаже да ли 
постоје оперативни разлози који оне-
могућавају да се спроведу постављени 

задаци. Он је нагласио да убудуће неће 
моћи да се, уз неафирмативне трендо-
ве пословања и неоперативност у реша-
вању проблема који доводе до таквог 
стања, задржи било која позиција у сис-
тему. Од сада ће периодичним оцењи-
вањем и проценом остварених резул-
тата бити награђивани и на извршним 
позицијама задржавани само они који 
показују позитиван резултат. 

Под другом тачком дневног реда 

Акциони план – извештај о текућим 
активностима за коју је известилац 
био помоћник директора Друштва за 
технички систем др Драгослав Јова-
новић представљена је анализа тре-
нутног стања спровођења Акционог 
плана по огранцима. Из изложене ана-
лизе се могло уочити да су резултати 
по огранцима неуједначени. Конста-
товано је да се подаци везани за БТЕ 
стално „увећавају“ али и да на 35 kV 
није било ни једне контроле, на 20 kV 
се заостаје за зацртаним планом, а да 
су контроле домаћинстава у оквиру за-
датог. Саопштена је опсервација да је 
однос непосредних извршилаца пре-

ма уређењу БТЕ мање активан него 
што је потребно. Изнети су подаци о 
положају Електровојводине у ЕПС по 
питању смањења губитака и констато-
вано је да су нам резултати просечни, 
да смо на нивоу Краљева и Крагујевца 
што је незадовољавајуће и неизостав-
но треба поправити.

Др Драгослав Јовановић, који је био 
известилац и за трећу тачку дневног 
реда Уочена проблематика губитака 

ел.енергије на подручијима ЕД, изло-
жио је своје сагледавање истичући да је 
неопходно да се спроводи снажан мар-
кетинг по огранцима и да је потребно 
стално видљиво присуство екипа на 
терену. Он је подсетио присутне да је 
ЕПС покренуо активност за добијања 
статуса службеног лица радника дист-
рибуције. На крају је закључио да је 
неопходно да свако у свом огранку 
направи детаљну анализу, слично као 
што се прави анализа на нивоу Елек-
тровојводине. Кроз испуњење овог за-
датка требало би и сагледати и план за 
остатак године.

Д. Б.

�

ОДРЖАН САСТАНАК ОДБОРА ДИРЕКТОРА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

Од сада ће периодичним оцењивањем и проценом остварених резултата бити 
награђивани и на извршним позицијама задржавани само они који показују 
позитиван резултат

Анализа Акционог плана
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ИМЕНОВАН СТРУЧНИ ТИМ ЗА РЕКЛАМАЦИЈЕ

Полазећи од оцене пословодства 
Друштва да је потребно посве-
тити већу пажњу укупним пи-

тањима рекламација купаца, а посебно 
њиховом праћењу и анализирању, као и 
предлогу мера за смањење рекламација, 
а у циљу унапређења односа с купци-
ма као најважнијим пословним парт-
нерима, на нивоу Управе именован је 
стручни тим, чији је задатак да прати и 
на тромесечном нивоу анализира трен-
дове и појаве у области рекламација и 
припреми предлог конкретних мера за 
смањење рекламација. 

У стручном тиму су Мирко Шијан из 
Кабинета – Одељење за односе с јавно-
шћу (председник), мр Жељко Бајић из 
Дирекције за трговину електричном 
енергијом, Боривој Ковачевић из Сек-
тора управљања и планирања конзума 
и Предраг Матић из Сектора инвести-
ција и изградње. Стручни тим има за-
датак да заменику директора Друштва 
за пословни систем доставља писмени 
извештај о раду на тромесечном нивоу. 

ВИШЕ ПАЖЊЕ РЕКЛАМАЦИЈАМА
Рекламације купаца евидентирају се 

у функцијама трговине, управљања, 
енергетике и логистике (писмени под-
несци) у огранцима Друштва и у Каби-
нету – Одељењу за односе с јавношћу 
(рекламације које стижу електронском 
поштом). На крају месеца, у Одељењу 
за односе с јавношћу се сачињава збир-
ни извештај свих рекламација и доста-
вља пословодству Друштва. Евиденти-
рање рекламација врши се у складу са 
постојећим упутством, али њиховом 
праћењу и анализирању, као и пред-
лозима за смањење рекламација, тре-
ба убудуће посветити већу пажњу, због 
чега је и формиран овај тим.

Стручни тим је, на свом првом са-
станку, обавио договор о методу рада 
и упознао се са даљим задацима који 
га очекују и констатовао да је на нивоу 
Друштва у 2010. години евидентирано 
102.708 рекламација, што је просечно 
месечно 8.559 рекламација, а што из-

носи 0,009 рекламација по купцу, да је 
из дела трговине (рекламације на енер-
гетски део рачуна, финансијски део ра-
чуна, исправност мерног уређаја, дос-
тава рачуна и остало), евидентирано 
62.285 рекламација, у делу управљања 
и енергетике (прекиди у испоруци, не-
дозвољено одступање напона и остало), 
евидентирано је 39.887 рекламација, а 

у Кабинету – Одељењу за односе с јав-
ношћу 535 рекламација. У прва чети-
ри месеца ове године евидентирано је 
30.787 рекламација.

НА ШТА СЕ ЖАЛЕ КУПЦИ
Из месечних извештаја се може уо-

чити да купци највише рекламирају 
обрачун електричне енергије (непре-
цизно очитавање мерног уређаја, не-
редовно очитавање, погрешна уплата, 
погрешна шифра купца, кашњење у 
достави рачуна, неисправно бројило, 
неисправан уклопни сат) и повремене 
проблеме у континуитету и квалитету 
електричне енергије (прекиди у испо-
руци, недозвољено одступање напона). 

Потребно је, на обострану корист, 
пружати квалитетније услуге купци-
ма, што значи смањити број рекла-
мација које се односе на текуће по-

словање, одговорно приступити 
свакој рекламацији и решити је у што 
краћем року, редовно и систематично 
пратити и анализирати како се рекла-
мације евидентирају по својој струк-
тури и како се по огранцима посту-
па са рекламацијама и предлагати 
мере за њихово смањење. У том сми-
слу, стручном тиму ће, у самом почет-

ку, бити потребно да организује мре-
жу одговорних оперативаца који се 
баве рекламацијама купаца, како би 
се поспешила боља комуникација и 
међусобна сарадња свих који су непо-
средно везани за питања рекламација.

Рекламације купаца представљају 
неку врсту анкете о томе чиме купци 
нису задовољни у нашем раду, шта им 
је нејасно и на шта треба обратити 
пажњу у раду са купцима. Оне пред-
стављају и драгоцен извор и базу по-
датака за меру успешности рада ком-
паније.

Полазећи од пословног циља да 
стално треба унапређивати односе с 
купцима, потребно је, на обострану 
корист, пружати квалитетније услуге, 
што ће купца чинити задовољнијим, а 
онда и лојалнијим компанији.

М. Ш.
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Рекламације купаца представљају драгоцен извор и базу података за меру 
успешности рада Предузећа. Сталним унапређивањем односа с купцима и 
пружајући им квалитетније услуге, купци ће постати задовољнији и лојалнији 
нашој компанији

У сусрет купцима



Према пословним задацима ЈП 
ЕПС-а и ПД Електровојводи-
не, јасно је да у некима од кључ-

них (наплата потраживања и смањи-
вање губитака ЕЕ) – морамо, у још 
већој мери, „узети ствар у своје руке“! 
Потребно је да им се потпуно посве-
тимо, континуирано и уз повећано ко-
ришћење значајне и корисне медијс-
ке кампање и промоције. То, уосталом, 
доказују и све бољи резултати, у мају и 
започете активности у јуну 2011. и ра-
није (већи за по 2,5% за сваки ового-
дишњи месец, у односу на исте периоде 
2010). У мају 2011. смо, према подацима 
ЕПС-а, овај период (као и „ЕД Краље-
во“) завршили са 99,77% наплате (а ЕДБ 
са 101,95%). Међутим, увидом у реали-
зацију фактурисане струје, јасно је да 
је Електровојводина – одлична, а так-
ва је и у укупно свих пет месеци ове го-
дине по остварењу наплатног задатка 
(94,78%), сем „ЕД Краљева“ - 96,41%, а 
у мају је – најбоља (103,38%)!

Очекује се, а то је и задатак посло-
водства – према којим резултатима ће 
се процењивати учинак, зарада и (не)
останак на садашњем радном месту – 
да ће се до краја ове године наплата по-
бољшати до краја године, са посебним 
настојањем - код привреде, буџетских 
корисника и највећих дужника међу 
домаћинствима (која, по правилу, нају-
редније измирују дугове). При томе ће 
се наставити са строгом применом про-
писа, процедура, контрола и стандарда 
квалитета. Према свим овдашњим и до-
кументима и налозима Акционог тима 
ЕПС-а, неопходно је и даље истрајава-
ти (уговорима, другим средствима/ин-
струментима плаћања и гаранција) да 
се обезбеди да текући тзв. стари дуг 
буде – наплаћен.

Ово се, између осталог чуло на ус-
таљеном месечном, јунском, састанку 
извршних директора за пословни сис-
тем Управе и огранака Друштва, у Но-
вом Саду. Скупом је руководио дирек-
тор Дирекције за трговину ЕЕ, Мирко 
Блажевић, а уводну реч и корисне су-

гестије у дискусијама дао је др Петар 
Загорчић, заменик директора Друштва 
за пословни систем, посебно се захва-
ливши свима на повећаним и коорди-
нираним активностима на досадашњим 
побољшаним резултатима. Посебно је 
истакнуо да се не сме допустити да роба 
коју дистрибуирамо и наплаћујемо 

доспе у застару, отпис и – губитак. Сто-
га је потребно о сваком купцу водити 
тзв. досије, како би се, правовремено 
предузимале одговарајуће активности. 
Настојање је да Друштво буде најбоље у 
систему ЕПС, како би се, у другом полу-
годишту, уз остало, са више аргумена-
та и права исказивали захтеви у вези са 
интерним ценама, дистрибутивној раз-
лици. Једноставно, мора се настојати да 
се сваки дуг, без обзира на то како и о 
коме је реч – наплати. 

Повећани напори већ дају прве по-
зитивне резултате (за сада, сем код 

Новог Сада и Зрењанина када је реч о 
наплатном задатку) – преко 100%, али 
и у привреди (сем код Руме и Сомбо-
ра).

Нарочито је наглашено да се ника-
ко не сме дозволити да ниједан ку-
пац буде „непроцесуиран“, пробле-
матичан или у „застарелој“ групи, 

а да претходно није опоменут, ис-
кључен или утужен. Од огранака се 
очекују редовни извештаји и о овој 
теми.

Према сваком купцу је неопходно 
једнообразно поступање, а ради по-
зитивног утицаја на смањење губита-
ка (посебно комерцијалних) потрбно 
је код ЕПС-а инсистирати да се до-
пусти да се после припреме докумен-
тације, распише тендер за набавку 
нових електронских бројила, измеш-
тених из просторија купца.

М. Ч.
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Електровојводина је поуздани испоручилац најчистије енергије и основни циљ јој је 
максимално смањење потраживања, поготову код већих дужника у привреди, као и губитака 
струје. – Електровојводина успела, с настојањем да резултате и даље побољшава – да према 
наплатном задатку, буде и у мају на врху у систему ЕПС-а (103,38%)

НАПЛАТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У МАЈУ И ПОТРАЖИВАЊА У ЈУНУ

Обезбедити наплату дуга
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ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА

Електроенергетска ситуација у пр-
вих пет месеци ове године је била 
добра и није било ограничења у 

испоруци електричне енергије, сазнаје-
мо од Звездана Крунића, шефа Служ-
бе за планирање и анализу погона у 
Сектору за управљање и планирање 
конзума Дирекције за управљање у Уп-
рави Друштва.

– Хидролошка ситуација у мају је 
била релативно добра. Доток река је 
био испод планираног, а садржај воде у 
акумулацијама је био испод билансних 
количина. Овакво стање се одразило на 
режим рада проточних хидроелектра-
на, које су током месеца радиле смање-
ним капацитетом. Првих пет месеци 
текуће године карактерише повећање 
потрошње електричне енергије од 
2,18% у односу на исти период прошле 
године, односно повећање од 0,05% у 
односу на билансне количине.

ОЧЕКИВАНИ НИВО ПОГОНСКИХ 
ДОГАЂАЈА 
Што се тиче стања електродистри-

бутивног система Електровојводине 
током маја, можемо констатовати да је 
број погонских догађаја био на очеки-
ваном нивоу за ово доба године, истиче 
Крунић.

Од забележених тзв. погонских до-
гађаја, он помиње најбитније:

Петог маја, у 2,05 часова, услед ква-
ра кабла на 35 kV изводу „Бечеј Мини“ 
деловала је земљоспојна заштита, што 
је довело до испада трафо-поља 35 kV 
број 2 у ТС 110/35/20 kV „Бечеј“. Прили-
ком покушаја укључења извода, дошло 
је до испада трафо-поља 110 kV број 2 
деловањем заштите асиметрије полова 
услед квара на 110 kV прекидачу. Том 
приликом долази до нестанка команд-
ног напона, услед чега без напајања 
електричном енергијом остаје ком-
плетан конзум ЕТ број 2. Прекид у на-
пајању купаца електричном енергијом 
са oвог конзумног подручја износио је 
306 минута.

Затим, рецимо, десетог маја, у 14,26 
часова, услед хаварије у ТС 220/110 kV 
„Београд 5“, без напајања електрич-

ном енергијом остаје комплетан кон-
зум ТС 110/20 kV „Нова Пазова“ и ТС 
110/20 kV „Стара Пазова“. Купци елек-
тричне енергије са конзумног подручја 
ТС 110/20 kV „Стара Пазова“ били су 
без напајања електричном енергијом 17 
минута, баш као и купци са конзумног 
подручја ТС 110/20 kV „Нова Пазова“ 
били без напајања - 17 минута.

Осамнаестог маја, у 5,40, деловањем 
краткоспојне и прекострујне заштите 
долази до испада 20 kV извода „Обр-
нута Д-31“ у ТС 110/20 kV „Сремска 
Митровица 3“, услед чега без напајања 
електричном енергијом остају купци са 
конзумног подручја ТС 35/10 kV „Бо-
сут“ (која се напаја радијално преко по-
менутог извода). Прекид je трajao 555 
минута.

И ДАЉЕ КРАЂЕ И ПРОВАЛЕ У ЕЕО
– И током маја је регистрован зна-

чајан број провала и крађа опреме из 
електроенергетских објеката на кон-
зумном подручју Електровојводине, 
од којих ћемо поменути следеће: деве-
тог маја, у 1,45 часова, долази до испа-
да извода „Борис Кидрич“ у ТС 110/20 
kV „Стара Пазова“ услед деловања 
земљоспојне заштите. Констатована 
је крађа ВН и НН опреме у туђој ТС 

20/0,4 kV „Зарубица“. Двадесет другог 
маја на 20kV изводу „ДТД“ из ТС 35/10 
kV „Тител“ украден је ЕТ на СТС „873“, 
која је у власништву трећег лица. Три-
десет првог маја диспечери ПДЦ Субо-
тица пријавили су крађу осам попреч-
них гвоздених конзола са ДВ стуба на 
35 kV далеководу Суботица 1 - Стари 
Жедник. Поред тога, примећено је да су 
шрафови одврнути са још 25 конзола...

У мају je, према диспечерским по-
дацима из система преузето 661 GWh 
(повећање од 2,83% у односу на исти 
период из претходне године, односно 
на нивоу je билансних количина за овај 
месец). Енергија је испоручена уз мак-
сималну регистровану снагу од 1.204 
МW што је за 3,45% испод нивоа ре-
гистроване вршне снаге из претходне 
године у истом периоду (1.247 МW). 
Дистрибутивни купци преузели су 610 
GWh, што је за 1,79% више у односу на 
исти период из претходне године. Ди-
ректни купци преузели су 51 GWh, што 
је више за 17,15% у односу на исти пери-
од из претходне године. Средња дневна 
температура у мају 2011. године била је 
16,8оС, што је на нивоу средње дневне 
температуре у истом периоду претхо-
дне године. 

М. Ч.
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У МАЈУ 2011. ГОДИНЕ

И у овом пролећном месецу, повећана потрошња електричне енергије, посебно код 
тзв. директних купаца
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Kрађе опреме не престају
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Крајем маја и почетком јуна, за само 
три дана, са монтажно-бетонских 
трафостаница у Новом Саду укра-

дено је шест сигурносних врата од алу-
минијума са елоксираном браваријом. 

Вредност отуђеног материјала са шест 
локација у граду, углавном на Клиси и 
делу Подбаре, процењена је на 600.000 
динара. Претпоставља се да отуђени ма-
теријал завршава као секундарна сиро-
вина на пијацама у граду и околини.

– Важније од саме штете је излагање 
починилаца опасностима по живот, по-
што се ради о објектима средњег напон-
ског нивоа, где је могућност несрећног 
случаја при оваквим радњама велика, 
каже Мирко Мајсторовић, директор ЕД 
„Нови Сад“. Он је, истовремено, позвао 
јавност и грађане да сарађују на откри-

вању починилаца и да сва сумњива лица 
која се уоче у непосредној близини елек-
троенергетских објеката, пријаве Служ-
би за управљање, како би се спречиле 
евентуалне несреће.

– Поред континуиране испоруке, 
Електродистрибуција је задужена и за 
безбедну испоруку електричне енергије 
и ми наше објекте штитимо у складу са 
постојећим стандардима. Након овак-
вих крађа, настојимо да врло брзо заш-
титимо и обезбедимо ове објекте, како 
они не би представљали опасност по 
грађане, истиче мр Душан Чомић, из-
вршни директор за технички систем у 
ЕД „Нови Сад“.

У разговору с новинарима о питањи-
ма напада на електроенергетске објекте, 
указано је, такође, на учесталост крађе 

бакра и бакарних делова на стубовима 
јавног осветљења, где је, у последње вре-
ме регистровано око триста ових крађа 
на подручју града. 

Овим озбиљним крађама доведена је у 
питање безбедност монтера који брину о 
одржавању објекта, али и свих оних који 
би се нашли у близини овако оштећеног 
објекта.

Електровојводина је више пута 
до сада скретала пажњу на крађе и 
оштећења наше опреме. Основни раз-
лози због чега смо се обраћали јавности 
јесу у томе што оштећени објекти пред-
стављају непосредну опасност за све 
који се нађу у близини оваквог објекта, 
а затим што Електровојводина не може 
сама, и поред свих ванредних напора 
које улаже, да заштити објекте од про-
валника, чија дрскост и безобзирност 
иде тако далеко да краду потенцијалне 
секундарне сировине и из објеката под 
напоном. С тим у вези потребна је по-
моћ свих надлежних државних органа 
како би се овом проблему стало на пут. 
Уколико се и даље крађа наше заједнич-
ке имовине буде завршавала на увиђају, 
очекујемо да овај проблем постане још 
раширенији, што ће онемогућити да 
Електровојводина обезбеди сигурно 
и стабилно снабдевање својих купа-
ца електричном енергијом, али и даљи 
развој овог система.

Стога је неопходно да у оваквим си-
туацијама сви раде свој посао како 
не би били, пре свега, угрожени жи-
воти грађана, али и како грађани не 
би - плаћајући утрошену електричну 
енергију - плаћали оштећења која су по-
чинили лопови и вандали, јер Електро-
војводина из властитих средстава мора 
да надокнађује штете настале крађом.

М. Ш.

У ОГРАНЦИМА ЕД „НОВИ САД“ И ЕД „ПАНЧЕВО“

Серија крађа на ЕЕО

� НАПАДИ НА КОНЗУМ ЕД „ПАНЧЕВО“

На конзуму ЕД „Панчево“, почетком јуна, регистрована је серија крађа 
еелектроенергетске опреме, чиме је било угрожено снабдевање грађана 
еелектричном енергијом и безбедност лица која се налазе у околини оштећених
ообјеката.

УУ периоду од 3. до 12. јуна, на подручју ЕД „Панчево“ догодило се више крађа
и покушаја крађе опреме на електроенергетским објектима: покушај крађе
напојног кабла за Филтер станицу и кабла за расвету моста, чиме би било
ддоведено у питање снабдевање водом града Панчева и безбедност саобраћаја 
на мосту, затим, крађа у ТС „Долово 17“, када је покрадена комплетна опрема у 
НН разводном орману, обијена врата командне зграде ТС 110/20 kV и извршена 
крађа делова резервне опреме, украдена опрема за уземљење и делови
резервног прекидача 10 kV на ТС 35/10 kV, из ТС 110/20 kV „Вршац 2“, украдени су 
ууземљивачки елементи на два далеководна поља. Полиција је обавештена, након
ччеч га су у изврршенни и уву иђајји.

ПППолиција је поднела кривичне
пријаве против Новосађанина
Османа К. (1979) и Јелене С.
(1982), као и Рајка Ј. (1988) из
ЂЂурђева, због сумње да су за 
неколико дана демонтирали и 
уукрали врата са више трафостаница 
„„Електровојводине“ у Новом Саду. 
УУкрадене ствари су пронађене, а 
проверава се да ли су осумњичени,
поред поменуте тешке крађе, 
попопоппп чичич нинилили и и д д ддруруруруругага к криририрр вивичнчнаа дедедед лала..
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ИЗМЕЂУ ДВА РОЂЕНДАНА

Одговорни пред изазовима
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Почетком јуна ступио је на снагу 
измењени и допуњени Правил-
ник о организацији и система-

тизацији послова Електровојводине. 
По образложењу директора, измене 
би требало да допринесу унапређењу 
постојећег модела организације, што би 
омогућило даљи развој адекватнијег на-
чина управљања залихама материјала, 
резервних делова и основних средста-
ва, са јасно дефинисаним надлежнос-
тима и одговорностима у Друштву и у 
огранцима. Овим су формиране нове 
организационе целине у Електровојво-
дини – Центар, а у огранцима – службе 
за јавне набавке. Задатак Центра је, из-
међу осталог, да, све прецизно поброја-
не планове и послове у службама и из-
вршним функцијама обједини у целину.

Формирањем Центра превазилазе 
се сви бројни уочени недостаци. Омо-
гућена је примена принципа: план на-
бавки представља основу за пословање 
Друштва; план мора да проистиче из 
свих његових делова и – свака извршна 

функција фирме сачињава план за своју 
функцију, по вертикали, за целу Елек-
тровојводину. Центар је, између оста-
лог, носилац методологије за израду 
плана јавних набавки, а радна места у 
њему и службама попуњаваће се искљу-
чиво прерасподелом већ запослених. 
Обезбеђује се и органско јединство из-
међу функција магацина и залиха и на-
бавки; смањују се ангажована средстава 
за залихе; разграничавају се дужности 
и изоштрава одговорност и поступци 
за јавне набавке.

Уз остало, помиње се да 31. (сада чл. 
30), по новом, гласи: Директор Друштва 
има заменика директора-директора из-
вршне функције за пословни систем 
(он, у време одсуства директора, за-
мењује директора Друштва; а по новом 
чл. 30а: руководи и координира радом 
дирекција за трговину струјом; за еко-
номско-финансијске послове; за кор-
поративне послове и Центра за јавне 
набавке, а надлежан је и за интерне еко-
номске послове са ЕПС-ом). По поме-

нутом чл. 30 директор Друштва има и 
директора извршне функције за техни-
чки систем, као и помоћника директора 
за стратешко планирање... Овим про-
писом, на основу именовања и разре-
шења директора Друштва, поред поме-
нутих, одређеним областима послова у 
Друштву руководе и лица са посебним 
овлашћењима и одговорностима: ди-
ректори дирекција за трговину ЕЕ; за 
економско-финансијске послове; за уп-
рављање; за планирање и инвестиције; 
за корпоративне послове; Центра за ин-
форматику и ТК; Центра за јавне набав-
ке и директори огранака Друштва.

У пречишћеном тексту Правилни-
ка, поред осталог, „Кабинет се образује 
за обављање послова за потребе ди-
ректора Друштва; заменика директора 
Друштва-директора извршне функције 
за пословни систем; директора из-
вршне функције за технички систем и 
помоћника директора Друштва за стра-
тешко планирање“...

М. Ч.

Унапређује се постојећи модел организације и јасно дефинишу надлежности и 
одговорности у Друштву и огранцима и у потпуности испуњава обавеза према 

Новост - Центар за јавне набавке
ИЗМЕЊЕН И ДОПУЊЕН ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
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Директор Електровојводине, др 
Тихомир Симић, недавно је, на 
основу одговарајућих докуме-

ната и потреба Друштва, донео Одлуку 
о увођењу сателитског праћења овда-
шњих возила (GPS). Одлука је ступила 
на снагу првог дана јуна ове године.

Циљ је, како се наводи – оствари-
вање мера на повећању ефикасности 
у пословању и смањењу трошкова у 
Друштву, контрола одговарајућих по-
слова у раду на терену, у функцији ост-
варења одговарајућег Акционог плана. 
То подразумева ефикасно управљање 
возним парком са једног места; детаљан 
увид у перформансе сваког појединач-
ног возила и целог возног парка (вози-

ла „покривена“ GPS-ом). Смањује се и 
ризик пробијања сервисних интервала 
и обезбеђује ефикаснија употреба вози-
ла и перманентно контролише њихово 
кретање. 

Уградња GPS-а ће се спроводити сук-
цесивно, према списковима возила од-
носно одлукама заменика директора 
Електровојводине за пословни систем 

– по предлогу директора Дирекције 
за корпоративне послове и огранака. 
Биће установљен Контролни центар 
Друштва, у возном парку Управе, као и 
подручни – у огранцима, по одлукама 
тамошњих директора. 

Пратиће се GPS координате-локација 
возила, брзина и смер кретања, пређе-
не километраже, напони акумулато-
ра и интерних батерија, стање мотора, 
врата... Информатичку подршку функ-
ционисања GPS-а спроводиће Центар 
за информатику и ТК Управе, а у року 
од месец дана (до 1. јула) сачиниће се 
документ система менаџмента квали-
тетом.

М. Ч.

НАДГРАДЊА ИНФОРМАЦИОНЕ ПОДРШКЕ УПРАВЉАЊУ У ЈП ЕПСУ 

Смањење трошкова рада
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Прва годишња надзорна прове-
ра интегрисаног система ме-
наџмента у Електровојводини, 

обављена је 8. и 9. јуна, од стране сер-
тификационе куће Certop, у Управи, ЕД 
„Суботица“, ЕД „Сомбор“, Погон „Вр-
бас“ и ЕД Нови Сад“, Погон „Жабаљ“. 
Провера је обухватала захтеве стандар-
да ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

Након обављене надзорне провере, 
оцена проверивачког тима је да „Елек-
тровојводина“ примењује систем ме-
наџмента квалитетом, заштитом жи-

вотне средине и заштитом здравља и 
безбедности на раду, у складу са захте-
вима стандарда.

Проверивачки тим ове водеће серти-
фикационе куће у централној и југоис-
точној Европи, чинили су: Зонгор Га-
бор, водећи проверивач, Берта Мартон, 
Слободан Рашета, Тибор Хорват, Иван-
ка Стојиљковић, Драган Тимотић.

На уводном састанку са пословод-
ством Електровојводине и представни-
цима Сектора за квалитет и заштиту, 
директор Друштва др Тихомир Симић 
истакао је да је наша обавеза и захтев да 
подигнемо ниво одговорности у компа-
нији и повећамо ефикасност и профи-
табилност система. Директор Симић 
је даље истакао да достигнути ниво 
имплементираних стандарда мора-

мо одржати и настојати да се они даље 
унапређују и због ресурса којима упра-
вљамо и због грађана Војводине, који 
заслужују да живе боље и успешније.

Директор канцеларије „Certop“ у Ср-
бији Тибор Шандор истакао је да је ово 
прва надзорна провера интегрисаног 
система менаџмента и указао на то да 
је њихова намера да кроз проверу ука-
зују на могућност сталног побољшања 
у управљању пословним процесима и 
испуњавању захтева стандарда. Водећи 
проверивач Зонгор Габор је истакао да 

је основни предуслов за функциони-
сање система квалитета у једној компа-
нији подршка и опредељеност руковод-
ства за то, а имплементирани систем 
квалитета помаже да се постижу пози-
тивни резултати.

Током провере у Управи, провера-
вани су захтеви стандарда система ме-
наџмента квалитетом, заштите живот-
не средине и безбедношћу и здрављем 
на раду. У огранцима и погонима про-
веривачки тим се уверио у ефективну 
примену захтева који се односе на Од-
говорност руководства, Реализацију 
услуге, Планирање, Увођење и спро-
вођење, Управљање документацијом, 
Менаџмент ресурсима, Проверавање.

На завршном састанку са тимом 
проверивача одржаном у Огранку ЕД 

„Суботица“, проверавачки тим је из-
нео своја запажања и оцене о резул-
татима надзорне провере, при чему је, 
на самом почетку истакнуто, да током 
провере није евидентирана ни једна 
неусаглашеност. При том су истакли 
да са провере носе веома позитивна 
искуства уз неколико констатација: да 
је позитивно то што је опредељеност 
руководства за интегрисани систем 
квалитета на високом нивоу, да је то-
ком провере запажен висок стручни 
ниво Сектора за квалитет и заштиту, 
да је документација, обука и интерне 
провере интегрисаног система менаџ-
мента на завидном нивоу, да је кому-
никација у компанији веома добра, да 
је унапређење односа са купцима при-
оритет пословне политике.

Тим проверивача је, на крају, дао и 
неколико значајних предлога и сугес-
тија за побољшања интегрисаног сис-
тема управљања.

На крају завршног састанка одржа-
ног у ЕД „Суботица“, Душко Петро-
вић, извршни директор за пословни 
систем овог огранка, захвалио је тиму 
проверивача на предлозима и сугес-
тијама датим за унапређење и побољ-
шање пословних процеса и истакао да 
ће Електровојводина предузети мере 
да се дати предлози што пре реали-
зују.

Електровојводина је имплементи-
рала и примењује систем менаџмен-
та квалитетом, менаџментом заштите 
животне средине и менаџментом заш-
тите здравља и безбедности на раду, 
али добијање сертификата не значи 
и окончање процеса, оно је само по-
тврда достигнутог степена функцио-
нисања интегрисаног система менаџ-
мента. То је непрекидан процес који 
захтева стално праћење и анализи-
рање, одржавање и континуирано по-
бољшавање пословних процеса.

М.Ш.

У ПД „ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА“ ОБАВЉЕНА НАДЗОРНА ПРОВЕРА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА

Почетком јуна успешно обављена прва годишња надзорна провера интегрисаног 
система менаџмента. – Наш циљ је повећање ефикасности и профитабилности 
система, као и подизање нивоа одговорности унутар компаније, истакао др Тихомир 
Симић, директор Друштва, на уводном састанку

Потврђено испуњавање  
захтева стандарда
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У прошлој години, регистровано 
је 87 повреда на раду, што је за 8 
повреда више него у претходној 

години. Није било смртних повреда, а 
80 повреда се догодило у току радног 
времена, док се 7 повреда догодило при 
одласку и доласку на посао. У току рад-
ног времена догодило се 15 тежих и 65 
лакших повреда. Број повреда на рад-
ном месту је такође у порасту у одно-
су на претходну годину. Из Анализе о 
безбедности и здрављу на раду у 2010. 
години, може се видети да је повећан и 
укупан број дана на одсуству због по-
вреда на рaду у Друштву за 123 радна 
дана (повећање 7%), а повећање броја 
дана на одсуству услед повреда наста-
лих у току радног времена је за 257 дана 
(повећање за 18%). 

УЗРОЦИ И НАЧИНИ 
ПОВРЕЂИВАЊА
Може се констатовати да је фактор 

човек један од главних узрока при по-
вређивању. Неопрезност, брзоплетост, 
незнање основних правила, журба, још 
увек се често појављују као узрок због 
ког се повређује. Најчешће повреде пре-
ма узроцима повређивања су услед не-
придржавања општег режима рада и 
недовољне спретности, на шта се може 
утицати сталном и континуираном 
обуком запослених. У прошлој години, 
било је 8 повреда запослених услед пада 
са стуба, што је повећање за 5 повреда. 

Индекс тежине повреда показује да 
су запослени приликом повређивања 
одсуствовали са посла услед повреда 
дуже време, што указује на то да су по-
вреде на раду у односу на претходну го-
дину биле веће тежине. Такође, учеста-
лост повреда у току радног времена је 
повећана. Посматрајући повређивања 
по месецима, уочљиво је да се највећи 
број повреда десио у фебруару и мају, а 
најмањи у октобру. Исто тако, највећи 
број повреда имали су запослени у ста-

росној доби од 31 до 35 година, а учес-
талост повређивања је најчешћа код 
запослених старосне доби од 21 до 25 
година. У односу на најризичније по-
слове, односно где су се запослени нај-
више пута повређивали, то су послови 
при раду са бројилима и рад на висини. 
Такође, значајан број повреда настао је 
на електромонтажним радовима. Ана-
лизирајући повреде према повређеном 
делу тела, најчешће се дешавају више-
струке повреде, повреде прстију и скоч-
ног зглоба. 

МЕРЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ ПОВРЕДА
Повреде на раду имају велики социјал-

но-медицински и друштвено-економски 
значај. Оне са собом носе одсуствовање 
са посла, што смањује продуктивност 
рада. Последице повреда могу бити ин-
валидност и смањење радне способ-
ности, а у најтежим случајевима може 
доћи и до губитка живота. Лечење по-
вреда прати дуготрајна медицинска и 

професионална рехабилитација. Све то 
има негативне последице за појединца, 
његову породицу, радну организацију и 
друштво у целини.

Периодични лекарски преглед у 
прошлој години, обавило је 1130 за-
послених лица, а 23 лица су обавила 
ванредни лекарски преглед по захте-
ву руководилаца сектора и директора 
због потребе утврђивања здравственог 
стања запослених.

У НОРЦЕВ-у је организована обука 
за 324 запослена електро струке и сви 
полазници су успешно прошли обуку у 

складу са Правилником о безбедности 
и здрављу на раду. У огранцима је орга-
низована обука за рад на висини, обука 
за руковање ватреним оружјем, руко-
вање средствима унутрашњег транс-
порта и руковање хидрауличном диза-
лицом и хидрауличном платформом.

Лица за безбедност и здравље на раду 
су извршила 528 контрола стања без-
бедности и здравља на раду. Конста-
товано је 100 неправилности на месту 
рада, након чега су предузете мере за 
отклањање недостатака. Када је у пи-
тању високоризичан посао, потребно је 
од стране организатора посла контро-
лисати свакодневно коришћење лич-
них и колективних заштитних средста-
ва и вршити контроле извршења ових 
послова, најмање једном месечно, од 
стране лица за безбедност и здравље на 
раду у огранцима. Исто тако, потреб-
но је, једном месечно, вршити контро-
ле радова на висини и контроле радова 
на ЕЕО високог напона, као и контролу 
рада на мерном месту. Приликом кон-
троле радова од стране лица за безбед-
ност и здравље на раду, потребно је вр-
шити контролу употребе заштитних 
средстава (заштитних опасача, радних 
ципела, заштитне кациге). Такође, кон-
трола и обука правилног начина рада 
најмлађих лица од стране непосредних 
руководилаца треба да буде запаженија  
а све у циљу смањења броја повреда 
најугроженијих категорија запослених.

Циљ анализе у овој области је да се 
уоче недостаци, односно узроци који 
доводе до акцидентних ситуација и 
да се превенцијом утиче на њихово 
смањење. Неопходно је перманентно 
анализирати повреде на раду и тра-
жити њихове узроке. То је тимски рад 
надлежних за безбедност и здравље на 
раду у компанији, непосредних орга-
низатора послова и Службе медицине 
рада.

М. Ш.

АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У 2010. ГОДИНИ

Укупан број повреда у прошлој години у Друштву је повећан у односу на претходну 
годину. Фактор човек је и даље главни узрок у повређивању. Неопходни стални 
превентивни прегледи у циљу раног откривања обољења и спречавања настанка 
смањења радне способности. И даље потребна стална обука запослених

Редовно пратити узроке 
повредаЗА
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Консултантска група CESI Italy са 
представништвом SEEC (South 
East Europe Consultants) Beograd, 

које је ЕПС ангажовао у вези са реали-
зацијом кредита Европске банке за об-
нову и развој (ЕБРД) и Европске ин-
вестиционе банке (ЕИБ) недавно је 
посетила Електровојводину. На Рибар-
ском острву у Новом Саду, 19. маја они 
су одржали први консултативни саста-
нак са представницима Електровојво-
дине, а том приликом је најављен и низ 
сличних састанака. Консултантска гру-
па има задатак да утврди право стање 
на терену, односно да укаже на све не-
доумице и проблеме који би се евенту-
ално могли појавити при реализацији 
овог значајног улагања. Кредит од 80 
милиона еура, као што смо већ писали, 
биће искоришћен за набавку и уградњу 
нових, „паметних“ система мерења ут-
рошка електричне енергије, а у Елек-
тровојводини ће се са реализацијом 
пилот-пројекта отпочети у Погону Вр-
бас заменом свих постојећих броји-
ла на конзумном подручју. Поред тога, 
за целу територију Војводине је пред-

виђена замена бројила код свих купа-
ца који електричну енергију преузимају 
на средњем напону, а у сврху контол-
них мерења биће уграђене мерне групе 
у трафо-поља свих ТС 110/x.

– Реч је о врло важном пројекту, чији 
је главни циљ смањење губитака и по-
прављање енергетског биланса, а дана-
шњи састанак има за циљ да покаже 

каква је пракса и стање у компанији по 
питању безбедности и здравља на раду, 
заштите животне средине и комуника-
ције са клијентима – рекао је на почет-
ку састанка менаџер тима Ђанфранко 
Вељо. 

Како се видело на овом састанку, без-
бедносне процедуре Електровојводине 
су прецизно и јасно дефинисане, као и 
процедуре везане за заштиту животне 
средине. Као и много пута до сада, по-
казало се да је Електровојводина до-
бро поступила када се прва у ЕПС-у 
определила за увођење система ква-
литета. Овог пута, предност су јој до-
нели имплементирани стандарди ISO 
14001:2004 и OHSAS 18001:2007. Де-
лујући у складу са овим стандардима, 
наше Привредно друштво је заштићено 
од ризичних појава, чуло се на овом са-
станку. 

Сумирајући оно што је речено на са-
станку, Ђанфранко Вељо је закључио 
да Електровојводина има све што је по-
требно за безбедан рад. Оно што још 
треба дорадити, јесу тек нијансе.

Љ.М.
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ОДРЖАН ПРВИ САСТАНАК СА ЕПСОВОМ КОНСУЛТАНТСКОМ ГРУПОМ

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ГЕНЕРАЛНИ ПОКРОВИТЕЉ АФИРМАЦИЈЕ МЛАДИХ

Циљ састанка био да се пре почетка реализације пилот-пројекта увођења паметних 
бројила у Погону Врбас покаже каква је пракса и стање у компанији по питању 
безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и комуникације са клијентима

Безбедност пре свега

Ђанфранко Вељо
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У четвртак, 9. јуна 2011. године, 
у Новом Саду, у великој сали 
Скупштине АП Војводине, одр-

жано је финале Фестивала памети, на 
коме су учествовали ученици, који 
су победили на општинским такми-
чењима. Као друштвено одговорна 
компанија, Елекровојводина је са за-
довољством подржала овај фестивал 
и као генерални покровитељ помогла 
афирмацију младихи амбициозних уче-
ника. 

Фестивал памети је, почев од 21. ок-
тобра 2010. године, па до 26. маја 2011. 

године одржан у 20 градова и општина 
у АП Војводини и обухватио око 700 
ученика средњих школа и више од 120 
професора и ненаставног особља (педа-
гога и психолога).

Фестивал је одржан у следећим гра-
довима и општинама:Нови Сад, Кикин-
да, Суботица, Бачка Топола, Бечеј, Сен-
та, Сремска Митровица, Рума, Врбас, 
Кула, Стара Пазова, Зрењанин, Апатин, 
Сомбор, Оџаци, Панчево, Вршац, Бела 
Црква, Бачка Паланка, Шид.

Такмичење је обухватило две гру-
пе задатака: индивидуално решавање 

мозгалице Дорис и надметање два про-
тивника у интерактивној стартешкој 
игри Дорис-УФО.

У обе групе такмичења, у сва-
ком граду односно општини, по три 
такмичара са најбољим резултатима, 
пласирала су се за финално такми-
чење.

Свечаном проглашењу победника у 
великој скупштинској сали присуство-
вали су и представници Елекровојво-
дине, у чије име се скупу обратила 
Александра Јанчић-Ракичевић.

В.Ог.

Фестивал је одржан у 20 градова и општина у АП Војводини и обухватио је око 700 ученика 
средњих школа и више од 120 професора и ненаставног особља

Одржан Фестивал памети 2011
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Кључна порука званичника је да 
европска енергетска перспекти-
ва до 2050. године мора бити ба-

зирана на апсолутном искоришћењу 
свих расположивих ресурса хидропо-
тенцијала, енергије ветра и сунца, као 
и енергије из биомасе, биогаса и хидро-
термалних извора. Поуке из несреће у 
Фукушими су коначно упозорење да 
се Европа мора окренути домаћин-
ском коришћењу енергије, али и бит-
но унапредити флексибилност елек-
троенергетског система и што брже 
увести такозвано паметно управљање 
енергијом. Фокус у финансирању ових 
пројеката у наредним годинама биће 
изражен додатним буџетским сред-
ствима за развој, пружање подршке Ев-
ропске инвестиционе банке, али и врло 
строгом и захтевном политиком за 
смањење емисије угљендиоксида у свим 
земљама. 

На свечаној седници отварања кон-
ференције обратили су се Кристин 
Линц (Christine Lins), генерални се-
кретар Европског савета за обновљи-
ве изворе енергије, Филип Лоу ( Philipe 
Lowe), генерални директор за енерге-
тику Европске комисије и Ричард Џонс 
( Richard H. Jones), заменик извршног 
директора Интернационалне агенције 
за енергетику. 

Најзначајнији двогодишњи догађај, 
који се организује уз подршку Европске 
комисије окупио је преко 300 учесника 
из свих земаља Европе и света. Елек-
тровојводина је била једини представ-
ник из Републике Србије, па је као део 
Електропривреде Србије омогућила да 

се од стране главних лидера у инвес-
тирању у сектор обновљивих извора 
енергије у Европи препозна наш свеу-
купни потенцијал и спремност за при-
хват стратешких партнера на простору 
Војводине и Србије.

– Привредно друштво Електро-
војводина као стратешки дистрибу-
тер електричне енергије на терито-
рији Аутономне Покрајине Војводине 
мора своје оперативне планове раз-
воја подредити европској стратегији 
развоја енергетског сектора, јер ће Ре-
публика Србија управо сада презен-

товану европску развојну визију до 
2050. године примењивати као свој 
сопствени стандард. То значи да запо-
чети процес модернизације система, 
управљања комуникацијама, интегра-
ције информационих система, надо-
градње способности и вештина руко-
водећих тимова и модеран приступ 
менаџмента тржишту морају бити 

примењивани већ данас, како бисмо 
сутра могли задовољити потребе свих 
грађана Војводине и њене привреде, 
као и обезбедити услове за даљи ди-
намичан развој наше покрајине – ре-
као је је др Тихомир Симић, директор 
Електровојводине и додао да је иско-
ришћење сваког киловатчаса електри-
чне енергије добијеног из обновљивих 
извора имепратив нашег настојања да 
спознаја и свест о самоодрживости и 
енергетској ефикасности буде основ 
за заједничко срећније, боље и бога-
тије сутра.

У директном разговору са др Тихо-
миром Симићем директором Елек-
тровојводине Филип Лоу, генерални 
директор за енергетику Европске ко-
мисије је рекао да за Војводину и Ср-
бију будућност мора да почне данас, 
ако желимо сигурност и благостање 
генерацијама које долазе.

А. Ј. Р.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА НА КОНФЕРЕНЦИЈИ „ЕВРОПСКА ПОЛИТИКА ОБНОВЉИВЕ ЕНЕРГИЈЕ 2011“ У БРИСЕЛУ

У Бриселу одржана конференција Европског савета за обновљиве изворе енергије 
под називом „Европска политика обновљиве енергије 2011“

Будућност мора почети данас
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Поводом Дана заштите животне 
средине, 4. јуна је у Србији одр-
жана акција „Очистимо Србију“, 

у којој је учествовало око 270.000 во-
лонтера, а „Великим спремањем Ср-
бије“ обухваћено је 3.000 локација у 
169 општина. Као друштвено одговор-
на фирма,  Електровојводина се такође 

укључила у ову акцију. Запослени из 
свих огранака одазвали су се позиву  и 
дали свој допринос чистијој и лепшој 
Србији. За све учеснике обезбеђене су 
рукавице, ПВЦ вреће за скупљање от-
пада и  мајице са натписом акције. 

Директор Електровојводине, др Тихо-
мир Симић је, заједно са својим најбли-
жим сарадницима, такође учествовао 
у овој акцији, предводећи тим Управе: 
– Велика је срећа и задовољство што 
Привредно друштво Електровојводина 
има прилику и шансу да и на овај начин 
да свој допринос свему ономе што под-

разумева здравију, чистију и, нормално, 
лепшу животну средину. То је још један 
начин на који наше Привредно друштво 
покушава да оплемени оно што чини 
нашу свакодневницу, и са нивоа Упра-
ве, и са нивоа огранака на територији 
Аутономне Покрајине Војводине. Као 
чланови Управе, ми смо данас дошли на 
Рибарско острво да очистимо околину 
објекта Електровојводине у који сви 
радо свраћамо, а истовремено наше 
колеге по огранцима то исто раде око 
великих трафостаница. И на овај на-
чин, Електровојводина као  поуздани 
партнер најчистије енергије која сти-
же у свако домаћинство и у сваки при-
вредни субјект у нашој Покрајини, даје 
свој допринос за неку лепшу, срећнију 
и здравију и сутра, европску Србију – 
рекао је директор Симић за ЕВ.

Акција чишћења отпочела је у 9 ча-
сова, а завршила се у подне. За то вре-
ме почишћена је прљавштина која се 

годинама скупљала у близини наших 
објеката: – Ми смо чистили околину 
наших сто десетки у Новом Саду, по-
купили смо папире, пет амбалажу и 
крупнији отпад. Задовољни смо, јер 
смо обавили добар посао, а и лепо смо 
се дружили – рекао нам је Срето Пала-
лић, руководилац Сектора одржавања у 
Електродистрибуцији Нови Сад. 

Координатор акције на нивоу Упра-
ве Миодраг Јовин каже да је задовољан 
одзивом запослених, поготово младих: 
– Атмосфера је била добра, време нам 
је ишло на руку, па смо много урадили 

за кратко време. Чистећи непосредну 
околину нашег објекта на Рибарцу, чес-
то нисмо могли да верујемо шта све не-
одговорни људи бацају у природу. Али 
сада је то очишћено и надамо се да ћемо 
бар неко време моћи уживати у лепоти 
крајолика. Иначе, сви акцијаши су оти-
шли кућама задовољни и насмејани, јер 
се нико није много уморио, а урађено је 

нешто добро за околину, али и за своје 
најближе – истакао је Јовин.

Овакве акције развијају дух зајед-
ништва, а то је увек добродошло сва-
кој компанији. Посебно радује што су у 
акцији учествовала и сасвим мала деца 
наших запослених, јер се тако од мале-
на учи  како се чува животна средина. 

Љ.М.
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ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ЗА ЧИСТИЈУ, ЛЕПШУ И БОЉУ СРБИЈУ

Учествујући у акцији „Очистимо Србију“, Електровојводина дала допринос здравијој, 
чистијој и лепшој животној средини 

Велико спремање

БРОЈ 458459   ЈУН-ЈУЛ 2011
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ИЗЈАВА ПРЕДСЕДНИКА СИНДИКАТА ДРУШТВА

У протеклом периоду, превентив-
но, ради заштите безбедности и 
здравља  на раду, по прописима, 

у сарадњи са пословодством Електро-
војводине, испоручене су потребне 

количине летње заштитне обуће, док 
је у току испорука, по свим огранцима 
- и летњих заштитних одела. У наред-
ном периоду наставићемо  сарадњу са 
пословодством - да испоштујемо ро-
кове прописане Правилником. Нада-
мо се да ће набавка зимске заштитне 
опреме кренути у најскорије време 
– изјавио је за летњи двоброј новина 
„Електровојводина“ Владимир Плав-
шић, председник Синдикалне органи-
зације (СО) Друштва. 

– Почетком маја 2011. године почео 
је да се реализује и Програм превен-
ције радне инвалидности, рекреације 
и рехабилитације запослених  у Елек-
тровојводини. Као и ранијих година, 
запослени у Електровојводини биће 
упућени на превентивни опоравак: на 
море, планине, у Херкулану,Ђулу и на 
рехабилитацију: у Врњачку Бању, Зла-
тибор, бању Врдник, Бању Ковиљачу, 
Нишку Бању, Бању Јунаковић и у Со-
кобању.

Плавшић истиче да су потписи-
вањем важећег Колективног уговора 

са послодавцем остварена и права - 
да ће сваки запослени мушкарац, који 
није обухваћен  редовним лекарским 
прегледом,  имати могућност лекар-
ског прегледа на Институту у Срем-
ској Каменици. Лекарски прегледи 
обухватају РТГ плућа, ЕКГ, комплетну 
спирометрију и лабораторијске ана-
лизе. Додатна дијагностика се ради 
на основу мишљења лекара специја-
листе.

Наш саговорник подсећа и да су, 
након 38 година, по први пут  одржа-
не радничке спортске игре у Новом 
Саду, на Спенсу. Најбољи такми-
чари, они који су постигли најбоље 
резултате, остварили су право да 
представљају Електровојводину на 
Дистрибутивним играма ЕПС-а, у 
Кладову. 

Плавшић је, у име Синдиката, овим 
путем, свим запосленима у Електро-
војводини честитао Дан фирме и по-
желео им много здравља и успеха на 
приватном и пословном плану.

М. Ч.

У току завршна набавка летње заштитне одеће, а ускоро се очекује и почетак
 набавке зимске заштитне опреме, каже Владимир Плавшић

Брига о здрављу запослених
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Владимир Плавшић, председник СО 
Друштва

У суботу 28. маја у Тенис спорт-
ском центру у Сегедину снаге 
на су одмерили спортисти из 

Electrica Banat (Румунија), Електро-
војводине и домаћина EDF DEMASZ 
(Мађарска). На такмичењу је било 
око 90 учесника из све три дистрибу-
ције који су се борили по спарном и 
тешком времену. 

За Елекровојводину су наступили 
Будимир Митровић и Богдан Чин-
ку, ЕД Рума, Акош Ваш, Погон Сен-
та, Мирјана Јанда, ЕД Рума и Љиљана 
Бјелица, Погон Врбас (стони тенис), 
Роберт Мештер, ЕД Суботица, Љубо-
мир Туровић, Управа и Раде Црепуља 
(шах), Аца Симеуновић, ЕД Нови Сад, 

Славко Сибинкић Управа, Ђорђе Кр-
стоношић, ЕД Нови Сад и Миодраг 
Радаковић (ножни тенис), Алексан-
дар Додевски ЕД Панчево, Бранислав 
Матковић и Игор Шафрањ, ЕД Субо-
тица, Љубиша Зорић и Дејан Мојсин, 
ЕД Зрењанин, Милош Копривица ЕД 
Нови Сад, Горан Трбук и Игор Вла-
дић, ЕД Сремска Митровица (фуд-
бал), Душанка Ћомић и Јасминка 
Јоцић, ЕД Нови Сад и Стана Месић, 
ЕД Рума (пикадо), Ђорђе Бероња ЕД 
Рума, Дионисије Чобански ЕД Субо-
тица и Миливој Стражместер Погон 
Кикинда (тенис). 

У укупном пласману спортиста Елек-
тровојводине заузели су друго место, 

иза EDF DEMASZ, а испред Electrica 
Banat.

Играма је присуствовала и делегација 
ЕВ у саставу Владимир Плавшић, Иван 
Стојанчев СО Електровојводина, Влат-
ко Беловуковић ЕД Сомбор и Саша Га-
вран Пејић ЕД Суботица. 

В.Ог.

У СЕГЕДИНУ  ОДРЖАНИ XI МЕЂУНАРОДНИ СПОРТСКИ СУСРЕТИ ЕЛЕКТОДИСТРИБУТИВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Сусрет три дистрибуције
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Дан Електровојводине је увек до-
бра прилика да се још једном 
захвалимо својим претходни-

цима који су градили ову кућу од са-
мих темеља. Многи од њих нису више 
међу нама, али има још увек оних који, 
окупљени око пензионерске Гранске 

организације, благонаклоно прате до-
гађања у некада њиховој фирми. Верује-
мо да смо достојни њиховог наслеђа. 
Одужујемо им се тако што наставља-
мо  да уводимо нова техничка и техно-
лошка решења, што подстичемо учење 
и сазнавање, што бринемо једни о дру-
гима. По томе је  Електровојводина пре-
познатљива од самог почетка. 

Поводом празника, разговарали смо 
са Косаном Марков, председницом 
наше Гранске организације пензионе-
ра. Појашњавајући улогу и значај орга-
низације пензионера, Маркова истиче 
лични ангажман сваког појединца као 
приоритет у раду организације: – Док 
смо радили, стварали смо своје карије-
ре зависно од околности и личног ан-
гажовања. Када сте у пензији, онда тре-
ба своја искуства  ставити у функцију 
помагања онима који рачунају на вас. 
У протеклом периоду је доста запосле-
них отишло у пензију. Мобилисати уп-
раво те млађе пензионере да „осете“ 
проблематику Гранске биће приори-
тетан задатак. Наравно да је искуство 
старијих, који су оснивачи Гранске,  до-

датна енергија, које се никако нећемо 
одрећи, јер је она  још увек огромна, ис-
тиче Маркова.

Управо поводом тога, питали смо 
председницу шта су у овом тренутку 
приоритетни задаци Гранске организа-
ције: 

– Наши најважнији задаци су сачува-
ти постојећа достигнућа и освежавати 
их новим програмима. Мислим да људи 
спорије старе када имају осећај да још 
увек некоме требају. Зато покрећемо и 
успешно водимо хуманитарне акције 
од значаја за угрожене друштвене ка-
тегорије, као што су деца са посебним 

потребама, стари смештени у домови-
ма, оболели од алцхајмерове болести и 
слично. 

Маркова такође истиче да пензио-
нисани радници Електровојводине не 
заборављају да су и сами били угро-
жена категорија: – Тада је наше Пре-
дузеће одреаговало на прави начин 

– најпре интервентним донацијама у 
храни и  лековима, а потом и осни-
вањем садашње Гранске организације. 
То се не може никада заборавити. 
Људи се, нажалост,  данас отуђују јед-
ни од других, али и од самих себе. Ми 
у Гранској покушавамо да зауставимо 
тај процес и да не дозволимо да се то 
деси нашим пензионерима – каже Ко-
сана Марков и додаје: 

– Свим нашим пензионерима же-
лим да поручим да верују у предузеће 
из ког су поникли и у ком су стекли 
пензију, јер нас ни једно руководство 
до сада није изневерило. Такође, у 
име нас окупљених око Гранске, же-
лим да се захвалим људима који ру-
ководе Електровојводином. Они су 
нашу организацију прихватили не 
као терет или трошак, већ као могућ-
ност да друштвени сензибилитет не-
када запослених у Електровојводини 
дође до изражаја. Руководство Елек-
тровојводине то свакодневно дока-
зује људским односом према нашим 
програмским циљевима, али и пот-
ребама. 

Срећан празник! Он обавезује сва-
ког појединца да својим радом пројек-
тује већ сада своју прошлост, јер про-
шлост је мера нашег пута кроз време 
– честитала је запосленима празник 
Косана Марков у име свих пензионера 
Електровојводине. 

Истим поводом, изражавајући им 
захвалност за све што су урадили за 
Електровојводину, нашим пензионе-
рима желимо добро здравље, дуг жи-
вот, већа месечна примања и бољи 
стандард, како би се лакше носили са 
свим изазовима времена. 

М.Ш.

ЧЕСТИТКA ГРАНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПЕНЗИОНЕРА

Овај празник обавезује сваког појединца да својим радом пројектује већ сада своју 
прошлост, јер прошлост је мера нашег пута кроз време, каже Косана Марков

На правим вредностима

БРОЈ 458459   ЈУН-ЈУЛ 2011
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Пензионери Електровојводине не пропуштају ни једну прилику да се окупе
и заједно проведу неколико пријатних сати у дружењу и рекреацији. Тако је 
Гранска организација недавно на Рибарском острву у Новом Саду организовала 
манифестацију забавно-рекреативног карактера, на којој су учествовали 
представници свих подружница које делују у деловима Предузећа. Поред кувања 
ририрр бље чорбе, као главног догађаја, одржано је и такмичење у пикаду.
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Савез машинских и електротех-
ничких инжењера и техничара 
Србије (СМЕИТС) организовао 

је 24. конгрес о процесној индустрији 
– ПРОЦЕСИНГ 2011. одржан од 1. до 
3. јуна у хотелу НОРЦЕВ на Фрушкој 
гори. 

Уводну реч на отварању Конгре-
са дао је проф. др Мирослав М. Ста-
нојевић, председник организационог 
одбора, у којој је присутнима, а наро-
чито онима који су први пут на овом 
конгресу, презентовао основне подат-
ке и природу овог скупа. Затим је поз-
вао за говорницу директора ПД Елек-
тровојводина др Тихомира Симића да 
се испред главног спонзора и домаћи-
на конгреса обрати присутнима. 

Директор Симић је поздравио при-
сутне и нагласио да, у данашњим ус-
ловима, сваки привредни или дру-
ги систем који жели да буде успешан 
мора да држи судбину у својим рука-
ма. Он је присутнима пожелео успе-
шан рад на конгресу и, како и прили-
чи добром домаћину, организаторима 
дао отворен позив да и следеће године 
буду гости Електровојводине. 

Присутнима су се након тога обра-
тили Милош Милић, директор про-

изводнотехничких послова ПД тер-
моелектрана Никола Тесла, затим 
проф. др Милорад Милованчевић, 
декан Машинског факултета у Бео-
граду, проф. др Милован Живано-
вић председник СМЕИТС-а и проф. 
др Србислав Генић, председник 
Друштва за процесну технику и глав-
ни и одговорни уредник листа „Про-
цесна техника“. 

У оквиру отварања конгреса Друштво 
за процесну технику доделило је награ-
де за изузетан допринос у делатности 
везаној за процесну технику. Скуп је 
званично отворио проф. др Димитрије 
Вороњец који је том приликом рекао да, 
иако је овогодишњим бројем учесника 
и радова задовољан, очекује већи по-
мак и напредак ПРОЦЕСИНГ-а, те да 

ће убудуће бити још више учесника и 
радова. 

На питање  која су његова очекивања 
за овогодишњи конгрес, проф. др Ми-
рослав М. Станојевић нам је рекао да је 
то пре свега дискусија о домаћој закон-
ској регулативи коју треба ускладити са 
европском регулативом, као предуслов 
за напредак ове гране индустрије. Он 
је даље истакао да поједини радови на 
скупу афирмишу нове технологије како 
би се производи из Србије могли укло-
пити у Европске стандарде. На ового-
дишњем конгресу, пријављено је шезде-
сет радова у чијој је изради учествовало 
око 150 аутора и коаутора који су изла-
гани пред око стотинак учесника кон-
греса из земље и иностанства.

Д. Б.

ОДРЖАН 24. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС О ПРОЦЕСНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ПОМАЖЕ ПРОЈЕКАТ „ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА“

Процесинг 2011

Основна школа „Бранко Ради-
чевић“ из Ченте  укључила се у 
УНИЦЕФ-ов програм  „Школа 

без насиља“, а у томе јој је финансијску 
подршку пружила Електровојводина.  
Меморандум о сарадњи са УНИЦЕФ-
ом потписан је 8. јуна у Ченти, а потпи-
сали су га директорка школе Владана 
Михајловић и представник УНИЦЕФ-а 
Дарко Новаковић. На малој свечаности 
уприличеној тим поводом, присуство-
вали су и представници Електровојво-
дине - новинари листа ЕВ.

Обраћајући се колективу школе, Дар-
ко Новаковић је говорио о значају ове 

акције за читаву друштвену заједницу, 
истакавши улогу ЕПС-а у спровођењу 
програма: – Захваљујући ЕПС-у и Елек-
тровојводини, начињен је још један 
корак ка безбеднијем боравку деце у 
школама. Ово је већ 210 школа у коју 
се уводи УНИЦЕФ-ов програм, а ми се 
надамо добрим резултатима, као што 
смо их и до сада имали – рекао је Нова-
ковић, уручујући захвалницу Електро-
војводини.

Као друштвено одговорна компанија, 
Електровојводина улаже у развој дру-
штвене заједнице, поготово када је реч 
о стварању услова за бољи живот наше 

деце. И то је један од начина да Војводи-
на и Србија постану лепше, богатије и 
боље место за живот.

Љ.М.

Основној школи „Бранко Радичевић“ из Ченте

За безбедно школовање 



У петак, суботу и недељу, од 27. до 
29. маја, одржан је шести Карп 
куп Електровојводине у пецању 

шарана и амура. У организацији ЕД 
„Сомбор“, такмичење је одржано на 
спортском језеру у Бачком Јарку. 

Риболовци су се окупили нешто пре 
17 часова, након чега је уследило извла-
чење такмичарских места, а затим рас-

поређивање и распакивање екипа, па је 
такмичење почело у 18 часова. Док су се 
екипе припремале и намештале, екипи 
ЕД Рума већ је на удицу дошао капитал-
ни примерак шарана од преко 13 кило-
грама, а неколико минута касније још 
један од преко десет килограма. Поче-
так какав је мало ко очекивао. 

Међутим, у следећим сатима па све до 
мрака, и поред обилне прихране, риба 
није често „узнемиравала“ такмича-
ре. Уследила је прва ноћ у којој је еки-
па Јужне Бачке стекла велику пред-
ност, коју ће задржати све до јутарњег 
мерења у недељу, само четири сата пре 
краја такмичења.

Да такмичење ни тог суботњег дана 
не буде незанимљиво, потрудила се 
екипа Управе која је из сата у сат пу-
нила чуварку капиталним примерцима 
шарана, па је до краја дана сустигла пр-
вопласирану екипу на само пар кило-
грама. Међутим, наредна ноћ са субо-
те на недељу, донела је прави преокрет. 
Наиме, екипи ЕД „Зрењанин“, позицио-

нираној на иначе непопуларном месту, 
„прорадио“ је амур, па је до јутра ова 
екипа прешла у убедљиво вођство. 

Док су се тог недељног јутра екипе 
Јужне Бачке и Управе утркивале за дру-
го место, на сасвим другом крају језера 
екипа Погона Шид упецала је за само 
два сата 11 риба и преузела другу пози-
цију, а како је у том периоду само њима 

риба интензивно „радила“, укључили 
су се и у борбу за прво место. Но, и по-

ред још седам упецаних риба, до краја 
такмичења они нису успели да дос-
тигну предност коју је имала екипа ЕД 
„Зрењанин“. Неизвесна борба водила 

се за треће место до самог краја такми-
чења. Сат времена пре краја такмичења, 
предност екипе Јужне Бачке над еки-
пом Управе износила је само 2 килогра-
ма. Риболовачка срећа овога пута била 
је наклоњена екипи Управе која је у том 
сату упецала још три рибе укупне тежи-
не око 20 килограма, што им је донело 
сигурно треће место. 

Највећи улов такмичења, шаран те-
жак 16,9 килограма упецан је у субо-
ту, а уловила га је екипа Управе, која 
је и освојила трофеј за највећи улов. 
Такмичење се, након 40 сати, завршило 
у недељу тачно у 10 часова. Непосред-
но по завршетку такмичења прогла-
шени су победници и додељени пеха-
ри. Судио је лиценцирани судија Саша 
Пајовић. На крају, сумирани резулта-
ти показали су да је свака екипа има-
ла улов. Укупно је упецано 207 риба те-
жине 1.548, 22 килограма. Прво место 
освојила је екипа ЕД „Зрењанин“ са 
упецаних 232,46 kg, друго место Погон 
„Шид“ са 224,64 kg, а треће место еки-
па Управе са 194,12 kg. 

Седми Карп куп планиран је за по-

следњи викенд јуна на спортском језе-
ру Касапска ада крај Новог Сада. Рибо-
ловци, БИСТРО!  

Д. Б.
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ОДРЖАН ШЕСТИ КАРП КУП ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

Пецање пуно такмичарске 
напетости

СП
ОРТ
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Детаљ са такмичења

Три првопласиране екипе
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Управо из штампе излази пред 
читаоце нова, историјски вред-
на, публикација из јединственог 

пројекта Електровојводине – о електри-
фикацији највећих насеља у Покраји-
ни (после Сремске Митровице и Новог 
Сада) – Монографија: „Електрифика-
ција Руме“. Њен аутор је наш неуморни 
колега, мр Синиша Корица, а дизајн и 
прелом припао је у задатак вредној и у 
оваквим пословима много пута успеш-
но доказаној колегиници, Илони Хор-
ват Урбан, дизајнерки у Управи, односно 
Одељењу за односе с јавношћу.

Скроман као и увек, аутор се захва-
лио на позиву за разговор с њим о Мо-
нографији о електрофикацији Руме, али 
је и изразио изричиту жељу да, уместо 
њега, о овом остварењу своје виђење да 
најпозванији у Друштву, директор др 
Тихомир Симић (Реч директора Елек-
тровојводине уврштена је као једно од 
ударних уводних поглавља у Моногра-
фију).

Др Симић је, између осталог, забеле-
жио да електрификација Руме има много 

заједничких карактеристика са електри-
фикацијом већих насеља у Војводини, 
али и неких специфичности. Географска 
позиција, наслеђе, као и структура ста-
новништва уносиле су посебне нијансе у 
електрификацију града у средишту Сре-
ма. Поред тога Рума, као огранак, има-
ла је највећи раст потрошње електричне 
енергије у Електровојводини у последње 
две деценије (70%), што довољно говори 
о интересима купаца ЕЕ за ово подручје.

Директор наводи да Монографија 
подсећа на прошла времена и на начи-
не којима је електрична енергија, ево 
већ пуних сто година, обезбеђивана ко-
рисницима у Руми. Говори о ентузијаз-
му, спретности и способности бројних 
генерација електричара, који су омо-
гућили Румљанима да данас уживају 
у благодетима и комфору електричне 
енергије.

Садашњој генерацији остаје пра-
во али и обавеза да тај ентузијазам и 
стручност као континуитет носе и у 
временима нових изазова. То читамо у 
овој Монографији и на то се обавезује-

мо, истиче др Симић. У њој има нешто 
још драгоценије за време које долази. 
Она употпуњује слику о комуналним 

потенцијалима општине Рума, о елек-
троенергетској инфраструктури. Са 
означеним правцима развоја у наред-
них двадесетак година, потенцијалним 
инвеститорима, комплетира се пону-
да базних могућности Руме из области 
електроенергетике. Елементи из ове 
Монографије могу се преузети за стра-
тегију општине отворене за везу између 
јавног, цивилног и приватног сектора. 
Драгоцена је, јер иде у сусрет захтевима 
времена  која долазе.

Електровојводина представља лидера 
у домену ЕД делатности у нашој земљи 
– наставља директор – а као таква пре-
познатљива је и у региону ЈИЕ. Амби-
ција и жеља да будемо још бољи јасно 
је пројектована, посебно када су у пи-
тању квалитет наплате и смањење губи-
така ЕЕ. Ове циљеве пословне политике 
преточили смо у обавезе наших ограна-
ка и они то успешно остварују. На крају, 
директор се захвалио аутору, Редак-
цијском одбору, руководству Огранка 
„ЕД Рума“ и свима онима који су учест-
вовали у издавању ове Монографије.

Приредио: М. Ч.

ИЗ ЈЕДИНСТВЕНОГ ПРОЈЕКТА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ ИЗЛАЗИ И ТРЕЋА МОНОГРАФИЈА: ЕД РУМА

Аутор мр Синиша Корица, пишући о овом огранку који у Друштву има највећи 
раст потрошње струје у последње две деценије, скоромно је - сем истрајног 
рада на публикацији – препустио да о њој искаже мишљење уводничар, 
директор др Тихомир Симић

Ентузијазам електрификације

� СПОМЕНИК ТЕСЛИ

ЗЗадњу корицу Монографије краси 
ффотографија споменика нашем 
генију Николи Тесли, који се налази 
код главног улаза у пословну
ззграду Електродистрибуције Рума,
уу Индустријској 2а.  – Имали смо
жжељу да се на неки начин одужимо
Николи Тесли, па смо негде крајем
ддеведесетих година ангажовали 
румског вајара Мирослава 
Ковачевића да осмисли начин на који 
ћћемо се сећати нашег великана. Он 
јје од дрвета извајао Теслину седећу
ффигуру, окружену симболима који 
га недвосмислено осликавају. Од
ттада, Тесла бди над нама – рекао је
јједан од иницијатора за постављање 
оовог споменика Слободан Поповић, 
руководилац Сектора за енергетику и 
ини вестиције у ЕД Рума.



а наше Привредно друштво, Ви-
довдан је нека врста компанијске 
славе, јер се у тај дан празнује Дан 

фирме. Занимљиво је приметити да је 
далеке 1958. године, у време када се о 
религијској традицији тек шапатом го-
ворило, тај датум с намером одабран за 
дан оснивања новог предузећа. 

По предању, свети Вид утиче на људ-
ски вид, знање и умеће. Баш су то и осо-
бине електричне енергије: без струје 
нема светлости, без светлости нема 
вида, нема учења, без струје не раде ма-
шине, зауставља се сваки напредак и 
умеће. Ови атрибути светог Вида обе-
лежавају и Електровојводину.

Ипак, ту није било уплива неких мис-
тичних сила, како би се можда могло по-
мислити, већ је пре реч о промишљању 
једног човека чије је име чврсто узида-
но у темеље наше куће.

Од дипломиране електроинжењерке 
Александре Чанак, ћерке првог дирек-
тора Електровојводине, данас запосле-
не у ЕПС-у у Београду, сазнајемо малу 
породичну тајну, коју објављујемо уз 
њену дозволу.

КУМ СЛАВЕ
Наш легендарни директор, Алексан-

дар Чанак и сам је рођен на Видовдан. 

По знању које је поседовао, чини се 
да је и њега обележио датум на који је 
рођен. Сви који су га познавали тврде 
да је овај инвентивни и неуморни елек-
троинжењер имао необично добро раз-
вијене организаторске способности. То 
је рано уочено у његовом окружењу, па 
је зато и био виђен као један од кључ-

них људи у тренутку формирања Елек-
тровојводине.

Десило се да су се активности око 
формирања новог јединственог пре-
дузећа за дистрибуцију електричне 
енергије на територији Војводине при-
водиле крају баш негде око његовог 
рођендана. Према речима његове ћерке, 
Чанак је волео симболику датума, радо 
се поигравао са њима, па је лако уочио 
да би се два за њега значајна  догађаја 
могла обележити истог дана. При томе, 
Видовдан је носио у себи мноштво зна-
чења, због вишеслојних атрибута све-
тог Вида, али и због неких догађања у 
историји електрификације, коју је од-
лично познавао. Зато је њен отац, каже 
Александра Чанак, свесно направио та-
кав термински план и координирао за-
вршне акције на тај начин да Извршно 
веће Народне Републике Србије своје 
Решење о формирању предузећа донесе 
баш на Видовдан. Овом малом игром, 

први директор је заправо изабрао све-
тог Вида за заштитника наше куће. 

СВЕТИ ВИД ИЛИ СВЕТОВИД
Свети Вид је био један од најзначај-

нијих ранохришћанских светитеља. 
Рођен је на Сицилији крајем III века, а 
погубљен у Риму 303. године. Како је за 
светитеља проглашен пре црквеног рас-
кола, славе га и православци, и католи-
ци. У католичким срединама, често га 
узимају за заштитника градова. 

Наш млади сарадник из Сремске 
Митровице Александар Николић уо-
чио је, међутим, један занимљив детаљ: 
иако је Видовдан у Србији скоро мит-
ски датум, у православном црквеном 
календару он не постоји као посебан 
дан посвећен светом Виду. Тај празник 
се код нас заправо прославља на осно-
ву датума по ком га славе католици: У 
католичкој традицији, 15. јуни је дан 
светог Вида, а како православци код 
нас следе јулијански календар, онда се 
он у нашој средини по новом календару 
обележава 28. јуна. Од Косовске битке 
и погибије читавог нараштаја јунака на 
челу са кнезом Лазаром, на овај дан се 
одаје пошта свим пострадалим у рато-
вима.

Судећи по обичајима који се на овај 
хришћански празник упражњавају, 
слављење светог Вида у словенском 
свету чврсто је повезано са паганским 
наслеђем. Мало се зна о прасловен-
ском и старословенском многобожач-
ком наслеђу, пре свега због недостат-
ка писма и писаних споменика. Ипак, 
поуздано се зна да је, ако не најваж-
нији, оно свакако један од важнијих 
богова у словенском пантеону био и 
ноћни коњаник Световид. Ово ратно 
божанство на киповима је предста-
вљано како гледа на све четири стра-
не света, да види све што се дешава, 
како би могло заштитити Словене од 
сваке опасности. Иако је у процесу 
христијанизације Световид замењен 
хришћанским светитељем сличног 
имена, његов култ је наставио да траје. 
То се огледа пре свега кроз различите 
обичаје, чије се порекло већ сасвим 
изгубило у времену. 

Љ.М.
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КАКО СЕ ДАН ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ ПОДУДАРИО СА  ВИДОВДАНОМ

Први директор Електровојводине Александар Чанак изабрао Видовдан за Дан фирме

Свесно одабран митски датум
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Први директор Електровојводине Александар Чанак

БРОЈ 458459   ЈУН-ЈУЛ 2011
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Пред Видовдан 1958. године, елек-
троенергетско стање на подручју 
Војводине није било баш за по-

нос. Насеља су се напајала електри-
чном енергијом са агрегата из млинова, 
кудељара, црпних станица, а било је и 
домаћинстава са сопственим агрегати-
ма. Дуж улица и путева, преко кривих 
и расушених дрвених бандера, пружала 

се нестручно изведена надземна елек-
трична мрежа, малих пресека и нестан-
дардних напона. У лименим ормарима 
на стубовима били су смештени транс-
форматори свих типова и врста, углав-
ном мањих снага, без уља и са папир-
ном изолацијом. Најчешће се радило о 
старој опреми, понегде уграђеној још 
1910. године. Све је то изазивало честе 
кварове и прекиде у напајању.

Речи некадашњег директора Елек-
тровојводине Васе Пирошког, забеле-
жене у Споменици Електродистрибу-
ције Суботица из 1972.  године, најбоље 
илуструју стање у Војводини  до фор-
мирања наше фирме: „У историји раз-
воја електрификације Војводине, пери-
од до 1955. године био је најтежи, како 
у енергетском, тако и у економском 
погледу. Мале централе нису могле да 
задовоље потребе потрошача, што је 
практично онемогућавало бржи индус-
тријски развој Војводине...“. 

Такво снабдевање било је ограничено 
и скупо, не само за привреду, већ и за 
домаћинства. Све више се осећала по-

треба за умрежавањем у јединствени, 
поузданији систем.

У ДУХУ ОБНОВЕ
У електропривредни систем Србије 

Војводина је почела да се укључује 1954. 
године, изградњом и пуштањем у рад 
далековода 110/35 kV Београд-Нови 
Сад и ТС 110/35 kV  Лединци. 

Од тог тренутка, у духу обнове и раз-
воја, процес електрификације се полет-
но убрзава. До 1957. године изграђен 
је далековод 110 kV Шабац-Нови Сад, 
а Војводина је добила и 82 километра 
35kV далековода и пет нових ТС 35/X 
kV. Инсталисана снага трансформације 
повећана је од 47,3 MVA на 72,3 MVA. 
У то време почиње да се развија и ва-
жно електроенергетско чвориште у Ср-
бобрану. Из њега се Војводином  пру-
жају водови у свим правцима... Равница 
је премрежена са 468 километара нис-
конапонске електричне мреже, исти-
на нестандардног напона. Највећи део 
мреже налазио се по градовима: у Но-
вом Саду, Суботици, Кикинди, Вршцу, 
Сомбору и Сремској Митровици. Из-
градња нових електроенергетских обје-
ката условила је и нагли пораст потро-
шње електричне енергије: у привреди, 
он тада износи  57,7 одсто, а у домаћин-
ствима чак 93,6 одсто.

То је тренутак када је одлучено да се 
у експлоатацију, али и у изградњу елек-
троенергетских објеката мора унети 

више реда. Закључено је да би се то по-
стигло формирањем јединствене елек-
тродистрибутивне организације за под-
ручје Војводине. Зато је 28. јуна 1958. 
године Извршно веће Народне Репу-
блике Србије донело Решење о оснивању 
јединственог Предузећа за дистрибуцију 
електричне енергије. По том Решењу, за-
веденом под бројем I.V.368, званични 
назив новоформираног предузећа био 
је „Предузеће за дистрибуцију електри-
чне енергије Нови Сад“. Већ приликом 
конституисања, име новог предузећа са 
седиштем у Новом Саду, промењено у 
данашње име – „Електровојводина“.

ОД РАСУШЕНИХ БАНДЕРА ДО 
SMART GRIDS-A
На самом почетку, Електровојво-

дина је обухватала подручје срезо-
ва Нови Сад, Сомбор, Врбас, Зрења-
нин, Суботица, Бачка Топола, Сента, 
Кикинда, Вршац, Панчево, Сремска 
Митровица, изузев насеља која се на-
пајају из ТС Батајница ТС Никинци, 
као и део подручја среза Београд, који 
се напаја преко ДВ 35 kV Макиш-Ша-
бац. 

Поред обезбеђивања неопходних 
материјалних средстава за развој но-
вог предузећа, ваљало је формирати и 
квалитетан високостручни тим. Пи-
онири Електровојводине, као што су  
Александар Чанак, Пера Марковић, 
Лајош Хилијер, Феце Бронок, Јосип 
Блехл, Васа Пирошки, Богдан Ракић, 
Стевица Асуршић, Јурај Вранковић, 
Петар Вуковић, Вилмош Молнар... 
имали су пред собом тежак задатак.  
Морали су кренути скоро ни од чега, а 
желели су да изграде преузеће чије ће 
се име с поштовањем помињати. По-
ред стручног знања, они су уложили 
и велику дозу ентузијазма, а то је сва-
како била идеална комбинација за по-
стављање темеља савременој Електро-
војводини какву ми данас познајемо. 
За педесет и три године, од расушених 
бандера доспели смо до smart grids-a, 
а заслуге за то припадају и првим гра-
дитељима наше куће, јер су они про-
крчили стазу којом и данас идемо.

Љ.М.

НАСТАНАК ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ: ОД ЛОКАЛНОГ НАПАЈАЊА ДО ЛИДЕРА

Електровојводина формирана да би се у експлоатацију и изградњу 
електроенергетских објеката унело више реда

Градитељима у част


