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Ранијих година, због летње “паузе”, августовски број 
листа ЕВ обично је био испуњен лаким летњим темама. 
То је време када већина активности утихне, а запослени 
се разиђу по разним дестинацијама, у складу са својим 
могућностима и расположивим данима годишњег одмо-
ра. Овај летњи број, међутим, врви догађањима везаним 
за пословање Електровојводине. Догађаја је било толико 
да, због ограниченог броја страна, нисмо успели ни све 
да побројимо.

Чини се да је тај убрзани летњи темпо почео са обеле-
жавањем Дана фирме. Баш тим поводом, Електровојво-
дина је јасно показала да је одговорна фирма. Потписи-
вањем споразума са Градом Новим Садом и Општином 
Кула о заједничким улагањима у електроенергетску ин-
фраструктуру дала је до знања да су јој на првом месту 
купци. Други потписани споразуми о сарадњи са Уни-
верзитетом у Новом Саду и Матицом српском, говоре да 
је наше Привредно друштво окренуто општем развоју и 
бољитку.

Када је реч о пословању, у Електровојводини ништа 
није препуштено случају и инерцији - подизање нивоа 
наплате је и даље приоритетан задатак, смањење губи-
така је тема од које се не одступа, а јавне набавке, због 
којих је недавно формиран и нови Центар, тема су којој 
се приступа системски и крајње одговорно. То су три те-
мељна стратегијска стуба, у жаргону већ названа НГН 
(наплата-губици-набавке). Они ће, верујемо, омогућити 
да до краја 2011. године остваримо циљеве и задатке које 
смо себи поставили. За сада, чини се да ће Електровојво-
дина то достићи, речено је на недавно одржаној седници 
Извршног одбора директора на којој су оцењивани шес-
томесечни резултати рада. За верификацију пословања 
једини критеријуми су финансијски показатељи, па ће 
они на крају године казати јесмо ли или нисмо добро по-
словали. 

Сталне анализе, мере штедње и контрола пословања, 
уз јасну визију и мисију, дају нам шансу да ову пословну 
годину завршимо позитивним билансом, став је менаџ-
мента.

Уз овакво пословање, не чуди што се Електровојводи-
на окитила још једним значајним признањем: припала 
јој је регионална награда “Бизнис партнер 2011” коју до-
дељује компанија Мас Медиа Интернешнал. Реч је о на-
гради која се додељује у четири категорије компанијама 
из земље и региона. Као и све до сада освојене награде, 
и ова је заправо признање свим запосленима у Електро-
војводини, који даноноћно настоје да пре свега побољ-
шају квалитет живота купаца електричне енергије.

Љ.М.

Радно у летњој паузи
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Електропривреда Србије, Европ-
ска банка за обнову и развој 
(EBRD) и Европска инвестициона 

банка (EIB) објавиле су у другој поло-
вини јула јавни позив потенцијалним 
испоручиоцима мерних система за 
дистрибуције ЕПС-а да поднесу прија-

ве за претквалификацију за учешће на 
тендеру који ће бити расписан у ок-
тобру ове године. Вредност посла који 
ће бити реализован из кредита EBRD 
и EIB је 80 милиона евра. Свака банка 
ће обезбедити кредит ЕПС-у од по 40 
милиона евра, сазнајемо из ЕПС-овог 
Сектора за односе с јавношћу

Рок за пријављивање потенцијалних 
испоручилаца био је 30. август, после 
чега ће Стручни тим за реализацију 
пројекта, у складу са критеријумима 
који су заједнички утврдили ЕПС, као 
корисник кредита, и банке кредито-
ри, сачинити листу компанија које су 
се квалификовале за даљи тендерски 
поступак. 

Јавни позив за прикупљање понуда, 
тј. расписивање тендера, очекује се у 
октобру ове године, а у првом троме-
сечју следеће године биће познато ко 
је понудио најповољније услове. 

Реч је о пројекту увођења „памет-
них мрежа“ у дистрибуције ЕПС-
а, што је једна од најважнијих и 

највећих инвестиција у Електро-
привреди Србије. Увођењем „памет-
них мрежа“ (Smart Grids) ЕПС жели 
да обезбеди одрживу, економичну и 
сигурну испоруку електричне енер-
гије свим купцима, као и да изгради 
дистрибутивну мрежу која ће бити 
у функцији тржишта електричном 
енергијом које ће бити отворено у не-
колико наредних година. 

У складу са тим циљем, одлучено је 
да се мерни системи набаве по систе-
му „кључ у руке“, од једног испоручио-
ца, чиме ће се обезбедити функцио-
нисање система на више локација у 
Републици. Испоручилац мерних сис-
тема биће у обавези да у оквиру своје 
понуде предвиди бројила, у складу 
са утврђеним техничким специфика-
цијама објављеним на сајту ЕПС пре 
годину и по дана, од најмање три ре-
номирана произвођача, као и концен-
траторе за обраду и пренос података, 
од најмање два произвођача. 

Приредила: Љ.М.

Благовремене припреме услова за 
примену и спровођење у дело не-
давно донете одлуке Управног од-

бора ЈП ЕПС-а о јединственим условима 
за регулисање дуга тарифних купаца из 
категорије „широка потрошња“, група 
„домаћинство“ за преузету електричну 
енергију значајан су задатак дистрибу-
тивних ПД ЕПС-а, истакнуто је на са-
станку представника дирекција за трго-
вину у ПД ЕД ЕПС-а, одржаном 26. јула у 
ПД „Електродистрибуција Београд“.

Како је истакао Милан Миросавље-
вић, директор Сектора за трговину 

и односе са тарифним купцима у Ди-
рекцији ЕПС-а за дистрибуцију, пред-
стоји, стога, уједначавање редоследа 
поступака и садржаја пратећих аката, 
као и текст обавештења којим ће се, 
уз рачун за јули, информисати дужни-
ци из категорије „широка потрошња“ 
о условима и начину под којима могу 
да регулишу стари дуг, у складу са том 
одлуком.

Договорено је на састанку да ће 
се ова одлука, практично спроводи-
ти кроз три пратећа документа, а то 
су „захтев“ купца за склапање репро-

грама старог дуга, „извештај“ о стању 
дуга и „споразум“ о репрограму старог 
дуга. Јединствена је била и оцена да је 
потребно брзо и ефикасно деловати, 
како би се одлука реализовала већ са 
рачуном за јули.

– На бази тих закључака, Сектор за 
односе с јавношћу ЕПС-а припремиће 
и доставити дистрибутерима текст 
обавештења, а које ће дужницима из 
категорије „домаћинство“ бити преда-
то уз рачун за јули – рекао је Момчило 
Цебаловић, директор сектора.

Приредила: Љ.М.

УСКОРО ТЕНДЕР ЗА ИСПОРУКУ МЕРНИХ СИСТЕМА ЗА ДИСТРИБУЦИЈЕ

ДИРЕКТОРИ ДИРЕКЦИЈА ЗА ТРГОВИНУ ПД ЕД ЕПСА

И
З 

ЕП
С

А

Потенцијални испоручиоци мерних система пријављивали се до 30. августа, а јавни 
позив за прикупљање понуда очекује се у октобру ове године

Отпочело спровођење недавно донете одлуке Управног одбора ЈП ЕПС-а о 
јединственим условима за регулисање дуга. – Одлука ће се спроводити кроз 
пратеће документе: захтев купца за склапање репрограма старог дуга, извештај о 
стању дуга и споразум о репрограму старог дуга

Уједначено у репрограм дуга

Паметне мреже на видику
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Електровојводина је потписала 
Споразум о заједничком ула-
гању са Општином Кула. Овај 

документ је потписан 20. јула 2011. у 
управној згради Електровојводине у 
Новом Саду. У име Електровојводине 
Споразум је потписао директор Елек-
тровојводине др Тихомир Симић, а 
у име општине Кула председник те 

општине Светозар Буквић. Потписи-
вању споразума присуствовали су и 
најближи сарадници директора Елек-
тровојводине и председника Општи-
не Кула.

– Електровојводина у реализацији 
пословне мисије, као један од основ-
них инструмената за унапређење це-
локупног пословања на територији 
своје одговорности спроводи мере за 
унапређење инфраструктуре на те-
риторији АП Војводина са тежиштем 
да локалне самоуправе и средине које 
имају развојне потенцијале добију 

максимални квалитет у побољшању 
живота и рада грађана и привредних 
субјеката. Осим тога, стварају се и ус-
лови за директне стране инвестиције 
и развој пословних инкубатора, но-
вих индустријских паркова или но-
вих оперативних зона, које могу на 
тим територијама дати могућности за 
нова, додатна улагања. 

Општина Кула представља једно од 
најинтересантнијих подручја када су 
у питању инвестиције и када је у пи-
тању предност близине Коридора 10. 
Истовремено, у последњих неколи-
ко деценија индустријски и привред-
ни потенцијал те општине дао је врло 
јасну слику који квалитет може да се 
добије из доброг улагања. Електро-
војводина жели да поднесе део терета 
и у оквиру инвестиције која је вред-
на преко 40 милиона динара. Стога ће 
она дати свој допринос у делу од 28% 
и тиме дати свој допринос развоју ло-

калне средине. С обзиром на то да је 
Електровојводина годинама и највећи 
појединачни инвеститор на терито-
рији АП Војводине, задовољан сам 
улагањем на правом месту. 

Посебно желим да истакнем да је ЕД 
Сомбор уложила ванредан труд и на-
пор да се управо на територији општи-
не Кула реализују кључне активности 
у овој години, чиме је ова Дистрибу-
ција дала допринос као друштвено од-
говорни део Електровојводине са оче-
кивањем да и конзум општине Кула 
буде квалитетнији са аспекта потро-
шње, али и са аспекта испуњавања 
обавеза према потрошеној електрич-
ној енергији – рекао је после потпи-
сивања Споразума директор Електро-
војводине др Тихомир Симић.

– Потписивање Споразума није 
само стратешки него и историјски 
тренутак, јер у последњих 30 година 
нисмо имали већих улагања у елек-
троенергетски систем. Жеља наше 
општине је да дођемо до квалитет-
них гринфилд инвестиција, а недос-
тају нам квалитетне индустријске 
зоне. Оваквим уговором ми смо на 
територији општине где смо предви-
дели индустријске зоне довели још 
један од енергената. Определили смо 
се на овакав корак на основу одлуке 
СО Кула и на основу задужења буџе-
та од 80 милиона динара. Желимо да 
наше индустријске зоне опремимо и 
тако дамо додатни стимуланс потен-
цијалним инвеститорима којих има, 
да дођу у општину Кула и да на тај на-
чин повећамо број људи који ће доћи 
до радних места. Ми већ у овом тре-
нутку имамо неколико потенцијал-
них инвеститора и надамо се да ћемо 
до половине наредне године упослити 
500-600 људи. У овом тренутку нам 
је тај циљ све ближи и ближи – изја-
вио је Светозар Буквић, председник 
Општине Кула који се уједно и захва-
лио на оваквом виду сарадње.

А.Ј.Р.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА НАСТАВЉА СА ПАРТНЕРСКИМ УЛАГАЊЕМ У ЛОКАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Заједничким улагањем од преко 40 милиона динара у општину Кула створиће се услови 
за побољшање снабдевања купаца те општине електричном енергијом. Тиме ће се 
створити услови за даљи развој општине, стварање индустријских и пословних зона, 
што за општину значи нова радна места, а за Електровојводину испуњење њене мисије - 
квалитетно снабдевање купаца електричном енергијом

Друштвено одговорно у развој

Уговор су потписали др Тихомир Симић и Светозар Буквић у присуству својих са-
радника
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Сем настојања да се одржи, а по 
могућности и повећа степен нап-
лате код домаћинстава (као у пр-

вих шест месеци 2011), предложено је и 
да се код привреде „појача“ тзв. инди-
видуални приступ, поготову код купаца 
– већих дужника.

Ово је, између осталог, сугерисано на 
јулском састанку извршних директора 
за пословни систем огранака у Новом 
Саду, који је сазвао заменик директора 
Друштва-директор извршне функције 
за пословни систем, др Петар Загорчић 
(председавао: директор Дирекције за тр-
говину електричном енергијом у Управи 
Електровојводине, Мирко Блажевић). 

Анализирана је наплата испоруче-
не струје купцима у јуну и указано на 
неке од тежишних активности. Дати 
су и предлози за бољу наплату потра-
живања у јулу 2011. и убудуће. Како се 
чуло, у јуну се Електровојводина „пла-
сирала“ на треће место у систему ЈП 
ЕПС-а, по наплати – са процентом од 
99,31% (после краљевачке Електрос-
рбије – 108,10% и ЕДБ-а – 100,42%). У 
том периоду прошле године, Електро-
војводина је, иначе, била нешто боља 
(99,72% у јуну и 101,70% у јулу). При 
томе, ипак, би требало узети у обзир 
подсећање да је у овој години имала на 
располагању један наплатни дан (21) 
мање него у 2010. и на чињеницу да се, 
по правилу, наплата у првој половини 
године остварује на нешто нижем ни-
воу него у другој половини.

Међутим, када се погледају резултати 
у првих шест месеци ове године, према 
подацима које је недавно доставио ЈП 
ЕПС, према степену остварене наплате/
фактурисане реализације, како се чуло, 
ситуација је релативно добра и боља, 
јер је Друштво сада на другом месту 
међу дистрибуцијама (степен наплате је 
95,49%, а 2010 је, тада, био 93,70%. Прва 
је ЕД у Краљеву (98,2%).

Изнети су и подаци о активности-
ма огранака у медијској кампањи и са-

општено да су најактивније биле ЕД 
Зрењанин, Панчево, Рума и Сомбор, 
док ће се крајем године направити це-
ловита анализа како се ова кампања - 
с којом би требало кретати на почетку 
сваког месеца - укупно ефектуирала 
кроз степен наплате. Предложено је 
планирање и освежавање ових кам-
пања - кроз директне контакте, изјаве, 
нарочито у електронским медијима.

Похвално је, како је речено, што је 
код домаћинстава забележено значај-
но побољшање наплате у првих шест 
месеци (у односу на 2010) код свих 
огранака (просечно за +3,2%) и наг-
лашено да би тај континуитет требало 
одржати, а по могућности и поправи-
ти. При истом поређењу код привреде, 
ситуација је доста уједначена - слична 
2010. и у просеку и по огранцима (сем 
код „ЕД Зрењанин“, где би је требало 
побољшати). Нешто боље резултате 
него 2010. бележе ЕД Нови Сад, Пан-
чево, Рума, а мало лошије - Сомбор, 

Сремска Митровица... Генерално доб-
ру слику квари велики проблем (дуг) 
Азотаре и Петрохемије. Наглашено 
је и да никако не треба одустајати од 
праксе да се сви они који, после опо-
мене не плате дуговања утуже, ради 
избегавања застаре дуга (што је за мај 
урађено), а сада следи нови „круг“. 

Између осталих, чуло се неколико 
предлога ради ефикасније наплате. Из 
„ЕД Нови Сад“ је указано на априлску 
иницијативу директора тог Огранка - 
директору Друштва (преко директора 
за корпорацијске послове). Предло-
жена је делимична измена уговора о 
продаји струје: увођењем могућности 
прибављања и других инструмената 
за обезбеђење наплате, код привре-
де, док би код пословних банака мог-
ло да се покуша са изналажењем и 
увођењем извесних додатних погод-
ности за добре платише у домаћин-
ствима… 

М. Ч.

САСТАНАК ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА ЗА ПОСЛОВНИ СИСТЕМ
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Из ЕД „Нови Сад“ ради ефикасније наплате директору Друштва предложене 
делимичне измене уговора о продаји електричне енергије, и код привреде, и код 
домаћинстава

Иницијативе за обезбеђење и 
бољу наплатуН
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Након више претходних година 
негативног финансијског ре-
зултата, полугодишња анали-

за рада Електровојводине је реални 
показатељ какви ће бити резултати 
на крају ове године и шта је могуће 
у другом делу године унапредити. То 
је, између осталог, рекао директор 
Електровојводине др Тихомир Си-
мић на састанку Извршног одбора 
одржаног у јулу у Новом Саду.

– Резултат пословања позициони-
ра Електровојводину у ЕПС-у, али 
и унутар Републике Србије. У овом 
тренутку изразите дестабилизације 
реалног економског сектора и у вре-
ме кризе ликвидности привреде и 
буџета у Србији, резултат пословања 
ће бити кључни показатељ потент-
ности Електровојводине на заштити 
интереса власника, а истовремено и 
свих грађана АП Војводине. 

За очекивати је да државни орга-
ни појачају притисак на обезбеђењу 
правне и финансијске сигурности 
у пословању. У том смислу наша 
стратегија Наплата - Губици - На-
бавке већ у полугодишњем пресе-
ку даје одређене резултате, наравно 
у зависности од активности делова 
Друштва. Ипак, брига о расположи-
вим ресурсима и ефикасност посло-
вања, мере штедње као иницијати-
ва и труд да се оствари позитиван 
резултат на крају године јесу наши 
примарни циљеви – рекао је др Ти-
хомир Симић.

Осим тога он је у овој пословној 
години истакао потребу анализе 
рада Управе али и огранака, уређење 
унутрашњих односа, стављање ви-
зије и мисије у оперативни план по-
словања, модернизацију радних про-
цеса на свим нивоима. Као показатељ 
наведено је унапређење интерне ко-
муникације путем дигитализације 
мобилне радио-мреже, интеграције 
информационих система, формирање 
новог ДЦЕВ и други пројекти. Осим 
тога, директор Симић је навео и мо-
гућност кадровског усавршавања, 
како би се кроз стипендирање нај-

бољих запослених усавршавањем, и 
сегмент људских ресурса такође по-
дигао на виши ниво.

Заменик директора Друштва - ди-
ректор извршне функције за послов-
ни систем др Петар Загорчић рекао 
је да су циљеви овог дела пословања 
изведени из Плана, даље разрађива-
ни у индикаторима и показатељима 
успеха, како дирекција, тако и ограна-
ка. Најзначајнији резултати остварени 
су у подизању нивоа наплате за 1,8% и 
смањењу губитака за 1,2%. Измење-
на је и старосна структура колекти-
ва, тако да је просечна старост за-
послених смањена са 52 на 45 година, 
чиме је подигнута радна способност 
колектива.

Директор Дирекције за корпора-
тивне послове Синиша Пушкар акце-
нат је ставио на спречавање повреда 
на раду. Пошто је у првом полуго-
дишту било 22 повреде, потребно је 
да директори огранака проверавају 
активности на терену како би се уве-
рили да се поштују обавезе о заш-
тити на раду. Дирекција ће, рекао је 
он, припремити посебан материјал 
којим ћемо се обратити судовима и 
Министарству правде. То ће бити 
статистика поднетих тужби и пресу-
да, односно ефеката наплате.

Директор Дирекције за трговину 
Мирко Блажевић је анализирао ре-
лативно добре ефекте наплате, пре 
свега повећање за 1,8%, као и потре-
бу набавке нових мерних уређаја.

Директор Дирекције за економско-
финансијске послове Иво Брајковић 
је рекао да је губитак у пословању 
Електровојводине у првом полуго-
дишту износио 797 милиона дина-
ра, што је мање него у исто време 
прошле године, када је губитак био 
на нивоу од 1,3 милијарде. И ове го-
дине очекује нас процена основних 
средстава, па сходно томе и друга-
чије вредновање трошка амортиза-
ције. Две кључне ставке трошкова, 
амортизација и исправка вредности, 
одредиће увелико карактер резулта-
та пословања у овој години. Стога је 

важно наставити са смањивањем не-
наплаћених потраживања, јер се на 
тај начин смањује и исправка потра-
живања односно трошак.

Главни инжењер у Сектору за уп-
рављање и планирање конзума Вла-
димир Кулпински констатовао је да 
се губици смањују, што је најзначај-
нија тенденција у овој години. 

Директор извршне функције за те-
хнички систем мр Никола Новаковић 
је рекао да је формирањем Центра 
за јавне набавке у делу који се бави 
техничким питањима омогућено 
да се више ангажује на унапређењу 
својих матичних функција. 

Директор Дирекције за управљање 
Павел Зима је изнео податке о погон-
ској спремности и броју прекида у 
снабдевању електричном енергијом. 
Он је посебно акцентовао тенденци-
ју смањивања броја прекида и тежњу 
да се Електровојводина стави у ред 
са успешним електродистрибутив-
ним компанијама из окружења.

Директор Дирекције за планирање 
и инвестиције мр Верослав Јанко-
вић известио је да је урађен пожељан 
број пројеката, те да пројектовање 
није било кочница у реализацији ин-
вестиција.

Директор Центра за информатику 
и телекомуникације мр Дарко Међе-
довић навео је програме модерниза-
ције тог дела пословања и рекао да су 
уговорени најкрупнији пројекти као 
што су „Дигитални Срем“, ИП теле-
фонија и нови Билинг.

– Коначни финансијски резултати 
једини су критеријуми који верифи-
кују све показатеље пословања. Онај 
ко се изборио за позитивне трен-
дове и повећање ефикасности има 
шансу да оствари пословни циљ и 
задатак за 2011. годину. За сада 
може да се каже да је Електровојво-
дина подигла ниво резултата посло-
вања и створила предуслове да за-
иста тако и буде – рекао је директор 
Симић закључујући састанак Из-
вршног одбора.

А.Ј.Р.

�7 

ИЗВРШНИ ОДБОР: ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ПОДИГЛА НИВО РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
П

О
СЛ

О
В

О
Д

СТВ
О

БРОЈ 460   АВГУСТ 2011

Јасна визија и мисија, континуирана анализа стања, спровођење мера штедње и стална 
контрола пословања су принципи који ће бити примењивани у наредном периоду са 
циљем да се ова пословна година заврши позитивним пословним резултатом

Полугодишња анализа рада ЕВ



Eлектроенергетска ситуација у пр-
вих седам месеци ове године је 
била добра и није било ограни-

чења у испоруци електричне енергије. 
Једино је 14. и 15. јула у послеподнев-
ним и вечерњим часовима спровођена 
напонска редукција од 5% на свим ТС 
110/x kV, тако да се број дана у 2011. го-
дини у којима су спровођене напонске 
редукције попео на четири, извештава  
Звездан Крунић, шеф Службе за плани-
рање и анализу погона у Сектору за уп-
рављање и планирање конзума.

– Хидролошка ситуација у јулу је 
била таква да су дотоци река били ис-
под планираних, а садржај воде у аку-
мулацијама је био испод билансних ко-
личина. Овакво стање се одразило на 
режим рада проточних хидроелектра-
на, које су током месеца радиле смање-
ним капацитетом. 

Првих седам месеци текуће годи-
не карактерише повећање потрошње 
електричне енергије од 2,87% у одно-
су на исти период прошле године, од-
носно повећање од 0,34% у односу на 
билансне количине – каже Крунић.

– Што се тиче стања електродистри-
бутивног система Електровојводине 
током јула месеца, можемо констатова-
ти да је број погонских догађаја био на 
очекиваном нивоу за ово доба године, а 
од забележених погонских догађаја по-
менућемо најбитније:

Двадесет првог јула у 2:20 часова ус-
лед пропуста заштите на 20 kV изводу 
„Филип Вишњић“ и деловања зашти-
те неутрале, долази до испада ЕТ бр. 2 
у ТС 110/20 kV „Вршац 2“. Приликом 
укључења ЕТ бр. 2 услед деловања заш-
тите неутрале испадају оба ЕТ. Про-
пустила је заштита на 20 kV изводу 
„Филип Вишњић“ који се напаја са ЕТ 
бр. 2 и на 20 kV изводу „Водовод“ који 
се напаја са ЕТ бр.1. Купци електричне 
енергије са конзумног подручја ЕТ бр. 
1 били су без напајања 42 минута, док 
су купци са конзумног подручја ЕТ бр. 
2 били без напајања 70 минута.

Двадесет другог јула у 15:04 часова, 
услед деловања диференцијалне заш-
тите долази до испада ЕТ бр. 2 у ТС 

110/20 kV „Нова Пазова“. Након дело-
вања локалне аутоматике (АУСРЕТ) и 
укључења спојног поља 20 kV, долази до 
испада и трафо-поља 20 kV бр. 1. Пре-
кид у напајању електричном енергијом 
на конзумном подручју ТС 110/20 kV 
„Нова Пазова“ трајао је 27 минута.

Двадесет четвртог јула у 22:10 часо-
ва деловањем дистантне заштите ус-
лед пада проводника и квара прекида-
ча, долази до испада 110 kV далековода 
бр. 1002 у ТС 110/20 kV „Вршац 2“. Без 
напајања остаје ТС 110/20 kV „Бела 
Црква“ која се радијално напаја преко 
110 kV далековода бр. 1002 из ТС 110/20 
kV „Вршац 2“. Због јаког ветра и обил-
них падавина отклањање квара је било 
изузетно отежано, тако да су купци са 
конзумног подручја ТС 110/20 kV „Бела 
Црква“ били без напајања електричном 
енергијом 1009 минута.

И ДАЉЕ КРАЂЕ НА ЕЕ
Током јула је настављен тренд про-

вала и крађа опреме из електроенер-

гетских објеката на конзумном под-
ручју Електровојводине, од којих 
ћемо поменути следеће:

Седмог јула у 14:40 часова, нн лица 
су однела бакарну жицу са три стуб-
на поља ниског напона у месту Са-
мош, Огранак „ЕД Панчево“.

Деветог јула у 8:21 часова, при 
обиласку ТС 110/20 kV „Вршац 2“ 
уочено је да је су са отвореног дела 
постројења 110 kV покрадене 34 пле-
тенице за уземљење и уземљење од 
неутрале до ЕТ бр. 2, због чега је ЕТ 
бр. 2 превентивно искључен а цео те-
рет пребачен на ЕТ бр. 1 без прекида 
у напајању.

Дванаестог јула у 18:55 часова, ус-
лед деловања земљоспојне зашти-
те долази до испада 20 kV извода 
„Клуз“ у ТС 110/20 kV „Нови Бечеј“. 
Приликом отклањања квара конста-
товано је оштећење ВН кабла услед 
покушаја крађе – побројао је најбит-
није погонске догађаје Звездан Кру-
нић.

КРЕТАЊЕ ПОТРОШЊЕ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
У јулу 2011. године према диспе-

черским подацима преузето је из 
система 654 GWh, што предста-
вља повећање од 5,99% у односу на 
исти период из претходне године, 
односно повећање од 2% у односу 
на билансне количине. Енергија је 
испоручена уз максималну регис-
тровану снагу од 1.134 МW што је 
на нивоу регистроване вршне снаге 
из предходне године у истом пери-
оду (1.138 МW). Дистрибутивни ку-
пци преузели су 599 GWh, што је за 
2,73% више у односу на исти пери-
од из претходне године. Директни 
купци преузели су 55 GWh, што је 
више за 61,58% у односу на исти пе-
риод из претходне године. 

Иначе, средња дневна температура 
у јулу 2011. године била је 22,2оС што 
је за 0,9оС ниже од средње дневне 
температуре у истом периоду прет-
ходне године.

Приредила: Љ.М.
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Првих седам месеци ове године карактерише повећање потрошње електричне 
енергије од 2,87% у односу на исти период прошле године, односно повећање од 
0,34% у односу на билансне количине

Очекивано за ово доба године
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Последњег дана јуна у послеподне-
вним часовима Нови Сад и око-
лину је захватило олујно невре-

ме праћено кишом. Јак ветар је рушио 
стабла, па је услед налета невремена 
нанесена штета и електроенергетским 
објектима. Због тога је део Новог Сада 
остао без снабдевања електричном 
енергијом. Чим су то услови дозволили, 
мобилне екипе су изашле на терен, како 
би се санирале последице невремена. 

Нашу екипу за рад на надземним во-

довима затекли смо на периферији Но-
вог Сада, на локацији Гусков салаш у 
близини насеља Камењар. Због пада 
дрвећа услед ветра, овде су срушена 
два стуба далековода 20 kV и оштећена 
прекострујна заштита. Мобилну екипу 
је предводио инжењер у Сектору екс-

плоатације Одељења водова ЕД Нови 
Сад Раде Рогановић: 

– Прво су отклoњени мањи кварови, 
а након тога цела екипа се окупила на 
овој локацији, како бисмо приступили 
отклањању квара. Целокупну ситуацију 
отежава растиње које је карактеристич-
но за приобални део Дунава, где је не-
време направило штету – каже Рогано-
вић.

Реткост је видети да се на једном 
месту окупи оволики број монтера и 
стручњака који су имали један задатак: 
санирати последице невремена чији 
данак су била два поломљена бетонска 
стуба. Стубови су поломљени као да су 
начињени од лаког материјала, што го-
вори о силини невремена. Далеководи 
које су носили стубови такође су били 
почупани, као кончићи. Каблови су 
били свуда по шипражју...

Рогановић каже да су на лице мес-
та изашли и подизвођачи Електрокос-
мет и Бест изградња, како би се зајед-
ничким снагама отклониле последице 
олујног невремена и заменили сломље-
ни стубови: – Пошто је терен веома 
неприступачан, наш подизвођач Бест 
изградња био је принуђен да прво се-
чењем стабала раскрчи терен, како би 
се омогућио приступ специјалном во-
зилу Електровојводине којим је тре-

бало да се изваде сломљени и поставе 
нови стубови. Уследило је крчење, се-
чење... – каже Рогановић.

Уз неприступачни терен, временски 
услови су и даље отежавали извођење 
радова, и  поред престанка падавина. 
Велика влага и слабо струјање ваздуха 
током радова није помагало мобилним 
екипама да отклоне квар. Ипак, зах-
ваљујући доброј организацији, спрет-
ним и искусним монтерима, стубови су 
замењени у најкраћем року. Електрое-
нергетска мрежа је доведена у првобит-
ну функцију, а купци, како нам је рече-
но, нису осетили оштећење, пошто су у 
току оштећења и санације снабдевени 
из алтернативног правца, са најближег 
неоштећеног дела мреже.

В.Ог.

К ако смо недавно сазнали од 
Душке Кецман-Станчић, ру-
ководиоца Сектора за експло-

атацију у Огранку „ЕД Зрењанин“, 
тамо су – у склопу редовних актив-
ности – интензивирана искључења 
купаца свих категорија, због неиз-
миреног дуга. Циљ је, наравно, по-
бољшање извршења наплатног за-
датка.

– Настављене су и интензивира-
не активности на спровођењу Ак-

ционог плана на смањењу губита-
ка електричне енергије. У току су и 
планирани ремонти на ТС 110/x kV, 
TС 35/x kV i TС 20(10)/o,4 kV.

Како сазнајемо од Душке Кец-
ман-Станчић, такође су – у окви-
ру радова везаних за инвестиционо 
одржавање – при крају и радови на 
реконструкцији мешовитих водова 
у Новом Бечеју, као и на замени 20 
kV кабловског вода између РТС 15 
и ТС Хладњача. То су, истиче она, 

само неке од активности у циљу по-
бољшања стабилности напајања Но-
вог Бечеја електричном енергијом.

Наша саговорница подсећа и да су, 
од већих радова, завршени посло-
ви и пуштене су под напон MБТС у 
Улици Лазе Костића у Зрењанину и 
TС 246. Тиме се, како каже, омогућа-
ва резервно напајање врло битних 
купаца – на подручју индустријске 
зоне Багљаш Аеродром.

М. Ч.

�

ЕД НОВИ САД: ОЛУЈНО НЕВРЕМЕ ПОЛОМИЛО БЕТОНСКЕ СТУБОВЕ НА ПЕРИФЕРИЈИ НОВОГ САДА

У „ЕД ЗРЕЊАНИН“ ИНТЕНЗИВИРАНА ИСКЉУЧЕЊА ДУЖНИКА

Захваљујући агилним и брзим мобилним екипама, након озбиљних оштећења 
проузрокованих невременом, мрежа доведена на ниво стабилног снабдевања купаца. 
Тренутно стање редовно!

Раде и у екстремним условима

Циљ – побољшање наплате
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РАЗГОВОР СА МИЛАНКОМ РАДИЋЕМ, ДИРЕКТОРОМ НОВОГ ЦЕНТРА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Недавно формирани Центар за 
јавне набавке (према Изменама 
и допунама Правилника о орга-

низацији и систематизацији послова) 
је мултидисциплинарна функција, ви-
соке сложености послова. Ово истичем 
због чињенице да су овдашњи послови 
набавке део економске струке, а да су 
добра, услуге и радови, који су предмет 
набавке - део посла техничких функ-
ција у Електровојводини. Ово, између 
осталог, истиче Миланко Радић, дипл. 
ел. инжењер, нови и први директор но-
вог Центра, чије смо формирање наја-
вили у новинама „ЕВ“, у летошњем све-
чаном двоброју.

– Управо поменути елементи су, ве-
роватно, били пресудна предност у 
моју корист, приликом понуде дирек-
тора Друштва, др Тихомира Симића, 
да обављам послове директора Центра 
за јавне набавке, коју сам прихватио, и 
обављам  их од 1. јуна 2011. – наставља 
наш саговорник –  Иначе, што се тиче 
самог одабира директора и осталих ру-
ководилаца у овом Центру, могу рећи 
да је примењена процедура која има 
елементе стручног приступа при избо-
ру људи за руководеће позиције у једној 
функцији у Електровојводини и због 
тога изражавам посебно задовољство, а 
и олакшање, бар на почетку обављања 
овог значајног и сложеног посла.

Послови јавних набавки су, иначе, де-
финисани законским оквиром, од којих 
је најзначајнији Закон о јавним набав-
кама. Пошто је Закон о јавним набавка-
ма код нас у примени од 2002. године, 
може се рећи да смо већ у „зрелој“ фази 
његове примене и да имамо значајна ис-
куства у вези са таквим начином набав-
ки, који омогућава транспарентност и 
онемогућава корупцију. 

Због уочавања одређених проблема 
у пракси и примени  функционисања 
јавних набавки, у Електровојводини се 
приступило организационим промена-
ма, чији резултат је увођење, условно 
речено, независне организационе цели-
не под именом Центар за јавне набавке. 
Наравно, и део набавки, који не мора да 

се одвија по одредбама Закона о јавним 
набавкама, обављаће се у организацио-
ним јединицама Центра, без обзира на 
његов назив. 

Најзначајнија измена се односи на 
преношење послова јавних набавки 
радова, из функције инвестиционе из-
градње, у функцију набавки.

Центар за јавне набавке у Управи, 
организационо је подељен у три служ-
бе: Служба набавки добара и услуга, 
Служба набавки радова и Служба ма-
гацина и документације. Све ове орга-
низационе промене су спроведене и у 
огранцима. Тамо су формиране служ-
бе за јавне набавке са по три одељења, 
идентичних назива као што су и служ-
бе у Управи. На наше  питање о прио-
ритетнијим плановима рада у Центру, 
наш саговорник одговара:

– У наредном периоду овдашња 
пажња ће, најпре, бити усмерена на по-
бољшање оперативних способности 
служби у Управи и у огранцима. Сма-
трам да је корисно указати и на то да се, 
на почетку рада, суочавамо са недос-
татком кадрова и са уједначавањем на-
чина рада у Управи и огранцима. Ујед-
начавање ћемо спроводити у новом 
начину поделе послова и преузимању 
нових надлежности и одговорности; у 
типизирању документације у поступку 
јавне набавке; уједначавању услова и 
критеријума набавки, као и у уједнача-
вању техничких спецификација у Елек-
тровојводини као целини. Сви ови по-
слови биће креирани и контролисани 
из Центра у Управи, како би се повећа-
ла ефикасност реализације набавки. 
Радић сматра да је најважнија и неза-
мењива подлога за квалитетну реали-
зацију послова набавки – План набав-
ки. „Ово ће бити тежиште активности 
у Центру, како мојих, тако и најближих 
сарадника у наредном периоду, без оро-
чења  - док то не доведемо на задовоља-
вајући ниво“.

– Значајан алат који даје велику 
подршку квалитетном обављању по-
слова набавки је софтвер „Јавне набав-
ке“, истиче Радић. – У наредном периоду 

ћемо радити на његовој доради и усавр-
шавању, до фазе потпуне рачунарске 
подршке пословима набавки. Такође, 
овај програм морао би се, у потпуности, 
увести у примену у свим огранцима 
Електровојводине. Значајна енергија 
биће посвећена и проналажењу спрем-
них кадрова, чија ће припрема за ква-
литетно обављање послова захтевати 
планирану обуку, у више фаза. Значи, 
чека нас много посла. То није само по-
сао функције јавних набавки, него у ве-
ликој мери и функција одржавања ЕЕО 
и инвестиционе изградње ЕЕО. Заједно 
са овим функцијама, потребно је ура-
дити и модел планских подлога које ће 
се попуњавати у свим организационим 
јединицама које учествују у изради пла-
на. У изради захтева за набавку, а по-
себно техничких спецификација, вели-
ку и незамењиву улогу имаће поменуте 
техничке функције. На овом плану ћемо 
се залагати за успостављање јединстве-
не базе техничких спецификација која 
ће бити обавезујућа за примену у целој 
Електровојводини.

М. Ч.
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Између осталог, и послови јавних набавки радова, 
из инвестиционе изградње преносе се у функцију 
послова набавки

Стручан и транспарентан приступ

Миланко Радић



Под слоганом „У бизнису, као и 
у животу, најважнији је парт-
нер“, компанија Мас Медиа Ин-

тернешнал организoвала је 23. јуна 
2011. године, у хотелу Континентал у 

Београду традиционалну свечану це-
ремонију доделе „Регионалне награде 
Бизнис партнер 2011“.

Регионалне награде Бизнис парт-
нер 2011. уручене су представницима 
44 компаније из Србије и региона, међу 
којима је и Електровојводина. У име 
Електровојводине, као лауреата, награда 
је уручена др Тихомиру Симићу, дирек-
тору Друштва.

– Ово признање је најбољи начин да 
наградимо досадашњи рад 2.500 профе-
сионалаца, који раде 24 сата дневно, се-
дам дана у недељи, већ 53 године чинећи 
да Војводина и Србија постану срећније, 
богатије и боље место за живот – рекао 
је примајући награду директор Електро-
војводине др Тихомир Симић.

Награде су компанијама уручене у 
четири категорије, односно за регио-
налног бизнис партнера, специјалне на-
граде, медија бизнис партнер и бизнис 
партнер 2011. године. 

Директор Мас Mедиа Интернешенел 
Миливоје Радовановић је рекао да су 

амбиције те компаније да се следеће го-
дине прошири награђивање и сарадња 
са компанијама на подручју централне 
Европе.

Годишња награда Бизнис партнер ус-

тановљена је пре 17 година у жељи да 
се афирмишу најбоље компаније и ин-
ституције. Специфичност награде је то 
што компаније саме бирају и оцењују 

своје пословне партнере за које сма-
трају да испуњавају дефинисане крите-
ријуме. Награда има регионални карак-
тер и намењена је свим компанијама из 
Србије, као и из Словеније, Мађарске, 
Румуније, Молдавије, Хрватске, Босне и 
Херцеговине, Црне Горе, Албаније, Ма-
кедоније, Бугарске, Грчке и Кипра. Ове 
године је први пут додељена и поједи-
начна награда „Бизнис личност 2011.“ 
коју је добио председник концерна 
„Фармаком МБ“ Мирослав Богићевић.

Представници свих награђених ком-
панија су тајним гласањем изабрали 
компанију Фијат Србија аутомобили за 
посебну награду „Бест партнер 2011“ 
године. 

Поред Електровојводине, награду 
Бизнис партнер добило је још неколико 
компанија из Војводине: Бест изградња 
д.о.о. Нови Сад, ЈКП Информатика 
Нови Сад, Стилос груп, Универекспорт 
д.о.о. Нови Сад и Винарија ДиБонис, 
Суботица.

Награђене компаније промови-
шу се и у ексклузивној двојезичној, 
луксузно опремљеној публикацији 
„Бизнис партнер 2011“, на посебном 
елекронском ЦД издању као и пу-
тем интернета, на официјелном сајту 
www.bpartner.co.rs 

В.Ог.
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Електровојводина међу 44 компаније из земље и региона које су добиле престижну 
награду “Бизнис партнер 2011”

ПОСЛОВНИ ПАРТНЕРИ ПОЗИТИВНО ОЦЕНИЛИ НАШ РАД

Награда „Бизнис партнер 2011“
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Др Тихомир Симић прима награду

Награда „Бизнис партнер 2011“



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА

Председник Владе Војводине др 
Бојан Пајтић том приликом је 
рекао:

– Педесет и три године живота и рада 
не представља неки нарочит период у 
историјском смислу те речи, али у држа-
ви која је у 20 година четири пута про-
менила своје име, организацију и облик, 
53 године јесу респектабилна тради-
ција. У тих 53 године сконцентрисана је 
огромна енергија, искуства и непреки-
дни рад, јер је ово једна од ретких ком-
панија у којима се ради 24 сата дневно, 
7 дана недељно, 365 дана у години. Када 
чујемо податак да Електровојводина 
има готово милион корисника, тај по-
датак сам по себи не говори само о томе 
да се ради о једном изузетном дистри-
бутеру електричне енергије, он говори 
о томе да се ради о институцији која је 
генератор развоја и расадник стручних 
људи. И некако кроз историју и кроз 
све ове године хиљаде запослених ут-
кали су у рад Електровојводине своје 

знање, уткали су своје искуство, а људи 
који су ову институцију водили нису се 
мирили само са тим да пружају технич-
ку услугу, него су стално унапређивали 
и усаврашавали рад Електровојводине 
и обезбедили за ову компанију лидер-

ски положај не само у Србији, него и у 
некадашњој заједничкој држави. А ли-
дерски положај обавезује. Лидерски по-
ложај не дозвољава да само дистрибуи-
рате електричну енергију. Он обавезује 
да се прилагодите потребама информа-
тичког друштва, да усагласите своје по-
словање са процесом опште глобализа-
ције.

Ми гледамо у Електровојводину и 
желимо да она настави да буде успешна. 
Због тога запосленима, сарадницима и 
руководству ове куће желим успешан и 
енергичан рад.

Поред председника Владе Војводи-
не др Бојана Пајтића овој свечаности 
присуствовао је део менаџмента ЕПС-
а, који је предводио Зоран Манасије-
вић, помоћник генералног директора 
за технички систем као и представници 
научних, образовних и културних ин-
ституција и дипломатског кора, јавни, 
друштвени радници и пословни парт-
нери.

– Прецизно планирајући и програ-
мирајући 2011. годину, заједно и син-
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ У ВЛАДИ ВОЈВОДИНЕ

Oбележавањe Дана Електровојводине одржанo у свечаном холу Владе Аутономне 
Покрајине Војводине - Присуствовали председник Владе Војводине др Бојан Пајтић, 
део менаџмента ЕПС-а, које је предводио Зоран Манасијевић, помоћник генералног 
директора за технички систем као и представници научних, образовних и 
културних институција и дипломатског кора, јавни, друштвени радници и пословни 
партнери
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Сталним усавршавањем до 
лидерског положаја

Др Тихомир Симић и др Бојан Пајтић

Са свечане академије поводом Дана Електровојводине
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хронизовано са Електропривредом 
Србије и другим важним субјекти-
ма државног електроенергетског сис-
тема, а при томе добро препознајући 
контекст друштвеног тренутка и важ-
ност постизања високих стандарда де-
латности, Електровојводина је истакла 
за своје приоритете, као модел за пре-
кид већ вишегодишње праксе пости-
зања негативних финансијских послов-
них резултата, утемељење апсолутне 
наплате свих својих потраживања, мак-
симизирање смањења техничких и не-
техничких губитака и вођење широке 
оперативне и друштвене јавне акције 
за спречавање неовлашћене потрошње 
и крађе електричне енергије, која при-
чињава енормну корпоративну штету и 
постаје врло препознатљиво друштве-
но зло – рекао је том приликом ди-
ректор Електровојводине др Тихомир 
Симић. Уз презентовање пословних ус-
пеха и пројекцију за наредни период, он 
је апострофирао и чињеницу да Елек-
тровојводина представља у Војводини 
највећег појединачног инвеститора, па 
ће у овој и наредним годинама у поди-
зање нових капацитета и унапређење 
постојеће инфраструктуре на свим на-
понским нивоима Електровојводина 
уложити готово 50 милиона евра. 

– Када је пре пет година у Новом 
Саду организован први енергетски фо-
рум посвећен обновљивим изворима 
енергије, потврђена је жеља Војводине 
да буде авангарда када је реч о прибли-
жавању Европској унији – рекао је члан 
Европског парламента из Републике 
Словеније и председник ИНЕА Инсти-
тута за европске послове за Југиосточ-
ну Европу Иво Вајгл који је похвалио 
жељу Електровојводине да упосли мла-
де људе који доносе и нову енергију, и 
нове идеје. Он је рекао да се у Европ-
ском парламенту углавном бави спољ-
ном политиком, те предочио европску 
перспективу ових простора у заједнич-
кој европској будућности повезану при-
вредним и културним везама. 

Његова екселенција Тошио Цуноза-
ки, амбасадор Јапана захвалио се још 
једном народу Србије на помоћи која је 
упућена после разорног земљотреса и 
нуклеарне катастрофе које је задесила 
ту земљу. Он је рекао да је Јапан кренуо 
путем опоравка.

– Поред искоришћења фосилних го-
рива и нуклеарне енергије, Влада Ја-
пана је одлучила да стратешком пла-
ну Јапана дода још два ослонца, а то су 
природна енергија и штедња. Ово су 

напори, каже амбасадор Цунозаки, да 
би се повећала безбедност коришћења 
нуклеарне енергије и искоришћеност 
и ефикасност искоришћења фосилних 
горива.

– За сав наш учињени данашњи на-
пор у извршењу годишњег плана посло-
вања, али и за све оно што треба да се 
деси у будућности важни су људи. Људи 
саздани од знања и вештина, спремни 
да своју личну мисију и амбицију сједи-
не са мисијом и перспективом Привред-
ног друштва Електровојводина. Људи, 

јаки као појединци, а још моћнији као 
интердисциплинарни тимови који могу 
бити победници у сваком изазову. Зато 
је јачање унутрашње структуре кроз 
спој искуства и младости данас кључни 
процес који спроводимо у сопственој 
организацији, свесни да само јединство 
нових знања, искуства, инвентивности 
и задовољених групних интереса може 
дати запажен резултат – поручио је у 
свом обраћању директор Електровојво-
дине др Тихомир Симић.

A. J. Р.

� „ШТА ЈЕ СВЕ НА СТРУЈУ“

Поводом обележавања 53. годишњице успешног рада и пословања
Електровојводине најмлађи Новосађани имали су прилику да се директно друже 
са Електровојводином. Електровојводина је у центру Новог Сада организовала
цртање, едукативне игре и плес под називом „Шта је све на струју“. Деца из
новосадских основних школа имала су прилику и да напишу или да нацртају шта
јје све на струју и како се електрична енергија рационално користи. Истовремено,
аниматори су се играли са децом на Милетићевом тргу у Новом Саду, плесали с
њима, а град су преплавили бели и плави балони са знаком Електровојводине.

Циљ ове акције био је да се најмлађима скрене пажња на рационалну потрошњу 
електричне енергије. Поред деце из основних школа, у акцији су учествовала 
и деца запослених у Електровојводини, али и деца која су тог јутра изашла у
центар Новог Сада. Овом несвакидашњем догађају присуствовао је и комплетан 
мменаџмент Електровојводине.
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Атмосфера на Милетићевом тргу у Новом Саду
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ЗАКЉУЧЕН СПОРАЗУМ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ И НОВОСАДСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА О ПОСЛОВНОЈ САРАДЊИ
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Уклапање две годишњице, 51. (НУ) 
и 53. (Електровојводина), пра-
ви је моменат да ове две значајне 

институције, своја већ широм отворена 
врата, у некој оперативној сарадњи - и 
практично озваниче. То је већ, својевре-
мено, учињено са Факултетом техничких 
наука. Тако ће та сарадња добити и зва-
ничну форму, и тиме дати будућност и 
перспективу, које се појављују и са аспе-
кта нових технолошких трендова, али 
посебно са аспекта унапређења људских 
ресурса, са којима Електровојводина у 
овом тренутку обезбеђује динамичан и 
квалитетан развој АПВ и РС. Добиће се 
на квалитету а, с друге стране, на интен-
зитету имплементације нових младих 
стручних људи, који би требало да своју 
пуну материјализацију знања и диплома 
које освајају на Универзитету у Новом 
Саду – пренесу у сопствени амбијент. 

Ово је, између осталог, истакао дирек-
тор ПД „ЕВ“, др Тихомир Симић, у изја-
ви представницима медија, после пот-
писивања и закључивања Споразума 

о дугорочној пословној сарадњи са НУ, 
који је, у име Универзитета, потписао 
ректор проф. др Мирослав Весковић. 
Потписници су међусобно, искрено и с 
најбољим жељама, међусобно честита-
ли јубилеје институцијама којима су на 
челу. Овом значајном чину, крајем јуна 
(27) 2011. године, у свечаној сали Рек-
тората НУ, присуствовали су и пред-
ставници ФТН-а: декан, проф. др Илија 
Ћосић, продекани проф. др Владимир 
Катић и проф. др Срђан Колаковић 
(који је и председник Савета НУ). Поред 
директора ПД Електровојводина, при-
суствовали су и његови најближи сарад-
ници: заменик директора Друштва-ди-
ректор извршне функције за пословни 
систем, др Петар Загорчић, директор из-
вршне функције за технички систем мр 
Никола Новаковић и Маријана Цупаћ, 
руководилац Кабинета Друштва.

Др Симић је посебно нагласио да са-
времени енергетски менаџмент и иза-
зов будућности захтева од свих нас 
да мултидисциплинарно приступимо 

свему ономе што траже ти изазови су-
трашњице. Профилисање наших кад-
рова да раде у мултидисциплинарним 
пословима; да буду спремни да једни 
друге надопуњују; да буду потпуно от-
ворени за тржишну конкуренцију – јер 
је пред нама европска будућност, једин-
ствено тржиште енергије, дерегулиса-
но тржиште то су све изазови у којима 
ће резултат моћи да постигну само они 
млади разних струка, који су најбољи. 
Наравно, то проистиче из наше одго-
ворности и настојања да и убудуће бу-
демо у врху, а то од наших запослених 
тражи – стално усавршавање. Без јед-
ног оваквог блиског партнера (НУ) то 
– није могуће.

Ректор је, између осталог, нагласио 
значај оног дела сарадње са великим 
компанијама, као што је ЕВ – како би се 
овдашњим студентима обезбедио прос-
тор и време да на практичним пробле-
мима уче и примењују све оно што су 
научили у теорији. 

М. Ч.

Споразум потписали ректор Универзитета у Новом Саду, проф. др Мирослав 
Весковић и директор Друштва, др Тихомир Симић

Мултидисциплинарни спој 
теорије и праксе

� ЗА НЕГОВАЊЕ И ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА

УУ оквиру прославе Дана фирме, Електровојводина је 28. јуна 2011. закључила Споразум о заједничком улагању средстава са
Матицом Српском.

УУ име „Електровојводине“ Споразум је потписао директор Друштва др Тихомир Симић, а у име Матице српске председник
академик Чедомир Попов. Потписивању је присуствовао и Иво Вајгл, члан Европског парламента из Републике Словеније и
председник ИНЕА Института за европске послове за Југоисточну Европу. 

Електровојводина има потенцијал да да значајан допринос у дигитализацији „блага“ које се чува у Матици српској и омогући 
његово публиковање на интернету, уз могућност превођења свих капиталних дела, што би омогућило њихову доступност 
целом свету.

Председник Матице српске, проф. др Чедомир Попов захвалио се Електровојводини: – Овакав гест оживљава институцију 
ддонаторства која је и створила Матицу српску. Ово је такође пример другима како се треба односити према култури. Од
великог је значаја што се један од најјачих колектива у нашој држави и нашој Покрајини придружује списку донатора који од 
оснивања помажу овој институцији – рекао је Попов.

– Ми смо данас, на Видовдан, овде у Новом Саду у згради Матице српске као Електровојводина потписали споразум о 
ддугорочној пословној сарадњи са институцијом која представља све оно ваљано што имамо иза себе вековима. Кроз овај
споразум створили смо основу за сваку врсту сарадње, а  Електровојводина ће, наравно, узети учешћа и у конкретним
пројектима – рекао је између осталог директор Електровојводине др Тихомир Симић након потписивања Спрoзума.

Д.Б..
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Градоначелник Новог Сада Игор 
Павличић и директор Електро-
војводине др Тихомир Симић 

потписали су 27. јуна Споразум о заје-
дничком улагању у изградњу електро-
енергетских објеката и реконструкцију 
јавне расвете у Новом Саду и приград-
ским насељима током 2011. и 2012. го-
дине. Према овом споразуму, Елек-

тровојводина и Град Нови Сад заједно 
обнављају електроенергетску мре-
жу. Реч је о јединственој заједничкој 
платформи за изградњу кључних ин-
фраструктурних електроенергетских 
објеката од посебног значаја за даљи ди-
намичан развој града Новог Сада. Тим 
споразумом регулишу се међусобни од-
носи за потребе изградње, утврђивања 
динамике, као и начина финансирања 
електроенергетских објеката и јавног 
осветљења које у складу са Законом о 
планирању и изградњи. 

Споразумом је утврђено и то да ће 
се након заједничког финансирања и 
изградње електроенергетских објеката 
и јавног осветљења Града Новог Сада, 
ти електроенергетски објекти водити 
као основна средства Електровојводи-
не односно Електродистрибуције Нови 
Сад, а јавно осветљење ће бити основно 
средство Града Новог Сада. Изградња 
објеката отпочеће већ у току 2011. годи-
не, а трајаће и у 2012. години. Највећи 
део суме коју ће заједно уложити град 

и Електровојводина, биће усмерен на 
потребе приградских насеља, као и на 
магистралне водове у Новом Саду, што 
ће у наредне две године дати видљиве 
резултате. Поред изградње неопходних 
електроенергетских објеката најширег 
спектра, побољшаће се и инфраструк-
тура везана за светљење градских по-
вршина, а побољшаће се и целокупан 

начин управљања системом електрое-
нергетске инфраструктуре на терито-
рији града. Планирана је и нова LED 
расвета, чиме ће се проширити број 
локација под јавном расветом за 40 до 
50 одсто, а с друге стране, смањиће се 
трошкови одржавања због модерније и 
јефтиније расвете, речено је приликом 
потписивања овог споразума.

– Ја данас делим велико задовољство 
са свих две хиљаде пет стотина запосле-
них у Електровојводини што смо, на 
дан када обележавамо педесет и трећу 
годишњицу постојања, потписивањем 
овог споразума озваничили нешто што 
представља органску структуру нашег 
рада већ више деценија. 

Питање просперитета, развоја и 
перспективности града Новог Сада не 
може да буде питање појединачне ак-
ције. Синергија која подразумева спре-
зање свих оних који раде на терито-
рији града наша је обавеза, како би се 
остварили што бољи резултати. Тако 
је и овај споразум конкретизација на-

ших обавеза на јединственој платфор-
ми која је искључиво креирана зарад 
будућег интереса свих грађана Новог 
Сада. Електровојводина ће са своје 
стране учинити све да побољшање 
квалитета живота буде видљиво – ре-
као је након потписивања директор  
Електровојводине др Тихомир Симић.

– Овим споразумом дефинисане су 
међусобне обавезе Електровојводине 
и Града Новог Сада у 2011. и 2012. го-
дини, тако да ће проблеми који су до 
сада постојали у неким деловима гра-
да бити решени системски. Желим да 
изразим своју захвалност Електро-
војводини на исказаном разумевању 
и надам се да ћемо у будућности нашу 
сарадњу подићи на још виши ниво, све 
у циљу да наши грађани имају боље и 
поузданије снабдевање електричном 
енергијом – рекао је након потписи-
вања споразума градоначелник Новог 
Сада Игор Павличић.

Град Нови Сад и Електровојводина 
су се договорили и да овај споразум 
обухвати изградњу објеката оријента-
ционе вредности од 246.000.000,00 ди-
нара.

Од укупне суме од 246 милиона ди-
нара, град ће уложити 30 одсто, док ће 
остатак финансирати Електровојво-
дина као поклон Новосађанима за 
свој 53. рођендан, рекао је директор 
тог привредног друштва. Ове године 
Електровојводина ће уложити преко 
50 милиона евра у одржавање и развој 
електроенергетског система, а инвес-
тиција у изградњу инфраструктурних 
објеката у Новом Саду биће кључна за 
даљи динамичан развој града, рекао 
је директор Електровојводине: – То је 
најшири спектар електроенергетских 
објеката од нивоа микролокација на 
нисконапонској мрежи, преко бит-
них трафостаница на средњенапонској 
мрежи, укључујући и инфраструктуру 
која ће побољшати стање осветљења 
градских површина и побољшати це-
локупан начин управљања системом 
електроенергетске инфраструктуре на 
територији града – истакао је директор 
Симић.

Д.Б.

Са Градом Новим Садом Електровојводина закључила Споразум о заједничком улагању 
средстава у изградњу електроенергетске инфраструктуре

ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА РАЗВИЈЕНИЈИ И ЕНЕРГЕТСКИ СТАБИЛНИЈИ НОВИ САД

За блистави Нови Сад

Игор Павличић и др Тихомир Симић потписују Споразум
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Да би заједничким снагама кре-
нули у борбу против неовла-
шћене потрошње електрич-

не енергије, али и да би стали на пут 
крађи и оштећењима делова електро-
енергетске опреме, Електровојводи-
на је учинила први корак ка успоста-
вљању добре сарадње и комуникације 
са МУП-ом. Полицијској станици 
Петроварадин уступљено је на ко-
ришћење моторно возило Електро-
војводине. То је урађено како би се 
припадницима те полицијске станице 
олакшао рад и приступ местима која 
су битна за откривање таквих појава 
које ометају рад и пословање Елек-
тровојводине.

Да би се учврстила сарадња са Ми-
нистарством унутрашњих послова, 
директор Електровојводине др Ти-
хомир Симић присуствовао је и про-
моцији пете класе Центра за основну 
полицијску обуку у Сремској Камени-
ци. Овом догађају је присуствовао за-
меник премијера и министар унутра-
шњих послова Ивица Дачић, директор 

Полиције Милорад Вељовић, коман-
дант Жандармерије Братислав Дикић 
и епископ бачки Иринеј Буловић. Том 
приликом министар Дачић је поручио 
да је МУП спреман да сталним рефор-
мама оспособљава полицију по најви-
шим европским стандардима.

Ово је, како је рекао директор Елек-
тровојводине др Тихомир Симић, на-
ставак досадашње коректне сарадње 
са Министарством унутрашњих по-
слова, али и почетак једне чвршће и 
дубље сарадње са МУП-ом, како би се 
на најквалитетнији начин остварила 
сарадња и комуникација у заједнич-
кој борби против крађе електричне 
енергије и оштећења електроенергет-
ске опреме. Познато је да је овај вид 
криминала једна од препрека у посло-
вању, како Електровојводине, тако и 
целе Електропривреде Србије. 

Чињеница је да су крађе струје и 
оштећења електроенергетске опреме 
учестала и да сами тешко можемо да 
изађемо на крај са овим проблемом. 
Потребна нам је подршка и сарадња и 

других надлежних органа да би се наш 
производ, најплеменитија и најчистија 
енергија - електрична енергија, али и 
електроенергетски објекти заштити-
ли од крађе и физичких оштећења. С 
тим у вези добро је познат раније обја-
вљен податак, али треба га увек има-
ти у виду,  да је читав ЕПС суочен са 
повећаним обимом крађа електричне 
енергије и да је око 4% укупних прихо-
да компаније украдено, што је износи-
ло око 61,5 милиона евра.

Крађе електричне енергије је могуће 
открити на сваком месту неовлашће-
не потрошње, након чега следи про-
цесуирање у складу са Законом, кажу 
стручњаци из тих области. Сарадња 
и са МУП-ом, у коју улаже Електро-
војводина, напор је да се обезбеди 
подршка и помоћ свих организација 
и институција, како би се овом виду 
криминала који има и третман кри-
вичног дела стало на пут на прави на-
чин и на тај начин заштитила државна 
имовина.

А. Ј. Р.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА, МУП И ПУ НОВИ САД ЗАЈЕДНО НА СУЗБИЈАЊУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ ЕЕ
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Поводом Дана авијације и Славе авијатичара, 2. августа, Удружење ваздухопловаца Војводине организовало је свечаност 
на Авијатичарском војном гробљу и Касарни „Југовићево“ у Новом Саду, где је одата почаст погинулим и умрлим
ваздухопловцима Краљевине Југославије 1918-1941. и погинулим ваздухопловцима Југославије 1944-1999.

Покровитељ ове свечаности била је Електровојводина и ЈКП „ПУТ“ Нови Сад. Тим поводом, директор Електровојводине 
ддр Тихомир Симић положио је венце и на свечаности истакао да Електровојводина као друштвено одговорна компанија, 
препознаје праве вредности из традиције нашег народа и да они који су дали свој живот за отаџбину, заслужују почаст.

На овој свечаности Електровојводини је додељена Статуа орла, за изузетан допринос раду Удружења, а директору Симићу,
плакета.

М.Ш.Ш...

Др Тихомир Симић и Ивица Дачић

Активности које ће олакшати борбу против крађе 
струје и оштећења електроенергетске опреме иду у 
правцу добре и коректне сарадње Електровојводине, 
како са Министарством унутрашњих послова и 
полицијским управама, тако и са полицијским 
станицама. Циљ: заједничким снагама стати на пут 
крађи струје и на тај начин заштитити државну 
имовину и добро

Подршка у борби 
против крађе струје
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Сагласно члану  49. Колективног 
уговора за ПД Електровојводину, 
свим запосленима који су су у ЈП 

ЕПС-у, односно његовим зависним ПД 
и њиховим претходницима радили де-
ценију, две или три – припале су и  (по-
водом Дана фирме, 28. јуна) свечано уру-
чене јубиларне награде – у висини једне, 
две,  односно три зараде.  

Љубазношћу и уз помоћ надлежних 
колегиница и колега, покушаћемо (због 
скученог простора) да наведемо макар 
имена „јубилараца“- доајена, са три деце-
није овдашњег стажа. Осталима, још јед-
ном,  најискреније честитке за допринос 
који смо сви заједно дали како би Елек-
тровојводина, одавно, достигла и задр-
жала лидерску улогу у својој делатности. 

У Управи Друштва три деценије су 
радили: Богдан Гашовић, Новак Мак-

симовић, Миланко Радић, Нада Рис, 
Бранислава Стојановић, Слађана 

Стојковић и Миодраг Вељковић; у „ЕД 
Сомбор“: Момчило Гргуровић, Бра-
нислав Мартиновић, Јован Стриковић, 
Карољ Шипош,  Вера Васић, Бранка 
Дедић, Стипан Перишкић, Бранка Би-
кар, Добрило Тадић, Иван Зеленика и 
Иштван Алтингер; у „ЕД Панчево“: Бо-
ривој Колоски, Михајло Мишић, Весел 
Љата, Љиљана Николић, Стела Дери-
крава, Душан Опарница и Антал Вар-
га; у „ЕД Зрењанин“: Драган Ђурић, 
Жива Јанков, Драгиша Савић, Драган 
Фијат, Драган Будовалчев и Никола Га-
вранов; у „ЕД Сремска Митровица“: 
Раденко Озимковић, Слободан Пјевац, 
Милан Кнежевић и Бранислав Васић; 
у „ЕД Суботица“: Карољ Босњаи, Перо 
Сотончић, Антал Пеновац, Александар 
Стантић, Видоје Голијан, Антун Ивко-
вић, Петар Јакша, Иван Башић Палко-
вић, Марија Бала и Миодраг Поповић.

Тридесет година су били верни фир-
ми и у „ЕД Рума“: Радојица Богдано-
вић, Калман Хегедиш, Јово Јелача, 
Верица Кепић,  Небојша Марчета, Ми-
рјана Миждало, Симо Тркуља, Јован 
Вјештица и Миломир Петронијевић; у 
„ЕД Нови Сад“: Драгица Цветановић,  
Валерија Плачков, Габријела Перовић, 
Љиљана Гостојић, Миланка Рогић, 
Милован Гостојић, Милутин Степа-
нов, Ненад Нишавић, Стеван Јањин, 
Зоран Деспић, Драган Стојановић и 
Едит Радоц.

М. Ч. 

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 49 КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНУ

Поводом Дана фирме, 28. јуна, свим запосленима који су у Управи и огранцима 
радили деценију, две или три, свечано исплаћене јубиларне награде

Подстицаји за верност Друштву
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� ПРЕПОЗНАВАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ИНТЕРЕСА И МИСИЈЕ

На свечаности у Управи, говорећи после поздравних речи и честитки 
председника Синдикалне организације Управе, Миодрага Јовина; одгледаног 
промотивног филма о фирми (са геслом: „Електровојводина – 53 године ваш
сигурни испоручилац најчистије енергије“) и уживо одсвираних, подстицајних
ттонова виолине и гитаре, директор  Друштва, др Тихомир Симић, између осталог 
јје истакао и ово:

– Јубиларност рада запослених у Друштву, свакако, данас заслужује велику
пажњу јер проистиче из свакодневне трке да се испуни немали захтеван годишњи 
ззадатак, који од свих нас захтева пуну мотивисаност, посвећеност, па тако и
адекватну награду. Та промена свести и односа према сопственој позицији, према
ттимском раду и нечега што подразумева заједнички интерес и препознавање 
сопствене мисије – као дела мисије ПД-а у којем живимо и остварујемо наша 
егзистенцијална и животна питања - требало би да буде основа за надоградњу 
нечега што ће бити срећније, богатије и боље сутра.

ДДр Симић је нагласио да ова годишњица у Друштву долази у време када су још 
уувек препознатљиви ефекти тешке, најшире овдашње и светске економске кризе,
али и у тренутку када је потребно давати нови импулс, квалитет у променама,
које би требало да доведу до позиције у којој се, сутра, дерегулише тржиште
електричне енергије; када део приватних субјеката почне да функционише и 
на нашем простору, као што се то већ годинама дешава у региону. Потребно 
нам је било и биће - довољно способности и снаге да на таквом компатибилном
ттржишту постанемо и останемо оно што, стварно, знамо да јесмо – лидери у својој
дделатности. Дакле, способни да одговоримо и највећим изазовима и довољно 
јјаки да увек можемо да покажемо квалитет више. То ће, уз значајне потписане
споразуме са Универзитетом и Градом Новим Садом, све послужити оним
генерацијама које су, пре нас, ово стварале и уграђивале себе у Електровојводину 
– да ово данас и сутра буде достојна и права замена. У том смислу, јубиларци
ити екако заслужују да не прођу непримећени и ненаграђени.
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Ове године је, у издању Сектора 
за односе с јавношћу ЈП ЕПС-а, 
изашла и тзв. Бела књига ове 

компаније. Њени аутори су: генерални 
директор ЕПС-а Драгомир Марковић, 
др Бранислав Чеперковић, мр Алек-
сандар Влајчић и др Стефан Ресл (Беч). 
Ова публикација, уз тзв. Зелену књигу 
ЕПС-а (2009), заокружује циклус до-
кумената који одређују позицију ком-
паније према: комплету законских и 
комуникационих докумената ЕК и УН 
који покривају широку област одржи-
вог развоја енергетике, ради испуњења 
утврђених циљева до 2050. године; за-
конској и другој регулативи Републи-
ке Србије о одрживом развоју, енер-
гетској ефикасности и ОИЕ /енергија 
ветра на мору, соларна, енергија плиме 
и осеке,итд/ и – одређује позицију пре-
ма процесима енергетског система ре-
гиона ЈИЕ.

Јасно се наводи шта је све ЕПС пре-
дузео од 2000. до 2010. године да би ис-
пунио циљеве који су обавезујући  по 
Уговору о Енергетској заједници ЈИЕ. У 
овом програмском документу (на више 
од 200 страница) излажу се приори-
тетне активности ЕПС-а у достизању 
циља: смањењу утицаја производње 

топлотне енергије и струје на климат-
ске промене. ЈП ЕПС је, како се из-
међу осталог наводи у књизи, одлучио 
да прати и примењује најбољу светску 
праксу и најсавременију расположиву 
технологију из ове области. 

Књига је у јуну, после презентације у 
Београду и у неколико европских прес-
тоница, приказана и на Копаонику - 
стручној јавности, на Регионалној кон-
ференцији земаља ЈИЕ о индустријској 
енергетици и заштити екоса, поред још 
87 стручних излагања. 

Неколико дана пре тога, у Бриселу, 
делегација ЕПС-а је водила садржајне 
разговоре у Директорату за енергију 
ЕУ, где је поред осталог наглашено да 
је ЕПС заговорник отварања тржишта, 
тржишних цена и пословања; речено 
да није случајно да је у ЕПС, од 2000. до 

сада „“дошло“ пола милијарде евра до-
нација и више стотина милиона евра 
повољних кредита из ЕУ. Истакнуто је, 
такође, и да је реализовано око 40 од-
сто пројеката из „Зелене књиге“ (дона-
ције ЕУ у заштиту екоса у ЕПС су дос-
тигле 91 милион евра), а „Бела књига“ 
је нови позив инвеститорима да ко-
ристе пројекте за обновљиве изворе и 
енергетску ефикасност, вредне четири 
милијарде евра. Директор Директора-
та Филип Лоу је у току наредних дана, 
поред осталог, нагласио да, уз примену 
европских закона - ЕУ, Директорат и ев-
ропске институције подржавају актив-
ности ЕПС-а, уз посебно изражено за-
довољство пројектима из „Беле књиге“. 

Ово је и један од приоритетних 
циљева те публикације, наводи се у 
„Белој књизи“ – да се јавним предста-
вљањем пројеката обезбеди потребан 
ниво међународне подршке, чиме би 
се брже остварили жељени резулта-
ти, а самим тим и стратешки циљеви 
ЕПС-а, РС и ширег региона. Нарочи-
то, због недељивости тих од циљева 
ЕУ и шире међународне заједнице. 
ЕПС покреће и снажну иницијативу 
да се пројекти, посебно за коришћење 
обновљивих извора, припреме за што 
бржу реализацију изградње одрживије 
будућности према Мапи пута ЕУ, наро-
чито са кључним партнерима - локал-
ним самоуправама. 

М. Ч.

ОБЈАВЉЕНА „БЕЛА КЊИГА“ ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

У овом програмском документу, представљаном у земљи и свету, излажу 
се приоритетне активности у достизању циља: смањењу утицаја топлотне и 
електричне енергије на климатске промене

Примена најбоље светске 
праксе и технологије
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� „БЕЛА КЊИГА“ НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

„Бела књига“ ЈП ЕПС-а (после „Зелене књиге“ ЕПС-а, о којој смо у новинама 
„ЕВ“ писали, одмах по њеном изласку и представљању на Сајму енергетике и
екологије у Београду, у јуну, а потом и у октобру 2009) - је стратешки документ 
који обједињује европско законодавство, пројекте ЕПС-а у областима енергетске 
ефикасности, коришћењу обновљивих извора енергије и примени напредних 
ттехнологија (рецимо, „паметне“ мреже – SMART GRIDs). Представљена је у целости 
на сајту ЕПС-а. На српском језику, може се пронаћи на линку: http://www.eps.rs/
pupupp blikacije.htm , а енглеска верзија је на адреси: http://www.eps.rs/releases.htm



У периоду од петнаестог  до девет-
наестог јуна на спортским тере-
нима СЦ Језеро у Кладову одр-

жане су Игре електродистрибуција. 
Учешће је узело око 500 спортиста. У 
организацији Синдиката ЕВ, на овом 
такмичењу учествовало је око седам-
десетак спортиста  из Електровојво-
дине. 

Укупно је учествовало шест дист-
рибуција, које су заузеле следећи 
пласман: ПД „ЕД Београд“ прво ме-
сто, 42 бода, ПД „Електровојводина“ 
Нови Сад друго место, 40 бодова, ПД 
„Електросрбија“ Краљево треће место, 
39 бодова, ПД „Центар“ Крагујевац 

четврто место, 37 бодова, ПД „Југо-
исток“ Ниш пето место, 33 бода и ЈП 
„Електрокосмет“ Приштина шесто ме-
сто, са 13 освојених бодова.

По речима Миодрага Радаковића 
пласман Електровојводине је знатно 
побољшан у односу на прошлу годину 
када смо заузели пето место, а овако 
добром резултату је допринеле квали-
тетна селекција која је начињена након 
спортских игара Електровојводине, 
одржаних 16. априла. Прва места Елек-
ртовојводина је заузела у три од десет  
дисциплина: мали фудбал, шах и стони 
тенис - мушкарци.

 В.Ог.
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ОДРЖАН ФЕСТИВАЛ ПАМЕТИ 2011

Одржани спортски сусрети електродистрибуција

ЕВ на сусретима дистрибутера

Шахисти ЕВ у Кладову

На финалном такмичењу Фестивала 
памети 2011. одржаном 9. јуна у великој 
сали АП Војводине, о којем смо писали 
у претходном броју, у такмичењу инди-
видуалног решавања мозгалице Дорис 
победила је Даница Божин. 

Ова креативна игра је 2009. године 
проглашена за најбољу игру-слагалицу 
по избору престижног америчког ча-
сописа Games. Као награду за освојено 
прво место Даница је добила бесплатну 
школарину за све четири године сту-
дија на Фимек факултету за економију и 
инжењерски менаџмент у Новом Саду. 
Иако је награда освојена, победница 
овог такмичења још увек је у дилеми 
да ли ће награду и искористити пошто 
није одлучила на ком ће факултету сту-
дирати: – Још увек не знам шта ћу тачно 
студирати, постоји неколико жеља, али 
имам још једну годину за размишљање 
– одговара на наше питање.

У време кад изађе овај број нашег 
листа, Даница ће бити ученица четвр-
тог разреда гимназије „Душан Васиљев“ 
у Кикинди на природно-математичком 
смеру. Поред редовног школовања, она 
је завршила шест разреда основне му-

зичке школе и члан је градског хора 
„Корнелије Станковић“ у Кикинди.

Чим је напунила 17 година радила 
је тест у Менси где је остварила за-
видних 156 поена и испунила услов 
да постане члан ове институције. Уз 
набројано, бави се и модерном дис-
циплином сликања на компјутеру 
што само употпуњава слику о овој 
мултиталентованој младој девојци. 
Како то обично и бива, све њене ус-

пехе и таленте прати скромност, 
па је из разговора који смо водили 
било тешко сазнати о свим успеси-
ма које је до сада постигла. У помоћ 
нам је прискочио наш други саговор-
ник Стеван Божин, шеф службе за 
квалитет и заштиту у ЕД Зрењанин 
– Погон „Кикинда“ у пуном радном 
времену отац наше талентоване саго-
ворнице.  

 Д. Б.
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На Фестивалу памети победила ћерка нашег колеге Стевана Божина из Погона “Кикинда”

Даница Божин победница
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Електровојводина је многима који 
су радили или раде у њој обеле-
жила живот. Један од таквих је и 

Бранислав Видић, доскорашњи водећи 
диспечер у Електродистрибуцији Нови 
Сад. Ту је отпочео радни век, а недав-
но га је ту и заокружио. Питали смо га 
како се осећа као млади пензионер и 
како сада гледа на Електровојводину, 
након пуних 40 година рада, од чега је 
30 провео у Диспечерском центру.

ОПУШТАЊЕ ОД СТРЕСНОГ 
ПОСЛА 
– Одмарам се, мој посао је заиста био 

стресан. Ипак, још се нисам дистанци-
рао од Електровојводине, још увек је 
гледам као своју фирму. У пензију сам 
отишао 1. јула, па ми још све изгле-
да као продужени одмор. При томе, у 
сталном сам контакту са својим доју-
черашњим колегама, а и син ми је за-
послен у Електровојводини, па тај пре-
кида и не осећам. Лепо ми је, опуштам 
се крај Тисе у Чуругу, где сада живим, 
али ипак често себе хватам да и даље 
размишљам о Електровојводини, по-
некад је и сањам – прича Видић о 
својим првим пензионерским данима.

Сигурни смо да никоме није лако да 
успостави дистанцу када је реч о Елек-
тровојводини. Браниславу Видићу она 
је заиста обележила живот:

– Мој отац је такође био радник 
Електровојводине, а погинуо је на сту-
бу 1959. године, када сам ја био десето-
годишњи дечак. Многе његове колеге 
су ме дочекале када сам се, по заврше-
ној Електротехничкој школи у Новом 
Саду, запослио 16. марта 1970. године. 
То ми је олакшало прве радне дане, па 
нисам имао оне почетничке несигур-
ности, својствене младима. Почео сам 
да радим у Инвестицијама, у технич-
кој припреми. Био је то теренски по-
сао везан за изградњу објеката. Када 
се сада осврнем иза себе, видим да сам 
имао пуно среће, јер сам радио са изу-
зетно добрим стручњацима и људима, 
као што је на пример дипломирани ин-
жењер Милован Стеванчевић. Од њега 

сам заиста пуно научио – сећа се Бра-
нислав.

– После десетак година, тачније 
1981. године, прешао сам да радим у 
Диспечерски центар и ту сам остао до 
пензије. Посао ми се свиђао, премда је 
било свакаквих догађаја – и лепих и 
ружних. Ми смо као народ пуно тога 
претурили преко главе, а све се то вео-
ма одражавало и на наш посао. Сећам 
се, рецимо, како сам био поносан што 
сам био у смени када је пуштан нови 
Мост слободе у Новом Саду. Нажа-
лост, случај је хтео да будем у смени и 
оног дана када је срушен, а знате како 
нам је свима било тешко због тога – 
прича даље наш саговорник.

СВЕДОК НАПРЕТКА
Бранислав Видић је био сведок стал-

ног напретка Електровојводине, а у 
његовом послу техничке и технолошке 
новине доносиле су значајне помаке: 

– Када сам дошао у Диспечерски 
центар, све се радило ручно, нико није 
могао ни сањати о даљинском упра-
вљању. Данас се све манипулације раде 
преко рачунара, нико не мора да изађе 
на терен у невреме, а посао ће опет 
бити добро урађен. Не могу ни да за-
мислим какве ће услове за рад има-
ти генерације које долазе. Помислите 
само колико су системи веза напредо-
вали – када сам ја почео да радим, по-
зивни број за Електровојводину је био 
20-20, а сада су нам већ и локали пе-
тоцифрени! Веома се радујем што ви-
дим да Електровојводина и даље граби 
крупним корацима напред – каже он.

А како види Електровојводину у 
будућности, питамо га: – Видим је и 
даље као моћну и успешну фирму, 
нема разлога да не остане оно што је и 
данас. Волео бих да се Електровојво-
дина и даље развија у том правцу. Је-
дино мало стрепим од евентуалне 
приватизације. По цену да будем ста-
ромодан, морам рећи да се надам да 
ће као таква остати у државном влас-
ништву, јер је то ипак фирма од стра-
тешког значаја. 

Завршавамо разговор са доскора-
шњим диспечером, поштујући његов 

нови ритам. До скоро смо га могли у 
Електровојводини наћи и дању и ноћу, 
али сада има друге приоритете: – Идем 
по унука, водим га за викенд у Чуруг. 
Он има две године и веома радо про-
води време са бабом и дедом, као и 
ми са њим. Његово рођење је један од 

преломних тренутака у мом животу, а 
могу рећи да сам захваљујући њему до-
живео сасвим нова искуства и сасвим 
нову врсту љубави. Заиста уживам у 
сваком тренутку проведеном са њим. 
Сад, само још да нас здравље послу-
жи... – поздравља се Видић. 

Део мира који Видић носи у себи ос-
таје још неко време да лебди у просто-
рији у којој смо разговарали. Како је 
толике године радио на истом радном 
месту, надамо се да је и за његовог на-
следника на послу остало нешто од те 
сталожености, преко потребне диспе-
черу за добро обављање тешког и одго-
ворног посла. 

Љ.М.

МЛАДИ ПЕНЗИОНЕР: БРАНИСЛАВ ВИДИЋ ИЗ ЕД НОВИ САД

Како се осећа човек непосредно по одласку у пензију након читавог радног века 
проведеног у Електровојводини, открива доскорашњи водећи диспечер у ЕД Нови Сад

Увек у Електровојводини

П
ЕН

ЗИ
О

Н
ЕР

СК
И 

К
У

ТА
К

Бранислав Видић



Гранска организација пензиони-
саних радника Електровојводине 
од самог почетка веома активно 

и савесно испуњава задатке због којих 
је основана. Поред старања о егзис-
тенцијалним, пре свега социјалним 
и здравственим проблемима, они на-
стоје да овој „пензионерској породи-
ци“ улепшају дане заслуженог одмора 
шароликим програмима. Излети, дру-
жења, такмичења, али и хуманитарни 

рад само су део програма који реали-
зује Гранска заједно са својим подруж-
ницама:

– Своје шестомесечне активности 
Гранска организација је заокружила са 
више лепих програма, који су имали за 
циљ да се пензионисани радници дру-
же, али и да своју пажњу и део емоција 
поклоне онима којима је друштвена 
пажња преко потребна – каже Коса-
на Марков, председница Гранске ор-
ганизације и појашњава: – Тако смо, 
на пример, на Рибарском острву ор-
ганизовали такмичење подружница у 
кувању рибљег паприкаша, а „побед-
ничка варјача“ је припала екипи пен-
зионисани радник Управе Предузећа, 
коју је предводио Милорад Мацура.

ДРУЖЕЊЕ И УЧЕЊЕ
Иначе, свака подружница настоји да 

својим члановима свакодневницу учи-
ни што занимљивијом и садржајнијом. 
Путовања и излети обично су прави 

избор, јер поред дружења, увек омо-
гућавају и нова сазнања. Тако су пензи-
онисани радници ЕД Панчево посети-
ли Бели двор у Београду, а у разгледању 
им се прикључила и група из Подруж-
нице Нови Сад. Потом су Панчевци 
отишли до Земуна да уживају у чарима 
београдских река, док су се Новосађа-
ни определили да посете Авалски то-
рањ. Пошто знаменитости престонице 
привлаче и остале, у Подружници ЕД 

Сремска Митровица планирају да на 
своју јесењу екскурзију крену такође 
у Београд, сазнајемо од Маркове. Она 
каже и да су пензионери ЕД Суботице 
осмислили веома занимљив пикник на 
ергели на Келебији: – На целодневном 
дружењу седамдесетак пензионера 
је освежило сећање на време салаша, 
фијакера и коња. Било је и оних храб-
ријих који су узјахали коње и осећали 
се као кадгод, кад су били млади... – 
каже председница и додаје да су пензи-
онери из Подружнице ЕД Рума били на 
излету у Крупњу, посетили су Мачков 
камен и Добропољску цркву, а на заје-
дничком ручку уживали су у специја-
литетима тог краја. Пензионери ТЕ-ТО 
из Сремске Митровице отпутовали су 
до Суботице, а посетили су и чувени 
Вински подрум у Хајдукову.

Подружница ЕД Зрењанина је своје 
активности усмерила на практична 
питања, као што су набавка огрева за 
зиму и решавање других социјалних и 

здравствених потреба пензионисаних 
радника, док су пензионисани радни-
ци Подружнице Нови Сад заокружи-
ли хуманитарну акцију која је трајала 
више месеци. 

ХУМАНИТАРНИ РАД 
Наиме, ова подружница је јесенас 

Дому за старе на Новом насељу покло-
нила фонтану жеља, која је поставље-
на у кругу Дома. Захваљујући додат-
ном ангажовању чланова новосадске 
подружнице, тај амбијент је сада упо-
тпуњен и одговарајућим мобилијаром 
– баштенским столовима, па сада жи-
тељи дома имају услова и прилике да се 
одмарају крај дароване фонтане. 

Завршена је и хуманитарна акција 
„Знам да постојиш“. Акција је започела 
предавањем о Алцхајмеровој болести у 
Клубу пензионера, а предавачи су до-
шли из удружења које окупља оболеле 
од ове болести. Потом је покренута ак-
ција за прикупљање гардеробе за ду-
шевно оболела лица, смештена у Дому 
у Чуругу. Такође, наши пензионисани 
радници су, према својим могућнос-
тима, издвојили и средства за поста-
вљање комарника у том дому и своју 
скромну донацију предали вршиоцу 
дужности директора дома Мирку Је-
ликићу, коју је он примио са дирљивом 
захвалношћу.

У Клубу пензионера у Новом Саду 
има још новости: управо се форми-
ра библиотека, чији се фонд попуња-
ва донацијама из кућних библиотека 
чланова. У овом тренутку, прикупље-
но је око 200 наслова.

После летње паузе, прве јесење ак-
тивности које очекују Гранску орга-
низацију биће везане за обележавање 
празника - Дана Гранске организа-
ције: – Кроз разне програме, у све-
чарска дешавања укључићемо и своје 
пријатеље, јер желимо да и на овај 
начин поделимо радост живљења 
са онима који јој требају и са онима 
којима је она потребна – рекла је на 
крају овог полугодишњег извештаја 
председница Гранске организације 
Косана Марков.

Љ.М.
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ШЕСТОМЕСЕЧНА АКТИВНОСТ У ГРАНСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ИМА ЗАВИДНЕ РЕЗУЛТАТЕ

Спроведен читав низ акција и програма са циљем побољшања квалитета живота 
пензионисаних радника Електровојводине

Поделити радост живљења
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Заједничка фотографија пензионисаних радника ЕД Панчево и Подружнице Нови 
Сад у Белом двору у Београду
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ОДРЖАН СЕДМИ КАРП КУП ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

У петак, суботу и недељу 24-26. 
јуна одржан је шести Карп куп 
Електровојводине у пецању ша-

рана и амура. Такмичење је, у организа-
цији Синдикалне организације Управе, 
одржанао на спортском језеру Касапски 
вир у Новом Саду. 

Метереолошка прогноза предвиђа-
ла је пљускове за тај иначе топао пе-
так поподне. Риболовци су се окупили 
у 17 часова, након чега је уследило из-
влачење такмичарских места, а затим 
распоређивање и распакивање екипа, а 
почетак такмичења је предвиђен за 18 
часова. Тачно у време када је судијска 
пиштаљка означила почетак такми-
чења, почела је права провала облака 
уз јак ветар, што је умногоме утицало 
на почетак такмичења. Тако је у првим 
сатима такмичења, па и прве ноћи само 
пар екипа имало улов у својим чуварка-
ма. 

Велико невреме сменио је леп субо-
тњи дан. Вода се смирила иако је дувао 
ветар, па је и улова било нешто више. 
У том периоду већ су се издвојиле еки-
пе Погона „Кикинда“ и ЕД „Панчево“, 

док неколико екипа није имало никакав 
улов. 

Међутим, ово такмичење, за разли-
ку од пар претходних, није одликовала 
драматика нити обрти у вођству. У го-
тово уједначеном ритму неколико еки-

па је успевало да намами рибе на удицу, 
док су остале екипе прижељкивале свој 
први улов. 

Највећи улов такмичења, шарана 
тешког 11,7 килограма упецала је еки-
па Пословнице „Шид“ која је и освојила 
трофеј за највећи улов. Такмичење се, 
након 40 сати, завршило у недељу тачно 
у 10 часова. Непосредно по завршетку 
такмичења проглашени су победници и 
додељени пехари. 

На крају сумирани резултати пока-
зали су да је укупно упецано 69 риба, 
просечне тежине 5,85 килограма што 
је у збиру 402,4 килограма. Чак четири 
екипе нису имале улов, а само две прво-
пласиране екипе упецале су по више од 
десет риба. Прво место освојила је еки-
па Погона „Кикинда“ са упецаних 74,06 
kg, друго место ЕД „Панчево“ са 67,44 
kg, а треће место екипа Погона „Сента“ 
са 60,48 kg.

Осми Карп куп планиран је за сеп-
тембар вероватно у Бачком Јарку. Рибо-
ловци, БИСТРО. 

Д. Б.

На крају сумирани резултати показали су да је укупно упецано 69 риба, 
просечне тежине 5,85 килограма што је у збиру 402,4 килограма. Чак четири 
екипе нису имале улов, а само две првопласиране екипе упецале су по више од 
десет риба. Прво место освојила је екипа Погона „Кикинда“ са упецаних 74,06 
kg, друго место ЕД „Панчево“ са 67,44 kg, а треће место екипа Погона „Сента“ са 
60,48 kg

Невреме и „мршав“ улов
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Победничка екипа

Три првопласиране екипе
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Завршница Десете спортске олим-
пијаде радника Војводине одржа-
на је од 7. до 10. јула у Бачкој Па-

ланци. Првог дана на терене су изашли 
само тенисери, а у вечерњим часови-
ма одржано је и свечано отварања ју-
биларних Олимпијских игара радника 
Покрајине, чији је покровитељ Влада 
Војводине. Игре је отворио председник 
Покрајинске владе др Бојан Пајтић.

Град домаћин учинио је све што је у 
његовој моћи да такмичарима обез-
беди што повољније услове за надме-
тања. Реновирани су поједини објекти, 
али Паланчани нису успели да заврше 
базен, куглану и стрељану, која се уве-
лико гради. Такмичење у стрељаштву 
је ипак одржано на мобилној стрељани 
у Бачкој Паланци, док се такмичења у 
пливању и куглању одржало у центру 
за физичку културу „Драго Јововић“ у 
Врбасу.

СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ
Радници спортисти су се у Бачкој 

Паланци надметали у 18 спортских 
дисциплина (мушкарци 18, жене 14). 
Олимпијски спортови су: фудбал, 
мали фудбал, рукомет (м+ж), одбојка 

(м+ж), кошарка (м+ж), куглање (м+ж), 
стрељаштво (м+ж), шах, стони тенис 
(м+ж), спортски риболов, надвлачење 
конопцем (м+ж), пливање (м+ж), ат-
летски тробој (м+ж), тенис (м+ж), трка 
на 5000 метара (мушкарци), трка на 

3000 метара (ж), пикадо (м+ж), бич-во-
леј (м+ж) и баскет (м+ж). 

На теренима СРЦ Тиквара за одличја 
су се борили представници  осам зона: 
Срем, Панчево, Средњи Банат, Нови 
Сад, Потисје, Суботица, Вршац и Бачка 
Паланка, а деветог учесника су чинили 
представници града домаћина. Да би 
стигли до завршне смотре радничког 
спорта, екипе и појединци су морали 
бити најбољи у својим зонама, или су то 
право стекли на Првенству Војводине.

НАШИ НА ОЛИМПИЈАДИ
На Играма у Бачкој Паланци окупи-

ло се близу 3000 учесника и нема сумње 
да је и ова олимпијада испунила оче-
кивања Савеза за рекреативни спорт 
Војводине који већ четири деценије 
води ову манифестацију. Жеља свих 
учесника Олимпијаде у Бачкој Паланци 
је да остваре што бољи пласман, да ос-
воје медаљу и попну се на победничко 
постоље. 

Међутим, није то најважније у 
овом такмичењу, ту су такође и  дру-

жење, прича, сећања на неке прет-
ходне игре. Олимпијада је пре свега 
велика смотра другарства и прија-
тељства. Електровојводина је имала 
44 учесника на Олимпијади, а зна-
чајније резултате наши спортисти 
су постигли у следећим дисципли-
нама: кошарка четврто место (Бра-
нислав Шолаја, Урош Бјелић, Миод-
раг Соларов,Слободан Чернели, Раде 
Рогановић и Александар Рашковић),  
атлетски тробој четврто место Ро-
берт Мештер, пливање четврто место 
Иштван Тоболка и Горан Црнић сав-
ки у својој дисциплини, тенис четвр-
то место Ђорђе Бероња. Освајачи 
медаља у Бачкој Паланци су Душан 
Париповић, Будимор Митровић, Ми-
лан Бирач, Саша Белић, Роберт Ремић 
и Дејан Васиљевски пикадо екипно 
треће место, Дарко Ћорћевић и Вла-
димир Исаков тенис дубл треће место 
и Саша Гавран Пејић друго место атлет-
ски тробој.

Јубиларна Олимпијада радника 
Војводине стартовала је 7. јула у 9 ча-
сова, када су на терене у СРЦ Тиквара 
изашли тенисери, којих је било око 
стотину, а играли су квалификације 
да се нађу у најбољих 16 који наста-
вљају  даље такмичење. Генерални 
спонзор Игара је Карлсберг Србија, а 
све учеснике Олимпијаде је осигурао 
ДДОР Нови Сад.

Остале дисциплине су стартовале 
8. јула углавном од 9 часова. Једино 
су пецароши на воду језера Тиква-
ра изашли  раније, у 6 часова, да се 
пријаве, извуку секторе, а сат касније 
почело је такмичење у спортском ри-
болову.

В.Ог.

ДЕСЕТА СПОРТСКА ОЛИМПИЈАДА РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ

Две бронзе и једно сребро за спортисте Електровојводине

Смотра другарства

� ИЗБОР ДОМАЋИНА 11. СОРВ

На Игарама у Бачкој Паланци изабран је и домаћин следеће, 11. СОРВ. 
Кандидатуру за домаћина наредне Олимпијаде поднело је пет градова: Апатин, 
Бечеј, Жабаљ-Темерин, Сента и Србобран. Неколико дана пред почетак игара ови 
градови су имали презентацију у Новом Саду и представили своје могућности. Ко 
јје домаћин 11. СОРВ сазнало  се у суботу, 9. јула, када је у Бачкој Паланци одржана
седница Олимпијског комитета 10. СОРВ. О једанаестом домаћину одлучивало је 
23 члана Олимпијског комитета тајним гласањем. Победник и домаћин наредних
игигигии араррраа кокојејејј  ће е сесе оодрдрдржаати 2010 5.5. гододдине е јејјј  Србрр обрарар н.. 
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Балони на надувавање данас су чест 
украс на забавама и прослава-
ма и својом ваздушастом елеган-

цијом увелико доприносе свечаности 
тренутка. Маркетиншки стручњаци их 
радо користе у рекламне сврхе, јер су 
упадљиви, па лако преносе жељене по-
руке, а истовремено су јефтини и јед-
ноставни за „демонтажу“.

Мало је познато да је први флекси-
билни балон на надувавање сачињен од 
гуме, односно од сировог каучука, из-
мислио Мајкл Фарадеј још 1824. годи-
не, експериментишући са водоником у 
Краљевском институту у Лондону. Он 
је исекао два округла листа од гуме, по-
ставио их један на други и притиском 
на лепљиве ивице добио растегљиву ке-
сицу. Да би избегао лепљење читавих 
листова, он је унутрашњост балона ис-
трљао брашном. 

Убрзо потом, већ 1825, појавили су 
се и први балони-играчке. Њих је про-
извео Енглез Томас Хенкок, као „ура-

ди сам“ комплет. Први вулканизирани 
балони за игру који се могу сматрати 
прототипом савремених балона, на-
прављени су 1847. године у ЈГ Инграму 
у Лондону. Ти балони су заменили до-
тадашње сличне играчке – надуване и 
осушене животињске бешике.

До 1889. године, балони су се већ на-
велико могли куповати у Сједињеним 

Државама, а према једном каталогу, 
цена им је била четири цента по комаду 
или четрдесет центи за десетак. Најве-
роватније је реч о роби увезеној из Бел-
гије, јер су у САД балони почели да се 
производе тек 1907. у Акрону, Охајо. 

Неколико година касније, Хари Рос 
Гил из Охаја, сетио се да направи бало-
не издуженог облика. Он је схватио да 
се ова занимљива играчка може корис-
тити и у маркетиншке сврхе. Штампани 
балони појавили су се тек 1931. и то је 
био велики светски новитет. 

Касних седамдесетих година прошлог 
века појавили су се и декоративни ба-

лони од нешто скупље, али и дуготрај-
није фолије. Због сјајног метализираног 
пластичног филма од ког су сачињени 
и рефлексије светлости, али и због ла-
коће и повећане пловности, ови бало-
ни су често атрактивнији од класичних. 
Ипак, због хелијума којим су напуњени, 
они могу лакше и да „побегну“, али и да 
се тако лутајући, уплету у далеководе и 

тиме баш нама направе додатног посла.
Од некадашње скупоцене дечје иг-

рачке, балони су данас прерасли у пра-
ве декоратерске атракције и ретко ко 
их се одриче у својим свечаним тре-
нуцима. Праве се у различитим об-
лицима и величинама, са различитим 
пуњењима, почев од ваздуха, преко хе-
лијума, до воде. Добро подносе сито-
штампу, а могу бити веома атрактив-
ни, не само због величине и дизајна, 
већ и због светлећих или распрска-
вајућих пуњења, што увек изазива ра-
дост код посматрача.

Љ.М.

КАКО СУ НАСТАЛИ БАЛОНИ ЗА ДЕКОРАЦИЈУ

Порука и декорација
Флексибилни балон на надувавање измислио Фарадеј 1824. године, а прототип 
данашњих балона појавио се 1847. у Лондону


