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Ове године Електровојводина је евидентно 
унапредила ниво свог пословања. Уочљиво је стал-
но настојање менаџмента да купац буде задовољ-
нији, да се подигне ниво поузданости снабдевања 
купаца квалитетном електричном енергијом, да се 
модернизује пословање.

Само последњих месеци, Електровојводина је 
реализовала неколико значајних пројеката. При 
пуштању у оперативни рад прве фазе пројекта „Ди-
гитални Срем“, у сарадњи са угледном светском 
компанијом „Моторола“, директор Друштва др Ти-
хомир Симић је напоменуо да је ово резултат нашег 
опредељења да у овој и наредној пословној години 
уградимо сва врхунска достигнућа у наш систем 
и тиме га припремимо за будућу дерегулацију тр-
жишта електричне енергије. Основна предност овог 
система је увид у сваки догађај на мрежи Електро-
војводине. 

Исто тако, од недавно је у Електродистрибуцији 
„Нови Сад“, у погону најсавременији принтинг цен-
тар у региону, а као део плана модернизације по-
словања Електровојводине, овај центар омогућава 
скраћење времена за штампање рачуна. 

Круна успешне инвестиционе године је завршетак 
новог Диспечерског центра Електровојводине, који 
је урађен по највишим светским стандардима, са ин-
сталираном динамичком синоптичком таблом Wall 
Display, чиме је омогућен обједињен приказ комплет-
ног конзума Електровојводине на 110 kV напонском 
нивоу, као и надзор тог конзума у реалном времену, 
кроз постојећи SCADA систем. 

Сви ти пројекти имају за циљ, с једне стране, 
унапређење нивоа сопственог пословања, а са дру-
ге, да купца учини задовољнијим, што значи и лојал-
нијим Електровојводини.

Наравно, не изостају ни напори на реализовању 
текућих приоритетних послова: на успешном при-
вођењу крају овогодишње ремонтне сезоне, на бољој 
реализацији наплате испоручене електричне енергије 
(повећање 2% у односу на претходни период) и бољим 
резултатима на смањењу губитака (за шестомесечни 
период 1,29%).

Овогодишња ремонтна сезона у Електровојводини 
приводи се успешно крају. Морају се искористити сви 
расположиви ресурси, елиминисати све преостале 
слабе тачке и мрежа ваљано припремити за експло-
атацију. Боља наплата и смањење губитака јесу прио-
ритетни, стални циљеви који ће нас успешно довести 
до краја, надамо се, успешне 2011. године.

То је Електровојводина!
М. Шијан

Ефикасношћу до задовољног купца
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� EdF ЖЕЛИ ДА УЛАЖЕ У ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ

Компанија EdF (нови већински власник италијанског „Едисона“) остаје стратешки партнер за изградњу два нова блока ТЕ 
Колубара Б, саопштено је из Сектора за односе с јавношћу ЕПС-а. То је истакнуто приликом посете делегације ЕПС-а овој 
француској електроенергетској компанији, у разговору са представницима ове фирме. Поменута чињеница, како је наглашено, 
зза Србију је најважнија стратешка вест у протеклих четврт века, када је у питању електроенергетика. 

Чуло се да су домаћини из Париза били заинтересовани и за нова стратешка партнерства; за упознавање са овдашњим 
електроенергетским капацитетима и могућим инвестицијама у електроенергетском систему Србије. Домаћини су, између
осталог, исказали и жељу да се у Србији укључе у послове производње обновљивих извора енергије, нарочито у добијање
струје из сагоревања отпада, у област „паметних мрежа и паметног мерења енергије“, когенерацију – производњу струје из
гаса (највероватније, по скорашњем тендеру за градњу такве ТЕ у Новом Саду)... 

Пррриррреддио: М. ЧЧ...

С вечаном седницом УО ЕПС-
а, 6. октобра 2011. године, 
обележен је Дан компаније, 

на исти датум када је у Београду 
1893. почела да ради прва електрич-
на централа. У присуству најви-
ших званичника, највише признање 
ЕПС-а, Повељу са плакетом „Ђорђе 
Станојевић“, добили су: ПД ТЕ-КО 
„Костолац“, „Винча“, пензионер 

Драгојло Бажалац и, постхумно, 
Вилмош Молнар, бивши директор 
Електровојводине. Специјално, Ве-
лико признање ЕПС-а додељено је 
Државном секретаријату за еко-
номске послове Швајцарске (SECO) 
за успешну вишегодишњу пословну 
сарадњу и подршку (донације) у об-

нови и модернизацији ЕЕ капаците-
та и у побољшању стабилности рада 
ЕЕС РС. 

Додељене су и донације од по 3,5 
милиона динара за унапређење ус-
лова рада у предшколским устано-
вама „Галеб“ из Петроваца на Мла-
ви и „Дечја радост“ из Лебана и за 
куповину савременог ултразвучног 
колор доплер апарата Клиничко-

болничком центру из Приштина-
Грачаница. На седници је говорио 
председник УО, др Аца Марковић, 
који је, између осталог, истакао да 
су и данас стручњаци највеће бо-
гатство ЕПС. 

Драгомир Марковић, генерал-
ни директор ЈП ЕПС-а је, уз ос-

тало, истакао да ће компанија до 
2017. годишње улагати 700 мили-
она евра свог новца у развој ЕЕС 
РС, ради сигурности снабдевања 
електричном енергијом, одрживо-
сти еколошких стандарда и укуп-
не економске одрживости система 
(укупно 2,2 милијарде евра инвес-
тиција). Истакао је и да ће у наред-
ном средњорочју, од 2012, из света 

бити улагано просечно више од ми-
лијарде евра и подсетио да је ЕПС 
од 2006. и формално-правно у ЕУ, 
којој стреми РС. 

На Дан ЕПС-а, представљен је 
његов нови сајт, на страници: www.
eps.rs. 

Приредио: М.Ч.

Представници највишег пословодства ЈП ЕПС-а, са добитницина овогодишњих високих признања компаније

Додељене плакете „Ђорђе Станојевић“ (међу њима постхумно, и Вилмошу 
Молнару), као и Велико признање ЕПС-а SECO-у 

У знаку великих инвестиција
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Повећани захтеви за поузданим 
комуникацијама у свим околнос-
тима и за новим сервисима, који 

подразумевају одређене услове за рад у 
реалном времену ставили су пред Елек-
тровојводину захтев за успостављањем 
новог, дигиталног система радио-ве-
за. Систем, поред осталог, омогућава и 
ефикаснији рад приликом извођења ре-
моната и редовног одржавања, смањује 
време отклањања кварова и повећава 
степен безбедности и сигурности на 
раду. Тиме се подиже ниво поуздано-
сти у деловању Електровојводине на 
терену. Брза, тачна и правовремена ин-
формација омогућиће, како се очекује, 
додатно скраћење, пре свега изласка на 
терен у случају евентуалног квара, али 
и праћење свих догађаја на мрежи Елек-
тровојводине. Електровојводина чини 
напоре да омогући бржу реакцију на 
сваки непредвиђени догађај и што си-
гурнију испоруку електричне енергије, 
aли добија и могућност да у сваком мо-
менту има потпуни увид у све догађаје 
у мрежи.

Дигиталним системом радио-ве-
за повезане су локације Управе у Но-
вом Саду, Сремској Митровици, Шиду, 
Руми, Инђији и Панчеву.

– Пуштање у оперативни рад прве 
фазе пројекта „Дигитални Срем“, у са-
радњи са угледном светском компа-
нијом Моторола, представља мате-
ријализовани концепт добре сарадње 
у функцији модернизацијe мобилног 
система веза. Висок степен поузданости 
овог модерног технолошког решења, уз 
повећање капацитета преноса пода-
така, али и размене аудио и видео сиг-
нала у покрету, пружа изузетне могућ-
ности у подизању нивоа ефикасности 
техничког система и безбедности рада 
на терену. Овим пројектом стварају се 
предуслови за потпуну интеграцију ди-
гиталног система веза Електровојво-
дине, што нашем привредном друштву 
омогућава да буде равноправно са лиде-
рима у електродистибутивној делатности 
у региону и Европи. Ово је резултат на-
шег опредељења да у овој и наредној 
пословној години уградимо сва врхун-

ска достигнућа у наш систем. Тиме при-
премамо наш пословни систем и Елек-
тровојводину за будућу дерегулацију 
тржишта енергије, а истовремено дово-
димо и себе у позицију препознатљивог 
стартешког партнера за све компаније 
које ће на простору југоисточне Европе 
у будућности инвестирати и пласирати 
свој капитал у Електропривреду Србије 
– изјавио је директор Електровојводи-
не др Тихомир Симић у Сремској Мит-
ровици приликом званичног пуштања 
у рад новог дигиталног система радио-
веза Електровојводине. 

Дигитални систем радио-веза у опе-
ративну употребу пустио је председник 
Управног одбора ЕПС-а др Аца Мар-
ковић. Он је нагласио колико је важно 
да се електрична енергија произведе на 
време и у довољним количинама, толи-
ко је важна и сарадња са купцима, и то 
не само у делу снабдевања и поуздано-
сти испоруке електричне енергије, већ 
и у домену добре и квалитетне сарадње 
и комуникације, што ће потези као што 
је дигитални систем радио-веза, који је 
пуштен у опертивну употребу, свакако 
учинити.

– Овакви системи, ма колико новца је 
у њих уложено, никада не коштају пре-
више јер се управо на тај начин постиже 
циљ, а то је добра комуникација унутар 

компаније ради још успешније сарадње 
са купцем – рекао је др Аца Марковић.

Изражавајући велико задовољство 
што је у тако важном дану на лицу мес-
та, у Сремској Митровици одакле по-
чиње дигитализација веза, и што је као 
партнера Електровојводина изабрала 
управо Моторолу, амбасадор Израела 
Јосиф Леви је рекао да je Електровојво-
дина без сумње направила добар из-
бор, како партнера, тако и опреме. То је 
веома важно, каже амбасадор Израела, 
како за ту земљу, тако и за будућу са-
радњу са Србијом, што је за Амбасаду 
Израела постављено као главни циљ.

Изражавајући задовољство ефектима 
урађеног, директор Електровојводине 
је рекао:

– Дигитални систем радио-веза је ис-
корак ка модерној, успешној и брзој ус-
лузи Електровојводине. Хоћемо да по 
светским стандардима комуницирамо 
са Европом. Определили смо се да јед-
но од тежишта добре, савремене кому-
никације буде Срем, зато што је он био 
запостављен као гранична област, а та 
област има потенцијал региона на тро-
међи. Самим тим, он захтева и енергију, 
и добру комуникацију – казао је дирек-
тор Електровојводине др Тихомир Си-
мић у Сремској Митровици.

А. Ј. Р.

У ПРИМЕНИ НОВИ ДИГИТАЛНИ СИСТЕМ РАДИОВЕЗА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

Од почетка октобра у примени најсавременији систем управљања и надзора над 
кључним електроенергетским објектима. Систем омогућава тренутну и поуздану везу 
између диспечерских центара и мобилних екипа на терену 

Модернизација - услов ефикасности
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Председник  УО ЕПС-а др Аца Марковић је пустио у рад нови систем радио-веза
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ДУШАН МУТИЋ O ПЛАНУ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ОВУ И О ПРОЈЕКЦИЈИ ПЛАНА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
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У ТС 110/35/20kV „Нови Сад 7“ 
уграђује се трећи енергетски 
трансформатор 110/20kV. Ова 

ТС је у погону од 1993. године. Код раз-
матрања потребних радова, стручне 
службе су закључиле да је, поред из-
градње новог трансформаторског поља 
110kV потребно заменити комплетну 
крупну опрему у постојећим трансфор-
маторским пољима 110kV и у далеко-
водном пољу 110kV. Овако нам, између 
осталог, одговара Душан Мутић, дирек-
тор Дирекције за планирање и инвес-
тиције у Управи Друштва, на неколико 
питања у вези са остваривањем Плана 
инвестиција за ову и о пројекцији пла-
на за 2012. годину.

– Постојећа заштитна управљачка 
опрема овде је класичног типа, са елек-
тромеханичким (статичким) релеји-
ма, чија поузданост рада није на завид-
ном нивоу, тако да се мења комплетна 
постојећа заштитно-управљачка опре-
ма класичног типа - микропроцесор-
ском заштитно-управљачком опремом. 
Замењени су и малоуљни прекидачи 
20kV и 35kV вакуумским прекидачима 
20kV и 35kV. Зашто радови на овој ТС? 
Код вредновања, према усвојеној Ме-
тодологији, ТС 110/35/20kV „Нови Сад 
7“ је добила приоритет, јер се из те ТС 
електричном енергијом снабдева вели-
ки део града (Телеп, Лимани итд.). За-
тим, предвиђено је да се ова ТС повеже 
са суседним трансформаторским ста-
ницама ради могућности испомоћи код 
испада појединих извода 20kV.

ЗНАЧАЈНА УЛАГАЊА
Процењена вредност помињане ин-

вестиције је 130 милиона динара. Када 
се ови радови заврше, ТС ће поузданије 
радити, а уграђена опрема је знатно ква-
литетнија него што је била постојећа.

– Ове године, у јулу, добијена је и 
грађевинска дозвола и започети су 
грађевински радови на изградњи нове 
ТС 110/20kV „Инђија 2“. Радови обух-
ватају изградњу зграде за смештај по-
стројења 20 kV, са заштитно-упра-
вљачком опремом, изградњу портала 
и носача апарата и боксова за смештај 
енергетских трансформатора. Уговоре-

на вредност радова је 39 милиона дина-
ра. Рок за завршетак грађевинских ра-
дова је 120 дана. Енергетска опрема се 
купује из кредита Светске банке, који 
износи 106 милиона динара. Процење-
на цена електроенергетске опреме са 
радовима је 213.760.000 динара. 

Изградња ТС „Инђија 2“, код ранги-
рања према усвојеној Методологији за 
нове објекте, добила је приоритет, јер 
је број потенцијалних инвеститора ин-
дустријских објеката био најбројнији. 

Завршетак њене изградње очекује се 
крајем 2011. године. Важно је напоме-
нути и да ЈП „ЕМС“ припрема изградњу 
далековода 110kV за прикључење ове 
ТС на преносни систем. Према инфор-
мацијама које смо добили од представ-
ника ЈП ЕМС, изградња далековода 
прати изградњу ТС.

– Поменимо и ТС 110/35kV „Вршац 
1“, која је једна од најстаријих ТС ове 
врсте у Електровојводини. Одлука о 
њеној реконструкцији донета је на ос-
нову поменуте Методологије. Крите-
ријуми који су превагнули код вред-
новања су дотрајалост енергетске 
опреме, технолошка застарелост заш-
титне опреме и сигурност напајања 
„Хемофарма“ и Технолошког парка у 
Вршцу. Због обавезе снабдевања купа-
ца електричном енергијом, радови се 
морају одвијати у две етапе. Заврше-
так прве етапе радова очекује се у току 

II квартала 2012. године, а завршетак 
друге етапе очекује се до краја III квар-
тала 2012. године. Предрачунска вред-
ност радова је 190.370.000 динара. До 
сада је утрошено 54 милиона динара. 

У ТС 110/20kV „Вршац 2“ предвиђе-
на је замена постојећег постројења 
(20kV) новијим, савременијим по-
стројењем, као и замена комплетне 
заштитно-управљачке опреме. Зашто 
замена тог постројења 20kV? Зато што 
је постојеће постројење, са извлачи-
вим ћелијама, изграђено пре 25 годи-
на. Ћелије су гломазне, тешке за ма-
нипулацију, техничка решења која су 
примењена, после толико година упо-
требе, постала су непоуздана и потен-
цијална су опасност за уклопничаре 
код манипулација.

Процењена вредност свих радова је 
87.900.000, а до сада је утрошено 30 ми-
лиона динара. 

Завршетак целокупног посла очекује 
се до краја III квартала 2012. године. 

ПРОЈЕКЦИЈА ПЛАНА ЗА 2012 
– Крајем септембра, сачињена је 

прва пројекција плана: План инвес-
тиција за 2012; Планирана динами-
ка улагања у 2012; Активности на из-
градњи ЕЕО у 2012; План набавки 
основних средстава у 2012; План из-
раде студија и истраживања у 2012, 
као и План заштите и унапређења 
животне средине и рекултивације за 
2012. годину.

Сачињен је и Графички приказ, 
који показује ниво планираних сред-
става и њихову намену. Прва пројек-
ција Плана за 2012. годину сачињена 
је према Упутству ЈП ЕПС-а и послата 
ЕПС-у на усаглашавање. 

Планирана средства су: I приори-
тет – 4,031милион и II приоритет - 
милијарда динара. Сопствена сред-
ства су: I приоритет- 2,5 милијарде, 
а II приоритет - милијарда динара. За 
заштиту животне средине -I+ II прио-
ритет износе: 51 милион, а за набавку 
основних средстава - I приоритет из-
носи: 378 милиона динара, рекао нам 
је наш саговорник, Душан Мутић.

М. Ч.

Настојање је да се значајним улагањима у ЕЕО, у више градова у Војводини 
обезбеди поузданији рад и боље снабдевање купаца 

Ничу нове трафостанице

Душан Мутић



Шта су основни приоритети у 
пословном смислу ове годи-
не, разговарали смо са др Пет-

ром Загорчићем, замеником директора 
Друштва – директором извршне функ-
ције за пословни систем.

непосредно пред доношењем но-
вог Средњорочног плана развоја 
(2011. до 2016), са пројекцијама 
развоја за десетогодишњи период. 
Шта нас очекује у наредном пери-
оду?
П.З: Средњорочни план развоја 

је стратешки документ предузећа и 
сагледавање шта треба да се уради у 
наредном периоду да би се одговори-
ло нараслим потребама. Пре свега, 
унапређивање односа с купцима, поди-
зање нивоа поузданости и континуите-
та снабдевања електричном енергијом 
и, уопште, унапређење нивоа посло-
вања. То је и период када се требамо 
прилагодити новим организационим 
променама које се најављују. Тренутно 
се налазимо у завршној фази доноше-
ња плана и његовој доради на десето-
годишњем нивоу, како је то предвиђено 
новим Законом о енергетици. 

-
чне енергије је стално у жижи 
спровођења пословне политике 
Друштва. Шта предузимамо да би 
се повећао наплатни задатак и как-
ва су ту очекивања?
П.З: Наплата испоручене електричне 

енергије је приоритет у нашем раду и 
пословању. То је наша обавеза, пре све-
га према власнику капитала, да се сваки 
испоручени киловатчас преузете енер-
гије мора наплатити. У овом тренутку 
морамо бити задовољни наплатом, по-
што смо подигли ниво наплате за 2% у 
односу на прошли период. Међутим, ту 
се стално мора радити са купцима: из-
давати рачуне, издавати опомене, обус-
тављати испоруку електричне енергије 
и утуживати. За нас су сви купци исти. 
Нема привилегованих. И Управни од-
бор ЕПС-а је својим одлукама значај-
но допринео да неке категорије купаца 
лакше измирују своје обавезе (рацио-
нална потрошња, редовно измиривање 

обавеза, носиоци материјалног обез-
беђења породице, купци са посебним 
социјалним потребама).

До краја године, очекујемо да ће због 
почетка зимске сезоне наплата бити 

отежана због већих износа на рачуни-
ма услед повећане потрошње струје за 
грејање.

значајан сегмент и један од прио-
ритета спровођења пословне по-
литике. Какви су резултати на том 
плану?
П.З: Почетком године губици су се 

кретали преко 13%. У складу са Акцио-
ним планом ЕПС-а, предузимане су ак-
тивности на смањењу губитака. Акце-
нат је стављен на нетехничке губитке, 
где су формирани одговарајући тимови 
који су имали задатак да спроведу оба-
везе из Акционог плана. То је дало ре-
зултате, па је Електровојводина једина 
од електродистрибутивних компанија 
смањила губитке за 1,29% у првој по-
ловини године. По том основу, Елек-
тровојводина би имала 330 милиона 
динара уштеде код набавке електричне 
енергије. 

Циљ ЕПС-а је да губици у наред-
ној години износе 12,56%. Наш циљ је 
да задржимо тренд смањења губитака 
кроз свакодневне контроле у делу не-
овлашћене потрошње, замену мерних 
уређаја и редовна очитавања мерних 

уређаја. У овом периоду успели смо да 
смањимо испод 3% и број оних који 
су неочитани. За Електровојводину је 
битно да се добро обаве планирани ре-
монти и да се што боље припремимо за 
зимски период, да се редовно контро-
лише мрежа, да се купцима испоручи 
квалитетна енергија и да се то наплати.

Дугорочнији циљ у складу са петого-
дишњим планом, када су у питању гу-
бици, а полазећи од праксе и искуства 
других, јесте њихово свођење на 8%, на 
годишњем нивоу.

-
колико месеци, прва у ЕПС-у фор-
мирала Центар за јавне набавке. 
Каква су искуства у почетном функ-
ционисању Центра?
П.З: Циљ оснивања Центра за јавне 

набавке је јавност и транспарентност у 
вођењу јавних набавки. Желимо да по-
сао са нама добију најспособнији и они 
који нам испоруче одговарајућу опре-
му. Овде је битно да се јавне набавке 
раде у складу са Законом и по прави-
лима струке. У Центру тренутно ради 
петнаестак запослених који поседују 
сертификате за јавне набавке. Наш став 
је да се јавне набавке централизују, да 
се поступак стандардизује и типизира и 
да тако битно утичемо на јефтинију на-
бавку. Надамо се да ће од наредне годи-
не Центар бити у пуној функцији и да 
ће читав систем јавних набавки рацио-
налније функционисати.

придаје велики значај стручном 
усавршавању и обуци кадрова. Шта 
је на том плану до сада урађено?
П.З: Електровојводина је почетком 

године донела План стручног усаврша-
вања запослених, с циљем да се подигне 
ниво знања и стручности у извршавању 
послова, односно, ради побољшања из-
вршавања радних процеса и да се за-
послени мобилишу и подстакну на нова 
размишљања. До сада је реализовано 
неколико семинара за топ менаџмент и 
средње и више руководство, а до краја 
године ће се ићи још интензивније у 
реализацију Плана стручног усаврша-
вања.

М. Ш.

�7 

ДР ПЕТАР ЗАГОРЧИЋ, ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ДРУШТВА  ДИРЕКТОР ИЗВРШНЕ ФУНКЦИЈЕ ЗА ПОСЛОВНИ СИСТЕМ
Н

А
Ш

 И
Н

ТЕР
В

ЈУ

Три основне преокупације у пословању: наплата испоручене електричне енергије, 
смањење губитака и транспарентност у спровођењу јавних набавки 

Унапређење нивоа пословања

БРОЈ 462   ОКТОБАР 2011

Др Петар Загорчић



E лектроенергетска ситуација у 
првих девет месеци ове годи-
не је била добра и није било 

ограничења у испоруци електричне 
енергије. У септембру није било ни 
напонских редукција на ТС 110/x kV. 
Што се тиче хидролошке ситуације у 
септембру, дотоци река су били ис-
под планираних, а садржај воде у 
акумулацијама испод билансних ко-
личина. Проточне хидроелектране 
су стога радиле смањеним капаци-
тетима. Првих девет месеци текуће 
године карактерише повећање пот-
рошње електричне енергије од 2,61% 
у односу на исти период прошле го-
дине, односно повећање од 0,14% у 
односу на билансне количине - саз-
најемо од Звездана Крунића, шефа 
Службе за планирање и анализу по-
гона у Сектору за управљање и пла-
нирање конзума Дирекције за упра-
вљање у Управи Друштва.

– Што се тиче стања електродис-
трибутивног система Електровојво-
дине, током септембра је број погон-
ских догађаја био на нижем нивоу 
од очекиваног за ово доба године, 
због чега је забележен мали број ду-
готрајних прекида у испоруци елек-
тричне енергије. Стога, овом при-
ликом, спомињемо само следећи: 
деветог септембра, у 5,20 часова, ус-
лед деловања прекострујне заштите, 
долази до испада 10 kV извода „Кри-
ваја“ у ТС 35/10 kV „Стара Морави-
ца“ која се напаја из ТС 110/35 kV 
„Бачка Топола 1“. Купци електричне 
енергије са конзумног подручја који 
се напаја са овог извода били су без 
електричне енергије 510 минута. 

Крунић, као и месецима уназад, 
упозорава: настављен је тренд про-
вала и крађа опреме из електрое-
нергетских објеката на конзумном 
подручју Електровојводине – и то-
ком септембра! Од забележених слу-
чајева, посебно се истиче скидање 
бакарних проводника за уземљење 
металних конструкција унутар ЕЕО 
110/x kV и то: ТС 110/20 kV „Кикин-

да 2“ – 1. и 27. септембра; ТС 110/20 
kV „Кикинда 1“ – 28. септембра; ТС 
110/20 kV „Зрењанин 4“ – 8. септем-
бра. 

Поред наведеног проблема, у по-
следње време су ескалирале и поја-
ве оштећења делова електродистри-
бутивног система Електровојводине 
(у првом реду, подземних водова) од 
стране трећих лица - због несавес-
ног извођења грађевинских радова. 
Због чињенице да ова проблемати-
ка није законски довољно прецизно 
регулисана, само у току септембра 
је на конзумном подручју Електро-
војводине забележено осам случаје-
ва кидања 20 и 10 kV водова при-
ликом рада грађевинских машина 
(ровокопача), због чега је укупно 
више од 12.000 купаца електричне 
енергије остајало без напајања (од 
13 до 106 минута).

Када је реч о кретању потрошње 
електричне енергије, према диспе-

черским подацима, из система је у 
септембру 2011. године преузето 
648 GWh, што представља повећање 
од 2,23% у односу на исти период 
из претходне године, односно по-
већање од 1% у односу на билансне 
количине. Енергија је испоручена уз 
максималну регистровану снагу од 
1.215 МW што представља смањење 
у односу на регистровану вршну 
снагу из предходне године у истом 
периоду (1.250 МW). Дистрибутив-
ни купци преузели су 590 GWh, што 
је за 0,48% мање у односу на исти пе-
риод из претходне године. Директ-
ни купци су преузели 58 GWh, што 
је више за 41,39% у односу на исти 
период из претходне године.

Средња дневна температура у 
овом периоду била је 19,5оС, што је 
за 3,2оС више од средње дневне тем-
пературе у истом периоду претходне 
године.

М. Ч.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА�

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У СЕПТЕМБРУ 
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Упркос знатно топлијем времену него у истом периоду лане и повећања потрошње, 
електроенергетска ситуација у Електровојводини била добра – без ограничења у 
испоруци

Дотоци река испод очекиваних
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Међу приоритетима за улагања у 2011, ради поправљања стања у ЕЕС града, од-
носно АПВ: ТС „Нови Сад 7“ 



Овогодишња ремонтна сезона у 
Електровојводини успешно се 
приводи  крају. Биће и проду-

жена због реализовања неких важних 
тачака из Акционог плана за смањење 
губитака. Уосталом, све се одвија како 
је то предвиђено Планом који је при-
премљен у претходном зимском пе-
риоду. Детаљно су планирани терми-
ни за ремонт свих објеката. Радило се 
врло интензивно. Закључно са сеп-
тембром, извршење плана ремоната 
по напонским нивоима износи: за 110 
kV 82,69%, за 35 kV 83,35%, за 20(10) 
kV 64,42%, за 0,4 kV 54,29%.  До сада 
је за редовно и инвестиционо одр-
жавање електроенергетских обје-
ката и текуће одржавање утрошено 
936.516.000 динара. Сва ова средства 
ангажована су за ремонт и замену оп-
реме или за финансирање радне снаге 
ангажоване путем јавних набавки. У 
току је увођење софтвера за интегри-
сано управљање одржавањем, чиме ће 
се олакшати рад код планирања и реа-
лизације радова на одржавању.

ПРИОРИТЕТИ У ОВОЈ 
РЕМОНТНОЈ СЕЗОНИ
Поред редовних ремоната и ревизије 

радило се и на санирању проблема који 
су се јављали као критични. То се, уг-
лавном, односи на високонапонску и 
средњенапонску мрежу, пре свега, на 
замену 20 kV вакумских прекидача. Ове 
године се завршава набавка 20 kV ва-
кумских прекидача који су често били 
узрок испада. Поред тога интензивно се 
радило и на замени изолатора, који су 
били извор честих кварова на надзем-
ној мрежи. 

– Крајем прошле године набављено је 
130 мерних трансформатора 110 kV и то 
је до јуна замењено. Они су често били 
узрок хаварије и проблема. Покренута 
је и јавна набавка за замену вакумских 
прекидача у извлачивим ћелијама, где 
очекујемо да ће се и то заменити у току 
следеће године, истиче директор Ди-
рекције за управљање Павел Зима.

Поред циљних замена критичне 
опреме, у редовним ремонтима рађе-

на је замена каблова старе конструк-
ције, замена изолатора на 20 kV во-
довима, који су често узрок испада на 
електродистрибутивној мрежи.

Упоредо са реализацијом редовних 
ремоната, ради се на модернизацији 
система управљања (замена софтвера 
старе верзије SCADE новом, замена 

даљинских станица 110/x даљинском 
станицом нове генерације - RTL ) , уводи се 
управљање СН мрежом, што у много-
ме омогућава ефикасније праћење и 
управљање елементима електродис-
трибутивне мреже и значајно утиче 
на квалитет испоручене електричне 
енергије, трајање безнапонских па-
уза и смањење трошкова радова на 
интервенцијама. – Проценат поузда-
ности за првих девет месеци 2011. 
године је знатно већи од претходног 
периода (број испада по купцу је 4,0 
а за исти период прошле године из-
носио је 6,86). Затим, купци су за пр-
вих девет месеци ове године остаја-

ли 224 минута без напајања, а за исти 
период прошле године 485 минута, 
истиче Зима. Ових дана пуштен је у 
рад нови Wаll displаy у Диспечерском 
центру Електровојводине, што ће до-
нети нови квалитет у управљању на 
читавом конзуму Електровојводине. 
У наредном периоду очекује се на-
бавка истих уређаја и у подручним 
управљачким центрима.

- Електровојводина од октобра ове 
године креће у нови пилот-пројекат 
уградње нових комбинованих мер-
них трансформатора 110 kV. Завр-
шава се и пројекат увођења округлих 
стубова у мрежу Електровојводине. 
Све што је уложено у мрежу даје ре-
зултате, што се, пре свега, огледа у 
високој поузданости, каже он.

СТАБИЛНА МРЕЖА ЗА 
ПРЕДСТОЈЕЋУ ЗИМУ
По речима нашег саговорника, до 

краја ремонтне сезоне очекује се да 
ће се планирани ремонти углавном 
завршити. Сви који учествују у њи-
ховој реализацији, уложили су мак-
симум напора да се ремонти обаве 
квалитетно и уз висок проценат из-
вршења. Докле год временске при-
лике и енергетска ситуација дозволе, 
морају се искористити сви располо-
живи ресурси, елиминисати све пре-
остале слабе тачке и мрежа ваљано 
припреми за експлоатацију. Пошто 
се ремонти обављају сваке године, уз 
додатна улагања и опрему и повећану 
дисциплину код одржавања, електро-
дистрибутивна мрежа за наступајућу 
зиму је добро припремљена.

- Иако ремонтна сезона није завр-
шена, сви запослени који су ангажо-
вани на реализацији плана ремоната, 
свој посао су обавили крајње профе-
сионално и благовремено, иако им 
временске прилике (изузетно високе 
температуре током лета) нису увек 
ишле на руку. Због тога заслужују 
похвале, истиче директор Дирекције 
за управљање Павел Зима, дипломи-
рани електроинжењер.

М. Ш.

�

РЕМОНТНА СЕЗОНА ПРИ КРАЈУ

До краја септембра на напонском нивоу 110 kV реализација ремоната 82,69%. Има 
разлога за задовољство. - До сада за ремонте и инвестиционо одржавање утрошено 
936 милиона динара, каже Павел Зима, директор Дирекције за управљање

Све се одвија по плану
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Електровојводина је крајем септем-
бра покренула још једну у низу 
стимулативних акција за поди-

зање свести о рационалном коришћењу 
електричне енергије. Од понедељка, 
26. септембра, до петка, 30. септембра 
Електровојводина је за купце електрич-
не енергије припремила 10.000 штедљи-
вих сијалица. Најбржи купци који су у 
последњој недељи септембра у потпу-
ности измирили своја дуговања и те-
кућу потрошњу, добили су на поклон 
по једну штедљиву сијалицу. Услов за 
добијање сијалице био је да купац у 
потпуности плати утрошену електрич-
ну енергију и то на наплатним мести-
ма Електровојводине. Купац је још тре-
бало да прикаже августовски рачун за 

утрошену електричну енергију и личну 
карту.

Ова акција је показала да Електро-
војводина жели да стимулише своје 
купце да рационално користе елек-
тричну енергију. Поред енергетске ефи-
касности, купци - власници сијалица и 
учесници акције имали су и у целости 
плаћене рачуне за утрошену електрич-
ну енергију. 

Акцију би, показују резултати, свака-
ко требало наставити и у наредном пе-
риоду, јер је важно да Електровојводи-
на има задовољне купце, па иако нису 
стигли да измире своја дуговања до да-
тума назначеног на рачуну, купци који 
су са малим закашњењем у целости пла-
тили сву утрошену електричну енергију 

стимулисани су да убудуће ипак раз-
мисле, не само о овом бенефиту, него 
и о оном од 5% који је још стимулатив-
нији. Пошто су им рачуни „чисти“, они 
свакако имају прилику да уђу и у ту ка-
тегорију већ од следећег месеца.

В.Ог.

У једној од примарних делатности, 
пре свега у домену одржавања и 
инвестиција, захваљујући тим-

ском раду у Огранку „ЕД Панчево“ и 
доброј сарадњи са локалном самоу-
правом, може се већ сада констатовати 
да је ова ЕД знатно побољшала напон-
ске прилике у свих осам (сиромашних) 
општина јужног Баната. Наиме, у 2011. 
окончали су све значајне пројекте запо-
чете у 2010. – градњом нових ЕЕО. Већ 
у јуну је завршен План инвестиција, 
инвестиционог одржавања и изградње 
нових ЕЕО. Ово је сажетак краћег раз-
говора са директорком ЕД „Панчево“, 
Биљаном Комненић.

– Тренутно, чекамо ребаланс Плана 
и одређена нова средства која би нам 
помогла да завршимо и оне послове за 
које нисмо имали на располагању до-
вољно инвестиција. Та средства су, у 

том моменту, морала да буду преусме-
рена на другу страну, како би се завр-
шиле тамошње постојеће инвестиције.

Директорка очекује, према најавама 
надлежних, да ће се ребалансом доби-
ти нова средства, за која су већ при-
премљени пројекти и пријаве радова 
(за нове објекте). Реч је о њиховој пред-
рачунској пројектантској  вредности од 
42 милиона динара, као и о завршетку 
започетих инвестиција. Наша саговор-
ница истиче да су посебно велики радо-
ви били у МЗ и општинама које су, енер-
гетски, биле „слабе тачке“ на подручју 
овог конзума, па је стога изграђено чак 
17 нових стубних ТС, што је знатно по-
бољшало ЕЕ прилике у тим МЗ и тим 
малим, сиромашним општинама. 

Оно што се сада планира и спрово-
ди, односи се на велике радове у три 
централне улице у Панчеву. Оне се ре-

конструишу у сарадњи  са локалном 
самоуправом и тиме се постиже рекон-
струкција  више од 20 година старе СН 
и НН мреже. Настоје да те, планира-
не, радове окончају до краја ове годи-
не. Сем поменутог, у интересу купаца, 
обављена је и замена изолација на из-
воду из ТС 110/20 Ковин-Колонија, ДВ 
и НН мрежи у Ченти, замена НН мреже 
у Пландишту и замена дрвених стубова 
бетонским на више локација у Јужном 
Банату. Поред тога, јужни Банат је и 
центар енергетских збивања и великог 
интересовања потенцијалних инвести-
тора за ветрогенераторе. Код неколико 
њих, планови реализације и за поче-
так радова на изградњи ветропаркова 
су већ при крају и стога овде ужурбано 
припремају ЕЕО за пријем енергије из 
таквих објеката. 

М. Ч.
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Још један подстицај купцима електричне енергије да плате утрошено и након рока за 
плаћање и апел на свест - рационално

Овај Огранак  успео радовима и улагањима, крајем протекле и у току ове године, знатно да 
побољша напонске прилике у свих осам (сиромашних) општина јужног Баната

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА У АКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ГРАЂАНА

ИНТЕНЗИВНА ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ У ЕД „ПАНЧЕВО“
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Чист рачун – штедљива сијалица

Знатно боље снабдевање купаца
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НОВИ ПРИНТИНГ ЦЕНТАР ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ НОВИ САД 

К ао део плана модернизације 
пословања „Електровојводи-
не“, а захваљујући ванредним 

напорима стручних тимова Упра-
ве Друштва и ЕД Нови Сад, центар 
омогућава квалитетније пружање 
услуга купцима електричне енер-
гије. 

– Поузданост система, брзина и 
капацитет штампе, као и могућност 
доставе више садржаја у једној ко-
верти, осим рачуна за утрошену 
електричну енергију, у наредном пе-
риоду ће дати могућност пружања 
додатних сервиса и услуга свим 
купцима електричне енергије са 
територије коју снабдева Електро-
дистрибуција „Нови Сад“ - рекао је 
приликом пуштања у погон новог 
принтинг центра директор „Елек-
тровојводине“ др Тихомир Симић. 
– Све то, уз висок професионализам 
и посвећеност запослених у „Елек-
тровојводини“ треба да омогући 
виши квалитет наших услуга, јер 
када нека фирма уложи у комуни-
кацију према купцу и повећање бр-
зине рада једног кључног сегмента, 
који представља финализацију оно-
га што почиње испоруком електри-
чне енергије, а то је ефикасност и 
квалитет достављања рачуна и нап-
лате, онда се каже да је она учини-
ла највећи искорак ка нечему што 
представља развој. Пуштање у погон 
овог принтинг центра је леп поче-
так завршнице једне добре, успеш-
не пословне године,  која ће, надам 
се, после пет година, бити пословна 
година која ће генерисати позитив-
ни финансијски резултат, а тиме ће 
„Електровојводина“, као привредно 
друштво, закорачити тамо где јој је 
место, међу оне који су успешни и 
који служе грађанима. 

Електродистрибуција „Нови 
Сад“, као највећи пословни огранак 
„Електровојводине“, током једног 
месеца одржава активну пословну 
комуникацију са преко 270.000 ку-
паца електричне енергије. Отва-
рањем новог принтинг центра, ЕД 
НС је направила корак ближе у пар-

терском односу са својим клијенти-
ма и то кроз максимално повећање 
тачности, квалитета штампе и пра-
вовремености доставе свих мате-
ријала који се шаљу месечно и пери-
одично. 

– Ми смо дистрибуција која месеч-
но треба да изда близу 300 хиљада 
рачуна, опомена и пратеће докумен-
тације. Сада смо добили квалитет-
ну опрему која ће, по техничким па-
раметрима, ту количину моћи да 
одштампа за дан и по, за шта нам је 
до сада требало пет радних дана – 
рекао је директор ЕД Нови Сад Мир-
ко Мајсторовић. – Уколико успемо да 
до краја године набавимо и две паке-
рице које могу да прате штампање те 
количине, ми ћемо за наредних пет 
до десет година решити проблем из-
давања рачуна, што је први услов да 
би се остварио пословни задатак, а 
то је наплата. Уједно, добијамо три 
дана више у наплати.

– Електровојводина представља 
лидера у дистрибутивној делат-
ности у Србији и региону – нагла-

сио је директор Симић. – Улагање у 
потенцијале дистрибуције и свако 
унапређење технологије је лицен-
цирање за будуће функционисање 
на већем, сложенијем и глобалном 
тржишту. То је наш дуг према себи, 
дуг према запосленима, дуг према 
држави, која нам је дала да у њено 
име и у њеном интересу управљамо 
капиталом који представља светску 
вредност, а то је енергија у будућ-
ности. Овим смо учинили значајан 
корак да рачун као директан облик 
комуникације са купцима достави-
мо брзо, ефикасно, да он буде ја-
сан, прецизан, уредан и као такав 
да одсликава и наш однос према 
свим купцима електричне енергије 
– каже директор Електровојводине 
др Тихомир Симић.  

Пуштању у погон новог принтинг 
центра присуствовали су предста-
вници менаџмента „Електровојво-
дине“, пословодство ЕД Нови Сад, 
пословни партнери, испоручиоци 
опреме и запослени. 

А. Ј. Р.

У Електродистрибуцији Нови Сад од краја септембра у погону најсавременији  принтинг 
центар у региону 

Савремено, тачно и брзо до купаца 
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Директор Електровојводине др Тихомир Симић је пустио у рад принтинг цен-
тар Електродистрибуције „Нови Сад“
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Почетком 2011. године, на VII сп-
рату пословне зграде Електро-
војводине у Новом Саду започе-

ти су радови на адаптацији и опремању 

будућег, савременог Диспечерског цен-
тра Електровојводине (ДДЦ ЕВ). Већ 
половином октобра он званично по-
чиње са радом, а у протеклих двадесе-

так дана пуштен је у пробну оперативну 
употребу. 

Сви потребни и неопходни радови су 
урађени и ДДЦ ЕВ добија данашњи из-
глед. Урађени су комплетни грађевин-
ски радови, реконструкција равног кро-
ва, постављен је нови, антистатик под и 
спуштени плафон са најсавременијим 
ЛЕД осветљењем. Замењена су и врата 
и прозори. Ентеријер сале је плански и 
до детаља пројектован и изведен, тако 
да диспечерима пружа максимално јед-
ноставан и крајње функционалан прос-
тор, као и одличне услове за будући рад. 

У склопу новог Диспечерског цен-
тра Електровојводине налазе се и две 
мање просторије. Једна је намење-
на за смештај рачунарског ормана са 
мрежним чвориштем и софтвером за 
праћење свих релевантних информа-
ција из трафостаница (SCADA систем), 
док друга просторија служи за личну 
употребу диспечера.

Осветљење је изведено посебним 
светиљкама са ЛЕД диодама, које имају 
могућност регулације интезитета осве-
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Ка лидерској позицији по 
највишим стандардима

Развојни пут праћења дистрибутивног система: шема, синоптичка табла 1, синоптичка табла 2

Почетак радова



тљења директно са диспечерског пул-
та. Особина тих светиљки је да је боја 
њихове светлости најприближнија 
природној сунчевој светлости. Поред 
квалитета, ово осветљење треба да до-
принесе и уштеди електричне енергије, 
јер је потрошња овог типа осветљења 
мања од потрошње класичног осве-
тљења. 

У пројекту највише доминира инста-
лисана динамичка диспечерска табла 
(први Wall Display у Европи са видео 
кубовима Мitsubishi Еlectric, дијаго-
нале екрана 72“). Синоптичка табла се 
састоји од 6 DLP видео кубова типа VS-
WE75U WUXGA, који имају резолуцију 

1920x1200 pix, осветљај 450 cd/m2, кон-
траст од 1500:1 и дужину дијагонале 72“ 
(183 cm), тако да је њена укупна димен-
зија (464x194) сантиметара. Овај тип 
видео кубова је најновији, и по свим ка-
рактеристикама најбољи модел у својој 
категорији, које Mitsubishi Electric тре-
нутно нуди на тржишту, а Wall Display 
инсталиран у ДДЦ ЕВ по информацији 
испоручиоца, први је такве врсте у Ев-
ропи.

Инсталацијом динамичке диспечерс-
ке табле у ДДЦ ЕВ омогућен је обје-
дињен приказ комплетног конзума 
Електровојводине на 110kV напонском 
нивоу (трафостаница и далековода) 

као и надзор у реалном времену кроз 
постојећи SCADA систем. Поред тога, 
створени су и неопходни технички ус-
лови за приказе постојећих апликација 
у ДДЦ ЕВ, будућих апликација (ДМС, 
ЕМС, ...), система за видео надзор, при-
каз удаљених Web камера (из диспечер-
ских центара огранака), приказ видео 
сигнала (кабловска телевизија, видео 
клип и др), апликација за географско 
лоцирање и надзор екипа на терену (из 
система дигиталних радиокомуника-
ција). Отвара се и могућност комуни-
кације путем видео-конференције. Цео 
систем је компатибилан са новим сис-
темом дигиталних радио-веза, које су 
промовисане почетком месеца у Срем-
ској Митровици, и свакако знатно по-
правља перформансе целог система 
Електровојводине, и сврстава је у лиде-
ре у дистрибуцији електричне енергије 

у региону. 
Овакве инвестиције неопходне су да 

би смо и даље били у врху у нашој де-
латности и да спремно дочекамо бу-
дућност, која нам доноси дерегулацију 
и отварање тржишта електричне енер-
гије. Само такви: бољи, модернији и ус-
пешнији можемо бити могући равноп-
равни стратешки партнери за глобалне 
лидере у електроенергетској делатнос-
ти, способни да очувамо енергетску 
стабилност Војводине и Србије.

В.Ог.
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Завршни радови

Директор Симић у разгледању радова

Полеђина Wall Display-a
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ЦЕНТАР ЗА СТРАТЕШКО ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА „ВОЈВОДИНАЦЕСС“, ВЛАДЕ АП ВОЈВОДИНЕ
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Ц ентар за стратешко-економ-
ска истраживања „Војводи-
на ЦЕСС“, основали су 2004. 

године ондашње Извршно веће 
АП Војводине, садашња Влада АП 
Војводине и Новосадски универзи-
тет. Бави се планирањем економ-
ских истраживања и планирањем у 
области економије. – Пошто се про-
грамски пројекти Европске уније 
доносе за седмогодишњи период, 
поставило се питање како трошити 
паре за економски регионални раз-
вој које се одобравају Војводини. 
Центар усваја и доноси документа 
и предлаже пројекте из ове области 
где Влада Војводине и други при-
вредни субјекти могу да их преуз-
му да би их реализовали. У проте-
кле три године, ЦЕСС је привреди 
и грађанима Војводине обезбедио 
преко 1,5 милиона евра из фондо-
ва ЕУ, као и из средстава билате-
ралних донатора. Ту се, у ствари, 
креира политика Владе Војводине 
на развој Војводине, односно, про-
цењује се утицај политике на еко-
номски развој, каже мр Валенти-
на Иванић, директор „Војводина 
ЦЕСС-а.“ 

ЦЕСС покушава да даје одговоре 
на следећа питања: како унапреди-
ти конкурентност Војводине, како 
обезбедити излазак на страна тр-
жишта, односно како унапреди-
ти извоз Војводине, како развија-
ти нове ресурсе и како унапредити 
њихов квалитет, затим, у шта прио-
ритетно инвестирати и како водити 
политику регионалног развоја. 

Проблеми економске политике 
Србије огледају се у расту спољног 
дуга, у све већој потреби за држав-
ним зајмовима, стагнацији инвес-
тиција, смањењу прихода од при-
ватизације, што указује да су нашој 
земљи потребне структурне рефор-
ме. ЦЕСС се бави и тиме на који на-
чин Војводина и Србија треба да 

крену у бржи развој и како створи-
ти услове за развој бизниса. 

– Чланство у Европској унији је ин-
струмент и начин да се развије еко-

номија, а не циљ сам по себи. А ако 
имате амбиције да уђете у Европску 
унију, онда вам је јако корисна ана-
лиза како да максимизирате добит 
привреде. Поред тога што је битно да 
стране инвестиције уопште долазе, 
јако је важно да су оне оријентисане 
ка извозу и да унапређују нове тех-
нологије. Тада можемо да говоримо о 
ефектима које имају на нашу еконо-
мију, истиче мр Валентина Иванић.

Имајући у виду да је енергети-
ка стратешко опредељење свих зе-

маља, па и Србије, као и да је енер-
гетски сектор покретач и кључ 
развоја привреде, анализе и плани-
рања ЦЕСС-а важне су и за област 
енергетске ефикасности, обновљи-
вих извора енергије и планирања 
развоја енергетске инфраструкту-
ре. Реч је о грани која ће тражити 
све више знања и увођења нових 
технологија у ову област. – Оно што 
је за Војводину добро, јесте могућ-
ност коришћења алтернативних 
или обновљивих извора енергије. 
У времену оскудице енергије, поја-
вљује се „глад“ за обновљивим из-
ворима енергије. Енергија је важна 
и због регионалног развоја, а елек-
трична енергија директно утиче на 
квалитет живота људи. За буџет-
ски период ЕУ (2007-2013), Србија 
може годишње да користи око 200 
милиона евра у оквиру IPA I и IPA 
II компоненте. Енергетика је један 
од приоритета који ови фондови 
подржавају, наглашава Иванићева.

Европска унија инсистира упра-
во на регионалном развоју, што је 
наша шанса. Али, регионални раз-
вој је мултидисциплинарна при-
ча. Улога државе је ту јако битна, 
јер она треба да створи амбијент 
за улагања страног капитала. У тр-
жишном начину привређивања 
важе три основна принципа: сигур-
ност, одрживост и конкурентност. 
Средства Европске уније предста-
вљају велики тест за локалне са-
моуправе и регионе да у процесу 
конкурисања и такмичења за ова 
средства путем добрих пројектних 
идеја, преузму одговорност за соп-
ствени развој. 

Анализе и подаци „Војводина 
ЦЕСС-а“ су за менаџмент и струч-
не службе Електровојводине свака-
ко драгоцени и од велике користи 
у планирању развоја енергетске ин-
фраструктуре Војводине. 

М. Ш.

Јако је важно да су инвестиције које долазе код нас оријентисане ка извозу и 
унапређењу нових технологија. Тада можемо да говоримо о ефектима које имају на 
нашу економију, каже мр Валентина Иванић, директор „Војводина ЦЕСС-а“. Анализе 
ЦЕСС-а драгоцене и за реализацију пројеката у области енергетске ефикасности, 
обновљивих извора енергије и планирања развоја енергетске инфраструктуре

Заједнички до већег нивоа развоја 

Мр Валентина Иванић
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На основу Плана стручног оспо-
собљавања и усавршавања за-
послених у 2011. години, крајем 

септембра је у Електровојводини у Но-
вом Саду одржан семинар за топ ме-
наџмент. Теме су биле „Енергија, техно-
логија и животна средина“, „Пројектни 
прилаз промени пословних процеса“ 
и „Од пословних функција до послов-
них процеса“, а предавачи професо-
ри Новосадског универзитета проф. 
др Мирослав Весковић, ректор Ново-
садског универзитета и стручњак за 
нуклеарну физику, проф. др Душан Бо-
бера, стручњак за област маркетинга 
и менаџмента, проф. др Пере Тумбас, 
стручњак за пословне процесе и по-
словне информационе системе. 

- Циљ одржавања семинара је мо-
тивисање менаџмента фирме да дође 
до новог степена препознавања нових 
вредности, али и побољшање радне 
ефективности и пословне ефикасности, 
активирање знања и вештина запосле-
них, иновирање менаџерског знања, 
решавање организационих проблема, 
промовисање пословне политике и ус-
меравање за нове послове, рекао је др 
Тихомир Симић, директор Друштва, 
отварајући семинар.

У надахнутом излагању, ректор Но-
восадског универзитета проф. др Ми-
рослав Весковић подсетио је да су пре 
извесног времена Новосадски универ-
зитет и Електровојводина потписали 
Уговор о стратешком партнерству и са-
радњи и да имају заједничку одговор-
ност, а то је афирмација струке и струч-
ности и међусобна размена искустава. 
Он се посебно осврнуо на питање енер-
гетске ефикасности и истакао да је Ев-
ропа у вези са тим усвојила документ 
за период до 2020. године (буџетски пе-
риод од 2014. до 2020). У том докумен-
ту је наведено да ефикасно коришћење 
енергије треба да се преведе у уштеду 
до 20%, те да је потребно да се форми-
ра интегрисано енергетско тржиште, 
како би унапредилa своје место у сис-
тему иновација, пошто се констатује да 

технолошки напредак није решио пи-
тање иновација, на чему Европа инсис-
тира. За све ово потребно је обезбеди-
ти и адекватан буџет. Такође, у погледу 
развоја Smart Grids (паметне мреже), 
Европска унија, до септембра наредне 
године, треба да дефинише мониторинг 
у вези са „интелигентним мрежама“, а 
од Србије очекује посвећеност реализа-
цији овог програма.

O темама „Пројектни прилаз проме-
ни пословних процеса“ и „Од послов-
них функција до пословних процеса“, 
говорили су проф. др Душан Бобера и 
проф. др Пере Тумбас, професори Еко-
номског факултета у Суботици. При 
томе је наглашено да савремена прак-
са говори о потреби реинжењеринга 
пословних процеса и да савремени ам-
бијент функционисања организација 
карактерише континуирано мењајуће 
окружење које генерише шансе и 
опасности. Истакнуто је да су пред-
ности коришћења формалног пројект-
менаџмента боља контрола финан-
сијских ресурса, краће време развоја, 

нижи трошкови, већа профитна стопа, 
повећање продуктивности, већи радни 
морал и сл.

За организације је битно да на прави 
начин дефинишу своју мисију и визију. 
Мисија је сврха постојања организа-
ције, а визија пројекција куда организа-
ција жели да иде.

Животни циклус пројекта се састоји од 
плана и извршења, а чине га и концепт, 
развој, извршење и завршетак.

Пословни процеси се дефинишу 
на начин да запослени боље разумеју 
своје улоге, одговорности и начин 
обављања посла.

Након садржајних излагања и рас-
праве која је потом уследила, закљу-
чујући рад трочасовног семинара, за-
меник директора Друштва – директор 
извршне функције за пословни сис-
тем др Петар Загорчић изнео је оче-
кивања да ће се научено применити 
у свакодневном раду, те да ће се тако 
у појединим сегментима унапредити 
наши пословни процеси.

М. Ш.

Пословни процеси се дефинишу на начин да запослени боље разумеју своје улоге, 
одговорности и начин обављања посла. До септембра наредне године, земље Европске 
уније требало би да дефинишу мониторинг у вези са „интелигентним мрежама“ (Smart 
Grids), а од Србије се очекује посвећеност реализацији ових циљева
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Материјална и психолошка моти-
вација запослених у Друштву 
за боље обављање посла је об-

ласт на којој би требало још више ради-
ти, главни је закључак прошлогодишње 
и анализе у 2011, на основу већ тради-
ционалних истраживања, односно ан-
кетирањa запослених у свим деловима 
Електровојводине. Најновије истра-
живање из 2011, са свим закључцима 
из Анализе, ових дана је размотрено и 
прихваћено пред највишим пословод-
ством.

У истраживању у 2011. учествова-
ло је 1.299 запослених, од чега 136 ру-
ководилаца. На основу свих ставова 
произашлих из одговора анкетираних 
који су анонимно учествовали у овом 
истраживању, ауторка истраживања 
Младена Петрић, дипл. психолог-спе-
цијалиста из Сектора за људске ресурсе 
Дирекције за корпоративне послове Уп-
раве, између осталог, поставља у Ана-
лизи питања: како мотивисати запосле-
не да се више ангажују на послу, како 
се награђује, како и када би запосленог 
требало похвалити, а када казнити, да 
ли запослени зна шта се од њега оче-
кује.

– Као и свих претходних година, 
запослени у овој угледној фирми у 
својим одговорима показују, и у 2010. и 
2011. години, изузетну лојалност Елек-
тровојводини и осећај припадности. 
Постоји и евидентна жеља да се уло-
жи лични напор како би се остварио 
заједнички пословни циљ Друштва. 
Ипак, запослени - учесници у анкети 
показују и извесну дозу страха од бу-
дућности (46% у 2011) – за сигурност 
радних места, што је такође јак моти-
вациони фактор, истиче ауторка. 

Колеге, посебно монтери, и у 2010, 
и у 2011. години, нешто више су него 
колегинице (49:46%) у одређеној мери 
незадовољни опремом којом распо-
лажу на послу - посебно када је реч о 
оруђима за рад, личним и колектив-

ним заштитним средствима. На томе 
би требало порадити, да опрема буде 
квалитетнија и да дуже траје, истиче 
ауторка.

По оценама анкетираних (у 2010), 
за побољшање међуљудских односа 
јако су пожељна и добро прихваћена 
повремена заједничка дружења у окви-
ру служби. Показало се да се запосле-
ни ту боље упознају, што посредно 
утиче на задовољство послом, а тиме и 
на већу радну ефикасност. Исто се од-
носи и на спортско-рекреативне садр-
жаје (активности Синдиката). Они 
сматрају да је јако добро што се то у 
Електровојводини годинама поштује 
и у њима учествује велики број коле-
гиница и колега. „То сигурно утиче на 
бољи рад, а посредно и на осећај задо-
вољства послом“. Највећи број анкети-
раних сматра да на послу раде управо 
оно у чему су најбољи, али је зарадом 
(у 2010) задовољно само њих око 30%. 
Већина је задовољна коректном са-
радњом са колегама из непосредног 
радног окружења, а велики број анке-
тираних сматра да им посао који оба-
вљају – пружа стабилност и сигурност 
у животу!

Велики број учесника анкете (2010), 
међутим, истиче да, нажалост, никад 
ни не добије признање или похвалу за 
свој рад („веома важан мотивациони 
фактор“). Петрићева стога закључује 
да би и у тој области требало поради-
ти, односно променити начин награђи-
вања запослених, док је већини њих 
потребан сталан изазов у послу. Многи 
(и у анкети 2011) нису задовољни при-
знањем за свој рад, а само 37% је задо-
вољно зарадом, углавном оних са завр-
шеним факултетом.

Анкетирани су углавном задовољни 
(42% у 2011) новинама „ЕВ“ и позитив-
но их оцењују. Већини су занимљиве 
теме, саговорници и начин обраде тема, 
а многи (2010. године) сматрају да су, у 
последње време, „ЕВ“ „боље опремље-

не, са интересантним текстовима, на 
квалитетном папиру и са лепим фо-
тографијама“.

Подстицајно је за анализу - мишљење 
великог броја анкетираних (2010, као и 
свих претходних година, о чему смо пи-
сали) - да примања и награде нису за-
сновани на заслугама, већ сматрају да се 
руководиоци том приликом воде неким 
другим параметрима. Међутим, већина 
истиче и да ради у отвореној и угодној 

радној атмосфери; јасно знају шта се од 
њих очекује на послу; јасно су исказани 
добијени радни задаци. Такође, већи-
на сматра (и у 2010, и у 2011) да се само 
трудом и радом утиче на развој карије-
ре и углавном су задовољни физичким 
условима радног окружења. 

Највећи број анкетираних је задо-
вољан што ради у тако угледној ком-
панији и имају осећај припадности 
Друштву, а то је „важан мотивацио-
ни фактор који утиче на њихов осећај 
задовољства“. Услове за учење, развој 
и напредовање уз посао сматрају за-
довољавајућим (сем нетехничке стру-
ке-2011). Ипак, анкетирани истичу 
(2010/2011) да би их за још веће анга-
жовање на послу највише мотивиса-
ла већа плата, сигурност радног места, 
још већа могућност напредовања и још 
бољи међуљудски односи.

М. Ч.

ЗАДОВОЉСТВО ПОСЛОМ ЗАПОСЛЕНИХ У ДРУШТВУ 
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Испитаници, учесници у традиционалном истраживању у Електровојводини (2010. и 
2011), показују веома висок осећај припадности Друштву, али и извесну дозу страха 
за сигурност радних места

Изузетна лојалност, али и више 
мотивације
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Недавно, ове године сачињен је 
Пословник о квалитету и заш-
тити, а постављен је и на ин-

терни сајт. Као што је познато, визија 
Електровојводине је заузимање ли-
дерског места у делатности дистрибу-
ције електричне енергије. Та визија ће 
се остваривати тако што ће се следити 
утврђена Политика квалитета и заш-

тите. Поменутим Пословником се, сто-
га, документују системи менаџмента 
квалитетом (QMS), заштитом живот-
не средине (EMS) и заштитом здравља 
и безбедности на раду (OH&S) у дист-
рибуцији електричне енергије, изради 
техничке документације и изградњи 
ЕЕО. Ти системи су усклађени са одго-
варајућим стандардима, баш као и кад 

је реч о посебном Пословнику о 
квалитету Контролног тела.

У Пословнику о квалитету 
и заштити се, између осталог, 
наглашава да сви запослени у 
Друштву, на свим нивоима, мо-
рају, без икаквих одступања и у сва-
ком моменту, испуњавати захтеве из 
тог документа, који ће се стално пре-
испитивати, „дограђивати“ квалитет, 
превенција и усаглашеност са актуел-
ним прописима - увођењем, применом 
и сталним побољшавањем ефектив-
ности и ефикасности поменутих сис-
тема менаџмента, према припадајућим 
стандардима!

Принципи политике квалитета и 
заштите, које је дефинисало најви-
ше руководство Друштва су, рецимо, 
стално унапређење организационе 
ефикасности, засновано на одговор-
ности свих функција и сваког запосле-
ног у њима, за послове које обављају, 
без могућности преношења те одго-
ворности на другог, заштита живот-
не средине, здравља и безбедности на 
раду кроз примену свих мера и сред-
става непосредне заштите запослених, 
пуна подршка и пун допринос сарадњи 
са окружењем и локалном управом у 
циљу унапређења заштите животне 
средине. Затим, то су и стална обука и 
усавршавање свих запослених у циљу 
достизања нове културе квалитета и 
свести о значају очувања животне сре-
дине и заштити здравља и безбедности 
на раду, мотивација свих запослених 
да остварују сарадњу, поверење и при-
падност Електровојводини, са циљем 
активирања свих стваралачких по-
тенцијала, потпуно информисање  за-
послених, становништва из окружења 
и државне заједнице о циљевима, пла-
новима и непосредним активностима 
Друштва; унапређење квалитета испо-
ручиоца успостављањем партнерских 
односа са њима.

Јасно су прецизиране одговор-
ности, овлашћења и (интерно и ек-
стерно) комуницирање о питањима 
ефективности ових система менаџ-
мента, као и повећање задовољства 
корисника испуњавањем њихових 
захтева, као и одржавање, набавка и 
развој услуга Електровојводине. При 
томе, прати се и мери, анализира и 
побољшава задовољство корисника 
услугама, заинтересованих страна и 
запослених.

М. Ч.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОНЕЛА ПОСЛОВНИК О КВАЛИТЕТУ И ЗАШТИТИ
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Стално повећање нивоа квалитета услуга/задовољење 
захтева купаца-корисника и заинтересованих страна, 
заштита животне средине и здравља и безбедности на раду, 
неки су од централних циљева документа, сачињеног ове 
године и постављеног на интерни сајт

Наставак очувања 
лидерске визије
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У првој половини ове године, у 
просторијама Скупштине АПВ, 
представницима медија су, под 

покровитељством ресорног и Секрета-
ријата Владе АПВ, Удружења новинара 
Србије, представљена два пута, од мо-
гућих путева развојних политика: успон 
глобалног капитализма (електронске 
мреже, финансијских и информатив-
них токова) и, свакако прихватљивије 
– стварање одрживих заједница. У том 
смислу, уз бројне домаће законодавне 
пројекте (који су најчешће на папиру, 
али недовољно примењени у пракси), 
једна од говорница, Александра Кнез-
Милојковић из Bells покрета (резултат 
је регионалног пројекта REA, подржа-
ног од Владе Краљевине Холандије) по-
дсетила је да су „уважени амбасадори 
екоса“ заправо сви грађани: послани-
ци, одборници, привредници, цивил-
ни сектор, градови и општине, медији, 
појединци, организације...

Међутим, како је констатовано, у 
пракси питања одрживог развоја и жи-
вотне средине код доносиоца одлука 
западног Балкана још увек нису у до-
вољној мери препозната као један од 
приоритета у креирању политика на 
локалном, националном и регионалном 
нивоу. Уосталом, готово 70 одсто грађа-
на, рецимо, исказало је незадовољство 
квалитетом животне средине у субре-
гиону; сматрају да томе највише допри-
носе они сами, али и државни и органи 
локалне самоуправе, а веома је низак 
ниво информисаности већине испи-
таника (Bells истраживање) о степену 
обавештавања и поверењу у информа-
ције у овој области. Упућују се веома 
оштре оцене, недостатак поверења у на-
длежне, док истовремено грађани проб-
леме екоса и заштите животне средине 
сврставају међу најважније, егзистен-
цијалне проблеме који они имају. 

Пошто је свака земља, поготову ако је 
чврсто опредељена за улазак у ЕУ, сама 
одговорна за сопствени напредак, из-
глед и стање у њој, јасно је да се „отпад“ 
мора третирати као важна, перспектив-

на, сакупљачка економија, па би његово 
сакупљање, разврставање и рециклажа, 
уз одређену едукацију, осигурала многа 
радна места посебно припадницима со-

цијално угрожених категорија, смањи-
ло би се загађење и сиромаштво, па чак 
привукле и стране инвестиције. У ЕУ 
рециклажа заузима високо место међу 
привредним гранама у којима се раз-
вија социјално предузетништво!

Својевремено је Мишо Бабовић из 
Центра за развој социјалног преду-
зетништва, на конференцији за нови-
наре у београдском „Медија центру“, 
између осталог, истакао колико је мно-
го простора за развој у овој области у 
нас:

– Рециклажа у ЕУ, са 18 одсто за-
ступљености, заузима друго место међу 
привредним гранама у којима се раз-
вија социјално предузетништво, а чији 
је удео у БНП и до десет одсто! Нажа-
лост, у Србији је тај проценат на нивоу 
статистичке грешке и не постоји нијед-
но успешно тзв. социјално предузеће!

Стога, најзад, буди наду чињеница да 
се недавно на сајту ресорног Министар-
ства, односно Агенције за заштиту екоса 
у Србији појавила анализа о „посебним 

токовима отпада у РС у 2010. години“. 
Подаци су плод почетничких корака: 
годишње извештаје о управљању отпа-
дом (сакупљени и поново искоришће-

ни разврстани отпад) доставила су 
само три оператера постројења за по-
новно искоришћење отпада. По њима, у 
прошлој години је преузето 2.938 тона, 
а поново прерађено 2.903 тоне отпада. 
Дакле, ипак почиње да се успоставља 
систем управљања посебним токовима 
отпада, у складу са Landfill directive из 
1999, односно Директиве о депонијама. 
А, посла би могло да буде много, под 
условом и да се ти подаци достављају 
Агенцији. Рецимо, у прошлој години се 
на тржишту нашло око 6,5 хиљада тона 
електричних и електронских произво-
да, а наших 11,6 хиљада предузећа увез-
ло је још око 60.000 тона тих апарата, 
који би могли,  у не тако далекој будућ-
ности, завршити на депонијама, умес-
то у рециклажи. Или, у прошлој годи-
ни је, према малом броју достављених 
података, за рециклажу преузето свега 
423 тоне отпадног уља, а прерађено 405 
тона, док је истовремено у земљу увезе-
но 71,1 тона разних уља.

М. Ч.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА� 18

ГРАЂАНИ И ВЛАСТИ НЕ БРИНУ МНОГО О УПРАВЉАЊУ ПОСЕБНИМ ТОКОВИМА ОТПАДА, РЕЦИКЛАЖИ

Неопходна најшира промоција рециклаже, као једног од најзначајнијих облика 
коришћења класификованих врста разноликог отпада, јер то није „ђубре“, већ - 
његово поновно увођење у производни циклус, добијање компоста или енергије, 
минимизирање негативног утицаја на екос и економска добит

Потцењена сакупљачка економија
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Већ пети пут, подједнако успешно и 
кредибилно, Међународни форум 
о обновљивим изворима енергије 

привући ће преко 400 учесника са пре-
ко 50 пријављених радова, презентација 
нових технолошких решења и прика-
за реализованих пројеката. Потреба да 
се обезбеди енергетска сигурност и бла-
гостање друштва сједињује снагу власти, 
знања и способности. Управо синергија 
тих квалитативних категорија, смеште-
на у контекст осмишљених и усвојених 
стратегија и програма за њихово оства-
рење, једино може омогућити Војводи-
ни и Србији да пристигну и постигну све 
оно што су друге земље Европе одавно 
учиниле и на чему наши суседи већ дужи 
период вредно и доследно раде. Брига за 
енергетску сигурност сваке земље и на-
ције представља почетак и крај свих раз-
мишљања о бољем животу грађана, о 
модерној и развијеној економији и омо-
гућавању запошљавања свих оних који 
данас, са нескривеним страхом, очекују 
свако ново сутра. Зато је испуњење рад-
них циљева овога Форума, као места са 
кога се, стојећи на објективно процење-
ној садашњости, може видети, а надамо 
се и дотакнути будућност - императив 
свих оних који себи и другима желе боље, 
више и лепше.

На таквој визији будућности, у којој 
чланови велике породице европских 
народа већ деценијама живе, мора-
мо изграђивати све велике и неопхо-
дне предуслове. На њима ће сви грађани 
Војводине и Србије моћи да креирају и 
обезбеде део сопствене одрживе и боље 
сутрашњице. Енергија, као главни покре-
тач и претакач свега што представља жи-
вот и материју, нема алтернативу! Њена 
једина алтернатива је нематеријално и не-
животно. Опомена, којом нас силе при-
роде терају да коначно будемо солидарни 
и одговорни партнери са нашом живот-
ном средином, а не само њени вековни 
потрошачи и деструктори, ултимативна 
је и коначна. Она сваког члана наше ци-
вилизацијске заједнице, без обзира на 
расу, пол, године старости, степен обра-
зовања, религију и националност, снажно 
и болно упозорава на потребу да морамо 

почети да мењамо себе и наше друштво у 
целини. То је такође обавеза, али и при-
вилегија свих учесника Форума. Наш је 
задатак да, сједињени и заокупљени ис-
том идејом и жељом, пружимо допринос 
обезбеђењу енергетске сигурности и бла-
гостања, заштити природе и њених ре-
сурса и понудимо најбоља решења, да ко-
ришћењем обновљивих извора енергије, 
енергетском ефикасношћу и новим тех-
нологијама, зауставимо даљу девастацију 
сопствене цивилизације. 

Уз присуство челних светских ком-
панија на Форуму, учешће најпризна-
тијих стручњака са Универзитета и 

Факултета техничких наука у Новом 
Саду и уз бројне госте из других на-
учних установа, те представнике ин-
ституција Републике Србије, Владе 
АП Војводине и Покрајинског секре-
таријата за енергетику и минерал-
не сировине као покровитеља, али и 
представнике међународних и дипло-
матских мисија у нашој земљи, Форум 
остаје јединствено место на коме се 
верификује потенцијал и применљи-
вост идеја и ресурса којима распола-
жемо.

Др Тихомир Симић, директор ЕВ и 
председавајући Форума

ПЕТИ МЕЂУНАРОДНИ ФОРУМ О ОБНОВЉИВИМ ИЗВОРИМА ЕНЕРГИЈЕ

На Форуму учествује око 400 учесника са преко 50 пријављених радова, 
презентација нових технолошких решења и приказа реализованих пројеката

Енергија нема алтернативу
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Највећа заслуга доскорашњег гла-
вног и одговорног уредника ко-
мпанијских новина ЕВ Љиљане 

Милић јесте оснивање Стручне библи-
отеке у Електровојводини, која је ре-
ферентна у стручним круговима. 

Друго њено обележје, и по томе је по-
знаје већина која је желела да се изрази 
језички што чистије, јесте врло добро 
познавање нашег језика и писма. 

Треће, а због чега компанијске нови-
не никада нису постале таблоидне, је 
уређивање компанијских новина ЕВ. На 
томе би требало да су јој захвални сви 
конзументи информација које су обја-
вљиване у том медију, а онда и ми који 
смо били у прилици да креирамо инфор-
мације и информисање у Електровојво-
дини, јер смо имали сигурну одбрану да 
не подлегнемо нападу на професију која 
је тренутно, чини се, најугроженија од 
како постоји. 

Истина, некада је то понеком и засме-
тало, али у овом моменту презасићења 
таблоидним информацијама којима смо 
окружени и под чијим притиском смо 
свакодневно и са свих страна, некако се 
чини да је све драгоценије информисање 
у основном, чистом облику које враћа 
достојанство сваком члану аудиторију-
ма и даје му могућност да буде мисаоно 
биће које само доноси закључке и судове 
о појавама из окружења. Биће, наравно 
и оних који мисле супротно, али инте-
лектуалци су се увек издвајали по томе 
што нису узимали готову „сажвакану“ 
информацију, него су тражили „да дишу 
и мисле самостално“, а у Електровојво-
дини итекако има таквих. 

Шта сада? Љиља истрајава у својој на-
мери. На позив директора др Тихомира 
Симића, „заоштрила је оловку“ и крену-
ла да помогне и то на најкориснији на-
чин. Од сада ће бити чувар језика и пис-
ма у својој средини. Електровојводини 
ће и даље помагати у прављењу новина, 
које имају свој идентитет, колико год да 
и ту има опречних мишљења. 

И можда је требало рећи на почет-
ку, али никад није касно: Љиља је мајка 

докторанта књижевности мр Исидоре и 
ташта докторанта историје мр Бранис-
лава Поповића. Брачни пар Поповић 
свој научни и професионални допри-
нос култури заједно даје у Матици срп-
ској, а од скоро их двогодишња ћерка 
Анђелија чека код куће, а не на врати-
ма обданишта. Наиме, мотив због чега 
је Љиља променила место деловања 
ипак је унука Анђа, која заокупља њену 
пажњу и са којом најрадије проводи 
време док су млади родитељи на послу.

– Јесте, Анђелија ми је најјачи мо-
тив за одлазак у пензију, али није и је-
дини. Испунила сам услов. Одувек сам 
мислила да стари људи треба да усту-

пе место младима. Верујем да млад чо-
век може да заради себи плату и старом 
пензију, али да стар не може да заради 
и за себе, и за другог. Уосталом, лепше 
је бити млада пензионерка, него стара 
уредница – каже Љиља.

Питамо је да ли је осмислила своје 
пензионерске дане:

– Време ћу, наравно, посвећивати 
Анђелији, јер ћу тако помоћи свом де-
тету да буде опуштеније и да напре-
дује на сваком пољу. То сам заправо 

дужна својој мајци, која се такође од 
првих пензионерских дана, заједно 
са мојим оцем, старала о својим уну-
чићима. Данас су они, захваљујући 
баки и деки, људи за понос свима у 
породици. 

А када Анђа нарасте, радо бих на 
неколико месеци отишла у Словач-
ку. Тамо, у једном малом месту бли-
зу пољске границе постоји библиоте-
ка која чува много наших раритетних 
књига. Ту је, наиме, био чувени Кеж-
марски лицеј, где су у XIX веку студи-
рали Стерија, Лазар Лазаревић Ста-
рији, Димитрије Давидовић и други. 
Студенти су били обавезни да доно-

се у библиотеку књиге из свог краја. 
Жеља ми је да библиотечки обрадим 
те књиге. Тако бих помогла колегини-
ци и пријатељици, јер она не зна срп-
ски, задовољила бих своју библиоте-
карску радозналост, али бих пре свега 
кући донела информације значајне за 
истраживаче овог периода. Убеђена 
сам да се тамо могу наћи књиге које 
су код нас давно нестале у пожарима 
и ратовима. 

Новинари листа ЕВ

ДОСКОРАШЊИ ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК КОМПАНИЈСКИХ НОВИНА ЕВ ЉИЉАНА МИЛИЋ

Досадашњи главни и одгoворни уредник компанијских новина ЕВ Љиљана Милић је, 
однедавно у пензији. Ипак, у времену притисака да се исквари основно средство наше 
комуникације, она наставља да у Електровојводини доприноси да се језик и писмо 
очувају у исправном облику

Срцем библиотекар
Љ

УД
И

Најјачи мотив за пензију: Анђелија Поповић и Љиљана Милић
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СВЕЧАНА СЕДНИЦА ГРАНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПЕНЗИОНЕРА ЕПСЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ
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Недавно дружење у новосадском 
Дунавском парку деце омете-
не у развоју, као и  деце и уну-

чића запослених у Електровојводини 
у хепенингу „Пронађи крила ветра“, уз 
подсећање на обновљиве изворе енер-
гије (ветра) – летом балона, авиончића, 
змајева, баш као и претходна својеврсна 
изложба рукотворина и мајсторија на-
ших пензионера, само су нека од на-
стојања да се сачува човекољубље, дру-
жење, унесе осмех и радост на лица 
најстаријих; разгрне почесто присутна 
меланхолија, усамљеност, несигурност, 

па и страх и депресија – снагом и ведри-
ном младости и родитеља који још раде. 

У овом случају, под покровитељством 
„Societe generale“ банке у Србији, ово су 
само неке од хуманитарних активнос-
ти, пружене руке и јасног показатеља 
да најстарији нису заборављени и пре-
пуштени себи. То је не само вербална 
порука, од Гранске организације пензи-
онисаних радника ЕПС – Електровојво-
дине, која је недавно реорганизована у 
складу са новим Законом о удружењима 
грађана – као јединствена, док су доне-
давно у њеном окриљу наши пензионе-
ри-чланови широм Војводине делова-
ли по подружницама. Њих око 1.400! 
Ова, међу предузећима свакако једин-

ствена организација, у Електровојво-
дини постоји већ готово две деценије, 
уз подршку запослених колегиница и 
колега, свих досадашњих пословодста-
ва, а понекад и донатора. Настоје да 
још више побољшају програмску, а не 
само манифестациону или спортску са-
радњу са Синдикалном организацијом 
и да „изађу из аутизма“, укључујући се у 
већој мери у информисање, присуство 
и у екстерним медијима и могући ути-
цај на актуелности: приватизацију, ре-
организацију, акционарство, припреме 
за тржиште...

Како је на недавној свечаној Скупш-
тини, уз поменуто, рекла садашња пред-
седница Косана Марков, одајући почаст 
и уз позив на подсећање и искрену зах-
валност оснивачима и досадашњим ру-
ководиоцима, поготову Вилмошу Мол-
нару, као и минут ћутања за преминуле, 
ово је био повод и да се извреднује до-
садашњи рад и поставе нови циљеви. 
Наравно, није изоставила ни да је, на 
жалост, економска ситуација неславна, 
а да је економски положај пензионера 
све незавиднији. Уз својевремени одла-
зак из Електровојводине у пензију, све 
неефикасније решавање животних пи-
тања пензионера је – како је рекла – не-
миновно, како код кога, проузрокова-

ло осећања усамљености, погоршање 
општег менталног стања, несигурности, 
па и страха и депресије. Организација и 
дружење у њеним просторијама широм 
Војводине, стога је ту и да настави да 
негује и подржава опште људске вред-
ности, као подстицај менталној снази 
чланова и јачању вере у вредност и ко-
рисност чланова, а свакако и у – живот 
сам. Негује се самосвесност, иницијати-
ва, стваралаштво и међусобна, али и ек-
стерна – макар и симболична – помоћ, 
топла реч, обиласци оболелих, покрет-
них и мање покретних, чланова који су 
у домовима за старе или у медицин-
ским установама.

Рецимо, у последње време, у три 
наврата су били сарадници и до-
маћини васпитачима и деци из Шко-
ле „Др Милан Петровић“, размењи-
вали стваралаштво, љубав, пажњу 
и симболичне пакетиће, поставили 
дивну фонтану и оживели двориште 
Дома за старе на Новом насељу, пру-
жили непосредну подршку, помоћ 
и „чашицу разговора“ пацијентима 
Болнице за душевно оболеле у Чуру-
гу, организовали и уживали у, углав-
ном једнодневним излетима широм 
Покрајине, омогућили да пензионе-
ри погледају филм „Монтевидео, Бог 
те видео“, а у врло активном Клубу (уз 
шах, карте и домино), ту су и библи-
отека, стручна предавања, рецимо, о 
поступном губљењу сећања код оболе-
лих (Алцхајмер). Стално је и праћење 
социјалних, здравствених и других 
потреба чланова, помоћ у болестима 
и најстаријим, бањски опоравак. На-
стоји се да се и даље развија сарадња 
са Савезом пензионера АП Војводине. 

После честитки за Дан Гранске ор-
ганизације, петнаестак најактив-
нијих пензионера и неколико чла-
нова из садашњег пословодства 
Електровојводине добило је заслуже-
не захвалнице.

М. Ч.

Око 1.400 чланове ове организације, ретко активне у предузећима, истрајава готово две 
деценије, захваљујући подршци колега и пословодстава широм Војводине.- Сем дружења 
са покретнима и оболелима, осмишљавају и бројне хуманитарне акције и излете

Подстицај менталној снази и 
вери у живот

Са свечане седнице Скупштине организације наших пензионера
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САЈАМ ТУРИЗМА: НОРЦЕВ ДОБИТНИК ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ ЗА КВАЛИТЕТ

На Сајму туризма у Новом Саду, 
одржаном од 30. септембра до 2. 
октобра, на излагачком просто-

ру Туристичке организације Војводине, 
заједно са још 27 излагача из Покрајине, 
представио се и хотел НОРЦЕВ. Прем-
да се хотел Електровојводине први пут 
појавио на овој манифестацији, показа-
ло се да је реч о веома занимљивом ту-
ристичком објекту, а то показује и ос-
војена златна медаља за квалитет услуга 
и амбијент.

Како сазнајемо од Гвоздена Перко-
вића, директора Туристичке организа-
ције Војводине, НОРЦЕВ је веома инте-
ресантан и самим тим што је тренутно 
једини хотел на Фрушкој гори, јер По-
штански дом на Бранковцу није у функ-

цији. Фрушка гора са својим огромним 
потенцијалима привлачи велики број 
туриста, па понуда хотела НОРЦЕВ 
употпуњује богате садржаје Национал-
ног парка, а то је у овом тренутку једин-
ствено. Тај објекат, кажу стручњаци ту-
ристичке привреде, може да послужи 
као модел за даља улагања у смештајне 
капацитете на овом локалитету.

– Искористили смо значајну мани-
фестацију, каква је Сајам туризма и 
представили НОРЦЕВ. Успех није изо-
стао већ након првог учешћа. Доказ за 
то је да смо одмах добили златну ме-
даљу – каже за наше новине др Саша 
Стевановић, директор Одржавања и ус-
луга и додаје: – Ове године су уложена 
значајна средства у НОРЦЕВ. Замењен 

је комплетан кровни покривач, обно-
вљена је климатизација, а постављене 
су и нове туш-кабине у собама. Све то 
ће значајно допринети још квалитет-
нијем смештају и боравку гостију у хо-
телу и учинити га далеко пријатнијим. 

Што се тиче запослених, и ту смо на-
правили помак. Сада имамо много ква-
литетнију услугу у ресторану, јер су ан-
гажовани нови кувар и шеф сале. И од 
рецепционера захтевамо највиши ниво 
професионализма и љубазности, али и 
познавање макар једног страног језика. 
Резултат сталног подизања наших ус-
луга на све виши ниво видљив је и по 
томе што су нам капацитети распрода-
ти и неколико месеци унапред.

Сама структура објекта веома је по-
годна за конгресни туризам. Добро оп-
ремљене сале за предавања и састанке 
позиционирале су НОРЦЕВ као један 
од најзначајнијих објеката за ову на-
мену у Војводини. Наравно, постоје и 
мањи проблеми. Један од њих је лош 

прилазни пут, али се ради на превази-
лажењу тог проблема, колико могућ-
ности дозвољавају. Такође, како каже 
Стевановић, хотелу би добро дошли и 
додатни смештајни капацитети: – У од-
носу на Конгресну салу, која може да 
прими 250 људи, садашњих 107 лежаје-
ва је мало, па би се морало порадити и 
на решавању тог проблема – закључује 
Стевановић.

Стевановић истиче да у НОРЦЕВ до-
лазе гости из целог света, а посебно је 
занимљиво што овде радо бораве гос-
ти из Бразила и Аргентине. – Оно што 
привлачи наше госте, уз предивни зе-
лени амбијент Фрушке горе, свакако су 
и веома популарне цене за услуге које 
тренутно пружамо – каже директор 
Одржавања и услуга. 

Оцењујући наступ НОРЦЕВ-а на 
овогодишњем Сајму туризма у Новом 
Саду, директор Електровојводине др 
Тихомир Симић каже: 

– Лоцирањем свог репрезентати-
вног објекта на Иришком венцу, Елек-
тровојводина је уложила у афирмацију 
како природних, тако и туристичких 
потенцијала Фрушке горе. НОРЦЕВ је 
намењен за образовање, усавршавање 
и рекреацију наших запослених, али и 
за све оне који долазе да посете и боље 
упознају Нови Сад и Војводину. ЈП 
Одржавање и услуге је надлежно за екс-
плоатацију и унапређење овога ресур-
са Електровојводине. Добијена златна 
медаља на Сајму представља доказ да 
заједничко улагање у модернизацију, 
као и у стална побољшања свих елеме-
ната пословања могу бити препознати 
као афирмативни туристички ресурс. 
То је заједнички успех ЈП Одржавања 
и услуга и Електровојводине као влас-
ника хотела. И даље ћемо наставити са 
инвестицијама и настојањима да се и 
репрезентативношћу НОРЦЕВ-а оја-
ча туристичка позиција Новог Сада и 
Војводине – каже директор др Тихомир 
Симић.

В.Ог.

Хотел НОРЦЕВ освојио златну медаљу за квалитет на Сајму туризма у Новом 
Саду, одржаном истовремено са Сајмом лова, риболова и спорта „Лорист“ 
и Сајмом коњарства „HorseVille“.- Премда се први пут представио на овој 
манифестацији, општа оцена је да НОРЦЕВ доприноси богатијој туристичкој 
понуди Новог Сада и Војводине

Потенцијал у који је уложено
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Хотел НОРЦЕВС признањима
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У оквиру манифестације Дани пи-
ва у Зрењанину одржани су и, 
сада већ традиционални, спорт-

ски сусрети. На позивном турниру су 
учествовали ЕД Панчево, ЕД Нови Сад, 
Управа, Одржавање и услуге, Бест из-
градња и домаћин ЕД „Зрењанин“. 

И поред изузетно топлог времена, 
спортска залагања на терену нису изоста-
ла. Спортисти су опробали своја знања у 
пар дисциплина и постигли следеће ре-
зултате: 

У малом фудбалу, прво место су ос-
војили такмичари из ЕД Нови Сад, дру-
го место из ЕД Панчево, а треће место 
из ЕД Зрењанин.

Шах је игран „цугер“, а прво место је 
припало Предрагу Новаковићу из ЕД 
Нови Сад, друго место Драгу Булато-
вићу из ЕД Зрењанин, а треће Добри-
воју Јеринкићу из Погона Кикинда. У 
стоном тенису за жене, прво место је 
припало екипи ЕД Нови Сад, друго ЕД 
Панчево, а треће је освојила екипа ЕД 
Зрењанин. Када је реч о пикаду за жене, 

прво место заузима ЕД Нови Сад, друго 
ЕД Зрењанин, а треће ЕД Панчево. 

Следеће дружење са спортским над-

метањима је заказано за октобар када 
ће домаћин бити ЕД Панчево.

В.Ог.

ТРАДИЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ СУСРЕТИ У ЗРЕЊАНИНУ

У оквиру Дана пива у Зрењанину, одржани и спортски сусрети у којима су учествовале 
екипе ЕД Панчево, ЕД Нови Сад, Управе, Одржавања и услуга, Бест изградње и домаћина 
ЕД “Зрењанин”

Прво дружење, онда спорт

СП
ОРТ
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Почетком септембра, у Врњачкој 
Бањи су одржани спортски сусре-
ти радника Елекропривреде Србије. 

Такмичари су се традиционално надме-
тали у 16 дисциплина. Збирни резултати 
по координацијама: прво место Дистри-
буција електричне енергије са 68 бодова, 
друго место Производња угља са 62 бода, 
треће место Производња термоенергије са 
54 бода, четврто место Пета координација 
са освојених 28 бодова, и пето место Про-
изводња хидроенергије са освојених 27 бо-
дова. 

Тим Дистрибуције електричне енер-
гије је био претекао другопласирану еки-
пу Производња угља за 6 бодова, а томе су 
допринели и спортисти Електровојводине.  

В.Ог.

Након пар година екипа Дистрибуција електричне енергије поново на првом месту

ТРИДЕСЕТ И ШЕСТИ СУСРЕТИ РАДНИКА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ 

Наши допринели успеху

Детаљ са утакмице у Зрењанину 

� РЕЗУЛТАТИ

Мали фудбал сениори: друго место Ђорђе Бероња ЕД Рума, Данијел Панкаричан 
ЕД Зрењанин, Предраг Томић ЕД Суботица и Игор Владић ЕД Ср. Митровица, 
кошарка треће место Владимир Вујчић Управа, стони тенис (М) друго место 
Зоран Крстић ЕД Нови Сад, Богдан Чинку ЕД Рума, Зоран Рајовић ЕД Панчево и
Славко Сибинкић Управа, стони тенис (Ж) прво место Мирјана Јанда ЕД Рума, 
одбојка (М) прво место Миљан Сворцан и Зоран Чомић ЕД Нови Сад, пливање (М) 
прво место Дејан Чувардић ЕД Сомбор, Миливој Стражимештер Погон Кикинда, 
Александар Столић ЕД Сомбор и Стојан Станижан ЕД Зрењанин, пливања (Ж) 
прво место: Антонија Бабић ЕД Зрењанин, Невена Станков ЕД Зрењанин и Клара
Чолаковић Управа, шах прво место: Синиша Арбутина ЕД Суботица, Драган 
Стантић ЕД Суботица, Љубомир Туровић Управа, куглање треће место Иштван Гере 
Погон Сента, Милорад Драгојевић ЕД Сомбор, надвлачење конопца друго место
ДДрагомир Станић ЕД Сомбор, мали фудбал ветерани друго место Љубиша Зорић 
ЕД Зрењанин.
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Почетком октобра, најпознатији 
интернет сервис Гугл обрадовао 
нас је својом насловном стра-

ном. По њиховом лепом обичају да обе-
лежавају значајне датуме, овог пута 
су своју насловницу посветили Ми-
хајлу Пупину. Обележавајући 157. го-
дишњицу рођења српског и америчког 
научника, Гугл је у врх почетне стране 
поставио честитку - цртеж дечака и де-
војчице који са два удаљена брда разго-
варају телефоном. Тиме су симболично 
представили Пупинове заслуге на пољу 
телефоније.

Поводом Пупиновог рођендана, по-
дсетимо се и ми његових биографских 
података. Рођен је у банатском селу Ид-
вору, 8. октобра 1854, од оца Косте и 
мајке Олимпијаде. Премда неписмени, 
родитељи су га после основне школе 
послали даље на школовање – најпре у 
Гимназију у Панчеву, а потом у Праг.

Као двадесетогодишњак немирна 
духа, Михајло је 1874. године, решио 
да срећу потражи у Америци. Да би 
преживео, првих година је радио све и 
свашта, чак је и чувао стоку, али никад 
није престајао да учи. Стога и не чуди 
што је 1879. успешно положио пријем-

ни испит и уписао се на Колумбија уни-
верзитет у Њујорку. Студије је блиста-
во завршио 1883. године, а докторирао  
1889. године. Запослио се на факулте-
ту, где је завршио и основне студије - 
на Колумбија универзитету, где је прво 
био предавач. Од 1901. постао је и ре-

довни професор, а са тог места је оти-
шао и у пензију 1929. године. Умро је 12. 
марта 1935. године у Њујорку, тачно на 
дан када је 61 годину раније кренуо из 
Хамбурга у Америку. 

На Колумбија универзитету, профе-
сор Пупин је радио читавих 40 година, 

а остао је запамћен као изванредан пре-
давач и блистав математичар, способан 
да у тренутку сагледа, сажме и успешно 
реши сваки проблем. 

Током дуге и успешне каријере, Ми-
хајло Пупин је решио неколико суштин-
ских проблема у телекомуникацијама, а 
његов најпознатији проналазак су сва-
како такозвани „Пупинови калемови“. 
Захваљујући том проналаску, телефон-
ски сигнал је могао да се преноси на 
много већим растојањима.

Имао је Пупин доста проналазака, а 
од неких својих патената је могао сас-
вим лепо да живи, па се може сматрати 
да је живео у материјалном благостању. 
Поред стручних радова, радо је писао 
и популарне чланке и књиге, а за своју 
аутобиографију „Од пашњака до нау-
чењака“ 1924. године добио је и прес-
тижну Пулицерову награду. 

За Пупина се може рећи да је имао 
ту срећу да за живота види свој потпу-
ни успех. Медаље, висока одликовања, 
чланства у академијама наука, почас-
ни докторати, све су то признања која 
је добијао широм света за оно што је 
учинио. Неки аутори верују да је, зах-
ваљујући својој високо развијеној со-
цијалној интелигенцији, Пупин био и 
остао најутицајнији Србин свих време-
на. Гуглов гест сад само потврђује да је 
Михајло Пупин један од највећих умова 
и XIX, и XX века.

А.Ј.Р.

ГУГЛ ОБЕЛЕЖИО РОЂЕНДАН МИХАЈЛА ПУПИНА

Од пашњака до Гугла
За Пупина се може рећи да је имао ту срећу да за живота види свој потпуни успех: 
медаље, висока одликовања, чланства у академијама наука, почасни докторати, све су 
то признања која је добијао широм света за оно што је учинио, а признања му се одају и 
данас

Заглавље насловне стране Гугла

Михајло Пупин


