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У више од пола века постојања и рада Елек-

тровојводине, генерације одличних ин-

жењера, доајена струке, подиглe су ниво 

квалитета рада на висок ниво. Електровојводи-

на данас важи за респектабилног привредног 

субјекта, пожељног послодавца и доброг парт-

нера.

Са становишта развоја, Електровојводина пред-

ставља моторну снагу АП Војводине. Она је већ 

годинама највећи инвеститор у инфраструкту-

ру, тако да даје кредибилитет за даље економ-

ско развијање овог простора. С друге стране, 

Електровојводина настоји да се повезује са не-

ким земљама из окружења, као што су Хрват-

ска, Мађарска и Румунија, а које увелико раде 

у складу са важећим међународним стандарди-

ма. Пошто смо најближи том делу јединственог 

енергетског тржишта Европе, с њима што пре 

морамо ускладити своје стандарде, како бисмо 

могли да будемо потпуно равноправни партне-

ри. 

Полазећи од тога, директор Друштва др Тихо-

мир Симић је, на недавно одржаној седници по-

словодства, подвукао да су промена понашања и 

увођење високих стандарда у раду, као и дослед-

ност и врхунска одговорност у извршавању рад-

них задатака, два основна приоритета у реали-

зовању пословне политике у наредном периоду.

Промовисање и примена међународних стан-

дарда у свим радним процесима, укључујући и 

односе с купцима, представља актуелну опера-

тивну платформу за све пројекте који би треба-

ло да допринесу лидерској позицији у региону.

Проактивно деловање и припреме за наредни 

период за Електровојводину представљају даљу 

модернизацију целокупног пословања: поди-

зање квалитета испоручене електричне енергије, 

побољшање погонске спремности и смањење 

губитака у дистрибуцији електричне енергије, 

припрему за технолошке изазове као што су „па-

метне мреже“ (Smart Grids), промоцију произ-

водње енергије из обновљивих извора и технич-

ку припрему електроенергетског система за 

прихват електричне енергије из дистрибутивних 

извора, промоцију енергетске ефикасности... 

Електровојводина свакако има знање, струч-

ност и одлучност да то и постигне.

И на крају, улазећи у педесетогодишњицу из-

лажења, лист „Електровојводина“ добио је и но-

вог уредника - Мају Павлицу.

М. Шијан

Одговорно и доследно
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ПОРУКЕ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА ЕПСА ДРАГОМИРА МАРКОВИЋА ЗАПОСЛЕНИМА
И

З 
ЕП

С
А

Недавно је интерном мрежом 

ЕПС-а, у Е-Инфу, емитована по-

рука генералног директора Елек-

тропривреде Србије Драгомира Марко-

вића. У писму се дословце каже:

„Изузетно дуг период лоше хидро-

логије и мањак производње у хидро-

електранама створио нам је одређе-

не проблеме, али снабдевање купаца, 

што је најважније, није угрожено. Тај 

мањак надокнађују термоелектране и 

мањи, непланирани увоз. Да није до-

вољно угља за појачан рад термоелек-

трана, вероватно би и купци осетили те 

проблеме. Али, купци то не осећају, јер 

проблеме решавамо. Све то не би мог-

ло бити остварено без вас, запослених у 

свим привредним друштвима Електро-

привреде Србије, без ваше стручности, 

и што је још важније, без ваше предано-

сти послу који вам је поверен. 

Значајну стабилност електроенергет-

ском систему, у периоду лоше хидроло-

гије, даје ТЕ „Никола Тесла A“ обарајући 

производне рекорде. Честитке припа-

дају и њима, али и Рударском басену 

„Колубара“, где запослени, у нимало ла-

ком периоду за то привредно друштво, 

остварују одличне производне резул-

тате. Својим односом према послу и 

компанији обезбеђују довољно угља за 

ТЕНТ. Уверен сам да ће у наредном пе-

риоду, и поред свих проблема са којима 

су суочени на коповима, учинити све да 

обезбеде још бољи квалитет угља.

Свима треба да буде пример и ХЕ 

„Бајина Башта“. Уз изузетну сарадњу са 

страним партнерима најсложеније по-

духвате на ревитализацији и модерни-

зацији електране реализују у предвиђе-

ним роковима. Производни резултати 

из обновљених агрегата јасно казују 

како су тај посао радили. 

За функционисање нашег систе-

ма нужно је потребан новац. Од свих 

дистрибуција увек захтевамо да робу 

коју смо произвели и потом испоручи-

ли купцима, и наплате, у највећој мо-

гућој мери. Електровојводина и Елек-

тросрбија остварују наплату од готово 

100 одсто. Честитам им за остварени 

проценат наплате и истовремено ох-

рабрујем све остале да побољшају нап-

лату у својим привредним друштвима 

и дају свој допринос смањењу губитака 

на мрежи. Тиме ће смањити и потребу 

увоза најскупље енергије у зимском пе-

риоду.

Нови производни капацитети су по-

требни Србији. Али, од тренутка иска-

зивања намере и потребе да се нешто 

изгради са страним партнерима, до тре-

нутка када се у локацију забоде прва ло-

пата, мора да прође шест и по до седам 

година, да се пређе готово 80 корака 

(студија, дозвола, сагласности...). Једна 

мала група стручњака, веома посвећена 

стратешким пројектима, предано при-

према сва документа како би у складу 

са свим законима и прописима, ЕПС 

ушао у заједничке фирме са страним 

компанијама а потом, заједно са њима, 

започео изградњу нових електрана. За 

сав труд одајем им признање.

Похвале и признања су заслужили 

и они који месецима трагају за инвес-

титорима у пројекте које смо утврди-

ли „Белом књигом“ као најважније и 

најатрактивније на пољу обновљивих 

извора енергије. Они се труде да до не-

давно тешко замисливи пројекти (вет-

роелектране, соларне електране, елек-

тране на отпад…) постану ЕПС-ов 

портфолио. За те активности заслужују 

похвале и честитке.

Стабилности у компанији и прегнућу 

запослених немерљив допринос даје и 

Синдикат радника ЕПС-а који је препо-

знао интерес компаније. То није дема-

гогија, то је чињеница. Нисам од оних 

који сматрају да су интерес синдиката 

и пословодства обавезно дијаметрално 

супротни. Због тога Синдикату одајем 

признање.

Морамо бити свесни шта за нашу 

компанију значи задовољство купаца. 

О томе морамо бринути. Такође, чел-

ни људи из ЈП ЕПС и свих привредних 

друштава, огранака... морају да схвате 

и значај задовољства запослених. По-

словодства треба да уложе максимал-

ну енергију да створе амбијент у коме 

ће запослени са задовољством радити и 

доприносити просперитету компаније. 

Без тога нема посвећености послу, а без 

те посвећености коју сам препознао у 

ТЕНТ-у А, „Колубари“, ХЕ „Бајина Баш-

та“, Електровојводини, Електросрбији и 

код оних који се труде да привуку стране 

инвестиције у термо и хидро сектору и у 

обновљивим изворима енергије... нема 

напретка ЕПС-а. 

Све ово на шта указујем нема везе са 

политиком, демагогијом, тежњом ди-

ректора да сачува своје позиције... Ово 

је само указивање да су могући радни 

подвизи који су нам потребни за зиму 

која је пред нама. Опет морамо да нај-

широј јавности доказујемо да смо осло-

нац државе и највећа и најбоља компа-

нија у Србији. Верујем да ће запослени 

у ЕПС-у успети у томе. Појединачне, 

ситно интересне интерне и екстерне ак-

тивности које имају за циљ да уруше уг-

лед компаније и умање допринос ЕПС-а 

развоју Србије, овог пута не желим да 

коментаришем. Желим да и у наредном 

периоду бележимо добре резултате и 

заједно доприносимо унапређењу наше 

компаније, која је несумњиво једна од 

најважнијих карика нашег друштва.“

Приредила: А. Ј. Р.

Електровојводина и Електросрбија остварују наплату од готово 100 одсто. Честитам 
им за остварени проценат наплате, стоји у писму генералног директора ЕПС-а

Честитке и позив за 
посвећеност послу

Драгомир Марковић
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Све су процене да ће „удар“ на 

електроенергетски систем бити 

велик, с једне стране због на-

рушавања паритета у ценама енер-

гената, а са друге услед заоштравања 

социјалних услова и незадовољства 

незапослених, што нас тера да ради-

мо још више, доследније и одговор-

није, да бисмо задржали водећу улогу 

у управљању овом делатношћу и да не 

бисмо урушили оно што смо до сада 

постигли. То је, између осталог, рекао 

директор Друштва др Тихомир Симић 

на састанку Извршног одбора дирек-

тора, одржаног у Руми у октобру.

– Морамо се изборити за сваки ди-

нар наплате утрошене електричне 

енергије, бити у „блиском“ контакту 

са сваким купцем ради изналажења 

решења наплате и смањења дуговања, 

али, упоредо, морамо и едуковати 

грађане да сваки испоручени киловат-

час кошта и да га треба платити. На 

нама је да купца стално подсећамо да 

је измиривање обавеза за испоручену 

електричну енергију његов приоритет 

и да систем не може функционисати 

сам по себи. Дакле, морамо упозора-

вати, али и едуковати. Упоредо са по-

дизањем нивоа наплате и смањењем 

губитака, морамо перманентно ра-

дити на развоју нових технологија и 

унапређењу пословних процеса, али 

и на промени свести запослених да се 

мора радити другачије, уз увођење ви-

соких стандарда у раду. То су једини 

критеријуми који нас могу квалифико-

вати за даљи успешан рад.

Рад у огранцима такође захтева до-

следност и ефикасност у руковођењу и 

управљању. Руковођење у огранцима 

је „домаћински“ део посла, где руко-

водиоци треба да буду „добри домаћи-

ни“, значи да се послови морају ради-

ти у складу са донетим процедурама, 

да влада потпуна уређеност система и 

да све функционише беспрекорно. И 

управо сада, када улажемо велике на-

поре за увођење технолошких инова-

ција у пословање и настојимо да мо-

дернизујемо пословне процесе, треба 

подићи ниво рада и пословања. Исто 

тако, ниједног тренутка не смемо смет-

нути са ума законито понашање у по-

словању, а треба радити у складу са 

донетим плановима – истакао је др Ти-

хомир Симић.

– Запослени треба строго да се при-

државају усвојених стандарда у сваком 

погледу, од одевања и личне хигијене, 

до стручности у раду. У ствари, по-

требна је укупна промена понашања 

која мора да крене од носилаца посло-

водних функција. Дакле, треба ство-

рити услове да се повећа ефикасност 

и ефективност у извршавању радних 

задатака, стварати боље услове за рад, 

а само руковођење људима мора бити 

беспрекорно – нагласио је директор 

Симић.

Директор Друштва је, на крају, изра-

зио задовољство досадашњим радом 

Извршног одбора директора и анга-

жованошћу менаџмента на кључним 

тачкама пословне политике. Изнео је 

очекивања за још већом посвећеношћу 

на реализацији постављених циљева и 

подвукао да доследност и врхунска од-

говорност морају бити приоритети. 

Презентујући реализацију закључа-

ка са претходне седнице, заменик ди-

ректора Друштва – директор извршне 

функције за пословни систем др Петар 

Загорчић указао је на одређене аспекте 

побољшања пословања, на доношење 

Ребаланса плана и доношење Средњо-

рочног плана, као и на активности око 

усаглашавања са Законом о енергети-

ци. 

Директор Дирекције за економско-

финансијске послове Иво Брајковић 

говорио је о припреми за доношење 

плана за наредну годину, истакавши да 

је циљ позитивно пословање у овој го-

дини и да се налазимо на добром путу, 

пошто смо били позитивни за девет 

протеклих месеци. Он је такође нагла-

сио да би се овај тренд задржао до краја 

године, потребно је на линији прихода 

оприходовати све оне активности које 

представљају инвестиције у сопственој 

режији, а истовремено преконтирати 

позиције са трошкова одржавања за све 

оне позиције које имају карактер инвес-

тиција и повећање вредности основних 

средстава.

Директор Дирекције за корпо-

ративне послове Синиша Пушкар 

нагласио је да ће до краја ове годи-

не започети интензивне активнос-

ти на регулисању статуса непокрет-

ности, на имплементацији програма 

Е–документус, те да ће се обавити 

стручна контрола огранака. У 2012. 

години, активности ће бити усмере-

не на усаглашавање правне форме 

Друштва према Закону о енергети-

ци и Закону о привредним друштви-

ма, према ЕПС-у као акционарском 

друштву, затим ка наплати потражи-

вања путем судских органа, заштити 

на раду, заштити животне средине, 

као и ванредним обукама из области 

безбедности на раду. 

Руководилац Сектора набавке и 

продаје мр Бранислав Радовић дао је 

пресек стања наплате у септембру и 

пројекцију наплатe у октобру. Он је 

изнео очекивања да ће и у октобру 

наплата бити добра, констатујући да 

интензивни контакти са неплатишама 

дају резултате.

О плану смањења губитака ин-

формисао је др Драгослав Јовано-

вић, помоћник директора Друштва 

за стратешко планирање, и указао на 

тренд смањења измештених мерних 

места и тренд смањења очитавања не-

очитаних купаца.

О плану набавки и актуелизацији ја-

вних набавки у 2012. години информи-

сао је Миланко Радић, директор Центра 

за јавне набавке. Информисао је о на-

бавци 30 хиљада трофазних бројила 

и о поступку израде Плана набавки 

за наредну годину, уз напомену да је 

инсталиран нови софтвер за јавне на-

бавке, те да се упоредо обавља обука 

извршилаца за рад на новом софтве-

ру, где се више неће моћи трошити 

више него што је планирано.

О ребалансу Плана инвестиција и 

припремама Плана за наредну годину, 

информисао је мр Никола Новаковић, 

САСТАНАК ИЗВРШНОГ ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Промена понашања и увођење високих стандарда у раду, два су основна приоритета у 
реализовању пословне политике у наредном периоду

Доследност и врхунска одговорност

М
ЕН

А
Џ

М
ЕН

Т

НАСТАВАК НА СЛЕДЕЋОЈ СТРАНИ...
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Нови трансформатор заменио је 

досадашња два. Он представља 

модерну алтернативу досада-

шњим, појединачним струјним и на-

понским трансформаторима, који су 

показали велику поузданост у раду и 

дуг животни век. Такође, нова савре-

мена постројења, какво је ово, много 

су јефтинија за одржавање.

Тим поводом Директор Електро-

војводине др Тихомир Симић је изја-

вио:

– У време одржавања редовне сед-

нице највишег менаџмента Електро-

војводине, када се планира будућа 

динамика стратешких пројеката на те-

риторији коју електричном енергијом 

снабдева Електровојводина, у опера-

тивни рад се пушта мерни трансфор-

матор у трансформаторској стани-

ци 110/20kV „Кикинда 2“. Пуштање 

у рад овог мерног трансформатора 

омогућиће побољшање квалитета, не 

само снабдевања електричном енер-

гијом грађана и привреде у том делу 

одговорности Електровојводине, већ 

и побољшање квалитета употребе рас-

положиве енергије и њеног трансфера 

до места где је она најпотребнија. Мо-

дернизација трафостаница даје могућ-

ност квалитетног и успешног манипу-

лисања електроенергетским системом 

и стварање предуслова за  укључивање 

у концепт паметних мрежа, такозваног 

„смарт грида“, који представља сада-

шњи светски стандард.

Комбиновани трансформатор је, 

кажу стручњаци из те области, „збир“ 

струјног и напонског трансформато-

ра и у потпуности  може да задовољи 

све тражене техничке карактаристи-

ке као и појединачни мерни транс-

форматори. Предности код уградње 

новог трансформатора су те што је 

за њега потребна само једна носећа 

конструкција, а самим тим и монта-

жа само једног апарата. Укупни ра-

дови на монтажи и пуштању у погон 

комбинованих мерних трансфор-

матора су јефтинији и трају знатно 

краће. Анализом поузданости у раду 

свих врста мерних  трансформато-

ра утврђено је да су комбиновани 

мерни трансформатори поузданији, 

јер се због чињенице да они у себи 

садрже два независна мерна систе-

ма, захтева да се код комбинованих 

мерних трансформатора уграђују 

најквалитетније компоненте. Са ста-

новишта заштите животне средине 

комбиновани трансформатори су 

боље решење, јер садрже око 40 од-

сто мање уља него струјни и напон-

ски трансформатори и уклапају се у 

међународне стандарде, усвојене и у 

Електровојводини.

С обзиром на то да је у експлоата-

цију уведен нов трансформатор, у 

складу са досадашњом праксом, он 

ће бити у пробном раду у наредних 

шест месеци. 

А. Ј. Р.

У електроенерегетском систему Електровојводине од половине октобра је у 
трансформаторској станици 110/20kV „Кикинда 2“ у експлоатацији нови мерни 
трансформатор најсавременије генерације 

Поузданији и економичнији, нови 
трансформатор у „Кикинди 2“

директор извршне функције за техни-

чки систем. Он је напоменуо да је план 

одржавања скоро реализован и подву-

као значај преконтирања појединих 

позиција са трошкова одржавања на ин-

вестиције. У вези са припремама Плана 

за 2012. годину, говорио је о плановима 

инвестиција, набавци основних средста-

ва и плану заштите животне средине.

Информацију о доношењу Средњо-

рочног плана развоја 2011-2016. го-

дина дао је Душан Мутић, директор 

Дирекције за планирање и инвести-

ције. Констатовао је да је Средњо-

рочни план усвојен и да ће ускоро 

бити достављен огранцима. У току 

је припрема за доношење десетого-

дишњег плана за период 2011-2021. 

година, као обавеза из новог Зако-

на о енергетици, са роком доношења 

до октобра 2012. године. О припре-

мама за зимску сезону, извештај је 

дао Павел Зима, директор Дирекције 

за управљање. Он је констатовао да 

се ремонти одвијају по плану и да 

спремно дочекујемо зимску сезону.

Директор Центра за информа-

тику и телекомуникације мр Дар-

ко Међедовић дао је информацију о 

стању актуелних пројеката (Billing, 

Totalobserver..) и плану њихове им-

плементације.

М. Ш.

НАСТАВАК СА СЛЕДЕЋЕ СТРАНЕ...



У згради Електровојводине у 

Новом Саду, на седмом спра-

ту, 24. октобра 2011. пуштен 

је у рад нови Диспечерски центар 

Електровојводине. Центар је званич-

но пустио у рад директор Дирекције 

за дистрибуцију електричне енергије 

у ЈП ЕПС Животије Јовановић.

Инсталацијом најсавременије, ди-

намичке мултифункционалне табле 

и софтверском модернизацијом, 

обезбеђењем адекватног простора 

за нови Дистрибутивни диспечерски 

центар Електровојводине (ДДЦЕВ) 

настављен је тренд модерниза-

ције пословања. Електровојводина 

се одлучила на такав корак вођена 

идејом да најсавременија техничка 

и технолошка достигнућа воде ка 

квалитетном остваривању основ-

не делатности, а то је дистрибуција 

електричне енергије. Нови Диспе-

черски центар омогућава потпуни 

надзор над електродистрибутивним 

системом Електровојводине и то 

SCADA системом (даљинско упра-

вљање), SCAN ENERGY (очитавање 

оптерећења путем модема), диспе-

черским извештајима и ДМС систе-

мом (Distribution mаnаgеment system 

– апликација за управљање, анали-

зу, оптимизацију и прорачун снаге). 

Осим тога, омогућено је и GPS пози-

ционирање и праћење екипа на те-

рену и WEB праћење рада диспечер-

ских центара у огранцима, осталих 

објеката и активности на тим објек-

тима. 

Надзор над дистрибутивним си-

стемом преко динамичке мулти-

функционалне табле, као једног од 

најзначајнијих алата који се кори-

сте у обављању диспечерског посла 

и инсталацијом најсавременијег тех-

нолошког решења, диспечерско уп-

рављање доживљава еволутивни 

скок. Праћење тренутног стања у ре-

алном времену омогућава подизање 

поузданости целокупног система, јер 

у сваком тренутку обезбеђује све по-

требне информације о систему што 

надаље омогућава и адекватну реак-

цију на све догађаје.

Сада може да се каже да је Електро-

војводина на нивоу кор делатности 

учинила напор за постизање макси-

мума који се уклапа у светске стан-

дарде. Оваква технологија је и корак 

ка рационализацији, јер савремена 

технологија омогућава мању потро-

шњу електричне енергије од досада-

шњих система, који су стари и више 

од 30 година.

Оваквим тренутним праћењем оп-

терећења у реалном времену, Елек-

тровојводина ће спремно дочекати 

дерегулисано тржиште електричне 

енергије, јер ћемо бити спремни за 

услове таквог начина пословања, од-

носно за „балансну одговорност“ 

коју такав начин пословања доноси.

Према расположивим подаци-

ма, овакав диспечерски центар не 

постоји нигде у региону, осим код 

нас, а сличан у Европи налази се у 

Лондону.

Ово најсавременије технолош-

ко решење компанија Мицубиши је 

први пут у свету представила у првој 

половини ове године. 

Динамичка мултифункционал-

на табла је састављена од сегмена-

та (DLP кубови). Поседује WXGA 

(1920х1200) pix. Димензија једног 

сегмента је 1548 х 968 милиметара, 

а плоча је укупних димензија 4644 х 

1935 милиметара.

В.Ог.
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НОВИ ДИСПЕЧЕРСКИ ЦЕНТАР ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ У ОПЕРАТИВНОЈ УПОТРЕБИ А
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Нови Диспечерски центар представља еволутивни напредак у диспечерској делатности. 
Модернизацијом пословања Електровојводина спремна на изазове које доносе будући 
тарифни системи и дерегулисано тржиште

Управљање системом по 
светским стандардима

БРОЈ 463   НОВЕМБАР 2011

Животије Јовановић пушта Центар у рад

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, BENELUX 
Nijverheidsweg 23A, 3641 RP, P.O. Box 222, 3640 AE Mijdrecht NL 
Telephone +31 (0)297-28 24 61, Telefax +31 (0)297-28 39 36 

Ein Divisie van Mitsubishi Electric Europe B.V. 
H.R. Amsterdam: 30134660. BTW Nr. NL 8046.64.328.B01. 
Van toepassina ziin onze Alaemne Verkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de K.v.K. re Amsterdam nr.5443 

        Mijdrecht, 25th October 2011 

To: Mr. PhD Tihomir Simic 
 Managing Director 
 ElectroVojvodina 
 Novi Sad 

Subject: Evaluation and appreciation of ElectroVojvodina Control Room Center

Dear Mr. Simic, 

It was my genuine honor and pleasure to be invited and present at yesterday’s grand 
opening of the ElectroVojvodina DDC, Electricity Dispatch Center. 

Representing a respective company such as Mitsubishi Electric of Japan, who has 
tremendous knowledge and experience with electrical power / energy projects 
worldwide as well as innovative display systems for control rooms, I was very much 
impressed with the ElectroVojvodina control room installation. 

I must declare that the high level of Serbian engineering, competence and 
knowledge demonstrated by the ElectroVojvodina staff and the Institute Mihajlo 
Pupin / Automatika, directly and in-directly involved in the creating, establishing and 
operation of this high professional project, is phenomenal.  The entire team managed 
to evaluate the latest technologies available in the market and effectively execute the 
most innovative project in short time. 

This is the reason why Mitsubishi Electric Europe decided to direct, supply and install 
in ElectroVojvodina, the 1st most innovative, high resolution (WUXGA, 1900x1200 
pixels) display system ever left the factory from Japan. 

Thanking for your kind cooperation and sincerely yours, 

Isaac Schwarzenberg 
Business Development Manager 
Visual Display Systems, Mitsubishi Electric Europe 



Тежећи да комуникацију са 

купцима постави у сам врх при-

оритета пословања, Електро-

војводина је недавно пустила у рад и 

СМС и сервис електронске поште.

Поред класичних начина комуни-

кације путем писаних и електрон-

ских медија, штампе на полеђини 

рачуна, штампаних обавештења уз 

рачун, штампе на ковертама рачуна, 

Елекровојводина, пратећи нове тех-

нологије, посебну пажњу посвећује 

и савременим начинима комуника-

ције, као што је комуникација путем 

интернет портала. На интернет стра-

ници купци могу да нађу велики број 

корисних информација, тамо постоји 

увид у рачун, купци на овај начин 

могу да дају примедбе и сугестије или 

да доставе податке, као што су прија-

ва квара или пријава стања бројила.

– Ширењем спектра начина ко-

муникације са купцима, у октобру 

ове године је пуштен у пробни рад 

сервис за бесплатно обавештавање 

купаца путем СМС-а и електронске 

поште. За овај сервис купци могу 

да се региструју на нашој интер-

нет страни www.elektrovojvodina.

rs, где их на регистрацију упућује 

банер на почетној страни веб пор-

тала. За регистрацију је довољно 

да купац унесе ЕД број (претпла-

тнички број) и ЈМБГ лица које је 

склопило уговор са Електровојво-

дином о испоруци електричне 

енергије. Приликом регистрације, 

купац сам креира свој профил и 

бира начин пријема обавештења 

која шаље Електровојводина. Ку-

пац може да одабере пријем оба-

вештења путем СМС-а и елек-

тронске поште, или само један од 

ова два начина – каже мр Богдан 

Гашовић, главни инжењер Ди-

рекције за трговину електричном 

енергијом и појашњава приступ:

– Када се купци електричне 

енергије региструју за обавешта-

вање путем СМС-а, по заврше-

ном обрачуну добијају извештаје 

о износу задужења за електричну 

енергију и РТВ претплату. Осим 

тога, могу да добију и све врсте 

осталих обавештења, као што су 

обавештења о планираним обус-

тавама електричне енергије, о 

евентуалним попустима, акцијама 

које су у плану (као што је подела 

штедљивих сијалица лицима која 

редовно измирују рачуне за утро-

шену електричну енергију), као и 

сва друга обавештења која својом 

дужином не прелазе 160 каракте-

ра, што је ограничење једне СМС 

поруке.

Купци који се региструју за оба-

вештавање путем електронске 

поште, по завршеном обрачуну, 

добијају рачун у електронском 

облику у ПДФ формату, иденти-

чан оном који ће касније добити 

путем поште у штампаном облику 

– појаснио је Гашовић. 

– Надамо се да ћемо ускоро има-

ти и правни основ за то да купци-

ма електричне енергије, који желе 

да примају рачун у електрон-

ском облику, дамо могућност да 

се добровољно одрекну штампа-

ног примерка рачуна. Смањењем 

броја штампаних рачуна, Елек-

тровојводина би могла да уштеди 

значајна средства која се троше 

на штампу и доставу штампаних 

рачуна, а истовремено то би био 

добар корак ка заштити животне 

средине – сматра Гашовић.

Пошто овакав, савремен приступ 

пословању подразумева оријен-

тисаност компаније ка својим ко-

рисницима путем електронске 

поште, купцима се могу, поред 

рачуна, достављати и све врсте 

обавештења, без обзира на њихо-

ву дужину. Овај сервис омогућа-

ва да сви делови Електровојводи-

не, који имају потребу да саопште 

купцима одређену поруку, то и 

ураде преко Одељења за односе 

са јавношћу, следећи прописано 

упутство. 

В. Ог.
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После неколико месеци пробног рада и примене унутар Електровојводине, у 
примени је нова могућност за бржу и ефикаснију комуникацију са купцима. Сервис, 
осим тренутних, омогућава и даље проширење услуга 

Унапређујемо комуникацију са 
купцима
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� КАКО ДО ИНФОРМАЦИЈЕ?

ООписани сервиси су једносмерни, за купце бесплатни, а поруке - било путем СМС-а или путем 
електронске поште - иницира Електровојводина у моменту за који сматра да је погодан.

Имајући у виду да купцу у одређеном моменту може да затреба информација о износу
последњег рачуна или о износу укупног дуга за утрошену електричну енергију и РТВ
претплату, Електровојводина је пустила у рад и сервис путем кога купац може да добије ту
информацију слањем предефинисане СМС поруке на број 1122 из било које мреже сва три 
оператора мобилне телефоније. Тражена информација купцу стиже у виду СМС поруке у року
оод неколико секунди и то по минималној цени од 5 динара +ПДВ. 



У сарадњи са Развојном банком 

Војводине, Електровојводина 

је недавно промовисала прву 

енергетску платну картицу. То је по-

четак првог домаћег организованог 

и интегрисаног наступа партнера, са 

заједничком идејом да се купцима 

електричне енергије створе солид-

нији и лакши услови плаћања.

– Идући за идејом да купац мора 

добити пажњу и бригу 24 сата днев-

но, када треба да буде информисан о 

својој потрошњи, када има потребе 

да му буде решен постојећи проблем 

у квалитету достављене електрич-

не енергије, али и са аспекта погод-

ности које му се морају стварати, 

определили смо се да купцима ство-

римо могућност да добију прилику за 

плаћање утрошене електричне енер-

гије до рока доспећа валуте – изјавио 

је приликом промоције прве енергет-

ске платне картице директор Елек-

тровојводине др Тихомир Симић. 

– Ово јесте прва енергетска платна 

картица код нас. До сада код нас није 

постојало ништа слично. На овакав 

начин купци електричне енергије - 

власници картице, сврстаће се у ка-

тегорију оних купаца који имају по-

пусте и погодности при плаћању. 

Једини услов је да имају отворен те-

кући рачун у Развојној банци Војво-

дине – изјавио је члан Извршног од-

бора Развојне банке Војводине Горан 

Костић.

– У наредних неколико месеци кар-

тица ће бити понуђена свим потро-

шачима електричне енергије Елек-

тровојводине и клијентима Развојне 

банке Војводине. Бенефит ове карти-

це је да грађани имају попуст, Елек-

тровојводина наплату, Радио-те-

левизија наплату, а Развојна банка 

Војводине нову базу клијената – каже 

Горан Костић.

– На отвореном тржишту елек-

тричне енергије лидерску позицију 

моћи ће да имају само они који нуде 

најквалитетнију енергију, они који 

имају најбољу цену и они који нуде 

најквалитетније услове плаћања. Ми 

се те лидерске позиције нећемо од-

рећи. То је наш дуг према грађани-

ма који живе на овом простору. Зато 

смо почели са применом „лојалити 

програма“, јер само ако у складу са 

општим друштвеним током, ствара-

мо атмосферу креативности и бене-

фита можемо да урадимо нешто више 

за све нас – каже директор Електро-

војводине др Тихомир Симић.

Прва енергетска платна картица би 

требала да буде у широкој употре-

би од јануара 2012. Она је класична 

платна картица којом ће купац моћи 

на време да плати утрошену елек-

тричну енергију и тиме да оствари 

месечни стимулативни попуст од 5%.

Промотивне картице су на V међу-

народном Форуму о обновљивим из-

ворима енергије, одржаном у Новом 

Саду, свечано уручене председнику 

Савета Агенције за енергетику Ре-

публике Србије Љубу Маћићу, пред-

седнику Владе Војводине др Боја-

ну Пајтићу и председнику Управног 

одбора Електропривреде Србије др 

Аци Марковићу. 

А. Ј. Р.

�

ПРОМОВИСАНА ПРВА ЕНЕРГЕТСКА ПЛАТНА КАРТИЦА КОД НАС

На V међународном Форуму о обновљивим изворима енергије промовисана прва 
енергетска платна картица којом се омогућава плаћање утрошене електричне енергије до 
датума доспећа валуте

Сарадња са купцима на 
обострано задовољство
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Др Тихомир Симић и Горан Костић уручили су прве платне енергетске картице 
Љубу Маћићу, др Бојану Пајтићу и др Аци Марковићу



Eлектроенергетска ситуација у пр-

вих десет месеци ове године је 

била добра и није било ограни-

чења у испоруци електричне енергије. 

У октобру није било ни напонских 

редукција на ТС 110/x kV. Хидролош-

ку ситуацију у октобру одликују дото-

ци река испод очекиваних, као што је и 

садржај воде у акумулацијама био ис-

под билансних количина. Стога су про-

точне хидроелектране радиле са смање-

ним капацитетима. 

– Првих десет месеци текуће године 

карактеристични су и по повећању пот-

рошње електричне енергије (за 2,10%, у 

односу на исти период прошле годи-

не, односно повећање од 0,57% у одно-

су на билансне количине) - сазнајемо 

од Звездана Крунића, шефа Службе за 

планирање и анализу погона у Сектору 

за управљање и планирање конзума Ди-

рекције за управљање у Управи Елек-

тровојводине. 

У електродистрибутивном систему 

Друштва, током октобра, број тзв. по-

гонских догађаја био је на нижем ни-

воу од очекиваног за ово доба године, 

због чега је забележен мали број дуго-

трајних прекида у испоруци електрич-

не енергије. Наш саговорник због тога 

овом приликом спомиње само један 

од прекида. Наиме, 21. октобра, у 7,27 

сати, услед деловања земљоспојне заш-

тите, испада 35 kV извод „Уљма “ у ТС 

110/35 kV „Вршац 1.“ Купци електричне 

енергије са конзумног подручја који се 

напаја са овог извода били су без елек-

тричне енергије - 323 минута. 

– Истовремено, по ко зна који пут, 

понављамо и упозоравамо надлежне: и 

у октобру је настављен тренд провала 

и крађа опреме из електроенергетских 

објеката на конзумном подручју Елек-

тровојводине. Од забележених случаје-

ва, посебно се истичу: 

Осмог октобра, у Бачкој Паланци, по-

лиција је код СТС 20/0,4 kV „Сава Ко-

вачевић“, око 6,30 сати, пронашла по-

вређеног човека који је тврдио да га је 

ударио гром. Дежурна екипа Електро-

војводине, која је изашла на терен, ус-

тановила је да је на СТС изгорео ВН 

осигурач, па се сумња да се повређени 

човек пењао на СТС, која се иначе на-

паја преко 20 kV извода „Пролетерска“ 

из ТС 110/20 kV „Бачка Паланка 2“!

Тридесет првог октобра, приликом 

неуспешног покушаја да се, због плани-

раних радова у ТС 110/20/35 kV „Бечеј“, 

ТС 35/10 kV „Индустрија“ напоји из 

правца РП 35 kV „Нови Бечеј“ - конста-

товано је да на том ДВ 35 kV недостају 

проводници са девет стубних поља (ба-

кар 50 mm2). Одмах је обавештена по-

лиција, која је обавила увиђај - навео је 

Крунић.

Поред наведених проблема, у по-

следње време су ескалирале и појаве 

оштећења делова електродистрибути-

вног система Електровојводине (у пр-

вом реду, подземних водова) од стране 

тзв. трећих лица, због несавесног из-

вођења грађевинских радова. 

– Због чињенице да ова проблемати-

ка није законски довољно прецизно ре-

гулисана, само у току октобра, на кон-

зумном подручју Електровојводине је 

забележено осам случајева кидања 20 и 

10 kV водова приликом рада грађевин-

ских машина (ровокопача), због чега је 

око 11.000 купаца електричне енергије 

(укупно), остајало без напајања - од 13 

до 56 минута - подсетио је Крунић.

У октобру 2011. године, према диспе-

черским подацима, преузето је из систе-

ма 784 GWh, што представља смањење 

од два одсто у односу на исти период из 

претходне године, односно повећање 

од 4% у односу на билансне количине. 

Енергија је испоручена уз максималну 

регистровану снагу од 1.455 МW (по-

већање од 1,46%, у односу на регистро-

вану вршну снагу из претходне године 

у истом периоду - 1.434 МW). Дистри-

бутивни купци преузели су 721 GWh, 

што је за 5,14% мање у односу на исти 

период из претходне године. Директни 

купци преузели су 63 GWh, што је више 

за 57,56% у односу на исти период из 

претходне године. 

- Средња дневна температура у ок-

тобру 2011. године била је 10,6оС, што је 

за 1,3оС више од средње дневне темпе-

ратуре у истом периоду претходне го-

дине - подсећа Крунић.

М. Ч.
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У првих десет месеци ове године електроенергетска ситуација на подручју 
Електровојводине ипак била добра и није било ограничења у испоруци електричне 
енергије

И У ОКТОБРУ НАСТАВЉЕНА ОПАСНА ПРАКСА ПРОВАЛА И КРАЂА
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Ровокопачи кидају водове
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У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ У ПРИМЕНИ НОВИ СОФТВЕР  TOTALOBSERVER

Електровојводина је средином ове 

године ушла у имплементацију 

система за управљање имови-

ном, а највреднија имовина је, неспор-

но, електроенергетски систем. То је 

софтвер који управо треба да подигне 

ниво квалитета рада, газдовања и одлу-

чивања у функцији експлоатације елек-

троенергетског система.

Софтвер за управљање имовином 

Totalobserver је реализован и у заврш-

ној је фази имплементације. Пуштен је 

у пробни рад, а у пуну експлоатацију ће 

кренути од 1. јануара 2012. године. Ово 

је основна апликација за планирање 

и реализацију редовног одржавања и 

праћење и одржавање по погонским до-

гађајима и хаваријама. Софтвер уводи 

јединствено и централизовано плани-

рање активности редовног одржавања. 

У њему се креирају годишњи планови, 

из којих следе месечни, па термински 

(недељни) планови,  где се планирају 

појединачни послови, до нивоа елек-

троенергетских објеката (трафостани-

ца и водова). 

У софтверу се, у форми пријава, еви-

дентирају и погонски догађаји и хава-

рије. На основу планских активности и 

пријава (догађаји и хаварије), софтвер 

подржава креирање налога за рад за 

конкретне послове и електроенергет-

ске објекте. По њима се прати ангажо-

вање ресурса – људи, возила, алата и 

материјала. На основу реализованих 

налога за рад, могуће је пратити реали-

зацију планских ставки (недељни, ме-

сечни и годишњи ниво), као и актив-

ности на санирању погонских догађаја 

и хаварија. Све примедбе са финализо-

ваних налога за рад и пријава стичу се 

и у књигама одржавања за конкретне 

електроенергетске објекте за које је на-

лог издат или је унета пријава.

Праћење ангажовања ресурса даје 

свему овоме и финансијску димензију. 

Тиме ћемо бити у могућности да тачно 

искажемо и контролишемо трошкове 

одржавања по врсти посла, конкретном 

објекту или организационој целини. 

Ово значи да Електровојводина до-

бија централизован систем за подрш-

ку свим радним процесима одржа-

вања електроенергетског система, од 

планова редовних активности свих 

нивоа, преко контроле њиховог из-

вршења, до евиденције и праћења 

конкретних радова на појединим 

објектима система.

Податке је могуће прегледати по 

организационим јединицама и то 

хијерархијски, по огранцима, секто-

рима, службама итд, као и по поједи-

ним објектима. Софтвер се ослања 

на јединствену базу података елек-

троенергетских објеката која садржи 

податке о структури система у хије-

рархијском облику, а који се увели-

ко подудара са топологијом мреже, 

уз податке о власништву над њима. 

Над овим подацима, реализовани су 

бројни извештаји о планираним, реа-

лизованим и ванредним активности-

ма, књиге одржавања објеката, па чак 

и капиталне опреме (трансформато-

ра). Такође је реализован и обиман 

сет извештаја који укључују финан-

сијске аспекте - трошкове одржавања 

по местима трошка (што су у нашем 

случају електроенергетски објекти), 

по организационим јединицама (и то 

хијерархијски) и врстама трошкова 

према погонском књиговодству. Тако 

добијамо и изузетно моћан алат за 

газдовање над својом највреднијом 

имовином, али и веома квалитетне 

податке за доношење оперативних и 

стратешких одлука.

Сам информациони систем је ре-

ализован као централизована web 

апликација која ради са јединстве-

ном базом података. Сви елементи 

електроенергетског система и сви на-

лози за рад (који се тичу одржавања) 

јединствено су идентификовани на 

нивоу предузећа. Подаци из финан-

сијског и материјалног књиговодства 

се преузимају  из одговарајућих ин-

формационих система Електровојво-

дине. 

У плану имплементације је и 

подршка одржавању неенергетских 

објеката и елемената власништва 

Електровојводине – зграде, возила, 

информатичка и телекомуникациона 

опрема и сл.

Резултат је информациони сис-

тем имплементиран у целој Електро-

војводини, а који ће бити оператив-

ни алат функције експлоатације и 

менаџмента предузећа. 

Набавка и прилагођење овог 

софтвера је предузето да би се врло 

прецизно, са гледишта имовине, од-

говорило на питања „шта“ и „како“. 

Прилив оперативних, и то тачних, 

комплетних и правовремених пода-

така даће нам одговоре на питања: 

„шта Електровојводина поседује?“ и 

„како се том имовином управља?“. На 

све то долази питање које је у основи 

сваког успешног предузећа и сваког 

успешног менаџмента, а то је „где“ – 

„где је простор да се том имовином 

боље управља?“ и „где треба усме-

рити огромне радне, интелектуалне 

и материјалне Електровојводине ре-

сурсе како би наша компанија била 

успешнија?“

Зоран Мишков, дипл. ел. инж. 

Од Нове године софтвер за управљање имовином у пуној примени, а 
Електровојводина добија централизован систем за подршку свим радним процесима 
одржавања ЕЕС-а 

Подизање нивоа квалитета рада
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Зоран Мишков
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Улагање у нове и обновљиве 

изворе енергије (ОИЕ) данас 

је реалност, која има економ-

ско, еколошко и европско оправдање, 

а скупови који се овим баве обје-

дињују струку, јавни и приватни сек-

тор. Када је реч о економским разло-

зима, то је расположивост ресурса у 

АП Војводини (нарочито, биомасе, 

ветра, соларне, водне и друге обно-

вљиве енергије) – што може да за-

посли више хиљада људи. Еколош-

ки разлози су промена свести да ове 

просторе и планету нисмо наследили 

од предака, већ позајмили од потома-

ка, па се морамо рационално понаша-

ти према свим природним ресурси-

ма. Србија има и европске амбиције, 

па ће и у том смислу морати да задо-

вољи одређене критеријуме у обла-

сти енергетике и одрживог развоја. 

Донети су и одговарајући прописи, 

као претпоставке за остварење ових 

намера. Иначе, уз разумљиво инте-

ресовање разних инвеститора, ових 

дана и наши пријатељи из Кине, у не-

посредном разговору у Новом Саду, 

изразили су велико интересовање за 

улагање у градњу постројења на би-

омасу.

Ово је, између осталог, нагла-

сио председник Владе АПВ др Бојан 

Пајтић отварајући годинама веома 

посећен и афирмисан V међународ-

ни форум о ОИЕ – „Чисте енергетске 

технологије - 2011“, у препуној Ве-

ликој сали Скупштине АПВ, као и у 

каснијој изјави за медије. Форуму су 

присуствовали амбасадори Данске, 

Норвешке, Израела, као и представ-

ници парламента Републике Слове-

није, републичке и покрајинске Вла-

де, универзитета и стручне јавности, 

Агенције за енергетику (АЕ) РС, ЈП 

ЕПС-а, Електровојводине, компанија 

приватног и јавног сектора, студенти 

завршних година студија техничких 

струка и медији. Овај дводневни Фо-

рум је одржан (у Скупштини АПВ и у 

„Мастер“ центру Новосадског сајма) 

у оквиру шест паралелних тематских 

конференција на Сајму, под зајед-

ничким називом „Дани енергетике“ 

(25 - 27. октобра 2011). 

И ЕПС ЋЕ ГРАДИТИ 
ВЕТРОПАРКОВЕ 
– Енергетска одвојеност данас 

представља сигурну економску и ин-

вестициону усамљеност сутра. АП 

Војводина и Република Србија то не 

смеју себи да дозволе, јер наша исто-
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Радно председништво Форума 

Поглед на учеснике Форума у сали Скупштине АПВ

Питање будућег глобалног развоја и снабдевања енергијом неопходно је решавати 
објективно и компетентно, без идеолошких предрасуда, одговорно и нужно – у којем 
читава Србија мора искористити потенцијале, усклађено с потребама људи и природе, 
користећи најбоље технологије и одговарајуће директиве ЕУ

Улагања у одрживи развој –
исплатива



рија и традиција, наши потенцијали 

и наша препознатљивост као потен-

цијалних стратешких партнера од 

стране других, технолошки напред-

нијих, ни по коју цену не могу остати 

неискоришћени. Енергетска сигур-

ност региона ЈИЕ и његова заокру-

женост није могућа без подједнаких 

и одлучних напора у постизању ре-

зултата свих земаља. Сви ми на овом 

простору, упркос проблемима и по-

следицама ратова из претходне две 

деценије, морамо показати врхун-

ску одговорност и политичку свест 

да се енергетска сигурност и једин-

ство интереса може градити само ако 

не допустимо да останемо огољено 

енергетско острво у Европи, рекао је 

између осталог председавајући Фо-

рума др Тихомир Симић, директор 

Електровојводине. Он је такође иста-

као: „Оцењујући тренутну ситуацију 

у читавој РС, могло би се, најкраће, 

рећи: `напред је тешко, назад се – не 

може`!“

Путем великог видео-линка, ин-

сталираног на зиду Скупштине АПВ, 

учесницима Форума обратио се 

потпредседник Европског парламента 

Gianni Pittella. 

Покрајински секретар за енергетику 

и минералне сировине Радослав Стри-

ковић је подсетио да Секретаријат по-

дуже и интензивно ради на припре-

мама амбијента за коришћење ОИЕ и 

да ће сваки инвеститор, нарочито до-

маћи, који буде хтео да инвестира у 

ту област бити у могућности да своју 

амбицију доведе до реалности. Пред-

седник УО ЕПС-а др Аца Марковић је 

наговестио да у будућности неће бити 

довољно електричне енергије без ОИЕ, 

и да ЈП ЕПС неће бити кочница у том 

процесу, те да се компанија припре-

ма за ново време. Он је истакао да је 

ЕПС недавно основао ново ПД за ОИЕ 

у Ужицу и да већ сада има у плану про-

изводњу „зелене“ електричне енер-

гије из ОИЕ; градиће и ветропаркове 

и користити потенцијале из отпадних 

маса. Планира се и изградња осам но-

вих електрана на водотоковима, као и 

ревитализација постојећих.

ПРВЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПЛАТНЕ 
КАРТИЦЕ
Душанка Д. Сремачки, покрајинска 

секретарка за архитектуру, урбани-

зам и градитељство, најавила је доно-

шење одговарајућих просторних пла-

нова, уз коришћење фондова ЕУ, који 

ће омогућити градњу енергетских из-

вора на ОИЕ, уз већу енергетску ефи-

касност. Говорили су и Љубо Маћић, 

председник Савета АЕ, Тадеј Слапник 

(Словенија), Dietmar O. Reich из ди-

селдорфског Института за европске 

послове и поменуте екселенције, ам-

басадори.

Др Симић и представник Развој-

не банке АПВ уручили су потом прве 

енергетске платне картице (зајед-

нички пројекат Развојне банке АПВ 

и Електровојводине): др Пајтићу, др 

Марковићу и Маћићу, а у првој паузи, 

одржана је и посећена конференција 

за медије. С новинарима су разгова-

рали: Горан Костић (Развојна банка), 

проф. др Душан Гвозденац (ФТН), др 

Тихомир Симић и Радослав Стрико-

вић. Покровитељи Форума били су 

Влада АПВ и Електровојводина, а ор-

ганизатори Институт за европске по-

слове, TMC Group, као и Покрајински 

центар за енергетску ефикасност.

После излагања бројних стручних 

радова у оба дана рада Форума (оп-

ширније: екстерни сајт Електровојво-

дине, као и сајт Факултета техничких 

наука Универзитета у Новом Саду), 

донети су прецизни закључци Фору-

ма. Остаје неподељена нада свих да ће 

они, у што краћем року, бити и оства-

ривани. 

М. Ч.
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Са конференције за новинаре (с лева на десно): Горан Костић, проф. др Душан Гвоз-
денац, др Тихомир Симић и Радослав Стриковић

Заједничка фотографија учесника Форума
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На седници извршних директо-

ра за пословни систем огранака, 

одржаној прошлог месеца, за-

меник директора Друштва – директор 

извршне функције за пословни систем 

др Петар Загорчић истакао је да се про-

менама мора брзо прилагодити како би 

успешно били завршени планирани за-

даци и са задовољством констатовао да 

је наплата електричне енергије у сеп-

тембру у огранцима била већа него што 

је предвиђено планом ЕПС-а. Подсе-

тио је такође и на чињеницу успешног 

смањења губитака у Електровојводини. 

Др Петар Загорчић је посебно указао 

на предузимање свих мера у огранци-

ма ради предупређивања повређивања 

монтера. Он је, том приликом, подсетио 

да нас до краја године чека још импле-

ментација софтвера за обрачун – billing, 

развој софтвера за одржавање – „Protis“, 

имплементација „Totalobservera“.

Руководилац Сектора набавке и 

продаје електричне енергије мр Бра-

нислав Радовић анализирајући ре-

зултате у наплати потраживања у 

септембру, констатовао је да је нап-

лата посебно код домаћинстава до-

бра. У вези са тим, може се закључи-

ти да су активности биле усмерене 

на уочене категорије купаца и групе 

купаца, при чему се, пре свега, ми-

сли на оне са великим износом дуга 

и старошћу дуга. 

У септембру електродистрибутив-

ни огранци остварили су наплату 

од 101,77%. Најбоља наплата оства-

рена је код ЕД „Зрењанин“ 105,13%. 

Остварена наплата у септембру боља 

је код домаћинстава (102,07%), него 

код правних лица (101,50%). Код 

привреде, најбољу наплату остварио 

је огранак ЕД „Зрењанин“ (104,73%), 

као и код домаћинстава (105,64%).

Проблеми и даље остају јавно-ко-

мунална предузећа из надлежности 

локалне самоуправе. На састанку је 

указано да је од стране правне служ-

бе достављено писмо у коме се наво-

ди да је мера за неплатише привреде 

утужење, посебно код фирми које су 

у стечају. 

– Сваки огранак треба највише на-

пора око наплате да уложи код групе 

купаца код којих је знатније дошло 

до повећања дуга - рекао је Радовић.

У активностима наплате за окто-

бар мр Бранислав Радовић је иста-

као да се посебна пажња мора по-

светити купцима који у месечном 

прегледу распона дуга носе највећи 

износ у обе категорије потрошње. 

Пажњу треба посветити и купци-

ма који имају дуг изнад 500 хиљада 

динара, а нису у претходном месецу 

измирили текући дуг или им се дуг 

повећао, али и буџетским купцима. 

Исто тако, не треба заборавити ни 

јавна и јавно-комунална предузећа, 

као и дирекције градских управа, 

посебно у оним градовима са којима 

су потписани уговори о заједнич-

ким улагањима са Електровојводи-

ном. 

У циљу подизања свакодневне 

мобилности на извршењу зацрта-

них активности, треба уприличити 

обиласке огранака и тако доприне-

ти бољој наплати. Посебно је истак-

нуто да се обезбеди адекватно при-

суство код сваког купца, при чему 

су посебно акцептирани купци при-

вреде са најсложенијом наплатом, 

чије ће се активности на наплати по-

себно пратити.

Миланко Радић, директор Центра 

за јавне набавке, рекао је да је по-

требно урадити актуелизацију јав-

них набавки до краја године, уз на-

помену да је проблем у томе што 

је дошло до пробијања средстава у 

делу јавних набавки у огранцима, 

која су за ову годину планирана у 

износу од 4 милијарде 377 милиона 

динара. Овај актуелизовани план би 

био основа за реализацију у обла-

сти јавних набавки до краја године. 

Он је нагласио да је нови софтвер за 

јавне набавке инсталиран у Управи 

и огранцима, али да се још дорађује. 

М. Ш.

У септембру електродистрибутивни огранци остварили наплату од 101,77%. 
Најбоља наплата остварена је код ЕД „Зрењанин“ 105,13%

Стални контакти с купцима

У септембру је остварена добра наплата
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Почетком новембра ове године, 

Томислав Папић, (извршни ди-

ректор за организационе про-

мене у ЕД делатности у ЕПС-у), упоз-

нао је све чланове пословодства ПД 

Електровојводине у Новом Саду какве 

би све, значајне, организационе про-

мене требало да буду спроведене (и у 

којим роковима) – у свим ПД ЕД у Ср-

бији, односно у ЕПС-у. Битни закони 

који су основа за то су: Закон о при-

вредним друштвима, Закон о енерге-

тици и Закон о јавној својини.

Почетак ових промена датира из 

2005 године када је Србија потписала 

Уговор о формирању енергетске зајед-

нице југоисточне Европе. Исте годи-

не оснива се Агенција за енергетику 

Републике Србије која, као независно 

тело, треба да створи услове за развој 

енергетског тржишта на принципи-

ма недискриминације и ефикасне кон-

куренције. Ове године донет је Закон 

о енергетици који је јасно дефинисао 

све промене, обавезе и рокове за спро-

вођење тих промена, а суштина доне-

тог закона, између осталог, је даље от-

варање тржишта и стварање услова за 

пословање свих енергетских субјеката 

под једнаким условима. Суштина ових 

промена је стварање једнаких услова 

за снабдевање и могућност избора сна-

бдевача од стране квалификованих ку-

паца од 2013. године, а од 2015. године 

ту могућност би требало да стекну и 

мали купци, односно домаћинства.

Како би се ЕПС на време припремио 

за пословање у новим условима офор-

мљен је Стручни тим за раздвајање де-

латности Оператора дистрибутивног 

система и трговине електричном енер-

гијом - будући Јавни снабдевач. По но-

вом Закону о енергетици, предвиђено 

је правно раздвајање ових субјеката и 

забрањено је унакрсно субвенциони-

сање унутар вертикално интегриса-

ног предузећа док Оператор дистри-

бутивног система постаје независан 

у погледу управљања и доношења од-

лука уз задржавање власништва вер-

тикално интегрисаног предузећа над 

њим. Независност је важна како би се 

избегло дискриминаторско понашање 

према потенцијалним другим снабде-

вачима електричном енергијом.

Кроз презентацију су приказане 

новине, обавезе и рокови из Закона 

о енергетици, а које се односе на рад 

ресорног министарства, Агенције за 

енергетику, будућег Јавног снабдева-

ча (којег ће одредити Влада) и Опера-

тора дистрибутивног система. Прика-

зан је и Акциони план Стручног тима 

који подразумева заједнички рад свих 

ПДЕД, Дирекција у ЕПС-у, пословод-

ства ЕПС-а и Управног одбора. У пре-

зентацији су приказани и досадашњи 

резултати рада радних група у окви-

ру Стручног тима (за финансије, на 

челу са колегом Ивом Брајковићем); за 

софтвер (на челу са  колегом мр Дар-

ком Међедовићем) и она за организа-

ционе промене, на челу са Миланом 

Миросављевићем, из  Дирекције за 

дистрибуцију ЈП ЕПС-а).

Констатоване су различитости у 

реализацији циљева Стручног тима 

по ПД ЕД и специфична стања као и 

предстојећи задаци које је неопход-

но реализовати на пољима погон-

ског књиговодства, информатике и 

организације у предстојећем пери-

оду како би се та стања приближила 

и испоштовали представљени роко-

ви из Акционог плана Стручног тима 

и Закона. Приказана су искуства у 

организовању делатности Операто-

ра дистрибутивног система и Јавног 

снабдевача на тржиштима електричне 

енергије у Европи. 

Директор Друштва др Тихомир Си-

мић, уз захвалност за презентацију, 

нагласио је да се у области трговине 

свакако морамо прилагодити Евро-

пи. Такође је указао да све задатке и 

циљеве које пред нас постави Елек-

тропривреда, Електровојводина ква-

литетно и реализује, уз перманентно 

и сигурно снабдевање купаца елек-

тричном енргијом. Овде ће, сигур-

но, бити и могућности да Синдикат 

да своје мишљење, рекао је директор 

Друштва.

М. Ч.

По новом закону о енергетици, требало би да дође до правног раздвајања Оператора 
дистрибутивног система од делатности трговине електричном енергијом (будући Јавни 
снабдевач) и осталих делатности у ПД ЕД о чему је упознао пословодство Електровојводине 
Томислав Папић (ЕПС)

РАЗДВАЈАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЕД ОПЕРАТОРА ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА И ТРГОВИНЕ НА МАЛО ЈАВНОГ СНАБДЕВАЧА

Значајне организационе промене
ЕД
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Томислав Папић
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Крајем октобра 2011, декан Факул-

тета техничких наука Универ-

зитета у Новом Саду проф. др 

Илија Ћосић и директор Електровојво-

дине др Тихомир Симић, у присуству 

бројних новинара и студената, свеча-

но су пустили у рад фотонапонску со-

ларну електрану. Др Симић је најавио 

постављање оваквих панела и јачих 

електрана на свим равним крововима 

у систему Друштва. Сем њих, о овом 

пројекту афирмативно су говорили и 

заменик покрајнског секретара за обра-

зовање, управу и националне заједнице 

Золтан Јегеш, проф. др Владимир Ка-

тић, руководилац овог пројекта и рек-

тор Универзитета у Новом Саду проф. 

др Мирослав Весковић. Овај пројекат 

је дело стручњака ФТН-а из Центра за 

НОИЕ и квалитет електричне енергије 

- CRESPQ: др Катића, мр Бориса Дум-

нића,  директора CRESPQ-а мр Золтана 

Чорбе, мр Драгана Милићевића, као и 

студената мастер студија – Банета По-

падића и Мирка Лежајића. 

Фотонапонска соларна електрана има 

номиналну снагу 10 kWp, односно из-

лазну снагу 8 kWp, што се види на одго-

варајућем екрану, на зиду степеништа у 

ФТН-у. Електрана се састоји од 40 фо-

тонапонских панела, појединачне снаге 

240 Wp, монтираних на фиксну носећу 

конструкцију, на равном крову изнад 

амфитеатра ФТН-а. Она је повезана на 

електричну ЕД мрежу и сва произве-

дена количина енергије се предаје у ЕЕ 

систем. Она, свакако, има симболичан 

значај за републички ЕЕС и послужиће 

као полигон за студенте електроенер-

гетике, смера Обновљиви извори енер-

гије – за обуку и практичну наставу. 

Електрана има очекивани животни век 

од 25 година и у том периоду би треба-

ло да произведе укупно око 300.000 

kWh чисте, „зелене“ енергије. Тако ће 

она доприносити остваривању циља 

ЕУ „2020“, односно да 20 одсто енергије 

буде из НОИЕ, а да се при томе емисија 

CO
2
 смањи за исти проценат.

У склопу система налази се и над-

зорно-контролна јединица, која – пу-

тем рачунара – омогућава праћење 

најважнијих параметара електране, 

преко дисплеја, који су инсталира-

ни на више локација у ФТН-у. Елек-

трични орман са инвертором, који 

претвара једносмерни напон са из-

лаза панела у наизменични мреж-

ни напон, налази се на самом улазу 

у амфитеатре и сви студенти га могу 

видети. Укупна вредност инвести-

ције је 3.000.000 динара. Остварење 

пројекта, уз волонтерски рад настав-

ника и студената ФТН-а, помогли су 

Покрајински секретаријат за обра-

зовање, управу и националне зајед-

нице; „Hilti“ (Београд); „SMA  Solar 

Tehnology“ (Немачка); „Gran Solar“ 

(Шпанија); „Евротехна“ (Краљево); 

„Eaton Moeller“ и „Elektrokoil“ (Бео-

град), као и Електровојводина (Нови 

Сад).

М. Ч. 

СТАРТ ФОТОНАПОНСКЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА ФТНУ У НОВОМ САДУ
ЗЕ
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Електрану (8 kWp), која се снабдева енергијом из 40 фотонапонских панела на 
крову ФТН-а, свечано пустили у рад декан проф. др Илија Ћосић и директор 
Електровојводине др Тихомир Симић

Струја стиже с крова!

Свечано отварање соларне електране (с лева на десно): проф. др Илија Ћосић, 
проф. др Владимир Катић, др Тихомир Симић, Золтан Јегеш и проф. др Мирослав 
Весковић

Фотонапонски соларни панели на равном крову ФТН-а
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Директор Електровојводине др 

Тихомир Симић и градона-

челник Новог Сада Игор Пав-

личић, заједно са председником ком-

паније „Strawberry energy“ Милошем 

Милисављевићем предали су на упо-

требу Новосађанима први јавни солар-

ни пуњач на платоу испред СПЕНС-а 

-„Strawberry дрво“.

– Наша друштвена одговорност, као 

лидера у дистрибутивној делатности у 

региону југоисточне Европе, не иска-

зује се само у пословним резултатима 

Електровојводине и само у изградњи 

наших објеката који су препознатљиви.

Да би сви били свесни да постојимо и да 

се сви бринемо једни за друге, некада је 

потребно да Електровојводина засади и 

једно овакво дрво. 

Тачно је да постоји позната изрека 

да једно дрво не чини шуму, али зах-

ваљујући визији градоначелника Новог 

Сада и његовој иницијативи да енер-

гетско дрвеће, које може да чини шуму, 

расте на овом простору, и захваљујући 

визији младих људи Strawberry energy-а 

да и Нови Сад треба и да уме да корис-

ти једну овакву шуму, предајемо зајед-

нички на коришћење Новосађанима 

и путницима намерницима први јав-

ни соларни пуњач мобилних телефона. 

Нека ово буде подршка Електровојво-

дине да ћемо уложити напоре у све оно 

што представља енергију будућности, 

јер енергија данас представља најваж-

нију полугу развоја. Све почиње са њом 

и све се завршава са њом – рекао је ди-

ректор Електровојводине др Тихомир 

Симић.

– Уз помоћ Електровојводине и ком-

паније „Strawberry energy“ добили смо 

први соларни пуњач на веома фреквент-

ном месту у граду и тиме стекли одлич-

ну и корисну справу за све оне којима 

се батерија на неком уређају испразни 

пре времена, а пуњач им није при руци. 

Обновљиви извори енергије нису наша 

будућност, већ наша садашњост, а како 

енергенти постају све скупљи, морамо 

се окретати алтернативним изворима 

енергије. Већ сада размишљамо да овак-

ве пуњаче поставимо и на другим лока-

цијама у граду, за почетак на Кеју – ре-

као је градоначелник Новог Сада Игор 

Павличић. 

Компанија „Strawberry енергy“ коју 

чине студенти из Србије, награђени за 

пројекат јавног соларног пуњача пр-

вом наградом на Европском такмичењу 

„Одржива енергија Европе 2011“ у Бри-

селу, у сарадњи са Заводом за изградњу 

града Нови Сад и Електровојводином, 

„засадила“ је „Strawberry дрво“ у Новом 

Саду, треће по реду у Србији. 

Пре предаје на употребу грађани-

ма Новог Сада, студенти из групе 

„Strawberry energy“ организовали су 

акцију „Ја волим Нови Сад“. Потреб-

но је било написати поруку која од-

говара на питање „Зашто ти волиш 

Нови Сад?“, а изабрана порука је све-

чано постављена на новосадски солар-

ни пуњач. Победница је Новосађанка 

Љиљана Пантовић. Њена порука гла-

си: „Ја волим свој Нови Сад, јер само 

његова позитивна енергија `пуни моје 

батерије`“.

Соларни пуњач „Strawberry дрво“ 

висок је пет метара, има 16 прикљу-

чака за све врсте мобилних телефо-

на, музичких плејера, таблет-рачуна-

ра, дигиталних фотоапарата и других 

преносивих уређаја. Ради и кад је об-

лачно, у зимским условима, па чак и 

ноћу. Услуга пуњења је бесплатна, а ко-

ришћење јавног соларног пуњача није 

временски ограничено. 

А. Ј. Р. 

УЗ ПОМОЋ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ НОВИ САД ДОБИО ПРВИ ЈАВНИ СОЛАРНИ ПУЊАЧ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА

На платоу испред СПЕНС-а Новосађанима и путницима намерницима на располагању соларни 
пуњач мобилних телефона и других мобилних уређаја. Електровојводина подржала овај 
пројекат, уз обећање да ће подржати и друге пројекте који чине енергију будућности

Сунце у џепу
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Први корисници соларних пуњача

Соларни пуњач батерија мобилних 
уређаја



Са почетком употребе електрич-

не сијалице, присутна је стална 

жеља за рационалним претва-

рањем електричне енергије у видљиву 

светлост. Технолошки развој тих изво-

ра светлости је првенствено усмерен ка 

увођењу принципа добијања светлости 

са што мањим уложеним радом и енер-

гијом за израду сијалица и њиховим 

што већим светлосним искоришћењем. 

У новије време, узет је и трећи елемент 

- што дужи животни век и повољније 

одржавање. Прва врста електричних 

извора светлости који су успешно мог-

ли да замене сијалице са усијаним влак-

ном су извори са пражњењем у гасу 

ниског и високог притиска. Напредне 

технике осветљења електричним из-

ворима светлости као што су флуорес-

центне сијалице, металхалогене сија-

лице, натријумове сијалице и диодне 

сијалице, неколико пута су енергет-

ски ефикасније од класичних живиних 

сијалица. Циљеви усавршавања карак-

теристика извора светлости усмерени 

су ка: већем светлосном искоришћењу; 

мањем утрошку електричне енергије; 

дужем веку трајања извора светлости; 

бољој репродукцији боје; побољшању 

дизајна и мањим трошковима одржа-

вања.

Тендеција развоја сијалица за јавно 

осветљење тренутно иде у правцу ка 

диодним сијалицама (ЛЕД), које би тре-

бало да, у потпуности или бар у већим 

количинама, замене натријумове и ме-

талхалогене сијалице. Колико успешно, 

то ће се видети из даљег развоја диод-

них сијалица. Диодне сијалице трети-

рају се као потпуно нова врста извора 

светлости, не толико због начина кон-

верзије електричне енергије у светлос-

ну енергију, већ пре због технологије 

израде. Наиме, сви савремени изво-

ри светлости конструкционо воде по-

рекло од инкандесцентне сијалице. 

Све те сијалице се у основи састоје од 

подножја, балона и исијача светлости 

(усијано влакно, флуоресцентни пре-

маз или цевасти горионик). Диодна 

сијалица води технолошко порекло из 

полупроводничке електронике и кон-

струкционо је сасвим другачија од ос-

талих сијалица, једино и даље постоји 

балон као заштита емитера светлости.

Када је реч о Новом Саду и Електро-

дистрибуцији Нови Сад, наше прво су-

сретање са светиљкама са ЛЕД извором 

светлости у јавном осветљењу датира 

од пре две године. Прва таква светиљка 

уграђена је у Улици Матице српске и 

само је једна у низу од шеснаест но-

вопостављених светиљки типа ИСЛА 

произвођача Минел Шредер. 

Након тога, формирана су и два по-

лигона за праћење рада светиљки са 

ЛЕД извором светлости. Са полигона 

се презентују мерења и прати рад сис-

тема јавног осветљења заснованог на 

светиљкама са ЛЕД. Ови полигони, оп-

ремљени светиљкама са ЛЕД извором 

светлости произвођача ФАРА – Немач-

ка и СОЛАР ЛИНЕ – Словачка, праће-

ни су готово годину дана. 

Комисија за праћење рада ових по-

лигона закључила је да је овај систем  

применљив. Он не захтева никакве 

специјалне инвестиционе захвате у 

додатну инфраструктуру. Погодан је 

за уградњу на местима где су дотраја-

ле постојеће светиљке и у таквим ус-

ловима добија на значају и у техноеко-

номским поређењима.

Применом овог система остварује-

мо енергетску ефикасност система 

јавног осветљења (смањење потро-

шње електричне енергије) и повећање 

пузданости у раду, уз смањење и 

оперативних трошкова одржавања. 

Ниво уштеде електричне енергије 

се креће у границама од 25% - 45% у 

односу на постојећи систем са елек-

тронском пригушницом. У односу на 

постојећи систем са феромагнетном 

пригушницом, ниво уштеде електри-

чне енергије креће се у границама од 

45% - 65%.

Овим мерењима нисмо поредили 

ниво уштеде електричне енергије ЛЕД 

светиљки и оне са живином сијали-

цом, али прва мишљења су да се тај 

ниво уштеде креће у границама од 

65% - 80%.

Ово је систем новијег датума, тех-

нолошки најнапреднији извор свет-

лости, који још нема сигурне по-

казатеље да је његов животни век 

неупоредиво дужи од свих раније 

употребљаваних извора светлости. 

Многи произвођачи су спремни да 

тврде да је животни век оваквих све-

тиљки 12 година. То на овом полигону 

нисмо могли да испитамо, нити је то 

био циљ, али такве тврдње тек треба 

проверити.

Након рада на полигонима извр-

шена је и прва инвестиционо-урба-

на уградња светиљки са ЛЕД изво-

рима светлости. Реч је о опремању 

јавног осветљења на Трифковићевом 

тргу, где су уграђене светиљке типа 

ИСЛА ЛЕД и чији је произвођач Ми-

нел Шредер – Београд. Ово је прво 

групно осветљење ЛЕД извором, на-

кон већ коришћених ЛЕД осветљења 

у декоративне сврхе на мосту Дуга, 

на Београдском кеју и на Кеју жрта-

ва рације.

Мирко Петровић

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА� 18

ЕД НОВИ САД: ЛЕД ИЗВОРИ СВЕТЛОСТИ ПРИМЕЊЕНИ У ЈАВНОМ ОСВЕТЉЕЊУ НОВОГ САДА

Од пре две године, ови извори светлости примењени и у јавном осветљењу Новог 
Сада, а прво групно осветљење ЛЕД извором инсталирано на Трифковићевом тргу

Савременији начин осветљења

И
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А

Ново ЛЕД осветљење на Трифковићевом тргу
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НОВОМ ПОСЛОВНОМ ФУНКЦИЈОМ БИЋЕ НАДЗИРАНИ СВИ АСПЕКТИ ПОСЛОВАЊА У ЧИТАВОМ ЕПСУ

БРАНИСЛАВ РАДОВИЋ  НОВИ ДИРЕКТОР ТРГОВИНЕ

И
М

ЕН
ОВАЊ

А

БРОЈ 463   НОВЕМБАР 2011

У писму генералног директора 

ЈП ЕПС-а и Николе Литвинен-

ка, директора за интерну ре-

визију и контролу пословног систе-

ма ЕПС-а, које је упућено пословним 

партнерима и купцима електричне 

енергије, истиче се да ће нова функ-

ција у ЕПС-у надзирати све аспекте 

пословања, као и свих 12 ПД-а у ок-

виру компаније.

Задаци нове функције, Интер-

не контроле и ревизије, произилазе 

из строго дефинисаних процедура 

којима се промовишу и афирмишу 

сви аспекти етичког пословања уну-

тар компаније, а који подразуме-

вају транспарентност, стручност, 

друштвену одговорност, деполити-

зацију, примену најбољих пракси и 

благовремено и истинито извешта-

вање надлежних структура и јавно-

сти.

Увођење ове функције, како се такође 

истиче у саопштењу из Сектора за од-

носе с јавношћу ЕПС-а, има за циљ по-

бољшање рада предузећа и превентив-

но деловање, кроз препознавање ризика 

пословања и усвајања најквалитетнијих 

процедура. Како се наглашава, функција 

Интерне ревизије и контроле пословног 

система је новина у пословању јавних 

предузећа и један је од корака ка при-

ближавању стандардима ЕУ. Писмо, сем 

упућивања на наведене адресе, налази се 

и на сајту ЕПС-а: www.eps.rs. 

У писму се наводи да је ЈП ЕПС го-

динама поуздан ослонац снабдевања 

струјом грађана и привреде РС.  Ос-

новне делатности ЕПС-а су: произ-

водња електричне и топлотне енергије, 

угља; дистрибуција, снадбевање и тр-

говина струјом. Послујемо у окви-

ру матичног предузећа и 12 ПД (ХЕ 

„Ђердап“, Дринско-лимске ХЕ, ТЕ 

„Никола Тесла“, РБ „Колубара“, ТЕ-

КО „Костолац“, Панонске ТЕ-ТО, 

Електровојводина, ЕД Београд, Елек-

тросрбија, Југоисток, ЕД Центар, Об-

новљиви извори енергије). ЕПС је ос-

новао и заједничко предузеће (ЗП) и 

пројектне структуре за изградњу и 

експлоатацију, са значајним учешћем 

у власништву: ЗП са RWE-ХЕ Велика 

Морава; ЗП са SECI-ХЕ Ибарске ХЕ; 

ТЕ „Колубара Б“, са Едисоном. У при-

преми су и слична предузећа за из-

градњу ТЕНТ Б3ПК Радљево, ХЕ на 

горњој и средњој Дрини, као и по-

стројења на НОИЕ.

М. Ч. 

Одлуком директора Друштва за 

новог директора Дирекције за 

трговину електричном енер-

гијом, од 3. новембра, именован је 

мр Бранислав Радовић, дипломирани 

електроинжењер, досадашњи руко-

водилац Сектора набавке и продаје у 

Дирекцији за трговину. Мр Радовић 

је именован уместо досадашњег ди-

ректора Мирка Блажевића.

Мр Бранислав Радовић дипломи-

рао је на Електротехничком факул-

тету у Београду, Одсек за енергетику, 

смер за електропривреду 1982. годи-

не, а магистрирао на Електротехнич-

ком факултету у Београду, Одсек за 

електроенергетске системе 1991. го-

дине. У Електровојводини је од 1983. 

године где је прошао све фазе рада, 

од инжењера до водећег инжењера у 

Сектору развоја, водећег инжењера 

енергетике до руководиоца Сектора 

набавке и продаје у Дирекцији за тр-

говину. 

Већ седамнаест година ради на по-

словима набавке и продаје електрич-

не енергије, одлично познаје област 

трговине електричном енергијом, а 

посебно интересовање показује за 

тумачење и примену Тарифног сис-

тема и тарифирање електричне енер-

гије и односима с купцима, за обра-

чун и наплату електричне енергије 

од купаца, као и сву сложеност функ-

ционисања ЕЕС-а. Редовни је учес-

ник стручних саветовања и аутор 

стручних радова на ЦИРЕД-у и учес-

ник у раду више стручних радних ти-

мова ЕПС-а из области трговине, Та-

рифног система и услова испоруке 

електричне енергије.

М. Ш.

Увођењем нове функције, Интерне ревизије и контроле пословног система у сам врх 
компаније, Електропривреда Србије потврђује да у свом раду промовише етичко и 
транспарентно пословање и антикорупцијски начин рада

Мр Бранислав Радовић именован за директора Дирекције за трговину електричном 
енергијом, уместо досадашњег директора Мирка Блажевића

Етика на првом месту

Посвећеност послу и струци

Мр Бранислав Радовић



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА� 20

Р ад на електричним средњона-

понским мрежама је посао који 

се у Електровојводини свако-

дневно обавља од стране електро-

монтерског кадра. Посматрајући ана-

лизе стања безбедности и здравља на 

раду у Електровојводини у претход-

ним годинама, уочава се да су повре-

де са најтежим последицама по здра-

вље и безбедност електромонтера 

најчешће настале баш приликом оба-

вљања ових послова. 

У циљу безбедног обављања ове 

врсте посла, у Електровојводини су 

израђени интерни прописи који ре-

гулишу ту област и који су усклађени 

са Законом о безбедности и здрављу 

на раду. 

– Правилник о техничким мерама 

сигурности при раду на електроенер-

гетским објектима и Збирка упут-

става за безбедан рад су основна до-

кумента која регулишу ову област 

– истиче мр Бранислав Орешковић, 

водећи инжењер заштите на раду, 

Сектора за квалитет и заштиту. 

Рад на електричним средњонапон-

ским мрежама је изузетно ризичан 

посао. Највећа опасност и узрок за 

најтеже повреде којима су изложени 

запослени који обављају ове задатке, 

јесу уређаји и опрема под напоном 

и опасност од пада са висине. Тре-

ба нагласити да је, у складу са угово-

ром о раду запосленог, непоштовање 

прописаних мера безбедности тежа 

повреда радне дисциплине. За ко-

ришћење и правилно руковање заш-

титном опремом одговоран је сваки 

запослени. Одговорни руководилац 

радова је задужен за обезбеђење 

места рада и контролу спровођења 

прописаних мера од стране чланова 

радне екипе.

Закон и интерни прописи у Елек-

тровојводини дефинишу опрему 

и средства, како би се рад на елек-

троенергетским објектима одвијао 

максимално безбедно. Опрема која 

се користи за рад на висини су хи-

драуличне корпе, чиме се у највећој 

мери смањује ризик од пада са виси-

не. Када није могуће обезбедити хи-

драуличну корпу, користе се заштит-

ни опасачи и друга средства, као што 

су сигурносне монтажне мердевине 

за рад на стубовима или обезбеђење 

од пада обухватним ужетом. Обез-

беђење од пада са висине се мора 

спроводити и приликом обављања 

радова на висини коришћењем или 

обухватног ужета или тзв. анти-

пад уређаја. Треба нагласити да је 

на гвозденорешеткастим стубовима 

обавезно коришћење два обухват-

на ужета приликом пењања. Када се 

на стубу налази инсталација каблов-

ске телевизије или друга препрека, 

такође је потребно коришћење два 

обухватна ужета. 

Друга доминантна опасност прили-

ком рада на средњонапонској мрежи 

је опасност од напона. Опасност по 

запослене који обављају ове посло-

ве нису само уређаји и опрема која се 

искључује и на којој се ради. Уређаји 

и опрема под напоном у непосред-

ној близини извођења радова такође 

могу бити извор опасности. У складу 

са законом, дефинисано је минимал-

но растојање за које се сматра да је 

безбедно за обављање рада у близини 

опреме под напоном. Ово растојање 

зависи од номиналног напонског ни-

воа електричне мреже. 

Интерним прописима је дефини-

сано да није довољно искључити и 

уземљити средњонапонски извод на 

ком се ради. Опасност од продирања 

напона на месту рада постоји из мно-

гих разлога, као што су атмосферско 

пражњење, агрегати, квар на опреми 

и друго. У складу са интерним пропи-

сима, сматра се да су сви трансфор-

матори на средњонапонској мрежи 

извори напајања. На средњонапон-

ској мрежи се постављају уземљења 

на свим електричним водовима ода-

кле је могуће продирање напона. Ова 

уземљења поставља одговорни руко-

водилац радова у складу са интерним 

прописима, али тек након добијања 

дозволе за рад од стране одговор-

ног лица за манипулацију. Приликом 

обезбеђења места рада од продирања 

напона на електричним мрежама, 

„ПЕТ ЗЛАТНИХ ПРАВИЛА“ се увек 

морају поштовати. Свако место рада 

на средњонапонској мрежи се, у 

складу са интерним прописима, сма-

тра као да је под напоном, док се не 

постави уземљење на месту извођења 

радова. На средњонапонским мрежа-

ма рад екипе није дозвољен док одго-

ворни руководилац радова не одобри 

почетак радова. 

Приредио: М. Ш.

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ МЕСТА РАДА НА СРЕДЊОНАПОНСКИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ МРЕЖАМА

Рад на средњонапонској мрежи је веома одговоран, сваки живот је ненадокнадив и 
свака тешка повреда услед електричне енергије на СН мрежи оставља трајна телесна 
оштећења

Безбедност - приоритет
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РЕАГОВАЊЕ СИНДИКАТА НА НЕКОЛИКО НОВИХ ПРОПИСА
СИ

Н
Д

И
КАТ

У недавном разговору са председ-

ником Синдикалне организације 

ЈП ЕПС - ПД „Електровојводи-

на“ д.о.о. Нови Сад Владимиром Плав-

шићем о актуелним активностима 

Синдиката, сазнали смо да синдикат, 

посебно у дистрибутивним ПД, пово-

дом новодонетих или закона у припре-

ми има већи број примедби и упозо-

рења надлежнима.

– Усвајањем Закона о енергетици 

појавили су се велики проблеми, како 

за ЕД делатност, тако и за цео ЈП ЕПС – 

истиче Плавшић. 

– По мишљењу синдиката, тренутно 

се у најтежој ситуацији налазе дистри-

бутивна ПД у оквиру ЈП ЕПС-а, јер се 

тим новим законом издваја Опера-

тор ЕД система електричне енергије 

(дистрибутер) и истовремено формира 

нови субјекат (издвајањем из свих ПД 

ЕД) јавног снабдевача (трговина; по до-

садашњим сазнањима, као ново ПД, у 

Београду – прим. М. Ч.). 

Плавшић истиче да су због великих 

недоречености поменутог закона, на 

иницијативу Координације синдика-

та електродистрибутера (КООР), те-

жишне активности Синдиката радника 

ЕПС-а управо на том плану. Он каже да 

су у току активности Синдиката КО-

ОР-а дистрибутера и на указивању на 

проблеме који би могли да произађу из 

овог раздвајања у ПД ЕД. Тако је, реци-

мо, према закључкu Скупштине КООР-

а СО ЕД Србије, директору Дирекције 

за дистрибуцију ЕЕ у ЕПС-у достављен 

захтев да се утврди број запослених по 

ПД ЕД ЕПС-а, у складу са стандардима 

и нормативима броја запослених за ЕД 

делатност и да то буде основ за пријем 

запослених и евентуално ангажовање 

трећих лица. Каже да су критеријуми 

детаљно утврђени само за део ЕД делат-

ности (рецимо, нису утврђени са аспе-

кта трговине, безбедности и здравља на 

раду, за неке административне послове) 

и да је ту потребна дорада – стварање 

услова за објективније утврђивање по-

требног броја запослених по ПД ЕД.

– Председништво КООР-а ЕД Србије 

инсистира да се од пословодства ЕПС-а 

и надлежних министарстава, такође, и 

даље захтева добијање статуса служ-

беног лица за електромонтере због све 

веће учесталости физичких напада на 

њих када раде на терену. Истовреме-

но, ангажовањем приватних агенција 

за физичко обезбеђење (у појединим 

огранцима Електровојводине) – монте-

ри раде неометано - наводи Плавшић. 

Наш саговорник указује да је по-

менуто председништво оценило и то 

да је радна верзија Закона о штрај-

ку веома неповољна и неприхватљи-

ва за запослене и инсистира да се ГО 

Синдиката ЕПС-а, а посебно Конфе-

дерација синдиката Србије, укључи 

у његово разматрање и да се Народ-

ној скупштини доставе одговарајуће, 

на председништву усвојене примед-

бе и сугестије на понуђени текст. У 

вези са изменама и допунама Закона 

о раду, Синдикат ЕПС-а је већ уло-

жио приговоре; обављени су раз-

говори са послодавцем и са једним 

бројем представника Владе. Захтеви 

су: исплата регреса (75% од просеч-

не зараде у ЕПС) и исплата топлог 

оброка; повећање зарада (реално је 

за 10%, колико износи пројектова-

на инфлација за 2012). Обављен је и 

разговор са генералним директором 

ЕПС-а Драгомиром Марковићем и 

директором Дирекције за правне 

послове Миланом Вучетићем. Дого-

ворено је да, у складу са Законом о 

јавној својини, пословодство и Син-

дикат заједнички захтевају повраћај 

објеката друштвеног стандарда у 

власништво ЕПС-а и ПД у његовом 

склопу.

Плавшић нам још каже да је ус-

пешно спроведен боравак запосле-

них на опоравку -  превенцији радне 

инвалидности, рекреацији и рехаби-

литацији. У складу са одговарајућим 

програмом, завршен је систематски 

преглед мушког дела запослених у 

Друштву (на пословима на којима 

није утврђен повећан ризик). Уско-

ро почиње лекарски преглед и коле-

гиница на оваквим пословима, као и 

тзв. специфичан лекарски преглед.

– Предложено је и да се план рада 

Актива жена уврсти у програм по-

словања Синдиката радника ЕПС-а, 

каже наш саговорник. Иначе, у току 

је и испорука личне заштитне опре-

ме, мада тренутно постоје извесни 

проблеми у вези са обућом (за неке 

запослене је неудобна и нефункцио-

нална).

М. Ч.

Синдикат радника ЕПС-а, на иницијативу КООР-а електродистрибутера, указује 
на недоречености и могуће проблеме који би могли настати раздвајањем  у ЕД на 
дистрибутера и новог субјекта: јавног снабдевача (трговина)

Монтер - службено лице

БРОЈ 463   НОВЕМБАР 2011

Монтери на терену – како их зашти-
тити од физичких напада?
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ЗАПИС ИЗ ПЕНЗИОНЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

У Старој Пазови, лепој сремској 

вароши, пензионисани радници 

огранка „Електродистрибуција 

Рума“, организовали су своје годишње, 

традиционално дружење.

У сали, као у кошници. Жагор, при-

гушен смех, по нека реч „одскочи“ са 

једног краја стола на други, испрати је 

понеки поглед до оног коме је упуће-

на. Деси се да је неко „уграби“ на пола 

пута, па је „врати“ пошиљаоцу. Као да 

се ништа за све ове године старења није 

променило.

Атмосфера, кажу нам, баш је она - 

права сремачка. А то, једноставно, зна-

чи: кад се душа опусти и заискри сија-

сет сећања. То је, претпостављамо - уз 

проверу код наше саговорнице - тако 

са старијима: сећају се и оног чему има 

места и оног што баш и није морало у 

сећања да сврати. Уосталом, пустимо да 

нам о свему томе најдиректније посве-

дочи Косана Марков, председница Ор-

ганизације пензионера Друштва.

– Након читања извештаја о раду 

Златко Грачан, секретар Подружнице, 

захвалио се Бори Арсенићу за све што 

је учинио за рад подружнице, изража-

вајући веру да ће Бора победити своју 

болест и наставити да руководи под-

ружницом. 

Аплауз прекида подигнута рука. Тра-

жи дискутант - да се више путује. Пи-

тају га, зашто није ишао на излет који 

су организовали, а он каже да се он за-

лаже због других, не због себе, јер он 

има других обавеза. Негодују. Он пред-

лаже да се формира комисија која ће 

се ближе бавити тим питањима. Пред-

седавајући нуди да он буде тај који ће 

осмислити ову активност. Предлагач 

се брани, бесмислено је да он то коор-

динира, а иначе не путује. Предлажу 

другог. Он је против, јер тај и тај, баш 

и није од поверења - дословно преноси 

доживљаје Косана Марков.

Проваљује салва смеха. Неко доба-

цује: „Сад нећеш, ни како хоћеш!“ 

БИЛО ЈЕ И ТУЖНО
– Ковиљка Бајић спуштених раме-

на, по мало немирног погледа, као да је 

нешто крива, прилази ми и каже да је 

живот заиста чудо. Сваке године се из-

ненади да је њен живот присвојио још 

једну годину. Накупило их се осамде-

сет!

Када је имала тринаест, додавала је 

дане својим годинама. Иза капија лого-

ра у Јасеновцу чекала је судбоносни час. 

И тај час је дошао неочекивано – уста-

ша, даљи члан породице, успева да је 

убаци у групу која се упућује у други ло-

гор. Ту је доживела слободу. Али, цела 

њена породица је остала на дну Саве, 

јер њихова судбина је одлучила да буде 

другачије - наводи Косана.

И све ове године, кад год се нађе у 

маси људи, када је корпа хлеба пред Ко-

виљком, као и овога пута, сети се по-

следњег виђења с мајком, кроз логорску 

жицу, када је са њом поделила кришку 

хлеба коју јој је бацио непријатељски 

војник, само да скине њен гладни по-

глед са својих руку. С годинама се све 

чешће пита: „Да ли смо ми, заправо, 

умели да исправно поступамо са том 

нашом слободом? Кад је човек смртно 

угрожен, мисли само да му је да спасе 

живот. Када је слободан, опет, забора-

ви да се и слобода као и здравље, може 

изгубити.

ЗАХВАЛНОСТ ЗА БРИГУ О 
СТАРИЈИМА
– Нисам била спремна за овакву при-

чу, али није ми сметао тај мали емо-

тивни реторички облак, јер ништа није 

снажније од мисли које напросто букну 

и исцуре речи, без обзира на место и 

време. Није о томе причала с горчином. 

Напросто, та прича о хлебу и слободи, 

урезана је у њено сећање и траје. Добро 

је да је тако, јер смо и ми у сталној кон-

фузији, о опросту и забораву. Она је то, 

чини се, савладала - са сетом је конста-

товала Косана.

Устају руководиоци пословница из 

Старе Пазове Богдан Чинку и из Инђије 

Миодраг Петронијевић који су дошли 

да поздраве своје старије колеге. Срећ-

ни су јер су видели да су им старије ко-

леге захвалне за бригу о њима, као и це-

лом пословодству „ЕД Рума“. 

Илија Радишић и Немања Панић 

сећају се биографија многих људи који 

су тамо били, са којима су разговара-

ли. Као да су ушли у оно време када су 

били млади и када су се стварале упра-

во успомене о којима причају. Неки су 

Илијине колеге још из Техничке школе, 

неки пак Немањини ђаци из Сремске 

Митровице - сећа се Косана. 

Тако се продужава трајање и они-

ма којих више нема и времену које је 

прошло. 

– Овај „усмени запис“ је мој скро-

ман допринос таквом трајању, али и 

начин да тако мултиплицирам соп-

ствени живот: хтела не хтела, пре-

плићем га са мноштвом туђих жи-

вота. И тако... Отварамо неке нове 

приче које ће се некада негде сигурно 

јавити, када их покрене живот, у виду 

шале или у виду коре хлеба. Како год - 

закључила је Косана. 

М. Ч.

Сваке године у октобру, наши и пензионисани радници из свих фирми које су 
проистекле из Електровојводине, састају се на годишњем дружењу

Недовршене приче
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Златко Грачан и Немања Панић брзо су нашли заједничке теме са пријатељима 
на окупљању у Старој Пазови 
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Новосадска лига (НСЛ) је 

такмичење које се већ шесту 

годину заредом организује за 

заљубљенике у спорт.

НСЛ је почела са такмичењима у се-

зони 2006/2007. са укупно педесетак 

екипа и око 400 учесника, док је већ 

у следећој сезони нарасла на више од 

100 екипа и око 1.000 учесника. Јесења 

полусезона такмичарске 2011/2012. 

године почела је у октобру. Такми-

чења се одржавају у оптималним ус-

ловима у спортским објектима у Но-

вом Саду у Великој и Малој дворани 

Спенса, на теренима за мале спортове 

на Спенсу, тениским теренима Спен-

са, отвореним теренима на Сајмишту, 

у балону БИНС и у СЦ „Луковски“. 

Праћење, вођење евиденције и арби-

тража поверени су лиценцираним су-

дијама и делегатима за сваки спорт.

У женској конкуренцији такмичења 

су организована у одбојци, куглању, 

пикаду и стрељаштву, а ове годи-

не је одиграна и прва утакмица, од 

постојања лиге, у малом фудбалу. Меч 

су одиграле даме запослене у Инсти-

туту у Каменици против колегиница 

из Клиничког центра Војводине.

У мушкој конкуренцији, организо-

вана су такмичења у малом фудбалу, 

кошарци, одбојци, куглању, стоном 

тенису, шаху, пикаду, надвлачењу ко-

нопца, стрељаштву и у тенису.

Екипа Електровојводине – Упра-

ва Нови Сад учествовала је по трећи 

пут на овом такмичењу. Екипу су чи-

нили: Дарко Ђорђевић – капитен, Јан 

Клинко, Владимир Исаков, Владимир 

Огњановић и Александар Ђурић. По-

казало се веома корисно што је била 

пријављена овако „дугачка“ екипа, 

тако да су сви пријављени играчи и 

играли, осим Александара Ђурића. 

Теоретски, могу играти и два играча, 

али са наших пет пријављених играча 

били смо у могућности да формирамо 

наш тим за сваки меч другачије и да га 

прилагодимо према противнику. 

На такмичењу је ове године учество-

вало дванаест екипа, што је дупло више 

него прошле године. Први део такми-

чења се одвијао по групама, три групе 

од по четири екипе. Екипа Електро-

војводине је била убедљива у првом 

делу такмичења, где су забележене 

све победе у групи, осим против еки-

пе Тренери ФЦ, а тај меч није одигран 

зато што није имао такмичарски зна-

чај. За други круг се квалификовало 

осам најбољих екипа које су ушле у 

други круг такмичења где се играло 

директно на испадање. У четвртфи-

налу је наша екипа супериорним ре-

зултатом од 3-0, без иједног изгубље-

ног гема, добила сва три меча са 9-0 

и елиминисала екипу СПЕНС-а. По-

луфинални меч је игран против еки-

пе Кафе „Сценарио“, које је Електро-

војводина већ победила у почетној 

фази такмичења. Дуел је био изузетно 

занимљив и одлучен је у последњем 

мечу, односно у дублу, где је наш дубл 

Ђорђевић – Огњановић одиграо вео-

ма мотивисано и донео пролазак тима 

у финале. 

Финални меч је био занимљив и на-

кон сингл мечева, а резултат је био 1-1 

(Клинко је изгубио на првој табли, а 

Огњановић је добио на другој табли). 

Ипак се показало да је тим ЈКП Пар-

кинг сервис, који је предводио Ати-

ла Селеши, до скоро активни играч, 

тренутно најбоља екипа у новосад-

ској лиги. Нашем другом месту најви-

ше су допринели Владимир Огњано-

вић (сингл и дубл) и Дарко Ђорђевић 

(дубл), јер нису изгубили ниједан меч 

током целе НСЛ лиге, осим у финал-

ном мечу дубла. 

Као и претходних година, заврше-

так сезоне НСЛ-а је планиран за крај 

априла 2012. године. Сва такмичења 

пратила су медији. На званичном 

сајту НСЛ-а редовно се ажурирају 

резултати и извештаји са најзани-

мљивијих сусрета (http://www.nsl.

rs). 

Треба истаћи да се НСЛ кроз орга-

низовање турнира и утакмица бави 

и хуманитарним радом, јер сви при-

ходи одлазе у хуманитарне сврхе.

А.Ј.Р.

ОДРЖАНА НОВОСАДСКА ЛИГА У ТЕНИСУ

Прво место освојила је нова екипа ЈКП Паркинг сервис. Прошлогодишње друго место 
одбранила је екипа Електровојводина – Управа Нови Сад, која је забележила све победе 
до финала 

Друго место за наше

СП
ОРТ

Eкипа Управе Електровојводине након 
проласка у финале (с лева на десно) 
Дарко Ђорђевић, Владимир Огњановић 
и Владимир Исаков

� РЕЗУЛТАТИ ЕКИПЕ ЕВ
УУ групи Б

Електровојводина – Кафе „Сценарио“ 2:1; Електровојводина – ЈП „Србијагас“ 2:1;
Електровојводина – Тренери ФЦ (није одиграно због већ решене ситуације у 
групи)

Четвртфинале: Електровојводина – СПЕНС 3:0;
Полуфинале: Електровојводина – Кафе „Сценарио“ 2:1;
ФФинале: ЈКП Паркинг сервис – Електровојводина 2:1.

БРОЈ 463   НОВЕМБАР 2011



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА�24

К
УЛ

ТУ
ТР

А

Европски и светски бестселер из 

2002. године, роман „Imprimatur“ 

италијанских аутора Рите Мо-

налди и Франческа Сортија издржао је 

суд времена. Скоро десет година после 

објављивања првог издања, ова књига 

је и даље веома тражена по библиотека-

ма и књижарама. То је уједно и најбољи 

знак да је вреди прочитати.

„Imprimatur“ (Нека се штампа!) је 

необично занимљиво штиво са исто-

ријском подлогом, а радња романа је 

смештена у барокни Рим. За девет сеп-

тембарских дана 1683. у гостионици 

„Код пажа“, затвореној због сумњиве 

смрти једног госта, дешавања ће пре-

тицати једна друге. Неочекивано за ка-

рантин, овде ће се до перфекције раз-

вијати међународна сплетка, а читаву 

причу ће помно пратити и испричати 

гостионичарев слуга. Премда аутори 

тврде да се роман базира на аутентич-

ним дневничким белешкама наратора, 

роман има ток савременог узбудљивог 

трилера, а његову основу чини сада вео-

ма модерна теорија завере. Таква нара-

ција обезбеђује непрекинуту читалачку 

пажњу, што аутори врло вешто кори-

сте и да обогате општеобразовни ниво 

својих читалаца. Кроз узбудљиву причу 

која открива једну од најбоље чуваних 

тајни XVII века, они су успели да дају 

обиље информација о, рецимо, музици 

оног времена, о начину лечења и исхра-

не, о алхемијским поступцима, ловци-

ма на реликвије, али и о стилу облачења 

и становања – речју да дочарају време и 

амбијент у који су сместили свој роман.

Оно што роман чини посебним, 

јесте необичан угао гледања на један 

од најзначајнијих догађаја у европској 

историји – на турску опсаду Беча. По 

ауторима, ништа није било онако како 

смо сви веровали да јесте, а у позадини 

свега остаје новац и само новац. У тим 

и другим догађајима, крваво се пре-

плићу вера, тајне, међународне завере, 

политика и шпијунажа, али и љубав и 

пријатељство. 

Роман „Imprimatur“ упознаје читао-

це и са бројним историјским ликовима 

из времена Луја  XIV, а у великој мери 

разоткрива и скривену историју пап-

ства. Прича о породици из које потиче 

папа Иноћентије XI Одескалки, која се 

очигледно бавила зеленашењем, баца 

сумњу и на самог папу. То ће свакако 

бити занимљиво штиво за све Сремце, 

с обзиром на то да је некада  већи део 

Срема био феуд породице Одескалки. 

Рецимо и то да је Рита Моналди 

дипломирани класични филолог и 

стручњак за историју религије, а Фран-

ческо Сорти је музиколог и стручњак 

за музику XVII века. Овај је роман 

плод њиховог веома озбиљног више-

годишњег истраживања, па због аутен-

тичности података остаје заиста нејас-

но да ли је реч о уметничком виђењу 

једног времена, или се ради о литерар-

ној обради документа.

Код нас је овај роман на 610 страна 

објавила Лагуна 2004, а посебне похва-

ле припадају изврсном преводу Гордане 

Бреберине.

В.Ог.

ПРЕДЛАЖЕМО ЗА ПРЕДСТОЈЕЋЕ ХЛАДНЕ ДАНЕ

Прочитајте “Imprimatur”
Прича о породици из које потиче папа Иноћентије XI Одескалки биће занимљива 
Сремцима, с обзиром на то да је некада  већи део Срема био феуд ове породице, али 
једнако ће у овој књизи уживати и остали читаоци

� SECRETUM И VERITAS

Из књижевне радионице италијанског брачног пара Моналди-Сорти, које 
критичари пореде са Умбертом Еком и Александром Димом, поред Imprimaturа, 
на светску литерарну сцену изашли су и романи Secretum и Veritas. Оба романа се
ббаб ве сличном тематиком као Imprimatur и могу се сматрати његовим наставком.


