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ДОЛАЗИ НОВА 2012!
Поштоване колегинице и колеге,

Када сам вам прошлог децембра честитао 
долазећу 2011. годину, најавио сам да ће за 
Електровојводину то бити година промена, 
унапређења, модернизације и успеха. Сада 
могу да са великим задовољством и поносом 
кажем да смо те циљеве и постигли.

Данас, захваљујући изузетно посвећеном 
раду свих вас, наша Електровојводина је поно-
во ушла у уски круг успешних државних при-
вредних друштава. Она своју пословну мисију 
реализује са врхунском одговорношћу на до-
бробит наших грађанки и грађана, привреде, 
најширих друштвених субјеката у Аутономној 
Покрајини Војводини и у корист свога власни-
ка. 

Наш постигнути успех се мери квалитетом 
и количином испоручене најчистије и најпле-
менитије енергије, модернизацијом комуни-
кације са купцима, доследношћу у максими-
зирању ефеката наплате, бескомпромисном 
борбом против крађа електричне енергије, 
елиминацијом коруптивних појава и најус-
пешнијем програму инвестиција и унапређења 
пословања у дистрибутивној делатности који 
смо реализовали у оквиру ЕПС-а.

За Електровојводину и све нас заједно, 2012. 
мора бити година постизања врхунске унутра-
шње организације, година примене и интегра-
ције свих потенцијала и креативности нас 
запослених са модерном технологијом, како 
бисмо и даље били најважнији субјект у интен-
зивирању развоја наше покрајине и Републике 
Србије. Ми немамо право да будемо просечни, 
јер су генерације колега пре нас увек, чак и у 
тежим условима, правили најуспешније иско-
раке. Излазак и трајни останак на платформи 
европских стандарда и наш будући, још бољи 
радни и пословни резултат, сертификација је 
појединачне и корпоративне способности за 
савлађивање изазова који ће бити велики. А, 
велике изазове савлађују само најбољи.

Свима нама у Новој 2012. години желим 
пуно здравља, личне и породичне среће, про-
фесионалног успеха и победничке тимске 
енергије.

Срећна Вам и светла била 2012!
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САСТАНАК ДИРЕКТОРА ПД ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ У ЕПС-У 
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Пословодство и Управни одбор 
ЕПС-а неће дозволити да се не 
постижу одговарајући резултати 

у смањивању губитака електричне енер-
гије у дистрибуцији и да се гомилају не-
наплаћена потраживања, без обзира на 
то шта су узроци. Да би се реализовали 
пословном политиком утврђени циљеви, 
редовно ће се анализирати резултати и 
утврђивати појединачна одгoворност ди-
ректора привредних друштава за дистри-
буцију и следствено управљачком ланцу, 
руководилаца огранака и служби или еки-
па у пословним јединицама дистрибуција. 

Оваква порука емитована је посред-
ством електронског гласила ЕПС-а Е-Ин-
фо са састанка са директорима ограна-
ка одржаног у ЕПС-у, у Београду, којем је 
председавао Животије Јовановић, дирек-
тор Дирекције ЕПС-а за дистрибуцију, а у 
чијем је раду учествовао и др Аца Марко-
вић, председник УО ЕПС-а.

На том састанку, посебно је истакну-
то да је додатни разлог да се у дистрибу-
цијама учини максимум напора за смањи-
вање губитака у наплати потраживања и 
то што се ЕПС суочава са озбиљном еле-
ктроенергетском ситуацијом која се из 
дана у дан компликује наставком суше и 
све већом набавком електричне енергије 
на тржишту.

Том приликом, констатовано је да су 
укупни губици за девет месеци ове го-
дине (13.71%) мањи него пре две године 
када је усвојен Акциони план за смањи-
вање губитака. Наведено је да је једино Ју-
гоисток са већим губицима него раније и 
да је Електровојводина постигла најбоље 
резултате (11,85%), јер је губитке свела на 
нижи ниво од планираних. Међу огран-
цима, најмање губитке (без потрошње на 
110 kV) имају Пирот, Сремска Митрови-
ца, Рума и Аранђеловац, а највеће Нови 
Пазар и Ниш.

Истакавши да треба темељитије ана-
лизирати стање у сваком огранку, Јова-
новић је рекао да добре резултате треба 

наградити, а нерад санкционисати и да на 
руководећим местима не треба да остану 
они који не показују доследност и истрај-
ност у раду. Председник УО ЕПС-а нагла-
сио је да је системски приступ раду одго-
вор на сва питања, а једно од њих, које је 
отворено на овом сасатанку, јесте зашто 
Пирот и Зајечар, иако традиционално 
добре дистрибуције па и боље од многих 
других, сада исказују веће губитке него 
раније.

Наплата је све боља, преноси Е-Ин-
фо, и за десет месеци укупно је наплаће-
но 96,79% фактурисане реализације, а на 

овом плану највећи проблем представља 
то што се увећава број дужника и њихов 
дуг. Већу наплату од фактурисане реали-
зације има само Електросрбија и њена 
четири огранка. Сви остали огранци су 
испод сто одсто, мада су неки врло близу 
том резултату. При томе, да би се обезбе-
дило смањење потраживања за испору-
чену електричну енергију, сви би морали 
да премашују фактурисану реализацију, 
тј. да наплаћују значајан део старих дуго-
ва, који су достигли укупно 73 милијарде 
динара.

Приредила: А. Ј. Р.

Укупни губици за девет месеци ове године мањи него пре две године када је усвојен 
Акциони план за смањивање губитака. Jедино југоисток са већим губицима него 
раније, a електровојводина постигла најбоље резултате, јер је губитке свела на 
нижи ниво од планираних

Лична одговорност за губитке и 
наплату

Састанак директора ПД у ЕПС-у

= Лоша напЛата у новембру  

Наплата испорученe електричнe енергијe у привредним друштвима за дистрибуцију била 
је у новембру, по традицији за овај месец, лошија него претходних и достигла је 95,34 одсто 
фактурисане реализације, што је за око четири одсто мање него у октобру, истакао је Милан 
Миросављевић, директор Сектора за трговину и односе са тарифним купцима у Дирекцији 
ЕПС-а за дистрибуцију електричне енергије на састанку одржаном у Нишу.

Према његовој оцени, новембарски пад наплате неће угрозити годишњи план од 94 одсто, јер 
се, по истој традицији, годинама уназад у децембру рачуни измирују готово стопроцентно.

Најбољу наплату фактурисане реализације остварила је Електровојводина са 99,41 одсто, а 
следе је  „Центар“ Крагујевац са 98,89 и „Југоисток“ Ниш са 95,12 одсто.
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Потписивањем Меморандума о 
разумевању и сарадњи Агенције 
за енергетску ефикасност Ре-

публике Србије и Електровојводине и 
Споразума о пословној сарадњи између 
Удружења за заштиту потрошача Војво-
дине и Електровојводине постигнуто је 
синергијско партнерство у значајнијим 
пројектима у развоју обновљивих изво-
ра енергије, као и у побољшању енер-
гетске ефикасности. Истовремено, кроз 
партнерство ће бити промовисане и ак-
тивности у борби против неовлашће-

не потрошње електричне енергије као 
највећег друштвеног зла које може да 
угрози континуирану, стабилну и си-
гурну испоруку електричне енергије. 

Циљеви ових партнерстава су зајед-
ничка активност у области енергетске 
ефикасности (ЕЕ) и обновљивих из-
вора енергије (ОИЕ), сарадња у раз-
вијању свести и навика купаца да ра-
ционалније и ефикасније користе 
електричну енергију, али и заједнич-
ка борба против неовлашћене потро-
шње електричне енергије као највеће 
пошасти, која може да угрози конти-

нуирану, стабилну и сигурну испоруку 
електричне енергије. 

- Стратешким партнерством са пот-
рошачима, преко њиховог удружења, 
и подизањем свести о неопходности 
промена навика у правцу рационал-
ног коришћења енергије, створиће 
се битни предуслови да снабдевање 
електричном енергијом буде поузда-
но и сигурно. Свих 2.500 запослених у 
Електровојводини је током 2011. годи-
не било посвећено наплати, губицима 
и уређењу односа у јавним набавкама и 

месец дана пред крај године, са пуним 
кредибилитетом и правом, можемо да 
кажемо да су сва три елемента (НГН) 
дефинисане годишње стратегије са ус-
пехом постигнути – констатовао је ди-
ректор Симић.

Директор Симић је подсетио да је 
наплата актуелно питање које макси-
мално погађа и најшири део станов-
ништва, а истовремено и економију и 
привреду. Он сматра да једном дослед-
ном политиком, која је првенствено 
базирана на нивоу партнерства и стал-
не међусобне комуникације, могу да 

буду изграђени квалитетнији односи 
не само са привредом, већ и са грађа-
нима у Војводини и да је успостављен 
један однос препознавања заједничког 
интереса. 

- Тај степен друштвене одговор-
ности Електровојводине огледа се у 
спознаји да треба да радимо заједно, 
као и у спознаји да и у овим економ-
ски сложеним условима морамо да бу-
демо уредне платише. Надам се да ће 
ово бити велики допринос за јаку, ста-
билну Војводину и Србију у енергет-
ском смислу, која ће моћи да буде ли-
дер у региону. Такође се надам да ћемо 
унапредити живот грађана и да у овим 
тешким временима могу да буду сигур-
ни да неко мисли на њих – истакао је 
директор Симић.

Директор Агенције за енергетску 
ефикасност Бојан Ковачић указао је да 
без обзира на дневнополитичке и еко-
номске теме – тема енергетске ефикас-
ности је увек актуелна тема, животна 
је, дугорочна и реална и, како каже, у 
крајњем случају опипљива у економ-
ском смислу. 

- Година за нама је година енергетске 
ефикасности. Имамо у плану да наста-
вимо са континуираним акцијама које 
ћемо у наредним годинама спроводити 
заједно са стручњацима са Универзи-
тета - Факултета техничких наука, али 
и са инжењерима из Електровојводи-
не. У циљу нам је да ова тема – енер-
гетска ефикасност буде подигнута на 
виши ниво и да будемо равноправни 
партнери са развијеним земљама, када 
је енергија у питању – истакао је Кова-
чић.  

Председник Удружења за заштиту 
потрошача Војводине Горан Паповић 
сматра да се потписивањем споразу-
ма са Електровојводином „отвара нова 
ера у сфери заштите потрошача - при-
ближавање потрошачима као највећој 
групацији“. 

М. П.

У БЕОгРАДУ ПОТПИСАНИ мЕмОРАНДУм И СПОРАЗУм О САРАДњИ

стратешким партнерством са купцима, преко њиховог удружења, и подизањем свести о 
неопходности промена навика у правцу рационалног коришћења енергије, створиће се 
предуслови да снабдевање електричном енергијом буде поуздано и сигурно

Електровојводина за чисте енергије 
и ближа купцима

а
К

ТУеЛ
Н

О

Бојан Ковачић, др Тихомир Симић и Горан Паповић
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Према свим досадашњим показа-
тељима у 2011. години, Привред-
но друштво „Електровојводина“ 

је најефикаснији део електродистри-
бутивног система ЕПС-а. Година на из-
маку, за Електровојводину је година 
промена, унапређења, модернизације, 
успеха, ефективности и ефикасности. 

Питали смо директора електро-
војводине др тихомира симића да 
ли су сви постављени циљеви и ам-
биције за 2011. остварени и на који 
начин?

– У овом тренутку, са великим задо-
вољством и поносом могу да конста-
тујем да смо пројектоване циљеве по-
стигли. У више од пола века постојања 
и рада Електровојводине, генерације 
одличних монтера, техничара, еконо-

миста, правника и инжењера одредиле 
су високе стандарде наше делатности. 
Електровојводина данас важи за рес-
пектабилног привредног субјекта, по-
жељног послодавца и доброг партнера.

У том светлу, ову годину обележа-
ва низ успешних пројеката: потпуно 
реконструисане трафостанице Нови 
Сад, Нови Бечеј и Србобран, које су 
значајне за снабдевање електричном 
енергијом тих конзума. Финализују се 
реконструкције и изградње више ка-
питалних електроенергетских објека-
та као што су трафостаница Вршац 1 
и Вршац 2, Сремска Митровица 1, Ки-
кинда 2 и Инђија 2. Заједно са локалним 
самоуправама, Градом Новим Садом и 
АП Војводином у протеклој години 
покренули смо 189 пројеката, Електро-
војводина је уложила значајна средства 
у инфраструктурно опремање индус-
тријских и радних зона, чиме је дала 
значајан допринос привредним актив-
ностима, привлачењу страних инвес-
тиција, запошљавању и подизању ни-
воа квалитета живота свих грађанки и 
грађана Аутономне Покрајине Војводи-
не..

Поред тога, Електровојводина је и 
потпуно дигитализовала говорне ра-
дио-везе за потребе диспечерског уп-

рављања на подручју Срема. Пројекат 
„Дигитални Срем“ један је од најмо-
дернијих алата у електроенергетском 
диспечерском управљању системом. 
Нови Дистрибутивно диспечерски цен-
тар Електровојводине у пуној функ-
цији представља одговор на повећане 
захтеве за брзином, ефикасношћу, уп-
рављањем системом и има технолош-
ку основу за наредних 10 година ефи-
касног рада по светским стандардима 
управљања - по методу Смарт гридса 
(паметних мрежа). На овај начин, Елек-
тровојводина је испунила свој план це-
ловитог уређења, унапређења и убр-
завања свих радних процеса у корист 
свеукупног пословног резултата.

Протекла година за Електровојводи-
ну представља испуњени дневник свих 
планираних оперативних активности, 
побољшања ефикасности и ефектив-
ности рада на свим пољима. Окрену-
тост обезбеђењу потпуног квалитета 
у испоруци најчистије и најплемени-
тије енергије нашим купцима резултат 
је потпуне посвећености свих 2.500 за-
послених, који 24 сата дневно, 365 дана 
и 12 месеци у години, бдију над енергет-
ском сигурношћу Покрајине. У наред-
ној години настављамо истим темпом, а 
наше амбиције и жеље су да будемо још 

Нова 2012. – година потврђивања 
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бољи и званично идентификовани као 
регионални лидер у дистрибутивној де-
латности.

електровојводина је у 2011. годи-
ни учинила заиста много на послов-
ној, техничкој и технолошкој мо-
дернизацији целокупног система. 
Претпоставка је да ће тај тренд бити 
настављен. У ком правцу?

– Електровојводина, на основу Го-
дишњег плана пословања за 2012. ство-
рила је предуслове да настави са интен-
зивном техничком модернизацијом у 
сегменту свих кључних пословних про-
цеса. Главни разлог ове наше оријента-
ције је подизање системских стандарда 
у обављању делатности дистрибутивне 
компаније. 

У наступајућем периоду, наша ком-
панија ће се сусрести са променама у 
пословном окружењу које су већином 
проузоковане законском регулативом 
и процесом либерализације у области 
енергетике и тржишта електричне енер-
гије. Те промене ће модификовати и об-
ликовати област послова које данас оба-
вља Електровојводина. Раздвајањем 
делатности трговине на мало електрич-
ном енергијом и оператора дистрибути-
вног система, пред Електровојводину, 
као будућег оператора, поставиће се низ 
пословних задатака који ће свакако ути-
цати на успешност компаније у наред-
ним годинама. Због тога се припрема за 
наредни период огледа у модернизацији 
целокупног пословања Електровојводи-
не, а нарочито пословних процеса који ће 
бити мериторни и представљати кључ-
не индикаторе перформанси у одређи-

вању финансијске успешности компа-
није. Свакако, овде мислим на подизање 
квалитета испоруке електричне енер-
гије, побољшање погонске спремности, 
али и потпуну наплату потраживања и 
смањење губитака у дистрибуцији елек-
тричне енергије. 

Шта су најважнији (приоритетни) 
стратешки планови електровојводи-
не у наредној години?

– Промена понашања и увођене међу-
народних стандарда на свим радним мес-
тима, као и доследност и потпуна одго-
ворност у извшавању радних задатака, 
два су основна приоритета у реализо-
вању пословне политике и у наредном 
периоду. Промовисање и примена међу-
народних стандарда у свим радним про-
цесима, укључујући и односе са купцима, 
представљаће и даље актуелну и опера-
тивну платформу Електровојводине.  

Бићемо спремни да ниво садашњег ус-
пешног и позитивног пословања са са-
дашњег подигнемо на знатно виши, да 
мотивишемо запослене и стварамо боље 
услове за рад, али и да кроз ефекте нашег 
рада имамо и задовољног  власника капи-
тала. На тај начин, остајемо кључна раз-
војна полуга Војводине и Србије у ства-
рању амбијента за динамичнији развој 
привреде и унапређење електроенергет-
ског система. 

Пројекти које планирамо за следећу 
годину и наредни период су завршетак 
целокупне дигитализације говорних ра-
дио-веза и веза за пренос података са 
ЕЕО, управљање мобилним екипама, из-
градња новог Дата центра, имплемента-
ција новог система за обрачун и наплату 

електричне енергије (Billing), нови Кон-
такт центар (Call centar), системи за упра-
вљање на средњем напону у ЕД „Панчево“ 
и другим огранцима, Smart City пројекат 
на нивоу конзума ЕД „Нови Сад“, као и 
уградња нове савремене енергетске оп-
ремe. Сви ови наведени пројекти запра-
во представљаће прецизан алат у рукама 
модерног оператора у стварању темеља 
за даљи подстицај лидерства у дистрибу-
тивној делатности у региону.

када је реч о енергетској ефи-
касности и обновљивим изворима 
енергије, која побољшања на том 
пољу могу да се очекују од електро-
војводине?

– Период који је пред нама је време за 
рационално и ефикасно коришћење раз-
војно најважнијег ресурса – енергије. 
Препознајући сву тежину актуелних еко-
номских и политичких услова у регио-
ну и социјалну дестабилизацију, као већ 
јасну карактеристику друштвене сада-
шњости, од глобалног до националног, 
домаћег нивоа, морамо се окренути ин-
тензивном искоришћењу расположивих 
ресурса и предузимању опште примењи-
вих мера које могу унапредити садашње 
стање и спречити даље погоршавање на-
шег економског и енергетског биланса. 
Ми морамо показати нашу спремност, да 
прво постигнемо кључне и брзе помаке 
у енергетској ефикасности и тиме заус-
тавимо даље сопствено енергетско и фи-
нансијско исцрпљивање.

Очекујем да у наредних пола године 
постигнемо и у сопственој организацији 
висок степен енергетске ефикасности 
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Председник Скупштине АП 
Војводине Шандор Егере-
ши посетио је са сарадни-

цима 18. новембра Електровојводи-
ну. Након разговора са директором 

др Тихомиром Симићем, Егереши је 
обишао савремени, недавно отворе-
ни Дистрибутивни диспечерски центар 
овог Привредног Друштва.

Др Симић је упознао високе госте из 
Скупштине Војводине о могућностима и 
раду овог најсавременијег Диспечерског 
центра на Балкану. Председник Егереши 
је, након упознавања са могућностима 
рада центра, рекао да је импресиониран 
функцијама, изгледом и перформансама 
које центар пружа и и упутио похвалу 
Електровојводини и директору Симићу 
за  одговоран рад и залагања да се елек-
троенергетски систем модернизује и да се 
у ову област уводе врхунски стандарди у 
раду.

Председнику Скупштине Војводине др 
Тихомир Симић је на крају посете уручио 

прву енергетску платну картицу у Репуб-
лици Србији и при том истакао да Елек-
тровојводина, упоредо са текућим посло-
вањем, ради и на повећању нивоа наплате 
и смањењу губитака. А то су, уз увођење 
нових технологија, и главни приоритети 

у пословању. Др Симић је даље истакао да 
Електровојводина стално унапређује по-
словне процесе и води рачуна о сарадњи 
са својим купцима за напредак и добро-
бит свих грађана Војводине и Србије.

М. Ш.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА=

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ ШАНДОР ЕгЕРЕШИ ПОСЕТИО ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНУ
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Похвала за модернизацију система
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Директор др Тихомир Симић и председник Скупштине АПВ Шандор Егереши  

пуштањем у рад соларних електрана које 
ће се налазити на крововима наших згра-
да. Оне ће свакако допринети општој 
енергетској ефикасности, али и самоодр-
живости сопствене инфраструктуре. Ис-
товремено, сваки произведени киловатчас 
електричне енергије из обновљивих изво-
ра у нашој покрајини, Електровојводина 
ће подржати, прихватити у своју мрежу и 
дистрибуирати према купцима.

Тако ћемо показати одговорност и свест, 
да се енергетска сигурност и јединство ин-
тереса може градити само ако себи не до-
пустимо да постанемо огољено енергетско 
острво у Европи. Енергетска одвојеност 
данас, представља сигурну економску и 
инвестициону усамљеност сутра. Војво-
дина и Србија то не смеју себи дозволити. 

као први човек електровојводи-
не, где видите место и улогу електро-
војводини у будућности, дугорочно? 

– Година за нама је била година дина-
мичних промена и раскидања са прева-
зиђеним методама рада и комуникације, 
као и искорењивања незаконитих и нет-
ранспарентних поступања, увођења реда 
и системског приступа у целокупној делат-

ности компаније. А долазећа Нова 2012., 
биће година потврђивања сопственог 
квалитета, период позиционирања и уоб-
личавања наше делатности према међу-
народним стандардима - година потпуне 
сертификације наше припремљености за 
функционисање на скором дерегулисаном 
и слободном тржишту електричне енер-
гије. 

Једино ми сами можемо направити 
сопствено боље сутра, јер након ово-
годишњег позитивног финансијског 
билансног резултата, у односу на пре-
тходне четири године негативног по-
словања, показали смо да то и можемо 
и умемо постићи. У временима која до-
лазе, то неће бити лак задатак, јер ће се 
од нас очекивати многи нови квалитети 
које данас још увек не поседујемо. Тим-
ски рад, подмлађивање и запошљавање 
стручњака, даља доградња интегриса-
не компанијске платформе управљања 
и побољшање софтвера Тотал обсер-
вер, омогућиће у наредних годину дана 
потпуну употребу и контролу у реалном 
времену свих радних ресурса и трошко-
ва, чиме ће се постићи могућност њи-

ховог оптималног коришћења и потпу-
не сигурности у сврсисходност сваког 
оперативног поступка који у ПД „Елек-
тровојводина“ проузрокује оператив-
не, материјалне и финансијске промене.  
Напорни рад, по узору на прогресивног 
и доброг домаћина, биће у будућности 
једини одрживи начин нашег напредо-
вања.

Дубоко сам уверен, да наша компа-
нија сопственом остваривом визијом 
будућности, лидерством менаџмента, 
професионализмом свих запослених, 
резултатима рада и свеукупном орга-
низованошћу може постићи врхунске 
домете који ће доказати још једном, да 
у Привредном друштву „Електровојво-
дина“ просечност не може имати места. 
Ми заслужујемо да будемо на врху и ради 
постизања тог циља учинићемо све што 
је у нашој моћи за његово испуњење, да 
би тиме дали свој допринос и заједно са 
свим субјектима Електропривреде Ср-
бије направили од наше Војводине и Ср-
бије боље, срећније и богатије место за 
живот.

М. П.

НАСТАВАК СА ПРЕТХОДНЕ СТРАНЕ



електровојводина је, за последња 
три месеца, изградила електроенер-
гетске објекте за електрификацију 

избегличког насеља „Крушедолац“ код 
Крушедола. Завршетком изградње ове 
енергетске инфраструктуре у избеглич-
ком насељу, омогућена је даља изградња, 
како је планирано, 90 стамбених објеката 
за трајно збрињавање избегличких лица. 

Електровојводина као друштвено одго-
ворна компанија, сопственим средствима, 
изградила је: мешовити вод 20 kV и 0,4 kV 
дужине 710 метара, нову стубну трафоста-
ницу 20/0,4kV, са енергетским трансфор-
матором 250 кVA и надземну нисконапон-
ску мрежу дужине 806 метара.

Вредност ових радова износи 
5.424.500,00 динара, а извођач радова била 
је Електровојводина, огранак ЕД „Рума“, 
на чијем конзуму се и налази ово насеље.

- Тренутно, ПД „Електровојводина“ 
на територији АП Војводине реализује 
са локалним самоуправама и Градом Но-
вим Садом 61 пројекат, укупне вреднос-
ти око 850 милиона динара. Реализација 
ових пројеката представља приоритет 
са којим ПД „Електровојводина“ обез-
беђује услове за динамичан развој ин-
вестиција у привреди, као и изражавање 
бриге о унапређењу инфраструктуре и 
побољшању услова живота свих грађа-
на у АП Војводини - изјавио је директор 

ПД „Електровојводина“ др Тихомир Си-
мић.

Свечаности поводом завршетка радова 
у насељу „Крушедолац“, поред директора 
ПД „Електровојводина“ др Тихомира Си-
мића са сарадницима, присуствовали су 
Марија Радојичић, посланица Скупшти-
не АП Војводине из Ирига, и председник 
Скупштине општине Ириг Владислав Ил-

кић са сарадницима.
- Ми из општине смо покренули ини-

цијативу да се омогуће прикључења елек-
тричне енергије, пошто смо увидели да 
становници насеља „Крушедолац“ који 
већ ту станују, имају великих проблема са 
снабдевањем струјом, а како је већ било 
издато решење за изградњу још 90 кућа 

за потребе избеглих, уследио је договор са 
Електровојводином да се реализује овакав 
пројекат и изгради одговарајућа енергет-
ска инфраструктура. Свима нама треба да 
је у интересу да нам млади људи не одлазе 
у велике градове, већ да им се омогући ви-
сок стандард живота и у мањим местима 
- каже председник Скупштине општине 
Ириг Владислав Илкић.

Три избегличке породице које сада ста-
нују у том делу насеља, које су помоћу 
донације изградиле породичне куће а до 
сада нису имале могућност легалног при-
кључења на електромрежу, једва су доче-
кале овај тренутак. 

-  Услови живота без струје су јако теш-
ки, практично немогући. Једва смо доче-
кали да имамо могућност редовног при-
кључења на електроенергетски систем. 
Велико хвала свима који су допринели да 
живимо нормално – са усхићењем нам је 
рекла Нада Вукелић, избеглица из Кар-
ловца, а сада становник насеља „Круше-
долац“.

Поред тога што ће нови станари има-
ти могућност прикључења својих стам-
бених oбјеката на електродистрибутивну 
мрежу, изградњом ових ЕЕО побољшаће 
се квалитет напона и сигурност напајања 
и у самом месту Крушедол.

М. Ш.

=

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ИЗгРАДИЛА ЕЕО ЗА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈУ ИЗБЕгЛИЧКОг НАСЕЉА „КРУШЕДОЛАЦ“ КОД КРУШЕДОЛА

радове је финансирала електровојводина у целости, а вредност радова износи око 5,5 
милиона динара. електровојводина на територији АП војводине, тренутно, са локалним 
самоуправама и Градом новим садом реализује 61 пројекат укупне вредности око 850 
милиона динара

Подршка развоју локалних 
самоуправа
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Несеље „Крушедолац“



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

чења у испоруци електричне енергије. 
У новембру није било ни напонских 
редукција на ТС 110/x kV, и поред дуге 
суше. 

– Хидролошка ситуација у новембру 
била је изузетно лоша, тако да су до-
тоци река били далеко испод плани-
раних, што је, уз чињеницу да је иза 
нас поменути изузетно сушан пери-
од, довело до тога да је садржај воде у 
акумулацијама био драматично испод 
билансних количина. Због наведеног, 
проточне хидроелектране су радиле 
далеко испод билансних капацитета, 
што је довело до недостатка потребне 
енергије у систему - која је надомеш-
тена увозом значајних количина из 
околних система – наглашава Звездан 
Крунић, шеф Службе за планирање 
и анализу погона у Сектору за упра-
вљање и планирање конзума Дирек-
ције за управљање у Управи Електро-
војводине. 

Првих једанаест месеци текуће годи-
не карактерише повећање потрошње 
електричне енергије од 2,78% у одно-
су на исти период прошле године, од-
носно повећање од 0,91% у односу на 
билансне количине. 

Што се тиче стања електродистрибу-
тивног система Електровојводине то-
ком новембра, Крунић констатује да 
је настављен тренд смањења броја тзв. 
погонских догађаја (прекида испору-
ке на појединим деловима система), на 
месечном нивоу, у односу на 2010. го-
дину. Стога су диспечери забележили 
само два дуготрајна прекида у испору-
ци електричне енергије и то: 

Десетог новембра, у 3,50 часова, због 
квара је деловала прекострујна зашти-
та, услед чега је дошло до испада 10 kV 
извода „Шангај“ у ТС 35/10 kV „Под-
бара“, која се напаја из ТС 110/35 kV 
„Нови Сад 4“. Време трајања прекида 
у напајању купаца електричне енергије 
износило је - 833 минута.

Двадесет шестог новембра, у 18,17 
часова, због квара на ТС 400/220/110 

kV „Сремска Митровица 2“, у влас-
ништву „Електромреже Србије“, 
дошло је до испада из погона ТС 
110/35/20 kV „Сремска Митровица 1“, 
ТС 110/20 kV „Сремска Митровица 3“, 
ТС 110/20 kV „Шид“ и ТС 110/20 kV 
„Sirmium Steel“. Ипак, купци електри-
чне енергије са конзумног подручја по-
менутих ТС 110/х kV (целокупан кон-
зум ЕД „Сремска Митровица“) били су 
без напајања електричном енергијом 
само 34 минута. 

Крунић наставља да упозорава, из 
месеца у месец, да се тренд провала и 
крађа опреме из електроенергетских 
објеката (ЕЕО) на конзумном подручју 
Електровојводине наставља: тако је 
било и у току новембра. Од шест забе-
лежених случајева, он спомиње само 
најдрастичније. Рецимо, 20. новембра 
у 2,20 часова, диспечер ПДЦ Нови Сад 
пријавио је провалу у ТС 110/20 kV 
„Темерин“, приликом које су покрадене 
све аку-батерије.

– Оштећења делова ЕД система Елек-
тровојводине од стране тзв. трећих 
лица, због несавесног извођења грађе-
винских радова (у првом реду кидање 
подземних водова услед дејства рово-
копача – у пет случајева), током но-
вембра су „обогаћена“ новом формом: 
оштећењем стубова услед удара ками-
она и других грађевинских машина у 
њих (у три случаја). Због тих разлога,  
укупно је скоро 14.000 купаца електри-
чне енергије остајало без напајања, од 
10 до 65 минута - указује Звездан Кру-
нић.

У новембру 2011. године, према ди-
спечерским подацима, преузето је из 
система 869 GWh. То представља по-
већање од 8,94 одсто, у односу на исти 
период претходне године, односно по-
већање од четири одсто, у односу на 
билансне количине. Енергија је испо-
ручена уз максималну регистровану 
снагу од 1.506 МW - повећање од 5,46 
одсто, у односу на регистровану врш-
ну снагу из предходне године у истом 
периоду (1.428 МW). Дистрибутивни 
купци преузели су 819 GWh, што је за 
8,21одсто више у односу на исти пери-

од претходне године. Директни купци 
преузели су 51 GWh, што је више за 
22,08 одсто у односу на исти период из 
претходне године. 

Средња дневна температура у но-
вембру 2011. године била је 2,8оС (за 
чак 6,7оС нижа од средње дневне тем-
пературе у истом периоду претходне 
године).

М. Ч.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА= 10

хидролошка ситуација је, због дугих суша, била изузетно лоша и у акумулацијама, 
и на рекама, а уз то се повећава потрошња електричне енергије. ипак, избегнуте су 
редукције

ЕЛЕКТРОЕНЕРгЕТСКА СИТУАЦИЈА У НОВЕмБРУ 2011. 
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ДОБРА ПРИПРЕмА, ОДгОВОР НА ЗАХТЕВНЕ ЗИмСКЕ УСЛОВЕ

са првим хладним данима, наши 
купци увек долазе у дилему коју 
врсту енергије да користе за 

грејање својих домаћинстава и послов-
них просторија. Због цене електрич-
не енергије многи од њих се одлучују 
да баш је користе, како за осветљење, 
функционисање кућних апарата и на-
равно, у индустријске сврхе, тако и 
за грејање. Управо због тога, потро-
шња струје је највећа у зимском пери-
оду и зависи од атмосферских услова, 
што значи да нижа спољна темпера-
тура условљава већу потрошњу елек-
тричне енергије. Тим поводом, разго-
варали смо са Момчилом Шешлијом, 
руководоцем Сектора за управљање и 
планирање конзума и он нам је дао ин-
формације о очекиваној потрошњи у 
долазећем периоду, али се осврнуо и на 
потрошњу забележену прошле године у 
истом периоду. 

– Прошле године, максимална днев-
на потрошња остварена је 29. децембра 
и износила је скоро 34 милиона kWh, а 
максимално средње сатно оптерећење, 
односно врх конзума Електровојводине 
остварен је уочи дочека Нове године од 
1737 MW.

Ове године календар нам иде наруку. 
Нова година се дочекује у суботу, па са-
мим тим не очекујемо да врх потрошње 
буде изнад прошлогодишњег нивоа. 
Очекивања су да ћемо и ове зиме дос-
тићи 34 милиона kWh у максималној 
дневној потрошњи. Међутим, још једна 
чињеница која веома утиче на потро-

шњу јесте да се доста купаца одлучује 
да за грејање користи електричну енер-
гију. Она није примарни енергент који 
се користи за грејање и углавном се 
комбинује са другим енергентима као 
што је гас, а највише се користи ноћу, 
за одржавање постигнуте температуре 
током дневног периода. Уређаји који се 
користе за ову врсту одржавања темпе-
ратуре су: клима-уређаји, радијатори 
на електричну енергију и термоакуму-
лационе пећи, које током ноћи акуму-
лирају топлотну енергију – каже Шеш-
лија.

– Разлог зашто се електрична енер-
гија не користи као главни енергент за 
грејање јесте прелазак купаца у црвену 
зону, када она свакако више није ни је-
фтина, ни исплатива за ту намену. 

Но, без обзира на све услове, до сада 
у текућој зимској сезони, потрошња 
није прелазила 32,5 милиона kWh у јед-

ном дану, што је потрошња и по досада-
шњим параметрима, уколико се споља-
шње температуре крећу око 0°C. Али, 
када зима заиста покаже своју праву 
страну и температуре падну испод -5°C, 
можемо очекивати дневну потрошњу 
која ће се приближити вредности од 34 
милиона кWh – упозорава Шешлија. 

Према диспечерским подацима, упо-
ређујући овогодишњу потрошњу у но-
вембру са потрошњом у истом периоду 
прошле године, уочава се да је потро-
шња ове године већа за 9%. Узрок по-
већаној потрошњи је и нижа просеч-
на температура која је ове године била 

2,8°C, док је прошле године била знатно 
виша и износила је 9,5°C. 

– Потрошња је повећана због два ос-
новна разлога, а то су ниже темпера-
туре и опредељење купаца да се греју 
електричном енергијом. Враћајући 
се на потрошњу на годишњем нивоу, 
према диспечерским подацима, она је 
за првих једанаест месеци 2011. годи-
не већа за 2,78 % у односу на 2010. го-
дину.

Када се гледа целокупна календарска 
година, потрошња је највећа у децембру 
у односу на све друге месеце – каже Шеш-
лија, али и поручује да нема бојазни од 
зиме када је реч о спремности електрое-
нергетских објеката Електровојводине. 

– Све потребне мере су предузете за 
предстојећи зимски период. Сва плани-
рана средства су реализоване кроз ин-
вестиционо и редовно одржавање. Ин-
вестирана су сва планирана средства у 

износу од милијарду и 136 милиона ди-
нара, тако да је мрежа потпуно спрем-
на за изазове који се јављају у зимском 
периоду. Ипак, потребно је апеловати 
на наше купце да рационално користе 
електричну енергију због лоше хидро-
лошке ситуације, која је једнако лоша у 
целом региону. 

Уколико ЕПС буде испоручивала до-
вољне количине електричне енергије, 
проблема са снабдевањем неће бити, јер 
је мрежа Електровојводине спремна да 
издржи све изазове које доносе зимски 
услови и повећана потрошња.

В.Ог.

Захваљујући правовременим и квалитетним ремонтима, електроенергетска мрежа 
електровојводине спремна за рад у зимским условима и повећану потрошњу 
електричне енергије 

Спремни за хладне дане
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Потрошња за новембар
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ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА

Повод недавне посете бра-
зилске и турске делегације 
инжењера, директора и ру-

ководилаца  електродистрибуција 
тих земаља Електровојводини и 
Електродистрибуцији „Нови Сад“ 
био је упознавање са начином ко-
ришћење ДМС система и начи-
ном управљања. Након речи до-
бродошлице, директор ЕД „Нови 
Сад“ Мирко Мајсторовић упознао 
је госте са капацитетима ЕД „Нови 
Сад“ и рекао да ова дистрибуција, 
која је део Електровојводине, снаб-
дева 274.000 купаца на свом конзу-
му и да годишње купцима испору-
чи  2,3 милијарде kWh електричне 
енергије. Мајсторовић је истакао 
да ова дистрибуција има 475 запо-
лених и да је, по свим критеријуми-
ма који важе у Европској унији, ЕД 
„Нови Сад“, у том погледу, са висо-
ком продуктивношћу. 

- Захваљујући Телвенту ДМС, ви 
сте данас наши гости и бићете у 
прилици да на лицу места сазнате 
која су била наша искуства у раз-
вијању концепта управљања енер-

гетским објектима на платфор-
ми коју развија ова компанија. За 
сада, с овог становишта, могу да 
констатујем да су наша исуства 
изванредна. Кад је у питању та об-
ласт у дистрибутивној делатнос-
ти на становишту смо да држимо 
добар курс и сасвим је сигирно да 
ћемо и даље да развијамо ту плат-
форму – констатовао је Мирко 
Мајсторовић. 

Дванаесточлана делегација, у 
пратњи директора ЕД „Нови Сад“ 
Мирка Мајсторовића и Душана 
Чомића, извршног директора за 
технички систем ЕД „Нови Сад“, 
обишла је Дистрибутивни диспе-
черски центар (ДДЦ) Електро-
војводине где је присутне поздра-
вио директор Електровојводине др 
Тихомир Симић.

- Мислим да сте за врло кратко 
време препознали многе актив-
ности и квалитете наше компаније. 
Треба да знате да Електровојводи-
на тежи да одржи лидерску пози-
цију у дистрибутивном сектору у 
југоисточној Европи. Приликом 
ове посете, уверићете се у знања и 
пожртвованост свих 2.500 запосле-
них, који су заслужни за одлич-
не резултате. Основно начело на-

шег пословања јесте да не постоје 
лоши услови, већ само лоша орга-
низација. Мој захтев за све члано-
ве тима јесте да буду врхунски ос-
пособљени, креативни, вешти и 
спремни за изазове – рекао је гос-
тима др Тихомир Симић, проко-
ментарисавши да захваљујући ан-
гажману професора Владимира 
Стрезоског и Телвента ДМС, Елек-
тровојводина је у протекле две де-
ценије градила свој пут и позицио-
нирала се у самом врху међу свим 
тим дистрибутивним компанијама 
у региону. 

Током боравка у Електровојво-
дини, госте је највише интересо-
вао начин вођења мреже, како из-
гледа Дистрибутивни диспечерски 
центар и који су његови капаци-
тети, шта све може из центра да 
се постигне и колико ниско „до-
бацује“ даљинско управљање, од-
носно да ли ДМС „добацује“ само 
до напојних станица или покрива 
целу средњонапонску мрежу. Де-
легација је обишла и Диспечерски 
центар Нови Сад, где су са будном 
пажњом и интересовањем прати-
ли рад и тренутне активности за-
послених.

М. П.

 12

БРАЗИЛСКА И ТУРСКА ДЕЛЕгАЦИЈА У ОгЛЕДНОм ОБИЛАСКУ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

=

пО
се

Те
 с

ТР
аН

аЦ
а

Захваљујући телвенту дмс, представници бразилске и турске делегације била су у 
прилици да на лицу места сазнају која су искуства ев у развијању концепта управљања 
енергетским објектима на платформи коју развија ова компанија 

Врхунска оспособљеност и 
спремност за изазове

Бразилска и турска делегација у ДДЦ-у

= ТелвенТ ДМС 

Телвент ДМС је приватна ИТ компанија 
за истраживање, развој и инжењеринг 
у области електричне енергије 
софтверског инжењерства управљања. 
Главни производ ДМС-а је софтвер 
који обухвата различите аналитичке 
функције за обрачун и оптимизацију 
у електроиндустрији, и пружа алате 
неопходне за ефикасно праћење, 
управљање, дизајн и оптимизација 
дистрибутивних система. Њихов пакет 
је пакет 21. века и применљив је за 
обављање свих техничких послова у 
дистрибуцији предузећа на ефикасан и 
оптималан начин који испуњава развојне 
потребе савремене енергетике широм 
света. 
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ПРЕДСТАВНИЦИ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ЈУжНОАФРИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ У ПОСЕТИ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ

Представници Електропривре-
де Јужноафричке Републике, 
предвођени мр Чарлсом Ка-

лимом, у  недељу 11. децембра били 
су гости ПД Електровојводина. Циљ 
њихове посете био је да се упознају 
са могућностима новоотвореног 
Диспечерског центра у ком су при-
мењена савремена техничка и тех-
нолошка достигнућа а којима је, у 
сваком тренутку, заокружена елек-
тродистрибутивна слика Војводине. 
Један од циљева њихове посете био 
је и проналажење потенцијала и мо-
гућности за успостављање неке бу-
дуће међусобне сарадње.

Госте из Јужноафричке Републи-
ке такође је интересовала и реална 
могућност за ангажовање српских 
стручњака на унапређивању њихо-
вог електроенергетског система, као 
и обострана размена искустава и 
знања из ове области. 

Након речи добродошлице, ди-
ректор Друштва др Тихомир Си-
мић указао је да постоје многе поду-
дарности између наших и њихових 
компанија, посебно када је реч о 
енергетском сектору.

Шеф Службе за планирање и ана-
лизу погона у Сектору за управљање 
и планирање конзума Звездан Кру-
нић делегацији из Јужноафричке 
Републике представио је рад и бе-
нефите Диспечерског центра. Ука-
зао је на то да је инсталацијом дина-
мичке диспечерске табле омогућен 
обједињен приказ комплетног кон-
зума Електровојводине на 110kV 
напонском нивоу (трафостаница и 
далековода), као и надзор у реалном 
времену кроз постојећи SCADA сис-
тем. 

- Такође су створени и неопход-
ни технички услови за приказе 
постојећих апликација у ДДЦ ЕВ, 
будућих апликација (ДМС, ЕМС...), 
система за видео-надзор, приказ 

удаљених web камера (из диспечер-
ских центара огранака), приказ ви-
део-сигнала (кабловска телевизија, 
видео-клип и др.), апликација за ге-
ографско лоцирање и надзор екипа 
на терену (из система дигиталних 
радиокомуникација). Цео систем је 
компатибилан са новим системом 
дигиталних радио-веза. Инстала-
цијом најсавременије динамичке 
синоптичке табле, Електровојводи-
на је наставила давно установљени, 
a у пракси реализовани пословни 
принцип примене најсавременијих 
техничких и технолошких достиг-
нућа у остваривању своје основ-
не делатности, а то је квалитетна 
дистрибуцији електричне енергије 
– појаснио је гостима Крунић, освр-
нувши се са неколико слајдова како 
је то било некад – у шездесетим, се-
дамдесетим годинама... Присутни-
ма су на лицу места представљене 
предности, могућности и домени 

Диспечерског центра, као и како он 
функционише. 

Директор др Тихомир Симић иста-
као је да развој диспечерских центара 
подразумева и развој апликација које 
ће се користити у будућности, како 
би се обезбедио: поуздан рад диспе-
черске службе, већа ефикасност, лак-
ша доступност података и повећан 
квалитет испоруке чисте електричне 
енергије кроз ефикасније управљање 
екипама на терену.

- Желео бих да искажем своју зах-
валност Институту „Михајло Пупин“, 
јер многе ствари које се могу видeте 
у нашој компанији резултат су савр-
шене сарадње Електровојводине, као 
дела ЕПС-а, и овог Института. Наш 
наредни заједнички корак јесте да за 
четири до пет месеци креирамо плат-
форму енергетске ефикасности Елек-
тровојводине – рекао је директор др 
Тихомир Симић.

М. П.

Госте из јужноафричке републике интересовала је и реална могућност за ангажовање 
српских стручњака на унапређивању њиховог електроенергетског система, као и 
обострана размена искустава и знања из ове области

Подстицај размени стручњака и 
знања

Представници Електропривреде Јужноафричке Републике у обиласку ДДЦ-а
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Почетком новембра, 8. и 9, у Ма-
рибору (Република Словенија), 
је одржана је VII међународна 

конференција о дистрибуцији, прено-
су и трговини електричном енергијом. 
Учесници ове конференције били су 
представници енергетских и консал-
тинг компанија из области енергетике 
из региона. 

Стотинак стручних људи, окупље-
них на овој значајној манифестацији, 
имало је прилику да међусобно разме-
не искуства из својих компанија и зе-
маља. Овом приликом, „Електровојво-
дину“ су представљали др Тихомир 
Симић, директор Привредног друштва 
и Иво Брајковић, директор Дирекције 
за економско финансијске послове. 

Конференција је била организова-
на у четири дела, а први пленарни део 
био је посвећен енергетској полити-
ци Европске заједнице. У другом делу 
конференције било је речи о финанси-
рању нових пројеката у области енер-
гетике, а трећи део се односио на нове 
технологије и технолошке изазове. По-
следњи, четврти део био је посвећен 
малопродаји енергената у условима 
слободне конкуренције.

Главни уводничари на првој пле-
нарној седници били су Инге Бер-
нартс, руководилац Одељења за елек-
тричну енергију и гас у Европској 
комисији, и др Дирк Бушле, директор 
за прописе у Секретаријату енергет-
ске комисије.

Главне тезе излагања биле су веза-
не за објашњења Европске енергетске 
политике у правцу: отвореног енер-
гетског тржишта и конкуренције на 
тржишту; развоја енергетске инфра-
структуре; сарадње са другим држа-
вама ван Европске уније; енергетске 
ефикасности; смањења загађења сре-
дине и обновљивих извора енергије.

На првој пленарној седници актив-
но учешће је узео директор Електро-
војводине др Тихомир Симић. Он је 
дао приказ енергетске политике Ре-
публике Србије, при чему је посеб-
но истакао документа која је донела 
Електропривреда Србије - “Зелену 

књигу” из 2009. године, као и “Белу 
књигу” из 2011. године. 

Др Симић је указао на садржај “Беле 
књиге” која обухвата пројекте вредне 
више од четири милијарде евра. 

– Овим документом ЕПС преузима 
конкретне обавезе које је поставила 
ЕУ, а Србија их прихатила. План је да 
се до 2020. године за 20 одсто смањи 
емисија штетних гасова и за толико 
повећају енергетска ефикасност и ко-
ришћење обновљивих извора енергије 
– рекао је директор „Електровојводи-
не“ др Симић, указавши такође и на 
доношење новог Закона о енергети-
ци, који је потпуно компатибилан са 

политиком Европске уније. Водитељи 
пленарне седнице су позитивно оце-
нили документа Електропривреде Ср-
бије, као и доношење новог Закона о 
енергетици. 

У оквиру другог дела конференције 
било је речи о финансирању нових 
пројеката у области енергетике, па су 
изношени статистички подаци о ула-
гањима из претходног периода, а пре-
овладавала је опрезност и забрину-
тост финансијских институција због 
актуелне економске кризе. Потребе 
за инвестирањем су велике, инвес-
титори имају потребу за дугорочним 

кредитима са ниском каматном сто-
пом, али у условима економске кри-
зе финансијске институције, наро-
чито приватне све су опрезније и све 
рестриктивније у прихватању проје-
ката које ће финансирати. Посебну 
пажњу је изазвала расправа о инсис-
тирању неких приватних финансије-
ра да пројекти буду што јефтинији, 
при чему инсистирају на уградњи је-
фтиније опреме, на пример из Кине. 
Било је различитих мишљења о томе, 
због страха од прикривених субвен-
ција, иако општеприхваћени принцип 
слободне конкуренције дозвољава 
учешће свих произвођача опреме, под 
условом да задовољава услове квали-
тета. 

У оквиру трећег дела овог ску-
па дате су основне напомене о но-
вим технологијама које повећавају 
енергетску ефикасност, смањују све 
врсте губитака енергије и доприно-
се очувању животне средине. Посеб-
ну пажњу је изазвало излагање о мо-
гућностима за управљање врховима 
потрошње од стране дистрибутера, 
у сарадњи са потрошачима, на осно-
ву уговора и посебних погодности у 
тарифном систему за оне потрошаче 
који то прихвате. Сматра се да у уп-
рављању врховима потрошње леже 
велике могућности за уштеде, како на 
нивоу појединачних потрошача, тако 
и на нивоу укупне енергетике. Пот-
рошачи морају бити тарифним систе-
мом и уговорима стимулисани за овај 
вид уштеда.

Последњи део конференције био је 
посвећен стварању услова за слобод-
ну конкуренцију на малопродајном 
тржишту енергената, при чему је ука-
зано на постојање низа елемената који 
се огледају пре свега у постојању суб-
венција, који ремете успостављање 
слободне конкуренције. Присутни 
трговци на мало енергентима изра-
зили су и забринутост због чињенице 
да њихови биланси исказују све мању 
профитабилност од послова малопро-
даје.

В. Ог.

на конференцији одржаној у марибору позитивно оцењена документа 
електропривреде србије, као и доношење новог Закона о енергетици републике 
србије

Компатибилни са Европом

Представници ЕВ на конференцији
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Планирани ремонти електроенер-
гетских објеката свих напонских 
нивоа у ЕД „Суботица“ обављени 

су у потпуности и на време, истиче мр 
Игор Срејић, извршни директор за те-
хнички систем тог огранка. 

– Током овогодишње ремонтне сезо-
не на конзуму који покривамо, са нашим 
погонима Сента, Бачка Топола, Кањи-
жа и Пословницом Бајмок, а у складу са 
Планом превентивног годишњег одр-
жавања, обављена је ревизија, а затим 
и ремонт 12 трафостаница 110/x kV - 
каже Срејић. – У текућој години, у тра-
фостаницама 110/20 kV „Суботица 2“ и 
„Суботица 4“ настављено је са програ-
мом ревитализације 20 kV прекидача и 
замењен је 21 дотрајали 20 kV малоуљ-
ни прекидач - новим вакуумским пре-
кидачима. То ће допринети побољшању 
поузданости у снабдевању купаца елек-
тричном енергијом.

На средњонапонском нивоу урађе-
не су ревизије и ремонти у 9 ТС 35/x 
kV, 35 kV „РП Пачир“, као и у два 20 kV 
РП, „Фекетић“ и „Нови Кнежевац“. Га-
шењем ТС 35/10 kV „Центар“ и акти-
вирањем РП „Центар“, наставило се са 
стратешком активношћу укидања 10 

kV и преласка на 20 kV напонски ниво. 
Опсежни радови изведени су и на от-
клањању недостатака уочених термови-
зијским снимањем на електроенергет-
ским објектима (ЕЕО). 

– На територији целог огранка за-
мењене су „најровитије“ деонице под-
земних 20 kV кабловских водова, који-
ма је истекао радни век, услед чега је 
на њима био повећан број кварова. По-
тенцијални проблеми су били у Кањи-
жи, где је замењена деоница која напаја 
конзум индустријске зоне у центру гра-
да. Што се тиче надземних водова на 20 
kV напонском нивоу, реконструисан је 
20 kV извод „Бачки Виногради“, 20 kV 
извод „Ором“, у насељима Ором и Доли-
не, као и 20 kV извод „Мићуново“ у Ба-
чкој Тополи. Изолација је замењена и на 
10 kV изводу „Пачир“. У насељу Габрић, 
постојећа 10 kV електроенергетска мре-
жа припремљена је за прелазак целокуп-
ног конзума на 20 kV напонски ниво, 
спајањем на 20 kV извод „Ором“ – појас-
нио је Срејић.

У склопу превентивног одржавања ЕД 
мреже, сазнајемо, чишћени су и кори-
дори надземних водова од бујне вегета-
ције. Захваљујући редовном орезивању 

растиња, овде се надају да ће избећи до-
датне трошкове приликом могућих еле-
ментарних непогода, олујних ветрова и 
снежних вејавица.

 
Имајући у виду средства и рад уложен 

у ремонте, који су обављени благовреме-
но и у складу са важећим процедурама, 
„ЕД Суботица“ зиму дочекује спремно – 
истакао је Срејић. 

М. Ч.

као и претходне године, и у 2011. годи-
ни у Огранку ЕД „Зрењанин“ наста-
вљене су неопходне реконструкције 

средњенапонских далековода (ДВ) и ме-
шовитих водова. За разлику од претходне 
године, кад је акценат био на ДВ, у току 
2011. године је, подједнако, била заступље-
на и реконструкција мешовитих водова. 

– Највише средстава је уложено у рекон-
струцију ДВ Кикинда – Банатска Топола: 
реконструисано је 16 km ДВ – сазнајемо од 
директора Огранка, Слободана Стојкова. 
– Значајно је било и улагање у реконструк-
цију далековода који напајају места Тома-

шевац, Орловат, Стајићево и Лазарево - у 
укупној дужини од око 10 km.

Говорећи о мешовитим водовима, наш 
саговорник каже да су они реконструиса-
ни у општини Зрењанин, у делу Зрењани-
на и Мужљи (око 10 km), а у Томашевцу 3,3 
km. У Новом Бечеју је реконструисано око 
7,5 km мешовитог вода. Што се тиче оста-
лих општина, које покрива „ЕД Зрењанин“, 
у Српском Итебеју је реконстрисано 6 km 
мешовитог вода, а у Јарковцу 2 km .

– Све ове активности су резултирале 
повећањем поузданости напајања елек-
тричном енергијом купаца, односно да-

леко мањим бројем испада – наглашава 
Стојков. – Најбољи показатељи повећања 
квалитета испоруке електричне енергије 
су исказани и кроз званичне податке. На-
име, за исти период јануар-октобар, у 2011. 
години (у односу на 2010), SAIFI (просечна 
учесталост прекида напајања, прерачуната 
на сваког прикљученог купца) има пад од 
– 58 одсто. Истовремено, SAIDI (просеч-
но трајање прекида напајања, прерачунато 
на сваког прикљученог купца), у односу на 
исти период претходне године, има пад од 
чак 71одсто!

М. Ч.

на територији целог огранка замењене су „најровитије“ деонице подземних 20 kV 
кабловских водова којима је истекао радни век

резултати су већ видљиви: у односу на 2010, просечна учесталост и трајање прекида 
снабдевања купаца смањени за 58, односно 71 одсто 

ОгРАНАК ЕД „СУБОТИЦА“ СПРЕмАН ЗА ПРЕДСТОЈЕЋУ ЗИмУ

У ЕД „ЗРЕњАНИН“ НАСТАВЉЕНЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДОВА 

Ремонти урађени на време

Поузданије снабдевање
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Диспечерски центар у ЕД Суботица
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најскупље и најмање препо-
ручљиво, и са еколошког, и са 
економског становишта – често 

одлагање(неразврстаног!) отпада на де-
поније ограниченог капацитета, чак не 
уважавајући ни концепт регионалног 
система (са разврставањем) – најмање 
је разуман облик тзв. управљања отпа-
дом! Понашамо се, по правилу, потпуно 
супротно од овдашњег важећег пропи-
са и Стратегије Владе РС о интегриса-
ном управљању отпадом! Утолико је 
то жалосније и по екос опасније, јер 
постоје бројна експертска, другачија и 
у пракси проверена решења, која сем 
смањивања количине отпада за депо-
није, повећавају електрично-топлотне, 
па и компостне ресурсе. Неопходно је 
могуће и привлачење инвеститора у ову 
област.

Стога је разумљиво што се, уважа-
вајући досадашња улагања, сазнања и 
ретке примере са подручја појединих 
ПД-а, у ову важну област укључио и 
цео  ЈП ЕПС: Регионална конферен-
ција на Копаонику; Сајам енергетике 
и животне средине (Београдски сајам, 
2010), али и 2011. у Бриселу, као што 
смо раније већ писали у „ЕВ“. ЕПС је 
сачинио и представио најпре „Зелену“, 
а потом и своју „Белу“ књигу“ (опшир-
није на сајту: www.eps.rs/publikacije.

htm - „Бела“ књига“). Аутори ове друге, 
новије публикације (уз похвале из ЕУ) 
су генерални директор ЕПС-а Драго-
мир Марковић, Братислав Чеперковић, 
Александар Влајчић и Стефан Ресл, а  
издавач Сектор за односе с јавношћу 
ЕПС-а. (ЕПС ће, рецимо, у заштиту еко-
са, до 2017, уложити - још 1,2 милијарде 
евра).

Подсетимо, према „Белој“ књизи, 
Стратегија подразумева (уз продужење 
животног века депонија) превенцију; 
раздвојено прикупљање отпадних ма-
теријала; неутрализацију опасног отпа-
да; регионални приступ у прикупљању 
отпада (за сада, познато само на под-
ручју Ужица - ЈКП „Дубоко“ и развојни 
Протокол ЕПС – Ужице - Крагујевац) и 
- рехабилитацију постојећих и нелегал-
них депонија. 

Једно од важних опредељења је и про-
цена максималних могућности за раз-
двајање појединих фракција отпада; 
систем термалне прераде појединачних 
фракција или сакупљеног отпада – ради 
доласка до практичних искустава о мо-
гућностима за потоњу употребу про-
изведене термалне, ради производње 
електричне енергије. Како се наводи, 
Влада РС биће покретач и главни про-
мотер политике смањења количине от-
пада: било да је реч о смањењу отпада 

на“извору“; поновној употреби (амба-
лажа); рециклажи и балирању раздвоје-
них материјала (папир, пластика); 
пресовању (метал); млевењу (стакло, 
грађевински отпад), или компостирању 
– стварању средстава за  побољшање 
особина земљишта и ђубрење (уз прет-
ходно разлагање влажне, чврсте орган-
ске материје, отпада од хране, баштен-
ског отпада, папира, картона – помоћу 
аеробних микроорганизама); добијању 
брикета/пелета од биомаса; анаеробној 
дигестацији (разлагање дела чврстог 
отпада у гасове/метан); контролисаном 
и еколошки прихватљивом спаљивању/
инсинерацији отпада (уз добијање то-
плоте и струје - когенерација); соли-
дифацији (муљ са тешким металима и 
опасним отпадом)...

Сем ових, у ЕПУ анализирају мо-
гућа (енергетски-економски-еколош-
ки оправдана) решења прераде отпада 
на основу  најбољих доступних тех-
нологија (BAT). Рецимо, и гасифика-
цију (производ је гас који се користи 
као гориво, водоник или синтетичка 
горива); термалну деполимеризацију 
(производ: синтетичка сирова наф-
та, са могућношћу прераде); пироли-
зу (производ: катран, био-уља, чађ); 
процес гасификације плазмом. Разма-
трају се и (без термалне прераде): ана-
еробна дигестија (биогас/метан); фер-
ментација (етанол, млечна киселина, 
водоник); механичко-биолошка пре-
рада (са или без анаеробне дигестије 
или прерада отпада у биогориво). Уз 
решавање већ помињаних предусло-
ва, постоји и коришћење отпада као 
горива (цементаре, градске топлане)... 
Имајући у виду широк спектар факто-
ра који могу утицати на изводљивост 
употребе одређене врста отпада као 
енергије, развија се тзв. индивиду-
ални приступ; процена свих фактора 
важних за предложено техничко ре-
шење. Коначна одлука доноси се на-
кон израде студије предизводљивости 
и студије изводљивости (у интересу 
екоса, али и исплативости).

М. Ч.

ЕПС, ПОСЛЕ „ЗЕЛЕНЕ“, ПРОмОВИСАО И „БЕЛУ“ КњИгУ
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експерти у земљи и у бриселу, уз подршку еУ, истичу да је неопходно да држава 
енергетским компанијама одреди јасан регулаторни оквир за развој сопствених 
планова и увођење напредних технологија 

Од отпада до енергије
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компанија која брине о својим 
клијентима сматра се успешном 
компанијом. Електровојводина 

последњих година посвећује потребну 
пажњу укупним питањима рекламација 
купаца, а посебно њиховом праћењу и 
анализирању, као и предлогу мера за 
смањење рекламација. У складу са тим 
настојањима, Стручни тим за реклама-
ције који је формиран пре пола године, 
прати и на тромесечном нивоу анали-
зира трендове и појаве у области ре-
кламација и предлаже мере за њихово 
смањење.

ЕвИДЕНТИРАњЕ РЕКЛАМАЦИЈА
Рекламације купаца евидентирају се 

у функцијама трговине, управљања, 
енергетике и логистике (писмени под-
несци) у огранцима Друштва и у Каби-
нету – Одељењу за односе с јавношћу 

(рекламације које стижу електронском 
поштом). По пристиглим и евиденти-
раним рекламацијама, у Одељењу за 
односе с јавношћу се сачињава збирни 
извештај свих рекламација и доставља 
пословодству Друштва.

Анализом рекламација и других ука-
зивања купаца до краја септембра, 
може се констатовати следеће: у овом 
периоду евидентирано је 64.620 рекла-
мација, што је просечно месечно 7.180, 
или 0,008 рекламација по купцу. Из 
дела трговине (рекламације на енергет-
ски део рачуна, финансијски део рачу-
на, исправност мерног уређаја, доста-
ва рачуна и остало), евидентирано је 
38.661 рекламација, а у делу управљања 
и енергетике (прекиди у испоруци, не-
дозвољено одступање напона и остало), 
евидентирано је 25.394 рекламација. У 
Кабинету – Одељењу за односе с јавно-

шћу, у назначеном периоду, евиденти-
рано је 565 рекламација. 

НА ШТА УКАЗУЈУ КУПЦИ
Из месечних извештаја може се уо-

чити да купци највише рекламирају 
обрачун електричне енергије (непре-
цизно очитавање мерних уређаја, не-
редовна очитавања, погрешне уплате, 
погрешне шифре купаца, кашњења у 
достави рачуна, неисправна бројила и 
неисправне уклопне сатове) и повре-
мене проблеме у континуитету и ква-
литету електричне енергије (прекиди у 
испоруци, недозвољена одступања на-
пона...).

На обострану корист, потребно је 
пружати квалитетније услуге купцима, 
што значи да треба смањити број ре-
кламација које се односе на текуће по-
словање, тако што ће стручне службе 
одговорно приступити сваком укази-
вању и свакој рекламацији понаособ и 
решавати их у што краћем року. Такође, 
треба редовно и систематично пратити 
и анализирати како се евидентирају и 
прате рекламације и предлагати мере за 
њихово смањење. У вези са тим, Струч-
ни тим је организовао мрежу одговор-
них оперативаца, како би се поспешила 
боља комуникација и међусобна са-
радња оних који су непосредно везани 
за односе с купцима.

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

М. Ш.

РЕКЛАмАЦИЈЕ КУПАЦА - НА ШТА НАЈЧЕШЋЕ УКАЗУЈУ КУПЦИ

У току ове године, до краја септембра, евидентирано је 64.620 рекламација, што је 
0,008 рекламација по купцу. сталним унапређивањем односа с купцима и пружањем 
квалитетнијих услуга, купци постају задовољнији и лојалнији компанији

Приоритет - квалитетније услуге 

Упутство система квалитета

БРОЈ 464 децембАр 2011

п
О

сЛ
О

В
а

њ
е

= БАЗА ПОДАТАКА УСПЕШНИХ  

Рекламације купаца представљају неку 
врсту анкете о томе чиме купци нису 
задовољни у нашем раду, шта им је 
нејасно и на шта треба обратити пажњу 
у раду са њима. Стога, рекламације 
представљају и драгоцен извор и базу 
података за меру успешности рада 
компаније.



Предавање „Унапређење примене 
бежичних комуникација у савре-
меним корпоративним телеко-

муникационим системима“ мр Горана 

Недића, дипл. инж. ел. одржано је 8. де-
цембра у Регионалној привредној комо-
ри Нови Сад. Ово је једно у низу преда-
вања које Инжењерска комора Србије 
организује у оквиру програма за пер-
манентно усавршавање својих чланова.

У свом излагању, Недић је предста-
вио корпоративно телекомуникацио-
ни (ТК) систем са посебним освртом на 
ТК систем електропривредне организа-
ције. 

– Важна својства ТК система ЕПО 
су високи степен захтеване располо-
живости и поузданости. За ТК мрежу 
ЕПО карактеристично је да мора да 
буде најделотворнија и најпоузданија 
у тренуцима највећих оптерећења ЕЕС 
и при највећем броју манипулација тзв. 
расклопних елемената (растављача и 
прекидача) у ЕЕ мрежи. Конфигурација 
електропривредне ТК мреже је одређе-
на положајем енергетских и пословно-
погонских објеката у ЕПО, а захтеви за 
ТК капацитетима су сразмерни са ве-
личином организационе целине ЕПО. 
Због важности ЕЕС, од изузетног зна-
чаја је квалитетно управљање. Преду-

слов за квалитетно управљање над ЕЕС 
су поуздане комуникације, а све кому-
никације се стичу у надлежним диспе-
черским центрима – истакао је Недић.

Подсетио је да је ТК мрежа ЕПО при-
ватна тј. ЕПО је инвеститор и власник 
свих ресурса мреже, а мрежни ресур-
си су пројектовани сагласно потребама 
компаније са јасно дефинисаним прио-
ритетима у коришћењу ТК мреже. Због 
специфичности електродистрибутивне 
мреже и конзумног подручја, неопхо-
дне су три врсте комуникација: говорне 
фиксне и говорне бежичне комуника-
ције и систем даљинског управљања и 
надзора над ЕЕО (СДУ). 

– Електровојводина улаже велики на-
пор у модернизацију ТК система и ТК 
инфрастуктуре, као што су преносни 
системи, антенски стубови, просторије 
за смештај и адектватно напајање ТК 
опреме. Због значаја ЕЕ система, Елек-
тровојводина приоритет даје сопстве-
ном ТК систему. Тенденција је да се сви 
значајни објекти Електровојводине по-
вежу и путем оптичких система пре-
носа и путем Broadband (≥ 2Mbit/sec) 
радио линкова. Само у случају потре-
бе, односно немогућности реализације 
сопственог преноса пута, пожељно је 
користити јавни, изнајмљени преносни 

пут без обзира на провајдера ТК услуга. 
Генерално, циљ је да се оствари широ-
копојасно повезивање - Broadband лин-
ковима – навео је Недић.

Приликом избора начина преноса 
– фиксни или бежични ТК (корпора-
тивни) систем треба се руководити 
конкретним случајем и значајем обје-
кта. Такође је потребно обезбедити и 
одговарајући редундантни – резерв-
ни преносни пут. Аналогни систем 
радио-веза се показао као поуздан, 
међутим та технологија је превазиђе-
на и производња ове опреме престаје, 
тако да је унапређење и одржавање 
система отежано. Дигитална техно-
логија омогућава више истовреме-
них конверзација (у нашем случају 2), 
ГПС, СМС и роминг између дигитал-
них базних станица.

Широкопојасни користе се као 
CORE (окосница) за Интранет Елек-
тровојводине који је мултисервисна 
мрежа и подржава сервисе и пове-
зивања диспечерских телефонских 
централа које функционишу у окви-
ру ДДВЕЦ, ПДЦ и ОДЦ-ова, опре-
ме за пренос података у оквиру СДУ 
(SCADA) система, пословних и кућ-
них централа, локалних рачунарских 
мрежа, систем надзора, контролу 
приступа објектима Електровојводи-
не, видеоконференција, против по-
жарне заштите, back up података, data 
центара и билинга.

У току предавања указано је на кон-
кретне реализоване пројекте везане 
за ТК систем Електровојводине који 
се односи на радио комуникацију (ди-
гитализација говорних радио веза на 
територији ЕД Сремска Митровица 
и ЕД Рума и изградње сопствене ши-
рокопојасне радио релејне мреже) и 
фиксне комуникације. Предочена су 
искуства стечена кроз реализацију 
поменутих пројеката која се могу при-
менити и у другим компанијама.

М. П. 
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ПРЕДАВАњЕ мР гОРАНА НЕДИЋА ИЗ ЕВ У РЕгИОНАЛНОЈ ПРИВРЕДНОЈ КОмОРИ НОВИ САД

важна својства тк система еПо су високи степен захтеване расположивости и 
поузданости, а тк мрежа еПо мора да буде најделотворнија и најпоузданија у 
тренуцима највећих оптерећења еес 

Унапређење и примена бежичних 
телекомуникацијаед
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Предавање у Регионалној привредној комори Нови Сад



19 =

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА НАСТАВЉА ДА ПОДРжАВА „ФЕСТИВАЛ ПАмЕТИ“
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У присуству покрајинског секре-
тара за образовање, управу и 
националне заједнице Андор 

Делија, директор Електровојводине 
др Тихомир Симић са представником 
МЕНСЕ Љубомиром Кустудићем пот-
писао је уговор о пословној сарадњи. 
Циљ ове сарадње је реализација другог 
„Фестивала памети“.

– Важно је истрајати у томе да се 
„Фестивал памети“ одомаћи као један 
од најзначајнијих догађаја, да се млади 
таленти, они који имају велике потен-
цијале прво виде овде, код нас. Проблем 
је био како лоцирати и како омогућити 
да они који имају такве предиспозиције 
дођу до тачке са које могу да крену у 
даље усавршавање. „Фестивал памети“ 
је управо таква шанса – рекао је дирек-
тор Електровојводине др Тихомир Си-
мић и додао да је препознавање капи-
талних вредности међу младима наша 
обавеза и задатак. 

– „Фестивал памети“ је најбоље што 
смо могли да подржимо, јер смо ство-
рили основу за даље усавршавање ових 
младих људи и учинили да се они виде 
на другачији и квалитетнији начин – 
каже директор Симић, који је нагласио 

да је постојање манифестација, какав 
је „Фестивал памети“, равно изградњи 
једног капиталног објекта Електро-
војводине.

Љубомир Кустудић се у име Менсе 
захвалио пре свега Електровојводини 
која је подржала овај пројекат.

– Моћ земље неће се мерити ни ква-
дратним километрима нити природ-

ним богатствима, него интелектуалном 
моћи младих људи – изјавио је Љубом-
ир Кустудић након потписивања угово-
ра.

Покрајински секретар за образовање, 
управу и нациоаналне заједнице Андор 
Дели очекује да ће знање и способности 
младих у будућности бити од корис-
ти за опште добро и економски развој 
земље.

Уговор је потписан у присуству уче-
ника Гимназије „Исидора Секулић“ 
из Новог Сада, који су већ доказали 
да имају способност за визуелну пер-
цепцију, уочавање и повезивање дело-
ва у оптималну целину, логичко раз-
мишљање и закључивање. 

Други „Фестивал памети“ наставак 
је школског такмичења организованог 
прошле године у 20 војвођанских гра-

дова, а поводом избора „мозгалице“ 
ДОРИС, чији је аутор Здравко Живко-
вић такође присуствовао потписивању 
уговора. 

Циљ „мозгалице“ је да се 24 плочице 
у одређеном року сложе по одређеном 
критеријуму. 

– Они који су интелигентни могу 
плочице да сложе за свега 2-3 минута на 

бази интуиције, а логичко размишљање 
им помаже да плочице уклопе према 
потребној шеми и направе одређену це-
лину - каже Здравко Живковић.

– Поред уговора и реализације проје-
ката са Матицом српском, једне изузет-
но плодне и широке сарадње са Уни-
верзитетом Нови Сад, Факултетом 
техничких наука, са Универзитетом 
Едуконс и са Менсом, својом подршком 
Електровојводина је учинила да се и 
„Фестивал памети“ етаблира као једно 
од највећих регионалних такмичења на 
ком се млади људи, који имају интелек-
туалне потенцијале и жеље за усаврша-
вањем, могу боље уочити. То је наш улог 
за стварање једне боље, богатије и срећ-
није Војводине и Србије – закључио је 
др Тихомир Симић.

М. П.

„Фестивал памети“ једно је од највећих регионалних такмичења на ком се млади људи, 
који имају интелектуалне потенцијале и жељу за усавршавањем, лако уочавају. Подршка 
пројекту је улог за стварање боље, успешније и срећније војводине и србије - изјавио 
директор електровојводине др тихомир симић

Шанса за интелектуалну 
будућност

Др Тихомир Симић са организаторима и учесницима „Фестивала памети“

БРОЈ 464 децембАр 2011
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на недавно одржаном Форуму 
„Чисте енергетске технологије 
– 2011“ у Новом Саду, Програм-

ски одбор је с разлогом на почасно, 
уводно место одабрао рад и излагање 
једног од комодератора Форума др 
Дитмарa О. Рајха, из Института за ев-
ропске послове (INEA-Брисел, Official 
Representative to the EU). Овај уваже-
ни експерт је на Форуму нагласио да 
ће ЕУ енергетско законодавство имати 
огроман утицај (и) на Србију, и то на 
различите начине. Најпре, Заједница 
за енергију и даље проширује интерно 
тржиште енергије ЕУ на ЈИЕ, на основу 
одговарајућег Споразума. Србија, као 
чланица Заједнице за енергију, оба-
везала се да спроведе релевантне ЕУ 
прописе у енергетском сектору, корак 
по корак. Изразио је и очекивање да 
ће се процес стабилизације и придру-
живања Србије и приступ Србије у ЕУ 
ускоро наставити, па ће ЕУ надзирати 
Србију при усвајању Закона о енерге-
тици и касније (један од услова за при-
друживање), надзираће начине на који 
наша држава спроводи европски Закон 
о енергетици.

Др Рајх је подсетио да је европски 
стратешки циљ: безбедна, доступна и 
„зеленија“ енергија, па ће у складу са 
чл. 194. Споразума о функционисању 
ЕУ, она осигурати функционисање 
енергетског тржишта и безбедно снаб-
девање енергијом у ЕУ, промовисати 
енергетску ефикасност, штедњу енер-
гије и „развој нових обновљивих изво-
ра енергије (НОИЕ), односно промо-
цију истраживања.

Како је, између осталог истакао овај 
стручњак, као најважније питање ЕУ 
је обавезала државе-чланице да спро-
веду правила која се односе на закон-
ско и функционално раздвајање про-
изводње енергије и дистрибутивних 
делова великих интегрисаних енергет-
ских компанија (рок је био до 3. мар-
та 2011, али још увек неке државе-чла-
нице нису испуниле ову обавезу). Он 
је изнео виђење да ће се раздвајањем 

производње енергије и пословања 
мреже решити сукоб између произ-
вођача, снабдевача и оператора систе-
ма преноса. По њему, прописи подсти-
чу неопходне инвестиције и гарантују 
приступ нових учесника на тржишту, 
под транспарентним регулаторним 
режимом. Стога је ЕК покренула ан-
титруст процедуре против великих – 

E.ON-а, РWE, GdF Suez, Distrigaz, који 
би – да избегну санкције – требало да 
добровољно отворе своје ЕД мреже.

Овај уводничар је, уз остало, указао 
и да је отварање тржишта енергети-
ке довело и до многобројних пробле-
ма (нпр. ранији монополисти су били 
обавезани дугорочним уговорима за 
снабдевање), али је у излагању акценат 
ставио и на то да ће отворено тржиште 
(пошто је већина инвеститора у развој 
ОИЕ – мале и средње компаније) бити 
подстицај улагањима у „зелену“ енер-
гију, јер ће се његовим отварањем по-
делити контрола над мрежама - конку-
рентност великим корпорацијама.

У складу са договореном стратегијом 
Европа 2020, као начином за смањивања 
емисија CO2 у наредних 9 година, чла-
нице су усвојиле националне циљеве 
које ЕУ прати и санкционише. Стога су 
уведени и програми за ширење приме-
не „зелене“ енергије („feed-in“ – подсти-
цајне тарифе, у Србији су оне уведене за 
„зелене“ изворе енергије, одговарајућом 
Уредбом Владе РС, 20.11. 2009 – прим. М. 
Ч). Др Рајх је подсетио и на друге ЕУ про-

граме: промоција истраживања у обла-
сти НОИЕ и развој инфраструктура које 
повезују државе-чланице. Стога би, по 
његовом мишљењу, за изворе „зелене“ 
енергије требало проширити постојеће 
енергетске мреже за транспорт енергије 
ветра, са севера на југ, и соларне, са југа 
на север – у чему ће, у транзитним путе-
вима, Србија имати важну улогу! То би 

требало да доведе и до повећања инте-
ресовања значајних инвеститора за ула-
гање, а предвиђа се и повећање енер-
гетске ефикасности у ЕУ за 20% (нпр. 
увођење тзв. „паметних“ мрежа – што се 
већ уводи у систем Електровојводине/
ЕПС-а – прим. М. Ч). 

Овај стручњак је говорио и о начи-
нима спонзорисања жељених енергет-
ских пројеката (претприступни фон-
дови), хармонизацији националног 
финансирања ОИЕ (нпр. привлачење 
страних инвеститора за соларне пар-
кове на југу), о неопходности либера-
лизације ЕД мрежа... Закључио је да би 
Србија требало стога да донесе одго-
варајући Закон о енергетици (усвојен 
„Сл.гласник РС“ 57/2011. – прим. М. 
Ч), да индустрије у енергетици измене 
постојеће уговоре у светлу отворених 
тржишта, национални законодавац би 
требало, у складу с реченим, да повећа 
програме помоћи Владе за НОИЕ, али 
је рекао и да би у будућности енергет-
ски пројекти могли заједнички да се 
финансирају са ЕУ.

М. Ч.

ПЕТИ мЕЂУНАРОДНИ ФОРУм О ОБНОВЉИВИм ИЗВОРИмА ЕНЕРгИЈЕ

европски стратешки циљ је безбедна, доступна и „зеленија“ енергија, а њен Закон о 
енергетици ће имати огроман утицај на србију и њену енергетику

Европски енергетски закон и 
Србијаи
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Форум у Скупштини АП Војводине  
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ВЛАДИмИР ПЛАВШИЋ, ПРЕДСЕДНИК СО „ЕВ“, О РАЗДВАЈАњУ ДЕЛАТНОСТИ

директор ПД „Електровојводи-
на“ др Тихомир Симић, сход-
но важећим прописима и од-

лукама, још у другој половини августа 
донео је Одлуку о усаглашавању ака-
та и пословања Друштва са новим За-
коном о енергетици, као и Решење о 
именовању одговарајућег стручног 
тима, како би се до 1. октобра 2012. 
године – сходно Закону (чл. 15. и 19) – 
обавило раздвајање Оператора систе-
ма, као и књиговодствено раздвајање, 
што ће се (за сва ЕД ПД) реализова-
ти у оквиру активности оснивача - ЈП 
ЕПС. Међутим, Синдикат радника 
ЕПС-а и ЕВ из другачијег угла посма-
тра и тумачи ову одлуку.

Тачније, како сазнајемо од пред-
седника СО „ЕВ“ Владимира Плав-
шића, Синдикат радника ЕПС-а се 
не слаже са издвајањем „Трговине“ 
од дистрибутивне делатности овог 
јавног предузећа (ЈП) и „залаже се 
за јединствено, вертикално интегри-
сано предузеће са четири организа-
ционо чврсто повезане целине: про-
изводња, пренос, дистрибуција и 
трговина електричне енергије“. Из-
лаз за превазилажење садашње си-
туације је измена Закона о енергети-
ци, што је и био закључак Скупштине 
СО „ЕВ“, након недавне презентације 
стручног тима ЕПС-а за раздвајање 
(на Оператера ЕД система-ОДС и 
Јавног снабдевача-ЈС).

– Током целе 2011. године било је не-
колико састанака директора ПД ЕД и 
синдикалаца из ЕД. Представницима 
Синдиката је тада предочено да неће 
бити никаквог издвајања „Трговине“ 
(ЈС), него да се једино ради о књиго-
водственом раздвајању (ОДС – ЈС). 
Међутим, тек по формирању помену-
тог стручног тима ЕПС-а, сазнајемо да 
„Трговина“ остаје да послује у оквиру 
ЕПС-а. Колико смо ми проучавали За-
кон о енергетици (који је летос донет) 
нигде се децидирано не регулише ова 

тема, нити се тражи раздвајање. Ина-
че, на Закон је било пуно примедби и 
амандмана пословодства и Синдиката 
ЕПС-а, али су само два усвојена - на-
води Плавшић.  

Јавни снабдевач на нивоу ЕПС-
а (одређује га Влада) требало би да 
има 1.300-1.450 запослених. Синди-
кат са великом пажњом прати комен-
таре званичника да ће „Трговини“ 
(ЈС) чак и недостајати део изврши-
лаца. Истовремено, у свим нама дос-
тупним анализама, прави се само ор-
ганизациона шема ЈС и заокупирани 
су тамошњим пословима и задацима. 
Нико не помиње каква је позиција и 
статус дистрибутивне делатности по 
издвајању „Трговине“.

Постоји, по Плавшићу, велики број 
питања о овоме, на које ни пословод-
ство не зна одговор, а већ се,“у оквиру 
прве фазе функционалног раздвајања 
послова ЕД, најављује од 1. фебруара 
2012. када ће почети да раде посебни 
огранци у ПД ЕПС-а за ЕД на посло-
вима ЈС“... како би се у првих шест ме-
сеци показале све предности и мане 
овог модела. Огранци би били основа 
за организацију и правни статус ЈС, и 
то од 1. октобра 2012, уколико се на то 
одлучи Влада – наводи се у „Е-инфо“, 
бр. 382/11. 

Иначе, Синдикат радника ЕПС-а је 
22. новембра 2011. свим надлежнима 
упутио допис о разлозима неприхва-
тања овог раздвајања ПД ЕД наводећи 
да је „непотребно издвајање ЕД делат-
ности из ЈП ЕПС“. Плавшић се пита 
зашто се све ово брзо и исхитрено ре-
шава и подсећа да од 1. фебруара 2012. 
ЕПС треба да прерасте у АД затворе-
ног типа. 

На крају, наш саговорник је, изра-
жавајући, ипак, наду у позитивне ре-
зултате свега овога, свим запослени-
ма честитао божићне и новогодишње 
празнике. 

М. Ч.

како сазнајемо од председника синдикалне организације (со) „ев“ владимира 
Плавшића, синдикат еПс-а се противи даљем раздвајању делатности и залаже се за 
јединствено, вертикално интегрисано предузеће

Синдикат: непотребно 
издвајање „Трговине“

БРОЈ 464 децембАр 2011

си
Н

д
и

КаТ



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА= 22

НАСТАВАК ПЕНЗИОНЕРСКИХ ПРИЧА У ВРШЦУ И У КЛУБУ ПЕНЗИОНЕРА У НОВОм САДУ

било је лепо, опуштено, емотив-
но и инспиративно – рекла је 
Олга Милићевић, председница 

вршачке Подружнице, поздрављајући 
се са Златком Грачаном, одлaзећи са 
недавног дружења у Старој Пазови и 
искористивши прилику да пензионе-
ре ПД „Електровојводина“ позове да 
наставе своје приче у прелепом банат-
ском граду, у Вршцу. Већ за неколико 
дана, кренули су:  Мирослав  Шолајић 
са сарадницима из Сомбора; Слобо-
данка Тасић и чланови Извршног од-
бора подружнице из Зрењанина; по-
менути Златко Грачан из Руме; Косана 
Марков и чланови Извршног одбора 
из Новог Сада. Речено-учињено! Олга 
Милићевић, као домаћица, са „нату-
рализованим“ Вршчанином Ђуром 
Бањцом (бивши дугогодишњи дирек-
тор „ЕД Панчево“) и колегама, прире-
дили су топао дочек у Вршцу. 

Како сазнајемо од Косане Марков, 
домаћини су упознали госте са бурним 
историјатом и карактеристикама гра-
да. „Сведоци“ су: културно-историјски 
објекти, ушушкани и неговани од на-
рода, који су их као и град, кроз ве-
кове градили: Срби, Румуни, Немци, 
Мађари... Посета Владичином двору 
био је посебан доживљај, прича нам 
Косана Марков, јер су у згради, преле-
пе архитектуре, заштићени и „будни“ 
експонати настали кроз векове: једин-

ствен иконостас, на коме је приказан 
родослов Исуса Христа; библиотека у 
којој има књига још из 14. века; ико-
на, на којој је приказано стварање све-
та и догађаји који су довели до појаве 
хришћанства и мноштво других пред-
мета владикậ који су чинодејствовали 
у вршачкој Епархији.

– Посета Саборној цркви је био ло-
гичан наставак „приче кроз векове“. И 
највиша католичка црква у овом делу 
Европе била је специјално отворена, 
због наше посете. Лајош Боршуш из 
Зрењанина све нас је пријатно изнена-
дио, када нам је, улазећи у католичку 
цркву, рекао да се овде осећа домаћи-
ном, јер је и баш у њој крштен – прича 
Косана Марков, наводећи да су предах 
напарвили у малом ресторану у парку 
под „Миленијумом“.

Хала „Миленијум“ је била отворена 
за дневне спортске активности, а по-

сетиоци су били сјајно угошћени. Од 
љубазног менаџерског тима сазнали су 
појединости о градњи хале, а са шес-
тог спрата овог здања посматрали су 
дивну панораму града и његов вечни 
симбол – Вршачку кулу.

– Ушли смо у спонтану причу о зна-
чају оваквих дружења, јер се и време 
успорава тиме, што се попуњава лепим 
догађајима. Олга Милићевић, социјал-
ни радник у пензији, као познавалац 
потреба људске душе, била је врхунски 

креатор овог сусрета пензионера, чла-
нова извршних одбора подружница 
наше Гранске организације Друштва. 
Олга је радећи у Електродистрибуцији, 
потпуно ван својих радних преокупа-
ција, неуморно радила и на стварању 
галерије слика, тако да се у поседу ЕД 
„Панчево“ налазе дела, превасходно 
панчевачких академских сликара. И 
данас у програмским активностима 
превагу имају културни садржаји, по-
чев од туристичких путовања до по-
зоришних представа и неформалних 
дружења – појаснила је Косана Мар-
ков.

А у Клубу пензионисаних радника у 
Новом Саду, током децембра, реали-
зује се програм који је посвећен проте-
клој и години која долази. У средишту 
пажње су, пре свега, старији чланови 
Гранске организације, који имају нај-
мање 75 година и пензионисани рад-
ници нарушеног здравља. Они, којима 
је то физичко стање омогућило, при-
суствовали су дружењу у Клубу, где 
је приређен мали концерт правника-
кантаутора Аљоше Боруша. То је био 
његов поклон Удружењу, чији је члан 
његова мајка Ирена Боруш, такође ди-
пломирана правница у пензији. Уз пре-
дивне баладе, које је Аљоша сам ком-
поновао и композиције војвођанских 
музичара, сви присутни су доживели 
незаборавне тренутке. Врхунско изне-
нађење је када је млади Аљоша извео 
химну посвећену нашим пензионери-
ма. Уз акорде који су извирали из Аљо-
шине гитаре, своје место су, између ос-
талих, нашли и ови стихови: 

„...Било да је киша, сунце ил` олуја
Кроз вас тече животна струја.
Свој радни век сте дали за струјна 

кола
Што је створио Тесла Никола. 
Тек сад живимо живот за – пет,
У пензији, цео је наш свет
И не маримо што имамо више од 75!“

М. Ч.

нисмо знали у чему смо више уживали: посети културно-историјским 
споменицима у вршцу или спонтаном и лепом дружењу уз песме Аљоше 
боруша, каже косана марков

Правник срочио пензионерску 
химнуп
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као основна људска потреба физич-
ка активност се може упоредити 
са егзистенцијалним потребама, за 

храном и кисеоником. Недостатак фи-
зичке активности се не манифестује тако 
драстично као недостатак хране (глад) 
или недостатак кисеоника (гушење), али 
последице су исте - угрожавање здравља, 
па и живота уопште. Потпуни преста-
нак физичке активности брзо доводи до 
смањења свих функција организма, све до 
његовог потпуног гашења. Нарочито је то 
видљиво у губитку моторних способно-
сти (слабост мишића и зглобова), као и 

слабљењу кардиоваскуларних и осталих 
функционалних система организма.

Недостатак физичке активности пра-
ти пропорционално смањење функција 
свих органских система, а тиме доводи и 
до умањења физичких способности, сла-
бљења одбрамбених способности орга-
низма, психичких поремећаја и укупно, 
до све лошијег квалитета живота. Све се 
ово дешава постепено и ретко се доводи 
у везу са недостатком физичке активнос-
ти. Настале тегобе се најчешће лече леко-
вима, јер се не уочава и не лечи основни 
узрок. 

Опште је познат одлучујући утицај фи-
зичке активности у еволуцији човека. 
Енергија се током еволуције трошила уг-
лавном у циљу проналажења хране, што 
је захтевало дуготрајну физичку актив-
ност на одређеној територији. Током не-

колико милиона година, физичка актив-
ност људи - ловаца сакупљача омогућила 
нам је опстанак. Нажалост, нагла проме-
на окружења у току последњих векова до-
вела је до недовољне адаптације човека на 
промењене услове средине. Данас је висо-
кокалорична храна доступна у великим 
количинама, а смањена је укупна днев-
на енергетска потрошња. Технолошки 
напредак, аутоматизација производње, 
моторизовани транспорт, експанзија ра-
чунара, интернета и гледање телевизије 
додатно умањују потребе за физичком 
активношћу.

НЕКРЕТАњЕ – ИЗвОР БОЛЕСТИ
Цивилизацијске тековине двадесе-

тог века потискују физички рад у про-
фесионалној делатности до минимума. 
Пре само 150 година људски физички 
рад је учествовао са око 30 одсто у ства-
рању свих добара у земљама Западне 
Европе, а данас је то учешће испод 2 од-
сто. У исто време, смртност од срчаног 
инфаркта порасла је са 4-5 одсто на са-
дашњих 38 одсто од укупно умрлих! У 
основи, физичка неактивност или зна-
чајније смањена активност значајан је и 
најважнији фактор ризика за настанак 
и развој масовних незаразних болести. 
Недовољна физичка активност, уз про-
лонгирани стрес и неадекватну исхрану, 
у директној је вези са порастом обоље-
вања и смртности од масовних незараз-

них обољења, означених као болести са-
времене цивилизације. 

Међу бројним масовним незаразним 
болестима нарочито се истичу срчана 
обољења, мождани удар, болести про-
бавног тракта, злоћудни тумори и неу-
ропсихијатријски поремећаји. Ове боле-
сти не само што су у сталном порасту по 
броју оболелих и умрлих, већ све више 
захватају млађе нараштаје. Данас више 
није реткост инфаркт срца у трећој де-
ценији живота или све већи број малиг-
них обољења адолесцената.

ЛАКШЕ ЈЕ СПРЕЧИТИ
Бројним научним студијама недвос-

мислено је доказано дејство физичке ак-
тивности на здравље. Оно се нарочито ог-
леда у спречавању раног настанка и брзог 
развоја масовних незаразних обољења. 
Пре више од стотину година  познати 
француски лекар Јосеф-Клемент Тисот је 
рекао да физичка активност може да за-
мени велики број лекова, али ни један лек 
не може заменити недовољну физичку 
активност. Данас је то још актуелније, па 
треба нагласити да је физичка активност 
природан лек, бесплатан и приступачан 
сваком човеку. 

Позитиван ефекат физичке активнос-
ти се може постићи активностима умере-
ног интензитета као што је брзо ходање 
у трајању од 30 минута дневно, што се 
може поделити и на 2 до 3 периода у току 
дана. 

Како бисмо од физичке активности 
имали још већу корист, пожељно је да на-
шој дневној рутини додамо и вежбе сна-
ге и истезања, што је нарочито значајно 
за средовечну и старију популацију. Та-
кође, и учествовање у спортским играма 
доприноси бољем емоционалном стању, 
већој мотивацији након пораза, порасту 
самопоуздања након победе, бољој со-
цијализацији у тиму и сл. Осим на здра-
вље,  сви ови бенефити се одражавају та-
кође и на нашу радну способност, тако 
да се изрека „боље спречити него лечи-
ти“, повећањем физичке активност може 
примењивати уз остале компоненте здра-
вог живота. 

В. Ог.

ФИЗИЧКОм АКТИВНОШЋУ ДО ДУжЕг жИВОТА И БОЉЕг ЗДРАВЉА

технолошки напредак, аутоматизација производње, моторизовани транспорт, 
експанзија рачунара, интернета и гледање телевизије додатно умањују потребе за 
физичком активношћу

Рекреацијом до здравља
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новогодишњи и божићни празници 
обилују лепим и веселим обичаји-
ма, а свакако је онај најлепши – да-

ривање. Скоро да је свеједно чиме се дари-
вају ближњи, јер сви се подједнако радују 
роковнику добијеном од пословног парт-
нера или џемперу, који су чланови породи-
це брижљиво бирали.

Ипак, поклонима се највише радују 
најмлађи. Њих доноси онај доброћудни 
чичица због кога деца целе године морају 
бити добра, а који их веома рано научи шта 
значи „уцењивачки потенцијал“. Но, чини 
се да се исплати поштовати дедичина пра-
вила, јер се баш од њега добијају најлепше 
и најблиставије играчке. Данас су то пра-
ве високософистициране мултимедијал-
не направе са елементима роботике. Вре-
ме у ком данашња деца живе нуди обиље 
таквих играчака, премда психолози ин-
систирају на дидактичким играчкама које 
развијају машту и креативност. Како нам 
управо прети једна од највећих светских 
криза до сада, можда неће бити на одмет да 
се подсетимо како су се наши преци игра-
ли пре безмало двеста година. 

У својој „Автобиографији“ др Јован Су-
ботић (рођ.1817) оставио је запис какве су 
некада биле играчке. Стреле су прављене 
од трске из кровова, свирале од врбових 
гранчица и кукурузовине, а трумбете од 
хартије од неког старог прописа или про-
токолских бланкета. За игру, није било ва-
жно чиме се дете игра, већ са ким и чега 
се игра: „Проста палица или очешана тр-
ска била му је коњ, на који је хитро јашио 
наравно с помоћу својих ногу, које су тако 
брзо летеле, као да су му крила. На глави је 
био тророги шешир од савијене беле хар-

тије, и то је био генералски шешир [...] као 
војвода или и сам цар парадирао, држећи 
у руци дрвену мало одељану дашчицу, која 
је имала представљати победоносни мач 
или мач суверенитета, наравно по задаћи 
момента....“ сећа се Суботић у Петој књизи 

своје Автобиографије (Нови Сад: Матица 
српска 1910, стр. 208). А да сасвим дочара 
слику времена, Суботић је до детаља опи-
сао и технику такозваног „топања“. Биће да 
је то вековима била универзална игра, јер 
ће је се радо сетити сви они који су има-
ли срећу да не проведу цело детињство на 
асфалту: „...Наши су топови били прости, 
али су пуцали. А знаш ко их је правио? Ми 
сами. Кад падне киша, па се начини блато, 
и стане мало пресушивати, те воде нестане, 
а блато остане чврсто, онда ти ми седнемо 
на земљу, донесе сваки велику груду чврс-
та блата, па онда станемо блато рукама ме-
сити. Кад се ово добро умеси, онда напра-
вимо округлу подебелу плочу из њега, па 
на средини начинимо песницом округлу 
шупљину, али да не пробије на другу стра-
ну. На то се топ лагано дигне и изврне тако, 

да шупљина падне на земљу. Па онда се хи-
тро лупи целим топом о земљу, шупљина 
се она продере и топ рикне...“ 

Данашња деца ретко имају прилике да се 
тако играју. Спречава их баш оно што им 
доноси блиставе играчке – ново технолош-

ко доба. Ипак, како кажу психолози и пе-
дагози, уз пажљив избор играчака, деци се 
и данас може пружити задовољство откри-
вања света у ком живе. Уз такозване дидак-
тичке играчке, прилагођене одговарајућем 
узрасту детета, они се сасвим лепо могу на-
учити новом начину комуницирања. Те иг-
рачке омогућавају брзо усвајање знања, без 
обзира на то да ли је реч о компликованим 
комплетима лего коцака или тек о пласте-
лину. За старију децу, кажу стручњаци, од 
великог су значаја друштвене игре, јер се 
кроз њих учи социјалном понашању, пре 
свега да се поштују правила, али и да се ка-
налише љутња.

Наравно, уз добру играчку, и добра књи-
га је увек прави поклон за дете. И код избо-
ра књиге мора се водити рачуна о узрасту, 
како поклон не би постао контрапродук-
тиван. 

Ипак, шта ће се заиста наћи у Деда-Мра-
зовој врећи, зависи пре свега од родитеља 
и њиховог имовног стања или пак њихо-
вог односа према играчкама. Шта год да 
се нађе, деца ће се томе радовати. А у вре-
мену кризе, можда вреди размислити и о 
Суботићевим играчкама. Да се направи ге-
нералски тророги шешир или „трумпета“ 
треба тек парче хартије и доста времена 
проведеног у игри са својим дететом, а то 
ни најбогатија играчка не може надомес-
тити.

М. П.

ЗИмСКИ ПРАЗНИЦИ И ДАРИВАњА 

Време за поклоне
Шта ће се за децу наћи у деда-мразовој врећи, зависи од имовног стања родитеља или 
њиховог односа према играчкама

= СЛУЖБЕНИ ПОКЛОНИ  

Поред приватних даривања, код нас је обичај и да се за Нову годину пословним партнерима 
дају типски поклони - роковници, календари, укусно запаковани привесци, футроле, 
оловке, новчаници...Међутим, није свуда у свету тако, па се у транснационалном пословном 
комуницирању зачас добра намера може претворити у гаф. У Ирској, на пример, обичај 
даривања пословних партнера уопште не постоји, док Кинези нерадо примају и најситније 
пословне поклоне, сматрајући их подмићивањем. Ни Аргентинци не очекују поклоне од 
пословних партнера, а Јапанцима је ритуал даривања важнији од самог поклона. Италијани, 
и сами веома дарежљиви, радују се ексклузивном, отменом и квалитетном поклону, али су 
веома сујеверни, као и Немци, па ни једнима, ни другима не треба поклањати предмете који 
симболишу лошу срећу - кишобран, нож или маказе...


