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Истим темпом и у истом маниру 
Година за нама, сасвим извесно, је година про-

мена, унапређења, модернизације, успеха, ефекти-
вности и ефикасности. У односу на 2011. годину, 
постављени циљеви и амбиције, као и резултати у 
2012. биће, у најмању руку, реализовани истим тем-
пом и у истом маниру. Људски је очекивати и тежи-
ти да свако од нас буде још бољи и да, у односу на 
јуче - професионални напредак буде видљив. 

Сасвим је сигурно да су створени предуслови да 
Привредно друштво „Електровојводина“ настави и 
даље са интензивном техничком модернизацијом 
и у складу са том тенденцијом у другој половини 
децембра потписан је још један уговор са Мото-
ролом и Институтом „Михајло Пупин“. Уговор са 
Моторолом предвиђа испоруку опреме за потребе 
Електродистрибуција Панчево, Суботица и Нови 
Сад, односно нове радио-станице, радио-линкове и 
нову опрему за 13 диспечерских центара, док уго-
вор са Институтом предвиђа даљу модернизацију у 
повезивању центара управљања са трафостаница-
ма 110/х kV.

А након 20 година, Нови Сад је добио потпу-
но реконструисану трансформаторску станицу 
110/35/20 kV „Нови Сад 7“ а то је нешто „највред-
није што је Електровојводина могла да поклони 
Граду Новом Саду пред почетак зимске сезоне“. 

И, ту није крај... Пословна 2012. година ставља 
пред нас обавезу да се започети послови и обавезе 
завршавају у предвиђеним роковима, без изузета-
ка. Потврђивање концепције успешног пословања у 
будућности подразумева личну одговорност сваког 
запосленог у Електровојводини. Пред нама је кључ-
на дилема да ли смо довољно оспособљени и по-
свећени ономе што нас чека у блиској будућности, 
а то је дерегулација тржишта електричне енергије. 
Како ући у процесе који ће тражити транспарент-
ност, стручност, брзину реаговања, знање и вешти-
не?!

Такође се у 21. веку очекује од свих нас да у свако-
дневном животу, као и у сопственој организацији 
постигнемо висок степен енергетске ефикасности 
и самоодрживости. Тако да ће у години пред нама 
бити места кампањама које подижу еколошку свест 
јавности, а које пропагирају енергетску ефикасност 
и промовишу рационалну потрошњу енергије.

А крај године је свакако било право време да се 
подвуче црта, како би се у наредној кренуло у нове 
победе! Стога, нема опуштања!

М. П.
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САСТАНАК  СА ДИРЕКТОРИМА ПД ЗА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈУ
и

з 
еп

с-
а

Скупштине привредних друшта-
ва ЕПС-а за дистрибуцију тре-
бало је, до краја децембра 2011. 

године, да упуте Управном одбору ЈП 
ЕПС-а своје одлуке о оснивању огранака 
за јавно снабдевање, ради добијања са-
гласности УО. Од 1. јануара 2012. тре-
бало би да отпочне раздвојено вођење 
књиговодства будућих оператора ЕД 
система (послови дистрибуције) и јав-

них снабдевача (садашње трговине на 
мало). Ово је одлучено крајем проте-
кле године (20. децембра), на састанку 
са директорима ПД за ЕД. Састанком у 
ЈП ЕПС-у је председавао Животије Јо-
вановић, директор Дирекције ЕПС-а 
за ЕД, а у његовом раду је учествовао 
и др Аца Марковић, председник УО 
ЕПС-а.

Како је саопштено из ЕПС-а, током 
припрема за одлучивање скупшти-
на ПД о  оснивању огранака за јавно 
снабдевање, почеће и припреме за ор-
ганизацију и систематизацију послова 
будућих јавних снабдевача, што би, ба-
рем у основи, требало да се уради јед-
нообразно у свим ПД.

Ради тога, Стручни тим за раз-
двајање делатности у ЕД сачинио је 

предлог организационе шеме огранка 
за јавно снабдевање, у којој је терми-
нологија дата у складу са новим закон-
ским променама, а сама шема усклађе-
на са описом послова јавног снабдевача. 
Објашњено је да  је ова шема само оквир 
за будућу организацију и да ће је ПД 
применити у складу са својим потреба-
ма и могућностима. Како је закључено, 
нова организациона шема би требало 
да се примени од 1. фебруара 2012.

На састанку је посебно наглашено 
да у све разговоре треба да буду укљу-
чени представници синдиката и да је 
код организовања нових огранака за 
јавно снабдевање веома битно да се не 

сметне с ума да се ово раздвајање де-
латности у ЕД чини да би се електрое-
нергетска делатност растеретила свих 
осталих трошкова. Раздвајање ће ићи 
према моделу радних места, а најбит-
није је да се укупна организација по-
стави тако да и оператор ЕД система и 
јавни снабдевач могу профитабилно да 
послују и да успешно стартују на отво-
реном унутрашњем тржишту електри-
чне енергије, већ од 1. октобра 2012. На 
састанку је донет и закључак да се хит-
но припреми програм наплате старих 
дугова, који би могао да се примени 
већ од 1. јануара 2012. године.

М. Ч.

Од Нове године започиње раздвојено вођење књиговодства будућих оператора ЕД 
система (послови дистрибуције) и јавног снабдевача (трговине на мало)

Нова организациона шема – од 
фебруара

Састанак директора ПД за електродистрибуцију

= УСВОЈЕН ПЛАН ПОСЛОВАЊА 
ЗА 2012. ГОДИНУ 

Крајем претходне године, на седници 
Управног одбора ЈП ЕПС-а, којом је 
председавао др Аца Марковић, уз 
похвале рударском и термосектору 
који су годишње планове испунили 
пре рока, уз рекордне производње 
у тешким условима (због суше и 
повећане потрошње), усвојен је и 
годишњи План пословања ЕПС-а и 11 
ПД-а за 2012. Поводом празника, др 
Аца Марковић и генерални директор 
ЕПС-а Драгомир Марковић су свим 
запосленим и њиховим породицама 
пожелели успех, срећу и здравље у 
2012.

= ЕПС И ЕБРД НАСТАВЉАЈУ ОДЛИЧНУ САРАДЊУ

ЕПС и Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) и у 2011. години су наставили 
вишегодишњу успешну сарадњу, потписивањем уговора о кредитима у вредности 
од 125 милиона евра за реализацију пројеката од стратешког значаја за ЕПС и за РС.

Наиме, почетком децембра протекле године потписан је уговор о кредиту од 45 
милиона евра за пројекат ревитализације и изградње малих ХЕ, док је у јулу био 
потписан и уговор за кредит, вредан 80 милиона евра, којим ће бити реализован 
Пројекат унапређења заштите животне средине у Рударском басену „Колубара“.

Настављена је и успешна сарадња на реализацији пројекта увођења система 
управљања потрошњом електричне енергије. Пројекат је укупне вредности 80 
милиона евра и финансира се средствима Европске банке за обнову и развој и 
Европске инвестиционе банке (по 40 милиона евра од сваке банке). Основни циљ 
пројекта је да се смање губици у дистрибуцији ЕЕ и да се повећа степен наплате.
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Финализација послова и задатака за 
2011. годину и са аспекта Одбора 
директора сумирана је закључци-

ма на састанку који је отворио директор 
Друштва др Тихомир Симић: 

– Пословна 2012. година ставља пред 
нас као Друштво изазове који  неће трпети 
продужетке рокова за започете послове и 
обавезе. Пред нама је процена имовинског 
стања Електровојводине, као и уређење 
материјалних ресурса. Транспарентност 
посла и рада свих, од руководилаца до из-
вршилаца, контрола и праћење сваког мес-
та где постоји трошак, такође ће бити зада-
так у 2012. Питање штедње је и коришћење 
сваког радног сата сваког запосленог на 
најрационалнији начин о чему ћемо у 2012. 
години повести рачуна. У том циљу фор-
мираћемо посебан сектор на нивоу Еле-
ктровојводине који се неће бавити радним 
односима, каква је до сада била пракса, већ 
људским ресурсима у правом смислу те 
речи, где ће се за сваког запосленог водити 
евиденција у смислу опсервације и евалу-
ације – најавио је директор Електровојво-
дине др Тихомир Симић.

Осврћући се на 2011. годину, рекао је да 
можемо бити задовољни до сада урађе-
ним, јер су инвестиције постале сврсисхо-
дне, а набавке планске и одраз домаћин-
ског пословања. Међутим, каже директор, 
наплата и смањење губитака (стратегија 
„НГН“: Наплата–Губици–Набавке) и даље 
остају први приоритети у пословању. Оп-
равданост примене таквог пословања се 
показала и у 2011. години кроз позити-
ван финансијски резултат, тако да ће се и 

даље инсистирати на тим принципима. 
Наравно, уз законитост у раду која се мора 
подразумевати и сталну контролу сваког 
сегмента пословања који ће бити перма-
нентни у свим организационим деловима, 
од управе до огранака. Дирекцији за трго-
вину електричном енергијом дат је задатак 
да се реално процени колики је капацитет 
сваког запосленог који је запослен у тој ди-
рекцији. 

– То је нарочито битно јер предстоји раз-
двајање делатности. Нећемо дозволити да 
на сутрашњем отвореном тржишту, у трци 
са много искуснијом конкуренцијом која 
то ради већ годинама, наша продаја зао-
стане и за корак. Време које имамо, а које је 
кратко, морамо искористити на најквали-
тетнији начин како бисмо створили опти-
малне услове за стварање лојалних купаца 
– рекао је директор Електровојводине др 
Тихомир Симић.

Технички и комерцијални губици у 2012. 
години биће исказивани и у новцу, како би 
се знало на којем подручју је изгубљено ко-
лико средстава власника, најавио је дирек-
тор Симић који је истовремено безбедност 
и здравље на раду и комуникацију према 
јавности такође апострофирао као битне и 
незаобилазне делове пословања Друштва.

Заменик директора Друштва – директор 
извршне функције за пословни систем др 
Петар Загорчић потврдио је да ће тежишне 
тачке пословања Електровојводине остати 
наплата, борба против губитака, набавке и 
позитиван финансијски резултат. 

– Предстоји израда Плана јавних наба-
вки за пословну 2012. годину који ће бити 

јаван, а предстоји нам и рад на одговорном 
приступу инвентару, као основи за реално 
исказивање нашег биланса стања и успеха 
– рекао је директор Загорчић.

Директор извршне функције за техни-
чки систем мр Никола Новаковић је рекао 
да ће План инвестиција бити реализован 
са 96%, а План одржавања са 100%. Кру-
на таквог одржавања и паметног инвес-
тирања јесте реконструисана, сада прак-
тично нова, трансформаторска станица 
„Нови Сад 7“. 

Идућа година доноси и увођење нових 
и савременијих алата у пословање као што 
су Тотал Обсервер, Модул за праћење ин-
вестиција и софтвер за издавање одобрења 
за прикључење. 

– У плану за 2012. годину, што се финан-
сијске димензије тиче, имаћемо већа пра-
ва, а тиме и обавезе него у 2011. За то смо 
се квалификовали својим радом.  Распола-
гаћемо  са 1,5 милијарди динара више сред-
става него што је било предвиђено планом 
за 2011. годину. Приоритет ће бити стра-
тешка енергетска опрема – рекао је дирек-
тор Новаковић. 

–Потврђивање концепције успешног 
пословања у будућности подразумева 
личну одговорност сваког запосленог у 
Електровојводини. Кроз ту одговорност 
ће се лакше артикулисати заједнички 
тимски интереси на свим нивоима орга-
низације, и испуњавање приоритетних 
циљева: поуздана испорука најчистије и 
најплеменитије енергије сваком купцу, 
потпуна наплата свих потраживања, 
стварање предуслова за смањење губи-
така и борба против крађе електричне 
енергије и оштећења електроенергетске 
опреме, као и потпуна посвећеност свих 
запослених 24 сата дневно остваривању 
укупног успешног пословног резултата. 
Истовремено, брига за сваког запосленог 
и реално вредновање резултата и ства-
рање могућности за лично напредовање 
и усавршавање постаће природан ток уз-
дизања свих вредности Електровојводине 
– закључио је директор Друштва др Тихо-
мир Симић састанак Одбора директора 
на крају децембра 2011. године.

А. Ј. Р.

ПОРУКЕ ЗАвРшНОг САСТАНКА ОДБОРА ДИРЕКТОРА ЗА 2011. гОДИНУ

Прошлогодишњи напор да се промени начин размишљања оличен у позитивном 
пословању на крају 2011. пословне године показао своје пуно оправдање. Пословна 
2012. година представља сатисфакцију за такав начин рада и даје снагу да се тренд 
позитивног пословања настави

Позитивно и одговорно и у 2012. 

Састанак Одбора директора
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У циљу даље модернизације те-
лекомуникационог система 
радио-веза  (друга фаза)  за 

пренос говорних података Електро-
војводине, а да би се обезбедио по-

уздан пренос важних информација за 
функционисање електроенергетског 
система, крајем децембра је потпи-
сан нови уговор са Моторолом вре-
дан око 2 милиона евра. Нови систем 
биће у употреби за дванаест месеци. 

У име Електровојводине уговор је 
потписао директор Друштва др Ти-
хомир Симић, а у име Мотороле Арие 
Ансел, директор Мотороле за југоис-
точну Европу. Уговор са Моторолом 
предвиђа испоруку телекомуника-
ционе опреме за потребе Огранака 
„Панчево“, „Суботица“ и „Нови Сад“, 
односно нове радио-станице, радио-
линкове и нову опрему за 13 диспе-
черских центара (ПДЦ и ОДЦ).

Предности дигиталног двосме-
рног радио система су јаснија гласо-
вна комуникација, већи капацитет за 
пренос података са преносом гово-
ра, дужа аутономија и лоцирање ра-
дио станице на терену које омогућа-
ва контролу кретања екипа на терену, 
ефикасно управљање екипама при 
погонским догађајима, као и сигна-

лизацију приласка екипа објектима 
под напоном.

Уговор са Институом „Михајло Пу-
пин“ предвиђа даљу модернизацију 
у повезивању центара управљања са 

трафостаницама 110/х kV. Предвиђа се 
и повећање протока телекомуникацио-
них линкова за око 40 електроенерге-
тских објеката. Вредност овог уговора 
је око 650.000 евра. У име Института, 
уговор је потписао директор Миленко 
Николић, а у име Електровојводине др 
Тихомир Симић, директор Друштва.

-Обезбеђивање максимално ефикас-
ног, безбедног и функционалног рада 
свих организационих делова Електро-

војводине остаје трајан приоритет у 
развоју компаније и у 2012. години, 
али и у наредном времену. Наставља-
мо да уграђујемо сва врхунска дос-
тигнућа у наш пословни систем. Тиме 

Електровојводину припремамо за бу-
дућу дерегулацију тржишта енергије, а 
истовремено доводимо себе у позицију 
препознатљивог стратешког партнера 
за све компаније које ће на простору 
југоисточне Европе у будућности ин-
вестирати и пласирати свој капитал у 
Електропривреду Србије – изјавио је 
по потписивању уговора др Тихомир 
Симић, директор Електровојводине.

М. Ш.

ДАљА МОДЕРНИЗАЦИЈА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОг СИСТЕМА ЕЛЕКТРОвОЈвОДИНЕ

Електровојводина потписала уговор са Моторолом и Институтом „Михајло 
Пупин“. Оба уговора од стратешке важности за даљу модернизацију система веза 
Електровојводине

Наставак модернизације

Потписан уговор са Моторолом и Институтом „Михајло Пупин“

= Прва фаза Пројекта „Дигитални Срем“

Први уговор са Моторолом потписан је фебруара прошле године у циљу модернизације 
преноса података и мобилног система веза Електровојводине, а да би се осигурао 
пренос важних информација за функционисање ЕЕС-а. За функционисање оваквог 
система била је предвиђена и изградња дела транспортне телекомуникационе мреже, 
која би обухватила повезивање комуникационог центра у Новом Саду са ЕД „Сремска 
Митровица“ и погоном „Шид“, ЕД „Рума“ са погоном „Инђија“, ЕД „Панчево“, као и наставни 
центар НОРЦЕВ на Иришком венцу.

Послови у складу са овим уговором реализовани су у октобру, када је у оперативни рад 
пуштен најсавременији систем управљања и надзора који омогућава тренутну и поуздану 
везу између диспечерских центара и мобилних екипа на терену, на подручју Срема и 
Панчева са Дистрибутивним диспечерским центром Електровојводине у Новом Саду.
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ПОТПУНО РЕКОНСТРУИСАНА ТРАНСфОРМАТОРСКА СТАНИЦА 110/35/20 kV „НОвИ САД 7“

Настављајући интензивну мо-
дернизацију свог електроенер-
гетског система, реконстру-

исана је трансформаторска станица 
„Нови Сад 7“ за коју се може рећи и 
да је сада нова. Опрема која је у упо-
треби у тој трафостаници техноло-
шки је савремена, а реконструкцијом 
и уградњом новог енергетског транс-
форматора створени су предуслови 
за развој привреде и стамбено-посло-
вних садржаја који гравитирију ка те-
риторији јужног Телепа и Сомборског 
булевара у Новом Саду. 

Пуштајући у употребу трафостани-
цу „Нови Сад 7“, директор Електро-
војводине др Тихомир Симић је ре-
као: 

– Објекат овог профила у граду Но-
вом Саду није изграђен већ дваде-
сет година. Изградњом нових, ин-
фраструктурних објеката и припрема 
простора овог дела града за интензи-

ван развој и инвестирање не би било 
могуће без овако значајног, компле-
ксног објекта изузетно велике вред-
ности од преко 140 милиона динара. 
Електровојводина је „Нови Сад 7“ у 
рекордном року изградила и пустила у 
рад. Изузетно смо поносни, јер је ово 
највредније што је Електровојводина 
могла да поклони граду Новом Саду 
пред почетак зимске сезоне и поводом 
долазеће Нове 2012. године.

Пуштању под напон, присуствовао 
је и помоћник директора Дирекције 
за дистрибуцију ЕПС-а Радован Ста-
нић и председник Скупштине града 
Новог Сада Александар Јовановић.

Трафостаница 110/35/20 kV „Нови 
Сад 7“ изграђена је почетком деве-
десетих година, а опрема која је у то 
време набављена, квалитетом не за-
довољава стандарде уобичајено наба-
вљане опреме за наше трафостанице. 
Ово се нарочито односи на заштитно-

управљачку опрему која се током екс-
плоатације показала непоузданом.

Реконструкција трафостанице се 
одвијала у етапама, како би се омо-
гућило несметано снабдевање купаца 
електричном енергијом. Стога је део 
трафостанице морао остати у сваком 
тренутку под напоном због купаца 
који су морали бити снабдевени елек-
тричном енергијом.

У постојећем далеководном пољу 
замењeна је крупна опрема – преки-
дач, растављачи, струјни и напон-
ски трансформатори. И у постојећим 
трансформаторским пољима енерге-
тског трансформатора ЕТ1 110/20kV 
и енергетског трансформатора ЕТ2 
110/35kV замењена је такође круп-
на опрема – прекидач, раставља-
чи, струјни и напонски трансфор-
матори. Уграђен је нови енергетски 
трансформатор ЕТ3 110/20 kV. Ново 
трансформаторско поље трећег енер-
гетског трансформатора опрема се 
комплетно прекидачем, растављачи-
ма, струјним и напонским трансфор-
маторима. У постојећем разводном 
постројењу 20 kV, које је смештено у 
згради, замењена је заштитно-упра-
вљачка опрема микропроцесорским 
заштитно управљачким уређајима. 
Такође су  замењени и малоуљни пре-
кидачи 20 kV вакуумским прекида-
чима. У постројењу 35 kV, које је та-
кође смештено у згради, замењена је 
заштитно управљачка опрема микро-
процесорском заштитом. Отварањем 
и пуштањем у рад и експлоатацију 
овог објекта започиње четвороме-
сечни циклус пуштања у рад објеката 
истог ранга на више локација широм 
АП Војводине. Електровојводина на 
тај начин ствара непосредне услове 
за даљи развој економије и привре-
де покрајине, и подиже ниво побољ-
шања квалитета снабдевања елек-
тричном енергијом свих купаца.

А. Ј. Р.

Савремена, софистицирана опрема, по стандардима система Електровојводине, уграђена 
је у трансформаторску станицу „Нови Сад 7”.  Модернизацијом система до квалитетнијег 
снабдевања и могућности проширења конзума

Енергетска честитка Новом Саду за 
Нову годину

Свечано отварање и пуштање под напон „Нови Сад 7“
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Огранак ЕД „Панчево“ има око 
135.500 потрошача које снаб-
дева електричном енергијом на 

подручју јужног Баната. Укупан дуг ку-
паца последњих дана 2011. године из-
носио је непуних 1,2 милијарде динара 
(домаћинства око 800, а привреда 400 
милиона динара).  Овакве су чињени-
це, иако поред недостајућег кадра и ра-
зуђеног конзума – Огранак је, ипак, са 

успехом остваривао наплатни задатак 
(октобар 100,22%, септембар 102,04%, 
август 101,88%, итд.) 

– Купци који редовно плаћају своја 
дуговања чине око 60 процената на-
шег конзума; мањи је број њих који 
плаћају са закашњењем (до краја ме-
сеца) и постоји група купаца који еви-
дентно касне са плаћањем утрошеног. 
Да бисмо наплатили потраживања од 
њих, принуђени смо да користимо све 
законске мере и даљи поступак. Обу-

стављамо испоруку ЕЕ купцима који 
нису измирили своје рачуне. И поред 
поменутих добрих резултата, наплата је 
све тежа, што нас приморава да појача-
мо акције обустава ЕЕ неплатишама и 
кад откријемо неовлашћену потрошњу. 
Дневно ради око 20 екипа, које искључе 
и до 200  таквих купаца! - каже Татјана 
Живковић, извршна директорка за по-
словни систем ЕД „Панчево“.

Уз ово, у ЕД „Панчево“ раде и на ло-
калној медијској кампањи, како би куп-
це и на тај начин редовно обавештава-
ли или апеловали, и информисали их о 
свим питањима која су у њиховом ин-
тересу. 

– Важан задатак за огранак је и 
смањење губитака ЕЕ (они су од ја-
нуара до октобра смањени на 13,49%, 
док су у истом периоду 2010. били 
14,70%). То подразумева добру ор-
ганизацију рада екипа на терену, ре-

довне и циљане контроле, контроле 
по пријавама грађана; оне на бази по-
датака из база о нултој или смањеној 
потрошњи, неочитаном стању... Код 
купаца код којих се открије неовла-
шћена потрошња, поступа се по поз-
натим прописима. ЕД „Панчево“ има 
велики број утужених потрошача и 
неопходну сарадњу са мрежом адво-
катских канцеларија по свим општи-

нама, ради убрзања поступка наплате. 
Санкције за неовлашћену потрошњу/
крађу струје су у надлежности право-
судних органа, али свима истичемо 
да су такви „послови“ нестручњака 
и велика опасност по живот. Уз наше 
напоре, неопходна нам је и подршка 
и заједничко деловање свих надлеж-
них државних органа на санкциони-
сању оваквих дела – истакла је Татјана 
Живковић.

М. Ч.

Код купаца код којих се открије неовлашћена потрошња, поступа се по познатим 
прописима. ЕД „Панчево“ има велики број утужених потрошача и неопходну сарадњу 
са мрежом адвокатских канцеларија по свим општинама, а све зарад убрзања поступка 
наплате

У ОгРАНКУ ЕД „ПАНЧЕвО“
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Пребачај наплатног задатка
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Први заједнички састанак пред-
ставника Дирекције за трговину 
електричном енергијом, Дирек-

ције за економско финансијске послове, 
Дирекције за корпоративне послове и 
Дирекције за управљање, као и задуже-
них извршилаца из огранака ангажова-
них на наплати електричне енергије са 
директором Друштва др Тихомиром Си-
мићем и замеником директора Друштва 
– директором извршне функције за по-
словни систем др Петром Загорчићем 
одржан је у другој половини децембра 
у Жутој сали пословне зграде Електро-
војводине.

Тим поводом, директор др Тихомир 
Симић је, поред своје презентације, 
указао да је циљ овог састанка заправо 
својеврсан тренинг-семинар за оно што 
нас чека у блиској будућности, а односи 
се на раздвајање трговине од оператора 
дистрибутивног система. То је процес 
дерегулације тржишта, који се односи 
на све актере на тржишту електричне 
енергије, и има за циљ рационалније ко-
ришћење ограничених ресурса, а купци 
би добили ефикасније услуге при набав-
ци и куповини електричне енергије. 

– Пред нама је кључна дилема да ли смо 
довољно оспособљени и посвећени оно-
ме што нас чека у блиској будућности, а 
то је дерегулација тржишта електричне 
енергије. Како ући у процесе који ће тра-
жити транспарентност, стручност, брзи-
ну реаговања, знање и вештине?! Други 
се увелико припремају, имају своје пла-
нове, сценарије, припремају пакете услу-
га које ће нудити пре свега солвентним 
купцима. Не смемо себи дозволити да 
будемо неприпремљени за оно што нам 
предстоји. Знамо шта хоћемо, имамо ви-
зију, треба да уложимо напор да спрем-
но дочекамо раздвајање делатности, јер 
за то реално имамо потенцијал. Људски 
ресурс је овде кључна компонента, а ми и 
то имамо. Можемо бити најбољи тим на 
овом тржишту, знамо да радимо боље од 
других, нас уважавају и партнери и купци 
и морамо да очувамо позицију Електро-
војводине као регионалног дистрибути-
вног и тржишног лидера. Година 2012. је 

година потврђивања наших способности 
– закључио је др Тихомир Симић. 

Заменик директора Друштва др Петар 
Загорчић је рекао да су рад и резултати 
рада алати који ће нас квалификовати у 
наредном периоду. Треба да негујемо ди-
намичан концепт развоја, да обезбедимо 
задовољство купца, запослених, власни-
ка и грађана. Загорчић је такође нагла-
сио да треба да водимо рачуна о безбед-
ности и заштити на раду, перманентном 
систему квалитета, затим функциони-

сању ПД у складу са законом и да се при-
премимо за рад на отвореном тржишту.  

Директор Дирекције за трговину ел. 
енергијом мр Бранислав Радовић је ис-
такао добру наплату у новембру када је 
Електровојводина имала најбољу нап-
лату у ЕПС-у. Такође је указао да је била 
уједначена наплата и код привреде и код 
домаћинстава, да је остварено побољ-
шање у наплати за 1,3 индексних поена. 
Радовић захтева да огранци дневно пра-
те трендове наплате и према њима пла-
нирају рад монтерских екипа и припре-
мају одговарајући број обустава. 

–Посебно се показало добрим за-
лагање да директори огранака буду 
директно ангажовани према оним 
купцима који дугују више од 500.000 
динара. Изузетно је важно да службе 
продаје и правних послова у међусоб-
ној интеракцији обезбеде финализа-
цију утуживања свих купаца који не-
редовно измирују своје обавезе како 

не би имали ниједно застарело потра-
живање – истакао је Радовић

Директор Дирекције за корпора-
тивне послове Синиша Пушкар је дао 
преглед рада на наплати дуга судским 
путем и показало се да до 1. новембра 
има 21.507 утужених, а суд је усвојио 
18.664 случаја. Основна поента је, како 
каже, да се редовно утужује и да нема 
застаревања.

Директор Дирекције за економско 
финансијске послове Иво Брајковић 

говорио је о битним променама у фи-
нансијском резултату пословања. У 
првих девет месеци прошле године 
имали смо губитак од 1,26 милијар-
ди динара, а у првих девет месеци ове 
године позитиван резултат од 498 ми-
лиона динара. Директор Дирекције за 
управљање Павел Зима говорио је о 
обављеним ремонтима, те о планови-
ма одржавања за идућу годину. По-
себно је нагласио сталну позитивну 
тенденцију смањења броја и времена 
испада.

Најважнији закључак заједничког 
рада свих одговорних – запослених од 
управе до извршилаца задатака у трго-
вини је да се мора истом енергијом и 
мотивацијом изграђивати нови модел 
организације, као и капацитет људ-
ских ресурса који морају изнети иза-
зов подстицајног лидера на слободном 
тржишту које се пред нама отвара. 

М. Ш. – М. П.

ОДРЖАН ПРвИ ЗАЈЕДНИЧКИ САСТАНАК НЕКОЛИКО ДИРЕКЦИЈА О НАПЛАТИ

Можемо бити најбољи тим на овом тржишту, знамо да радимо боље од других, 
нас уважавају и партнери и купци и морамо да очувамо позицију регионалног 
дистрибутивног и тржишног лидера. Година 2012. – година потврђивања наших 
способности – истакао је директор др Тихомир Симић

Ефикасна наплата – први приоритет

Презентација др Петра Загорчића
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ЕЛЕКТРОЕНЕРгЕТСКА СИТУАЦИЈА У ДЕЦЕМБРУ 2011. гОДИНЕ

Eлектроенергетска ситуација у 2011. 
години је, и поред јесење/зимске 
суше, била добра и у АПВ није било 

ограничења у испоруци електричне енер-
гије. У децембру, није било ни напонских 
редукција на ТС 110/x kV. Наиме, хидро-
лошка ситуација у децембру је била лоша, 
али ипак нешто боља него у новембру, 
због нешто повећаних дотока река крајем 
месеца. То је довело до делимичног по-
раста нивоа акумулација и повећања ан-
гажовања производних капацитета у хи-
дроелектранама. 

Како су најављивали из ЈП ЕПС-а, а 
што се и потврдило и на подручју кон-
зума Електровојводине, ЕПС је, у потпу-
ности спреман, дочекао новогодишње и 
божићне празнике (мада се није очекивао 
знатно већи раст потрошње тих дана, она 
је дневно ипак достизала 145 милиона 
kWh). Одлична вест: обезбеђено је до-
вољно електричне енергије за све купце. 

О спремном дочекивању празника, све-
дочи и податак из ЕПС-а да је 29. децем-
бра 2011. чак и премашена производња 
из 2010. године (друга по величини у ис-
торији ЕПС-а!).

- Протеклу годину карактерише по-
већање потрошње електричне енергије од 
1,84% у односу на 2010, односно повећање 
од 0,39% у односу на билансне количине – 
прича нам Звездан Крунић, шеф Службе 
за планирање и анализу погона у Сектору 
за управљање и планирање конзума Ди-
рекције за управљање у Управи Електро-
војводине. У ЕД систему Електровојво-
дине, током децембра, настављен је тренд 
смањења броја погонских догађаја на ме-
сечном нивоу у односу на 2010. Забеле-
жили смо следеће значајније догађаје:

Седмог децембра, у 6,35 сати, услед ква-
ра на 35 kV изводој ћелији „Руско Село“ 
и прораде прекострујне заштите, дошло 
је до испада из погона енергетског транс-

форматора бр. 1 у ТС 110/35 kV „Кикинда 
1“. Купци са конзума ове ТС били су без 
напајања електричном енергијом 65 ми-
нута. Двадесет шестог децембра, у 13,43 
сати, услед прекида проводника на 110 
kV далеководу бр. 142/1 (ТС „Србобран“-
ТС „Бечеј“) дошло је до прораде дистан-
тне заштите и испада из погона енергет-
ског трансформатора бр. 1 у ТС 110/35/20 
kV „Бечеј“, услед чега су купци са овог 
подручја били без напајања електричном 
енергијом у трајању од 35 минута.

Двадесет седмог децембра, у 18,49 сати, 
због квара на ТС 400/110kV „Суботица 2“, 
у власништву ЈП „Електромрежа Србије“ 
(ЕМС), дошло је до испада из погона сле-
дећих електроенергетских објеката Елек-
тровојводине: ТС 110/20 kV „Суботица 
2“ - енергетски трансформатори бр.1 и 
бр.2; ТС 110/20 kV „Палић“ - енергетски 
трансформатор бр.2; ТС 110/35/20 kV 
„Суботица 1“ - енергетски трансформа-
тор бр.3. Због тога су купци, у зависности 
од тога ком конзуму припадају, били без 
напајања електричном енергијом од 21 до 
51 минут. 

– И током децембра забележено је 
чак двадесет крађа и покушаја крађа 
у електроенергетским објектима и на 
дистрибутивној мрежи Електровојво-
дине, чиме је постављен својеврсан 
„рекорд“ у броју ових опасних неде-
ла. Крадљивци су нарочито били ак-
тивни на конзумном подручју Огран-
ка ЕД „Зрењанин“, где су на мети били 
чак и најзначајнији објекти. Споменуће-
мо само најдрастичније примере: у ТС 
110/20 kV „Кикинда 2“ (два пута), ТС 
110/35 kV „Кикинда 1“ и ТС 110/20 kV 
„Зрењанин 4“ (по једном), покрадена 
су комплетна уземљења: бакарне плете-
нице, више стотина комада! Стога није 
ни чудо што је 20. децембра забележен 
и случај тешког повређивања провал-
ника(!), приликом обијања и покушаја 
крађе у ТС 20/0,4 kV „Магнетрон“ (вла-
сник треће лице), која се напаја преко 20 
kV извода „Видовданска“ из ТС 110/20 
kV „Нови Сад 9“ – нагласио је Крунић,

М. Ч.

Иако је и у децембру била лоша хидролошка ситуација, делимично је поправљена у 
односу на новембар. Премашена производња ЕПС-а из претпрошле године

И поред суше, празници спремно 
дочекани

= Преглед стања

У децембру 2011. године, према диспечерским подацима, преузето је из система 
902 GWh (смањење од 5,95 одсто у односу на исти период претходне године, 
односно смањење од 4% у односу на билансне количине). Енергија је испоручена 
уз максималну регистровану снагу од 1.533 МW (смањење од 10,95% у односу 
на регистровану вршну снагу из предходне године у истом периоду - 1.722 МW). 
Дистрибутивни купци преузели су 854 GWh (за 6,04% мање у односу на исти 
период претходне године). Директни купци преузели су 48 GWh (мање за 4,42% 
у односу на исти период из претходне године). Средња дневна температура у 
децембру 2011. године била је чак 4,2оС, што је за 3,4оС више од средње дневне 
температуре у истом периоду претходне године.
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Незапамћена суша: ЕЕО и ХЕ на Дунаву
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С амо у току децембра прошле 
године забележено је више 
од двадесет крађа и поку-

шаја крађа електроенергетске опре-
ме на дистрибутивној мрежи Еле-
ктровојводине, чиме је постављен 
и својеврсан „рекорд“ у броју ових 
опасних недела. Краде се и оштећује 
опрема свих напонских нивоа, од 
0,4 Kv до 110 kV. Проваљује се у тра-
фостанице 20 (10)/0.4kV, оштећује се 
опрема, секу каблови, односи бакар 
и алуминијумски делови, скидају се 
челичне винкле са челично-решетка-
стих стубова, трафо-уље, па и читави 
трансформатори. Краду се и прово-
дници далековода, уземљења стубова 
далековода, акумулаторске батерије, 
врата од елоксираног алуминијума, 
бакарни намотаји, бројила електри-
чне енергије, као и опрема објеката у 
изградњи.

И на почетку ове године из ограна-
ка јављају да се крађа електроенер-
гетске опреме интензивно наставља. 
Претпоставља се да је повод за крађе 
продаја ове опреме као секундарне 
сировине и обезбеђивање имовинске 
користи.

ПОСЛЕДИЦЕ КРАЂА И 
САНИРАЊЕ СТАЊА 
При насилном уласку у ЕЕО 

оштећују се зграде, а приликом 
оштећења опреме долази до испада 
објеката са напајања. Том приликом, 
велики број купаца остаје без снабде-
вања електричном енергијом. У так-
вим ситуацијама често без напона 
остају и болнице, школе, обданишта 
и производни погони. То може да има 
за последицу велике проблеме у про-
цесној индустрији, пошто долази до 
испада управљачке технике у пого-
нима.

Штете после којих долази до ис-
кључења ЕЕ објеката из погона и 
обуставе напајања купаца отклањају 
се тако што диспечер шаље дежур-
не екипе које установљавају врсту 
и обим штете и о томе извештавају 
руководиоце. Истовремено се пре-

дузимају све мере да се нормализује 
напајање купаца. Потом се ште-
те пријављују полицији, која излази 
на увиђај и саставља записник. На 
основу записника, надлежна прав-
на служба покреће поступак против 
НН починиоца. Поступак се спрово-
ди без обзира на величину штете, а 
одмах се приступа отклањању штете 
и успостављању нормалног снабде-
вања купаца електричном енергијом.

ЗАШТИТА ЕЕ ОбЈЕКАТА
Када је интензивније почео атак 

на имовину Електровојводине и од 
када је уведена статистика штета на 
електроенергетским објектима, чији 
се број повећавао из године у годи-
ну, Електровојводина предузима низ 
мера додатног обезбеђења, посебно 
објеката вишег напонског нивоа, као 
што су: стална дежурства, повећан 
број обилазака објеката без посаде, 

нарочито ноћу, а за објекте који су у 
изградњи примењује се посебан план 
заштите непосредно пред пуштање 
под напон (скраћује се време уноше-
ња ЕЕ опреме и енергетског транс-
форматора до пуштања у погон). У 
току је реализација пилот-пројекта 
за опремање трафостаница  110/x 
видео-надзором. За све крађе на 
електроенергетским објектима оба-
вештава се МУП, а са нивоа преду-
зећа редовно се апелује у медијима да 
грађани пријављују све што примете 
сумњиво у близини ЕЕ објеката.

Потребно је заједничким снага-
ма стати на пут крађи ЕЕ опреме и 
тако заштитити државну имовину и 
опште добро. Потребна је подршка и 
сарадња и других надлежних држав-
них органа (МУП-а и правосудних 
органа), како би се ЕЕО заштитили 
од крађа и физичких оштећења. 

ОПАСНОСТ ПО жИВОТЕ љУДИ
Како смо до сада више пута упозо-

равали, оштећени ЕЕО представљају 
опасност по живот, како починилаца 
тако и трећих лица. Приликом уласка 
у објекат под напоном, провалници 
се излажу напону и потенцијалном 
струјном удару. У нашим објектима 
имали смо и случајеве са смртним 
исходом или теже повреде лица која 
су неовлашћено ушла у енергетски 
објекат. Али, починиоци несавесног 
односа према имовини ЕПС-а чине 
објекте небезбедним, што угрожава и 
наше запослене. Дакле, крађама наше 
опреме, несавесни грађани, поред 
тога што доводе своје животе у опас-
ност, угрожавају и животе других.

Стога је неопходно да у овак-
вим ситуацијама сви раде свој по-
сао, како не би били угрожени жи-
воти грађана, али и како грађани не 
би, плаћајући утрошену електричну 
енергију, плаћали оштећења која су 
починили лопови и вандали, пошто 
Електровојводина из властитих сред-
става мора да надокнађује штете нас-
тале крађом.

М. Ш.

СвЕ УЧЕСТАЛИЈЕ КРАЂЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРгЕТСКЕ ОПРЕМЕ

Само у прошлој години, процењена вредност отуђене опреме износи око 40 милиона 
динара. За починиоце мала корист, а штета за ЕЕС вишеструко већа. У току је реализација 
пилот-пројекта за опремање трафостаница 110/x видео-надзором

Угрожавају свој и животе других 

Оштећење опреме
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гОДИшЊА СТИМУЛАЦИЈА НАЈБОљИХ ЗАПОСЛЕНИХ У 2011. гОДИНИ
п

ри
зн

аЊ
а

Директор Електровојводине др 
Тихомир Симић је крајем про-
текле године, на основу од-

редаба Закона о раду, Колективног 
уговора за Друштво, Критеријума за 
оцену резултата рада и других при-
падајућих прописа, одлука и предлога 
надлежних, одлучио да 33 запослена, 
уз равномерну заступљеност у свим 

огранцима и у Управи награди, не-
сумњиво мотивишућом стимулацијом 
и то 30 одсто увећаном основном за-
радом за децембар 2011. Та подстицај-
на пракса је, подсетимо, реализована 
и на завршетку 2010. године.

Наиме, поводом завршетка послов-
не 2011. године, на захтев директора 
Друштва, директори дирекција/цен-
тара и огранака, предложили су, у тој 
години, најбоље запослене. Директор 
др Симић их је наградио полазећи од 
критеријума да су се предложени за-

послени током протекле године исти-
цали посебним залагањем и квалите-
том рада, ажурношћу, креативношћу, 
склоношћу ка тимском раду, да су 
имали професионални приступ раду, 
као и да су на тај начин допринели 
повећању ефикасности и квалитета 
укупног пословања; испуњењу план-
ских задатака Друштва и постигну-

тим резултатима Електровојводине у 
оквиру ЈП ЕПС-а.

У Управи, награде су додељене: 
Братислави Радмиловић, Корнелији 
Броштеан, Звездану Крунићу, Об-
ренку Чолићу и мр Дубравки Хлађик, 
а у ЕД „Нови Сад“: Драгану Бабићу, 
Стевици Цигулову, Јелени Пережа и 
Милораду Шарићу. У ЕД „Суботица“ 
награђени су: Миленко Ждрња, Сла-
вко Јованић, Љубомир Велимировић 
и Игор Шафрањ; у „ЕД Зрењанин“:  
Јонел Панкаричан,  Милан Шкипина, 

Душка Кецман Станчић и Славица 
Голијанин.

Петар Пејовић, Александар Чејић, 
Дејан Јовановић и Јелена Шормаз 
такође су награђени (прва двоји-
ца из Пословнице Алибунар, од-
носно Погона Вршац, а остали из ЕД 
„Панчево“ у Панчеву); као и Илија 
Новковић, Мирослав Сремачки, Бо-

жидар Босанчић и Борис Лончар (у 
ЕД „Сомбор“). Последња двојица на-
грађених су из Пословнице Апатин, 
односно Оџаци, а Сремачки је из По-
гона Врбас. У ЕД „Рума“ награђени 
су: Стојан Рудић, Живорад Игњато-
вић Слободан Раић и Владимир Ни-
мет - из Пословнице Стара Пазова. У 
ЕД „Сремска Митровица“ награде су 
припале: Душку Виторовићу, Дали-
бору Иковцу, Рајку Чутовићу и Ди-
вљак Синиши.

М. Ч.

На предлог директора дирекција/центара и огранака, директор Друштва наградио 
33 запослена из читаве Електровојводине, са по 30 одсто увећаном зарадом (за 
децембар 2011)

Препозната креативност, квалитет 
и професионализам

Директор Друштва и награђени на свечаности у Управи
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П ризнање ‚‚Капетан Миша 
Анастасијевић“‚ у органи-
зацији агенције Медија Ин-

вент, крајем децембра је, по оцени 
жирија у Новом Саду, додељено нај-
бољем менаџеру Србије у 2011. го-
дини - директору Електровојводине 
др Тихомиру Симићу, најбољем при-
вреднику Србије - генералном ди-
ректору Фармаком МБ Шабац Ми-
рославу Богићевићу. За стратешки 
развој признање је додељено гене-
ралном директору РТБ Бор Благоју 
Спасковском, затим најбољој ком-
панији Аеродрому „Никола Тесла“, 
компанији за најдинамичнији раз-
вој Ветмедику из Вршца. За послов-
не визије признање је додељено ге-
нералном директору Термопорда из 
Београда Слободану Милановићу 
и најбољој локалној самоуправи – 
Општини Стара Пазова. Признање 
је додељено и за регионални развој 
градоначелнику Зајечара Бошку Ни-
чићу и првој жени полиције - на-

челници Полицијске управе Ужице 
Драгици Јевтовић.

Лауреати награде „Цар Константин“ 
су потпредседница Владе Србије Верица 
Калановић, председник Владе Војводине 
Бојан Пајтић, председник Привредне ко-
море Београд Милан Јанковић и генерал-
ни директор Агробанке Душан Антонић.

Поводом обележавања 1.700 година 
Миланског едикта, признање „Златни 
кључ“ додељено је председници женског 
интернационалног клуба из Београда 
Етсуко Цунозаки за племенитост и љу-
бав према српском народу, као и градо-
начелнику Ниша Милошу Симоновићу 
за допринос афирмацији европских стан-
дарда.

У име награђених, пожелевши свима 
успешну, здраву и светлу 2012. годину, 
захвалио се директор Електровојводине 
др Тихомир Симић:

- Захваљујем се тиму који стоји иза 
признања која су данас додељена, пр-
венствено људима који верују у визију и 
пословну мисију које реализујемо. Зах-

ваљујем се истовремено и онима који су 
својим искуством учинили да 2011. го-
дина буде бар за мало боља од претхо-
дне. Ово је такође прилика да кажемо 
да ће трудом свих прегалаца и раденика 
који немају прилику да се виде у време-
ну у којем живимо, генерације које дола-
зе имати чврст ослонац како би сви су-
тра живели у бољој, срећнијој и богатијој 
Војводини и Србији.

На свечаности је промовисано и четвр-
то издање монографије „Пут ка врху“ на 
српском и енглеском језику, која на 900 
страна представља 800 привредних субје-
ката, малих и средњих предузећа и локал-
них самоуправе.

„Пут ка врху“ је пројекат који већ 11 
година афирмише предузетничку култу-
ру и стваралаштво у земљи. У том циљу, 
установљено је признање које носи име 
првог српског предузетника и великог 
добротвора капетана Мише Анастасије-
вића, као подстицај даљем успешном раз-
воју привредног амбијента у Србији.

А. Ј. Р.

У присуству великог броја еминентних званица, представника привредног и политичког 
живота Војводине и Србије, додељена традиционална признања истакнутим привредницима, 
институцијама и компанијама који су дали допринос привредном животу Србије у 2011. 
Директору Друштва др Тихомиру Симићу уручено признање за успех у стратешком 
менаџменту

У НОвОМ САДУ ДОДЕљЕНА ПРИЗНАЊА „КАПЕТАН МИшА АНАСТАСИЈЕвИћ“

Лауреати - најуспешније компаније 
и појединци

Добитници признања
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У Пословно-погонској згради (ППЗ) 
Електровојводине у Новом Саду 
(грађена пре око 30 година), не-

давно је одржана презентација пројека-
та о томе како да се, сходно новим про-
писима, обави нужна реконструкција 
овог великог објекта, ради повећања 
његове укупне енергетске ефикасности 
(ЕЕ), а у складу са европском праксом. 
Скупу је, поред стручног тима са ФТН-
а, присуствовао и мр Никола Новако-
вић, директор извршне функције за 
технички систем Друштва, и већи број 
стручних лица из одговарајућих ресора 
Друштва. Били су присутни и др Вели-
мир Чонградац (ION solutions доо, Ср-
бија), као и Слободан Јоковић и Ми-
хаило Мрђа (Schneider Electric, Србија 
д.о.о.) и Александар Цар (Институт 
„Михајло Пупин“).

По речима др Петра Загорчића, заме-
ника директора Друштва – директора 
извршне функције за пословни систем, 
Електровојводина је, као високопрофе-
сионално и друштвено одговорно пре-
дузеће, предузело низ активности да то 
и оправда. 

– Један од тих корака који смо пре-
дузели јесте и да покушамо да што ра-
ционалније користимо електричну 
и топлотну енергију, као и даљинско 
грејање топле и хладне воде, пре свега 
у овој нашој ППЗ у Новом Саду; да по-
кушамо да зграда буде што више енер-
гетски ефикасна (ЕЕ), да се у њој рацио-
нално користе енергије, тако да она у 
том смислу буде економски исплатива, 
као и простори у њој. Зато је започета 
сарадња са ФТН-ом и сачињен је проје-
кат о ЕЕ зграде. Наш циљ јесте да, ако је 
могуће, у неким корацима зграду дове-
демо у ниво ЕЕ зграде, али бисмо, као 
први корак, требало да се усмеримо на 
део који се тиче грејања и хлађења (гене-
рално климатизације) и хтели бисмо да, 
са свим  пројектима, документацијом 
и тендерима, тај пројекат завршимо до 
половине 2012. - до зимске сезоне – на-
вео је др Загорчић. 

Комплетно повећање ЕЕ зграде (сем 
Диспечерског центра), како је, уз зах-
валност за сарадњу са стручњацима 
Друштва, између осталог, истакао пре-

зентер пројеката доц. др Јован Петро-
вић са сарадницима, са Факултета 
техничких наука Универзитета у Но-
вом Саду – Центар за ЕЕ, претпоста-
вља увођење и примену система енер-
гетског менаџмента (СЕМ) и значајан 

(око 2,3 милиона евра), али исплатив 
улог. Зависно од уређаја, врсте послова 
и слично – уложено би се, кроз висину 
остварених уштеда (око 58% годишње), 
односно смањење губитака свих видо-
ва енергије – исплатило за највише 5-12 
година. 

– Наша је препорука да се Електро-
војводина, за укупно око две годи-
не комплексних, прецизно планира-
них и, обавезно, са овдашњим радним 
процесима и постојећим габаритима - 
усклађеним радовима, уз уградњу од-
говарајућих, енергетски ефикасних и 
еколошки прихватљивих уређаја, ма-
теријала и опреме, као лидер у својој 
области и пример за углед определи за 
расписивање прецизног тендера, са ис-
товременим остваривањем свих пред-
ложених 9, интегрисаних пројеката. 
То су, рецимо, промена концепта кли-
матизације канцеларијског простора: 
уградња вентилатор-конвертора; ре-
куперација топлоте; уградња још јед-
ног чилера;  6 независних клима-комо-

ра, уместо садашњег једног централног 
уређаја; реконструисан систем топле 
потрошне воде; замена садашњих – 
штедљивим сијалицама; повећање ЕЕ 
информационих технологија; ком-
пензација реактивне енергије; систем 

надзора и управљања; одговарајућа 
промена режима рада уређаја - реали-
зација пројекта СЕМ у згради; и хит-
но термичко изоловање спољних зи-
дова/омотача и крова, подова, замена 
свих стаклених површина и прозора 
– квалитетним. Тек тада би ова згра-
да могла да пређе из садашњег, незадо-
вољавајућег, енергетског разреда „Е“, 
у прописом дозвољени разред – „Ц“ 
- истакао је др Петровић. Предложе-
на укупна улагања, разрађено по сва-
ком пројекту, свакако би,  приликом 
одлучивања, требало упоредити са го-
дишњим трошковима у овој области 
(280.000 евра у 2010).

Др Загорчић је, уз захвалност при-
сутнима и презентеру, рекао да ће 
Друштво кренути у овај посао када до-
бије комплетан пројекат, анализирати 
све аспекте и, вероватно у фазама, по-
сле тендера, инвестирати у њега и по-
казати своју друштвену одговорност, 
за пример другима.

М. Ч.

ПРЕДСТОЈИ ПРОПИСАНА, РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСЛОвНЕ ЗгРАДЕ У НОвОМ САДУ
ек
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Стручњаци са Факултета техничког наука представили пројекат енергетског 
менаџмента 

Исплатив улог у ефикасније здање 

Презентација др Јована Петровића са ФТН-а
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Делегација Војске Србије, на 
челу са пуковником Мило-
шем Радисавчевићем, помоћ-

ником команданта противваздушне 
одбране Војске Србије, и представни-
цима гарнизона из Новог Сада, уру-
чила је половином децембра захва-
лницу директору Електровојводина 

др Тихомиру Симићу. Захвалница се 
додељује за успешну вишегодишњу 
сарадњу Електровојводине и  диви-
зиона у Новом Саду, а поводом 30. 
септембра Дана Ракетних јединица 
Војске Србије.

Представници Војске су, тим по-
водом, истакли да Електровојводи-

на има велико разумевање за по-
дизање оперативних способности 
ракетне јединице у Новом Саду и 
изразили очекивања да ће се та са-
радња и у наредном периоду наста-
вити. Како су истакли представници 
Војске, захвалност је, преко дирек-
тора Симића, упућена и свим њего-
вим сарадницима и запосленима на 
разумевању и помоћи Војсци Ср-
бије, а у вези са несметаним изврша-
вањем задатака. 

Извршни директор за технички 
систем ЕД „Нови Сад“ мр Душан 
Чомић подсетио је да су на молбу 
команданта касарне „Југовићево“ 
поједине објекте, оштећене у НАТО 
бомбардовању, у току прошле го-
дине довели у функционално стање 
редовним напајањем елкетричном 
енергијом. Директор Симић се зах-
валио на овом вредном признању и 
обећао развијање и даљу успешну 
сарадњу са Војском Србије и свим 
њеним припадницима.

М. Ш.

Енергетика је основ за економски 
и одрживи развој, а ускоро оче-
кујемо и пројекте о обновљивим 

изворима енергије (ОИЕ) у Србији. 
Неопходно је приватним инвестито-
рима омогућити сигурност инвести-
рања јер се, за нова улагања, више не 
поставља само питање новца, већ – за-
конских регулатива. Србије је веома 
важна чланица IRENA организације.

Ово је, између осталог нагласио 
Аднан Амин, директор Међунаро-
дне агенције за ОИЕ (IRENA), у току 
разговора делегације ЕПС-а са челни-
цима Агенције. Како је саопштено из 
Сектора за односе с јавношћу ЕПС-а, 
делегација нашег Јавног предузећа је, од 

16. до 19. јануара, представила најваж-
није пројекте изградње нових „зеле-
них“ електрана, на највећем светском 
скупу о ОИЕ, у Абу Дабију – што је и 
први пут да нека овдашња компанија 
учествује на једној од најпознатијих 
светских конференција о ОИЕ, о енер-
гетској ефикасности и чистим техно-
логијама.

Између осталог, представници ЕПС-а 
сусрели су се и са Андрисом Пиебалгсом, 
комесаром ЕУ за развој, некадашњим 
„првим“ човеком ЕУ за енергетику. Он је 
истакао важност напретка Србије у ре-
формама за приближавање ЕУ, поготову 
у регулисању тржишта кроз приступање 
Енергетској заједници, јер смо, како 

каже, и у том делу блиски ЕУ. „То је, ипак, 
само једна област и пут ка придружи-
вању је дуготрајан процес“, рекао је он.

На отварању овог најпознатијег 
светског скупа (око 25.000 учесника; 
више од 650 компанија из више од 35 
земаља!), на којем ЕПС наступа парт-
нерски са „Дунав осигурањем“ и где 
је позван од стране организатора,  из-
вршног директора „Масдара“, султана 
Ахмеда Ал Џабара – говорили су Бан 
Ки Мун, генерални секретар УН,  Вен 
Жибао, премијер Кине, Ким Хванг 
Сик, премијер Кореје и Насир Абудла-
зиз Ал Насер, председник Генералне 
скупштине.

М. Ч.

ПРИЗНАЊЕ ДИРЕКТОРУ СИМИћУ И ЕЛЕКТРОвОЈвОДИНИ

НА НАЈвЕћЕМ СвЕТСКОМ СКУПУ О ОИЕ ПРЕДСТАвИО СЕ И ЕПС

Успешна вишегодишња сарадња Електровојводине и дивизиона у Новом Саду

Ово је први пут да нека компанија из Србије учествује на једној од најпознатијих светских 
конференција и представи пројекте градње нових ОИЕ електрана

Добра сарадња са Војском Србије

О „зеленој енергији“ у Абу Дабију
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Директор др Тихомир Симић са делегацијом Војске Србије



Већ годинама, превентивно, у 
Електровојводини, на основу 
обавеза из Закона о безбедности 

и здрављу на раду и других прописа и 
правилника, успешно функционише 
и континуирано, или према указаној 
потреби, ради овдашњи Одбор за без-
бедност и здравље на раду. Само у по-
следње три године, Одбор је одржао 
19 редовних седница и послодавцу и 
председнику Синдикалне организације 
(СО) проследио извештаје о раду. Тим 
поводом, на препоруку надлежних, раз-
говарали смо са чланом Одбора Сло-
боданом Симовићем (представник по-
слодавца), који је на разговор позвао и 
председника Одбора Зорана Кошутића 
(представник запослених – електро-
монтер) и мр Бранислава Орешковића 
(представник послодавца). 

– Одбор је само један од сегмената 
превентивног поступања у области без-
бедности и здравља на раду (БЗНР), по-
ред обука запослених из ових важних 
области, лекарских прегледа, испити-
вања опреме, услова рада, итд. Све је, 
дакле, у функцији доприноса што без-
беднијој радној околини на подручју 
конзума Електровојводине – истиче мр 
Орешковић. – Седнице се, по правилу, 
одржавају у неком од огранака, што је 
још један од начина да се и запослени 
у свим деловима Електровојводине ин-
формишу о актуелним догађањима из 

ове области. Ради још бољег инфор-
мисања, записници Одбора се поста-
вљају на сајт СО. Одбор се труди да 
организује састанке у свим деловима, 

погонима и пословницама и да, на тај 
начин, допринесе да запослени могу, 
посредно али по пропису, да утичу на 
одлуке које доноси пословодство, у 
циљу унапређења у овој области. По-
следња седница у 2011. одржана је у Но-
вом Саду, а присуствовали су и заменик 
директора Друштва–директор извршне 
функције за пословни систем др Петар 
Загорчић и председник СО Друштва 
Владимир Плавшић.

Желимо да нагласимо, истиче Симо-
вић, и добру сарадњу са директором 
Друштва и његовим првим сарадници-
ма, у делу спровођења закључака које је 
Одбор донео. По мр Орешковићу, пре-
ко Одбора, запослени су у могућности 
да „комуницирају“ са послодавцем. 
Одбор – на основу Закона и уочених 
проблема из пословања у овој области 
предлаже мере за њихово унапређење. 
На седницама Одбора предмет анализа 
била су колективна и лична заштитна 
средства; околности које су довеле до 
повреда на раду; настоји се да се убр-
за спровођење тендерског поступка за 
правовремено набављање летње или 

зимске опреме; покренуте су иниција-
тиве за измену описа ципела за зимски 
и за летњи период... Као резултат рада 
Одбора, измењена је, рецимо, Препо-

рука за избор колективних заштитних 
средстава; покренута је иницијати-
ва за измену Правилника о техничким 
мерама сигурности, у делу поступања 
електромонтера на ЕЕО. На прошло-
годишњим седницама у ЕД „Панчево“ 
(Пословница Бела Црква), у ЕД „Нови 
Сад“ (Погон Бечеј) и у ЕД „Суботица“ 
(Погон Бачка Топола) разматрана је 
проблематика узрока повређивања на 
раду, благовременост поделе личних 
заштитних средстава, квалитет колек-
тивних заштитних средстава и алата. 

– Одбор је извештаван и о редов-
ности контроле стања БЗНР, као и о ре-
довним и ванредним обукама електро-
монтерског кадра. Ради обезбеђивања 
неопходних сазнања, Одбор такође ко-
ристи и уобичајено годишње утврђи-
вање (анкете) задовољства запослених, 
на разне теме (што обављају стручна 
лица Дирекције за корпоративне по-
слове). У прошлој години, била је при-
лика да се искаже (не)задовољство ква-
литетом и функционалношћу заштитне 
обуће – навео је Симовић.

М. Ч.
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АКТИвАН РАД ОДБОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАвљЕ НА РАДУ

Одбор је само један од сегмената превентивног поступања у области безбедности 
и здравља на раду (БЗНР). Преко Одбора, запослени су у могућности да 
„комуницирају“ са послодавцем

Превентива најважнија!

Зоран Кошутић, Бранислав Орешковић и Слободан Симовић
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= ЧЛАНОВИ ОДБОРА 

Садашњи састав Одбора за безбедност 
формиран је у мају 2009. и то одлуком 
директора Друштва, а чине га: три члана 
из редова запоследних -  делегира их 
Синдикална организација (председник 
Зоран Кошутић из ЕД „Нови Сад“, Срђан 
Бугарин из ЕД „Зрењанин“ и Миле 
Козомара, представник Синдиката) 
и двојица представника послодавца 
- Слободан Симовић и мр Бранислав 
Орешковић, обојица из Сектора за 
квалитет и заштиту Управе. Стручна 
сарадница је дипломирана правница 
Ирена Мерковић-Боршош.
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ИЗМЕНЕ НА ЧЕЛУ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИНвЕСТИЦИЈЕ УПРАвЕ ДРУшТвА

Од 1. јануара 2012. године, у ПД 
„Електровојводина“ д.о.о. Нови 
Сад, после обављене кадров-

ске промене, нови директор Дирекције 
за планирање и инвестиције у Управи 
Друштва је мр Ненад Станковић. Мр 
Станковић је до сада, односно од по-
ловине 2010. и у целој 2011. години био 
директор Огранка ЕД „Сомбор“.

Иначе, мр Станковић је рођен 9. сеп-
тембра 1965. године у Завидовићима 
(Република БиХ), где је завршио и ос-
новну и средњу школу. Дипломирао 
је електроенергетику 1991. године на 
Електротехничком факултету Универ-
зитета у Сарајеву. Такође је 2007. завр-
шио и MBA студије (Master of Business 
Administration), у огранизацији Факул-
тета техничких наука - Универзитета у 
Новом Саду, а исте године завршава и 
студије UBI (United Business Institutes) 
из Брисела и стиче звање магистра по-
словног менаџмента.

Мр Станковиће је запослен у Еле-
ктровојводини (ЕД „Суботица“) непре-
кидно од 1. априла 1993. До сада је ра-
дио на више значајних радних места. 

У првој години рада, на радном месту 
аналитичар програмер, „одрадио“ је 
и положио  приправнички испит у та-
мошњем Центру за аутоматску обраду 
података и техничким секторима. До 
1995. је био инжењер експлоатације, 
а од 1997 – заменик руководиоца Сек-
тора експлоатације. Потом је, до 2003. 
тамо био технички директор; до 2006.  
заменик директора; а до 2009. извршни 
директор за пословни систем. Од 2009. 
до марта 2010. је руководилац Секто-
ра трговине у ЕД „Суботица, а од тада, 
па до половине 2010. години био је са-
ветник директора у Управи Привред-
ног друштва.

Поред професионалног ангажма-
на у Електровојводини, мр Станко- вић је био и асистент на Вишој техни-

чкој школи у Суботици на предметима: 
Електране и разводна постојења и Екс-
плоатација електроенергетског систе-
ма. Учесник је више стручних сајмова и 
саветовања о електродистрибутибним 
мрежама (CIRRED i CIGRE) у земљи и 
иностранству.  

Ожењен је и има два сина.
М. Ч.

Мр Станковић је до 1. јануара 2012. био директор Огранка ЕД „Сомбор“, а до тада радио 
у Огранку ЕД “Суботица” 

Нови директор мр Ненад Станковић
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Уместо мр Ненада Станковића, послове 
директора Огранка ЕД „Сомбор” обављаће 
мр Зоран Симендић, док ће досадашњи 
директор Дирекције за планирање и 
инвестиције Душан Мутић обављати 
послове саветника директора Друштва.

Мр Ненад Станковић

Јавно предузеће „Електропривре-
да Србије“  у оквиру своје акције 
запошљавања „110 најбољих“ 

објавило је 31. децембра у три днев-
на листа оглас за пријем 110 високо-
образованих стручњака приправни-
ка. ЕПС поново жели да пружи шансу 
најбољима да кроз рад у овако вели-
ком систему стекну и прва практична 
знања. 

Конкурси за радна места отворени 
су у матичном предузећу и привред-
ним друштвима: „ХЕ Ђердап“, „ХЕ 
Дринско-Лимске“, „Термоелектране 
Никола Тесла“, „Рударски басен Колу-
бара“, „ТЕ-КО Костолац“, „Панонске 
ТЕ-ТО“, „Електровојводина“, „Елек-

тродистрибуција Београд“, „Електрос-
рбија“, „Југоисток“ и „Центар“. 

– Услови за конкурс су диплома завр-
шеног факултета предвиђена за конкрет-
но радно место, знање енглеског језика 
и знање рада на рачунару. Најдетаљнија 
информација о условима и начину конку-
рисања објављена је на сајту ЈП „Електро-
привреда Србије“ (www.eps.rs). Пријаве 
за сва радна места подносе се искључиво 
електронским путем  на сајту ЕПС у делу 
„Људски ресурси – Запослење – актуел-
ни конкурси“. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса 
– наводи се у саопштењу ЕПС-а. 

ЕПС је и 2010. године расписао 
конкурс на који је пристигло чак 

8.000 пријава. Од 6.000 исправних 
пријава, тада је изабрано 157 нај-
бољих, који су годину дана стицали 
знања и праксу у обилазећи све де-
лове компаније од површинских ко-
пова до постројења за дистрибуцију 
електричне енергије. Након успешно 
завршеног једногодишњег приправ-
ничког стажа, свих 157 младих је ле-
тос и запослено у „Електропривреди 
Србије“. Младима који су засновали 
радни однос, ЕПС и даље пружа ве-
лику подршку у развоју каријера, и 
то кроз усавршавања у струци и кроз 
развој менаџерских знања и вешти-
на.

Приредила: М. П.

ОБЈАвљЕН ОгЛАС ЗА ПРИЈЕМ НОвИХ ПРИПРАвНИКА

Млади високообразовани кадрови добијају шансу у највећој компанији у земљи

ЕПС запошљава 110 стручњака
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Пензионисани радници подруж-
нице „Суботица“ у друштву 
гостију из  подружница „Зрења-

нин“, „Панчево“, „Рума“ и „Нови Сад“, 
пред саму Нову годину, окупили су се у 
Занатском дому да искажу своја надања 
у години која долази. Долазак Нове го-

дине је увек прилика за оптимизам, 
за честитку, за размену утисака, да се 
људи виде, да се подсете на лепе тре-
нутке из млађих дана док су стварали 
и да се још једном захвале онима који 
су помогли и који помажу да њихови 
пензионерски дани теку и да наслагане 
године не буду ограничење за животне 
радости. Насмејана лица, у „одбору за 
дочек“: Ева, Естика, Ђура, поздрављају 
госте и надгледају столове који су све-
чарски постављени. Уз музику „за сва 
времена“, уз осмех и добродошлицу, 
предусретљиви домаћини подружнице 
„Суботица“ угостили су своје колеге у 
жељи и надању да им свима наредна го-
дина буде радоснија и боља. Осмех на 
њиховом лицу говори да се сви добро 
разумеју. Осећала се намера да се мање 
евоцирају успомене јер оне буде сету и 
удаљавају од тренутка који је ту и који 
треба упамтити, пошто је непоновљив. 

Како је време одмицало, комешање је 
постајало изразитије, људи су се гру-
писали према познанствима из време-
на  док су радили. Једни друге су пи-
тали углавном за здравље, породицу, 
економску неизвесност, али и за днев-
но политичка збивања. Спонтано су се 

наметали пратећи проблеми везани за 
старост и број година, која се нису мо-
гла заобићи. Помињани су и они којих 
више нема и тада би пожелели нови су-
срет, упркос тешкоћама које носи ново 
време. Наравно, не може се заобићи ус-
помена и подсећања на лепа времена 
проведена на послу, у Електровојводи-
ни.

- Запослени у Електровојводини 
створили су услове да се пензиониса-
ни радници окупљају под кровом свог 
предузећа, да им оно буде подршка у 
ситуацијама када их срећне околнос-
ти заобиђу, када су сами и болесни, 
када од ближњих изостане пажња. 
Руководство Електровојводине омо-
гућило је да Гранска организација 
функционише као породица, да се 
очува блискост међу људима. И ово 
новогодишње дружење организује-
мо ради очувања и неговања давно 

створеног пријатељства које свесрдно 
подржавају људи који руководе, на на-
чин да се очувају културне и моралне 
вредности на којима почива Електро-
војводина. И, хвала им на томе – каже 
Косана Марков, председница Гранске 
организације пензионисаних радника 
Електровојводине, учесница овог дру-
жења и додаје:

- Наши најважнији задаци су да са-
чувамо постојећа достигнућа и осве-
жимо их новим програмима. Људи 
спорије старе када имају осећај да 
још увек некоме требају. Зато, између 
осталог, у Гранској организацији, 
покрећемо и успешно водимо хума-
нитарне акције од значаја за угроже-
не друштвене категорије, као што су 
деца са посебним потребама, стари 
смештени у домовима, оболели од ал-
цхајмерове болести и слично. И, сва-
како, не пропуштамо ниједну прили-
ку да се окупимо и заједно проведемо 
неколико пријатних сати у дружењу и 
рекреацији – истиче Косана Марков.

Истим поводом, изражавајући им 
захвалност за све што су урадили за 
Електровојводину, нашим пензионе-
рима у наступајућој години, желимо 
добро здравље, дуг живот, већа ме-
сечна примања и бољи стандард, како 
би се лакше носили са свим изазовима 
времена.

М. Ш.

НОвОгОДИшЊE ДРУЖЕЊЕ У СУБОТИЦИ

Проблеми са бројем година се не могу заобићи, али још једно хвала онима који 
су створили услове да Гранска организација постоји и да пензионерски дани теку 
опуштеније

Надања у долазећој години
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Пензионерска дружења

= ОЧУВАТИ И НЕГОВАТИ 
СТВОРЕНА ПРИЈАТЕЉСТВА 

Сусрети пензионера Електровојводине 
увек имају поруку : очувати и неговати 
створена пријатељства. Пред Нову 
годину Нови Сад, Вршац, Зрењанин, 
Суботица, Рума угостили су чланове 
извршних одбора подружница. У Сремској 
Митровици и Сомбору у плану је да се 
организују слични сусрети.

Предновогодишње радости су пренете и у 
2012. годину. Радост сусретања је осећање 
које је стварно. Траје, упркос годинама 
које се нижу.
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СвЕЧАНА СЕДНИЦА СКУПшТИНЕ СО ЕЛЕКТРОвОЈвОДИНЕ

Синдикална организација Еле-
ктровојводине одржала је, пред 
Нову годину, у Новом Саду, у 

пријатном, ведром и нешто опуште-
нијем амбијенту од уобичајеног, веома 
посећену Свечану седницу Скупштине 
Синдикалне организације (СО). Иако 
је било претпразнично расположење, 
чуле су се и врло прецизне, а ипак вео-
ма подстицајне и амбициозне поруке 
за 2012. Истакнуто је да је, овом свеча-
ном седницом, Синдикат окончао једну 
врло напорну, али уједно и успешну го-
дину.

У присуству представника пословод-
ства Друштва и ЕПС-а, синдикалних 
повереника у огранцима, као и послов-
них сарадника, председник СО Влади-
мир Плавшић, са сарадницима, је свим 
запосленима и присутнима честитао 
Нову годину и Божић, уз најбоље жеље 
за даље постизање високовредних и по-
зитивних пословних резултата и за на-
ставак преданог залагања запослених 
на раду и коректно ефектуирање по-
стигнутог. Поздравио је све присутне, 
а посебно директора Друштва др Тихо-
мира Симића са сарадницима, као и др 
Петра  Загорчића, заменика директора 
Друштва – директора извршне функ-
ције за пословни систем, Томислава Па-
пића, извршног директора у пословод-
ству ЈП ЕПС-а...

– Пре нешто више од годину дана, 
када смо се први пут видели и започе-
ли сарадњу, нагласио сам да време које 
је пред нама неће трпети: незаконитост, 
недоследност и оне који нису способни 
да одговоре изазову да буду најбољи. За 
просечне више никада неће бити места! 
Поносам сам што могу да потврдим да 
је овај тим – прави победнички и што 
може да постигне врхунске резултате. 
Наравно, томе су свакако допринели и 
резултати онога што су генерације пре 
нас стварале и што је целокупна ин-
ституционална вредност ПД „Електро-
војводина“ учинила да у АПВ и РС буде 
препозната као лидер и што се, апсо-
лутно, не мири са просечношћу – изја-

вио је директор Друштва др Тихомир 
Симић у поздравном говору. 

Директор др Симић је подсетио да 
после више година негативног финан-
сијског резултата, ово пословодство и 
сви запослени показали су да ово ПД 
може да буде позитиван и добар при-
вредни субјекат који ће свом власнику 
обезбедити осећај сигурности, да са по-
вереним капиталом газдује како је то 
примерено, домаћински, менаџерски 
исправно и за дугу будућност – апсо-
лутно оправдано. 

– У току 2011. испунили смо све за-
дате циљеве које смо имали од стра-
не ЈП ЕПС-а, међу којима су: квалитет 
наплате; реализација кључних стра-
тешких пројеката; смањење губитака 
електричне енергије (крађа). Успели 
смо да више од 800 милиона динара, на 
тај начин, сачувамо; да не буде отето из 
ове куће, односно из џепова свих нас. 
Тиме смо показали упорност, а наше 
колеге које су то радиле на терену, уз 
огромно улагање труда и напора, пока-
зале су да могу, у потпуности да буду 
достојни и у равни са колегама у реги-
ону, јер раде и боре се за резултат који 
је очигледан.

– Шта рећи, а бити директор таквог 
ПД-а и бити ваш колега? Могу само да 
вам кажем да сам врло поносан и да да-
нас сигурно знам да ћемо у 2012. годи-
ни – због тога што смо већ сада ство-

рили материјално-финансијску основу 
– наставити истим темпом и да смо 
учинили све како бисмо ово државно 
Друштво достојно припремили за го-
дишње успешно пословање ЕПС-а. Без 
обзира како ко то тумачио, морам да 
кажем да сам, као и ви, и ја свој задатак 
исто тако добро извршио – истакао је 
др Симић.

Директор је подсетио да је 2012. још 
једна година изазова; потребно је при-
премити се за преломни циљ: у окви-
ру програма брзог отварања тржишта 
електричне енергије и демонополиза-
ције. Потребно је да и ту покажемо ап-
солутну способност да и даље будемо 
лидери ЕД делатности у земљи и у ре-
гиону, а сутра, за нашег власника, вр-
хунски партнери за све оне који буду 
пословали на ширем простору југоис-
точне Европе. 

– Ми смо, као такви, препознати 
већ данас и у име целокупног посло-
водства, сарадника, колега, групе про-
фесора са ФТН-а који су нам пуно 
помагали; у име колега из ЕПС-а, ди-
ректора дирекција који су давали ди-
ректну пуну подршку у нашим поме-
нутим циљним настојањима – пуно 
вам хвала. Вама, лично, као и вашим 
породицама, желим пуно здравља, по-
родичне среће и успешности – закљу-
чио је др Симић. 

М. Ч.

Честитке свим запосленима упутили председник СО Владимир Плавшић и директор 
Друштва др Тихомир Симић са сарадницима

Одговор на изазове руши 
просечност
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Директор Друштва говори на свечаној седници Скупштине СО Електровојводине

БРОЈ 465 ЈАНУАР 2012
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САРАДЊА СА ЦРвЕНИМ КРСТОМ

Традиција масовног добровољног 
давања крви у Електровојводини 
настављена је и у 2011. години, 

тако да су запослени и у години за нама 
показали своју хуманост на делу. Током 
прошле године, акција добровољног 
давања крви, у сарадњи са Заводом за 
трансфузију крви, организована је че-
тири пута. Прва акција је била 24. мар-
та 2011. када су крв добровољно дала 64 
даваоца, с тим да је било још 12 потен-
цијалних који су били одбијени. Друга 
акција је организована три месеца кас-
није - 23. јуна када је крв добровољно 
дало 77 запослених и било је још четири 
потенцијална даваоца који су били од-
бијени. У трећој акцији, која је била 22. 
септембра, крв је добровољно дало 57-
оро, док је петоро њих било одбијено. 
Последња акција добровољног давања 
крви у 2011. организована је 22. децем-
бра и том приликом крв је добровољно 
дао 61 давалац, а одбијено је 11 потен-
цијалних давалаца. 

Гледано кроз сумиране годишње ре-
зултате, укупно је у 2011. крв дало 259 
радника, а веома је значајно да је 10 ко-
лега по први пут дало крв и на тај начин 
су постали чланови Удружења добро-
вољних давалаца. Треба напоменути 
да у акцијама увек учествују и радници 
Одржавања и услуга, ЈКП „Новосадска 
топлана“, а повремено и радници Енер-
готехника „Јужна Бачка“. Све акције до-
бровољног давања крви организује За-
вод за трансфузију крви у Новом Саду 
у сарадњи са представником нашег пре-

дузећа Миодрагом Радаковићем, као и 
у сарадњи са Славком Вуцељом из ЈКП 
„Новосадска топлана“. 

Поводом последње (четврте) акције 
добровољног давања крви у 2011. разго-
варали смо са Миодрагом Радаковићем 
који нам је рекао да се акције добро-
вољног давања крви у Електровојводи-
ни организују и за мушкарце (четири 
пута годишње) и за жене (три пута го-
дишње), колико је и прописала Светска 
здравствена организација (WHO). 

– Под окриљем Завода за трансфузију 
крви у просторијама Електровојводи-
не крв се прикупља периодично, на 
свака четири месеца, а одзив је увек 
између шестдесет и седамдесет давала-
ца – каже Радаковић. Сазнајемо овом 
приликом да је Електровојводина, пре-
ко Синдикалне организације, и новча-

но помогла Црвени крст Новог Сада 
како би могли да измире своје обаве-
зе за чланарину у протеклој години. 
Радаковић се захвалио пословодству 
предузећа на овом хуманом чину, али 
и за разумевање и помоћ свих одржа-
них акција добровољног давања крви, 
нарочито за храну и пиће које добро-
вољни даваоци добијају. 

Треба истаћи да је Радаковић члан 
„Клуба 100“ што значи да је више од 
сто пута дао крв, тако да је предста-
вљао Електровојводину на традицио-
налном пријему код градоначелника 
Новог Сада, у Свечаној сали Градске 
куће 23.12.2011. Радаковић нам је та-
кође најавио новог активисту Цр-
веног крста Новог Сада из Електро-
војводине Дејана Марковића који је 
током лета био на њиховој едукацији 
одржаној у НОРЦЕВ-у, и напоменуо 
да је планирано да се на 54. обележа-
вању годишњице Електровојводине 
2012. доделе признања добровољним 
даваоцима крви. 

– Такође бих истакао да сви споме-
нути бројеви нису коначан резултат 
наших активности у 2011. години, из 
разлога што један број наших колега 
самостално дају крв у Заводу за транс-
фузију. Штета је што и они нису при-
кључени акцијама у оквиру нашег пре-
дузећа и што на тај начин бројчано 
нису допринели хуманости Електро-
војводине – закључио је Радаковић.

В. Ог.

Радници Електровојводине у току децембра добровољно дали крв четврти пут, 
тако да је била Електровојводина и у 2011. „Најхуманија средина“

Хумани и током 2011.
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Добровољни даваоци крви

Медицински техничар Радомир Делић на задатку
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У просторијама Погона Врбас 
15.12.2011. одржан је саста-
нак представника делова пре-

дузећа Елекртовојводина задужених 
за екологију и спортски риболов. На 
састанку су присуствовали еколози 
и риболовци из Синдикалних орга-
низација Електровојводине: Управа 
Друштва, ЕД „Сомбор“, ЕД „Суботи-
ца“, ЕД „Зрењанин“, ЕД „Кикинда“, ЕД 
„Рума“, ЕД „Сремска Митровица“, По-
гон Сента и Погон Врбас. На дневном 
реду, поред анализа такмичења „Лига 
ЕВ 2011.“ и „Лига ЕВ 2012.“ лова рибе 
удицом на пловак, анализирана су и 
такмичења „Карп куп ЕВ“ у 2011. го-
дини, као и сва остала такмичења у 
којима су учествовале екипе из ЕВ. На 
овој седници усаглашен је Правилник 
о раду Секције за екологију и спорт-
ски риболов Електровојводине и из-
рађен је План рада Секције за 2012.

Анализирани су резултати лова 
рибе удицом на пловак „Лиге ЕВ 
2011“, одржана су три кола лиге са 14. 
екипа учесника које су укупно упе-
цале 253.120g, а постигнути резулта-
ти екипно су: 1. место Ср. Митрови-
ца 33.470g, 2. место Сента 27.970g, 3. 
место Врбас 25.840g, све три екипе 
су награђене на Спортским сусрети-
ма запослених у Новом Саду у aприлу 
2011. Појединачно најбољи у 2011. го-
дини били су: 1. место Мудрић Алек-
сандар (Ср. Митровица), 2. место Те-
рек Вилмош (Сента), 3. место Њилаш 
Фриђеш (Сента), и 4. место Сомбати 
Александар (Врбас). Ови такмича-
ри су уједно чинили репрезентацију 
Електровојводине на осталим такми-
чењима. Сва планирана такмичења у 
2011. години су одржана и није било 
већих пропуста у организацији. Одр-
жана су два кола „Лиге ЕВ 2012“ тако 
да је до Спортских сусрета запосле-
них 2012. преостало још једно коло а 
тренутно је у вођству екипа Ср. Мит-
ровице, друга је екипа Врбаса а треће 
место тренутно заузима Сента.

Анализа „Карп купа ЕВ“ у 2011. 
години, одржана су три купа током 
2011. године и укупно је 15 екипа упе-
цало 3012,9kg рибе. Поредак екипа је 

био следећи 1. место Управа, 2. место 
Зрењанин и 3. место Шид. Сва такми-
чења су добро организована и проте-
кла су у фер и спортској атмосфери.

Остала такмичења у којима су 
учествовале екипе Електровојводине, 
на спортским сусретима запослених 
Дистрибутивних центара ЕПС-а еки-
па ЕВ је заузела 3. место у риболову и 
1. место у кувању рибље чорбе. Поје-
диначно је Мудрић Александар био 1. 
на писти и био члан екипе Дистрибу-
тера на играма ЕПС-а. Због лоше при-
преме екипе на играма ЕПС-а, рибо-
ловци нису имали завидан успех. 

Усаглашавање и усвајање Правил-
ника о раду Секције за екологију и 
спортски риболов „Електровојводи-
не„ предложено је да се направе из-
мене у члановима 14. и 19. како би 
секција могла још ефикасније радити.

У израда Плана рада Секције за 
2012. годину. предложено је да се 3. 
коло Лиге ЕВ за 2012. одржи среди-
ном априла у Бачком Петровцу „ЕД 
Нови Сад“ и да се 1. коло Лиге за 
2013. одржи средином маја у Пан-
чеву, а 2. коло крајем августа на 
Адорјану ЕД „Суботица“. Договоре-

но је да се одрже три „Карп“ такми-
чења у 2012. години. Владимир Ис-
аков је предложио нови систем 
такмичења тј. да се оформи „Карп 
лига“ ЕВ са три кола. Свој предлог 
је дао у писменој форми и о томе 
ће се Скупштина изјаснити на сле-
дећем састанку.

Предложено је да се „Карп“ 
такмичења одрже у: Бачком Јар-
ку (крај маја), на ревиру код Шида 
(крај јуна) и Кикинде (септембар). 
Договорено је да се следећи саста-
нак одржи у Шиду крајем јануара 
или у фебруару када би се обишао 
и нови ревир. 

Како је спортски риболов већ не-
колико година ревијална дисци-
плина на играма ЕПС-а, предложе-
но је да се, уз добру анимацију свих 
љубитеља природе и спортова око 
воде, спортски риболов уведе у ре-
довне дисциплине игара ЕПС-а.

Секција ће и у 2012. години бити 
усмерена на СО Електровојводине,  
а председник Секције ће давати на 
усвајање програм председнику СО 
ЕВ и повереништву СО ЕВ.

В. Ог.

НАСТАвАК ТАКМИЧЕЊА, УСПЕшНИХ ДРУЖЕЊА И СУСРЕТА У ПРИРОДИ ПОРЕД вОДЕ СЕКЦИЈЕ ЗА СПОРТСКИ РИБОЛОв И ЕКОЛОгИЈУ

Анализирана сва прошлогодишња такмичења и испланиран добар део риболовачких 
сусрета у 2012. години 

Бистро у 2012.
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У препуној сали Новосадског по-
зоришта – Ујвидеки Синхаз  26. 
децембра одржан је хуманитар-

ни концерт „Празнична честитка Дуна-
вом“. Публика је уживала у најлепшим 
божићним и другим празничним песма-
ма у извођењу светски познатог тенора 
Беле Маврака, сопранисткиња Зорице 
Белић и Маје Рељин, а уз пратњу оркес-
тра Александра Дујина. 

На репертоару су се нашле божић-
не песме свих народа који живе на те-
риторији Војводине, а аутор и креатор 
избора музичких нумера била је соп-
ранисткиња Зорица Белић. 

– Желим да упутим велику захвалност 
покровитељу Електровојводини, ком-
панији у чијем домену није ни уметност 
ни култура, а која има слуха и у доме-
ну своје одговорности подржава овакве 
ствари. Светска оперска дива Бела Мав-
рак први пут је наступао у Новосадском 
позоришту са репертоаром божићних 
песама свих народа који живе на тери-
торији Војводине. Овако нешто орга-

низујемо први пут, а жеља нам је да одр-
жавање концерата у сусрет празницима 
пређе у традицију. Ја сам и аутор овог 
репертоара, а циљ нам је био да на свим 
језицима народа, који живе у Војводини, 
честитамо предстојеће празнике. А Ду-
нав је река која повезује све народе који 
овде живе, па сам се и одлучила да назив 
концерту дам – „Празнична честитка 
Дунавом“ – појаснила је након концерта 
сопранисткиња Зорица Белић.

Бела Маврак је рођен у Бадену, одрас-
тао је у Војводини, у Михајлову код 
Зрењанина, а студије певања започео у 
Београду, а наставио у Келну где је и ди-
пломирао. Прекретница у каријери му је 
златна медаља на Међународном певач-
ком такмичењу у Santa Margеrita Ligure у 
Италији. Поред бројних улога у оперaма, 
тренутак веома посебног значаја за ка-
ријеру Беле Маврака јесте појављивање 
са Јехудијем Мењухином на концерту 
уз подршку немачке „Јехуди Мењухим 
фондације“. Наступао је и у многим не-
мачким ТВ продукцијама, а с великани-

ма кубанске музике – оркестром „Buena 
Vista Social Club“ снимио је 18 нумера, 
од којих је једна „Девојко мала“ на ен-
глеском језику. На његов рођендан 7. ап-
рила 2008. године град Мастрихт му је 
доделио награду почасног грађанина.    

Покровитељи овог хуманитарног кон-
церта били су ПД „Електровојводина“ 
и Скупштина АП Војводине, а сва при-
купљена средства од продаје улазница 
намењена су Дому за децу и омладину 
ометену у развоју у Ветернику. Поред 
хуманитарне ноте, коју је овај концерт 
имао, циљ организатора је био да умет-
нички вредним програмом обогати кул-
турну понуду града, али и да улепша и 
испуни квалитетним звуцима празнич-
ни период својих суграђана. 

На концерту је присуствовао дирек-
тор Друштва др Тихомир Симић, пред-
седник Скупштине АП Војводине Шан-
дор Егереши, представници покрајинске 
администрације, као и велики број 
грађана.

М. П.

У СУСРЕТ ПРАЗНИЦИМА

Празнична честитка Дунавом
Публика је уживала у најлепшим божићним и другим празничним песмама у извођењу 
светски познатог тенора Беле Маврака, сопранисткиња Зорице Белић и Маје Рељин, а 
уз пратњу оркестра Александра Дујина

Празнични концерт оркестра Александра Дујина


