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И у најтежим временским условима, Електровојводина 
је свој задатак беспрекорно обавила: систем је остао стаби-
лан, а потрошња електричне енергије рационализована. Овај 
фебруар свакако ће остати упамћен по екстремно ниским 
температурама, великим количинама снега и историјској 
дневној потрошњи електричне енергије. Кулминација висо-
ке потрошње у АП Војводини била је 8. фебруара и тог дана 
утрошено је 35,563 милиона киловат-сати електричне енергије, 
при средњој дневној температури од -15,7 степени Целзијуса. 
Оно по чему ћемо такође памтити ванредну ситуацију, која је 
проглашена на телефонској седници Владе Републике Србије 
у ноћи 5. фебруара, јесте и то да су сви запослени у Електро-
војводини показили, изнад свега, професионализам и врхунску 
одговорност за заштиту електроенергетског система и одго-
ворност за животе грађана Војводине и рад приоритетних 
делатности. 

Сасвим је извесно да до оваквих завидних резултата не 
бисмо дошли да нисмо радили тимски, да непрекидно – 
даноноћно нисмо били ангажовани на дистрибуцији елек-
тричне енергије и отклањању кварова и то у најкраћем 
могућем року. А иако је и било кварова на дистрибутив-
ном нивоу, они су се мерили промилима. Такође је офор-
мљен Централни тим за праћење електроенергетске ситу-
ације који је, заједно са огранцима Друштва, анализирао 
сваку ситуацију и правовремено реаговао.

У тим тешким тренуцима, показали смо врхунску со-
лидарност и способност да можемо у ванредним ситу-
ацијама да предузмемо све неопходне мере како бисмо, 
пре свега, очували безбедност, али и квалитет живота 
људи на територији Војводине. Такође, један од циљева 
био је да производња хране и виталних животних фун-
кција буде, што је могуће више, заштићена и да макси-
мално квалитетно такви произвођачи буду снабдевени 
електричном енергијом. 

Ванредним напорима уложеним у току претходне го-
дине у реализовање пројеката модернизације електро-
енергетског система и квалитетним одржавањем свих 
електроенергетских објеката, створена је основа да се 
у периоду највеће, икада до сада забележене потрошње 
електричне енергије и сурових временских услова, обез-
беди сигурност снабдевања. 

У раду у посебним условима, први смо почели да на по-
себан начин информишемо Војвођане, тако да су наши 
дневни извештаји у фебруару давали реално стање и мо-
гућност реалне процене како грађанима, тако и привреди 
да би могли правовремено да реагују. 

Најтеже задатке смо остварили и сада би требало да се 
посветимо текућим стварима и задатим циљевима. Не 
треба заборавити да је 2012. година – година изазова и 
због тога морамо да будемо још ефикаснији и бољи! 

М. П.

Професионализам и врхунска 
одговорност на делу
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У протеклих неколико месеци 
ЕПС се суочио са великим иза-
зовима. Посебно су значајни 

изазови које смо веома успешно са-
владали крајем прошле године, а који, 
на жалост, трају и даље, истакао је 25. 
јануара, у свом писму запосленима ге-
нерални директор ЈП ЕПС-а Драгомир 
Марковић и наставио:

– У условима изузетно лоше хидро-
лошке ситуације и великог повећања 
потрошње ЕЕ у позну јесен 2011. и у 
зимском периоду 2011/2012, велики 
притисак се пренео на руднике угља, 
производни термо и дистрибутивни 
сектор. Одговорено је на најбољи мо-
гући начин - обарањем историјских 
рекорда. На томе се захваљујем и чес-
титам свим запосленима. Међутим, 
све то није било довољно да остваримо 
наш основни циљ, а то је задовољење 
укупних потреба за ЕЕ у РС. У ту свр-
ху, Електропривреда је увезла велике 
прекобилансне количине ЕЕ и ангажо-
вала своје најскупље, резервне потен-
цијале. Тако се, на жалост, истопила 
очекивана укупна добит из деветоме-
сечног обрачуна за 2011.

Верујем да су сви запослени сведо-
ци још једне веома лоше ситуације у 
којој се налази наша компанија. Ту ми-
слим на генерални негативни медијски 
однос (част и поштовање изузецима). 
Свесни смо да ће се овакав приступ и 
даље заоштравати у наредним месеци-
ма. Добрим делом, и поједини запосле-
ни доприносе креирању ове слике.

Непосредни повод за ово обраћање 
је, ипак, штрајк Синдиката сменских 
радника ПД ТЕНТ. Не спорим нико-
ме да се синдикално организује и да 
се бори за своје виђење права, па ако 
хоћете и правде – на законит начин. 
У систему ЕПС-а могуће је законски 
организовати више од 70 репрезента-
тивних синдиката. Сада их има петна-
естак, од којих је велика већина орга-
низована у, такође репрезентативном, 
Синдикату радника ЕПС-а. Уопште не 
агитујем да се синдикати уједињују, 

напротив, потпуно поштујем синди-
кална права. Али, као у згради са 70 
станова (у једној таквој и ја живим), 
сви морају да живе по неком миниму-
му правила заједничког живота, а по-
себно да не ометају живот комшија. 
Пресликано на ЕПС, то значи да смо 
по основном штрајкачком захтеву о 
повећању зарада, у условима замрзну-
те масе зарада, станари једне зграде. 
Таман да и нема тог услова, повећање 
дела зарада само делу запослених, у 
случају сменских радника, директан је 
противзаконит чин пословодства ПД 
ТЕНТ, имајући у виду исход судских 
процеса по питању тужби запослених 
− навео је Марковић. 

– Да би ово обраћање имало ствар-
ну тежину и смисао, желим да гово-
рим само чисту истину, ма каква била. 
У штрајку о којем причамо, у више 
наврата је прекршен закон. Истине 
ради, углавном краткотрајно и са оду-
стајањем од изабраног модела штрајка 
који је до тога довео, а након упозо-
рења о том чину (блокада пруге у Бргу-
лама - нарушавање минимума проце-
са рада и ометање другог привредног 
субјекта; снижавање производње бло-
кова у условима угроженог остварење 
ЕЕБ - такође, нарушавање минимума 
процеса рада; штрајк до изнемоглости 
- штрајк радом одговорност Штрајкач-
ког одбора за нарушавање здравља 
учесника; медијски и вербални исту-
пи - лажни подаци о платама, квали-
фикације типа „пљачкаши“, „пропали 
коцкари“, „лопови“ итд. са свих страна 
– немају само законске, већ и моралне 
последице). Ове ствари наводим, јер 
се само правом истином може доћи 
до решења проблема. Разумем да је у 
сваком штрајку, протесту и, уопште, 
људској активности најтежи тренутак 
отрежњења и прихватање грешке у из-
бору пута. Свест о томе је победа − на-
глашава Марковић. 

Он је, на крају, додао: 
– Без намере да икако утичем на сло-

боду синдикалног организовања, апе-

лујем да уредимо заједнички живот 
у једној згради (ЕПС), на поштовању 
минимума заједничких интереса. Сна-
га ЕПС-а је искључиво у јединству по-
словног система (то даје додатну вре-
дност). У скупу различитих делатности 
којима се ЕПС бави, оне са собом носе 
и појединачне различите интересе. На 
принципима минимума заједничких 
интереса, остварујемо позицију која 
је међу водећим у региону На истим 
принципима најбоље можемо оствари-
ти и интересе запослених. Све остало 
води растурању и ЕПС-а као система 
и распарчавању унутар појединих де-
лова система, уз сасвим извесно драс-
тично погоршање позиције свих за-
послених. Верујете да знам многе ван 
система ЕПС-а који су веома озбиљ-
ни противници јединственог ЕПС-а 
и којима би одговарао такав расплет. 
Ту борбу за јединствени ЕПС ја пре-
познајем као наш основни заједнички 
интерес.

М. Ч.

ПИСМО ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА ЈП ЕПСА ЗАПОСЛЕНИМА
И

З 
ЕП

С
А

Снага ЕПС-а је у јединству, поштовању минимума заједничких интереса: тако 
остварујемо позицију која је међу водећим у региону, истакао Драгомир Марковић

Честитке за обарање 
историјских рекорда

Драгомир Марковић 
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Фебруар 2012. године свакако ће 
бити упамћен по екстремно ни-
ским температурама, увођењу 

ванредне ситуација, али и по историјској 
потрошњи електричне енергије која је из 
дана у дан бивала све већа, тако да је до-
сегла и свој апсолутни рекорд. Веома нис-
ке температуре, снежне падавине и опте-
рећења на мрежи проузроковале су бројне 
кварове опреме, отежан рад људи на тере-
ну, велике потешкоћа у ископу и допре-
мању угља са копова у термоелектране 
итд. Више хиљада радника ЕПС-а непре-
кидно је било ангажовано на одржавању 
производње и дистрибуције енергије и 
отклањању кварова у најкраћем могућем 
року, а такође су оформљени и кризни 
штабови у привредним друштвима и орга-
низована даноноћна дежурства.

АПСОЛУТНИ РЕКОРД
Због веома ниских температура, потро-

шња електричне енергије у Србији, нa те-
риторији коју снабдева „Електропривреда 
Србије“, из дана у дан је била све већа, па 
је тако 8. фебруара достигнут апсолутни 
рекорд од 162,67 милиона киловат-сати. 
Истовремено, увоз електричне енергије 
је достигао лимит због веома тешке ситу-
ације у целом региону, али и због немогу-
ћности транспорта већих количина енер-
гије.

Поред свих напора да се одржи стабил-
ност снабдевања, услед прогноза да ће се 
рекордно ниске температуре задржати и у 
наредном периоду, „Електропривреда Ср-
бије“ је константно апеловала на грађане 
да рационално троше електричну енергију. 

– Потрошња електричне енергије из 
дана у дан премашује рекорде и 8. фебру-
ара постигнути су нови рекорди у потро-
шњи. Сви расположиви производни капа-
цитети су на мрежи, али због неизвесности 

дужине трајања леденог таласа није могуће 
дати никакве гаранције. Оно што се чини 
и што се може гарантовати јесте то да се 
улажу максимални и ванредни напори 

како би се што дуже одржало уредно снаб-
девање електричном енергијом – изјавио је 
за Е-инфо Зоран Манасијевић, помоћник 
генералног директора ЕПС-а за технички 
систем и председник Штаба за праћење 
електроенергетске ситуације у условима 
проглашене ванредне ситуације у земљи.

ЗАЛЕЂЕНИ И КОПОВИ И 
СКРЕТНИЦА
На коповима Привредног друштва 

„Колубара“ 9. фебруара било је вео-

ма критично стање, јер је због темпе-
ратуре од минус 30 степени по Цел-
зијусу, дошло до замрзавања технике 
и изузетно отежаног превоза угља до 
термоелектрана, саопштио је за Е-
инфо Зоран Манасијевић. 

Збoг зaлeђeнe скрeтницe, нa прилa-
зу тeрмoeлeктрaни „Никoлa Teслa A“ 
у Oбрeнoвцу, дoшлo je дo излeтaњa 
из шинa лoкoмoтивe и jeднoг вaгoнa 
сa угљeм кojи јe трaнспoртован из 
Рудaрскoг бaсeнa „Кoлубaрa“. Збoг 
новонастале ситуaциje, у прeкиду je 
био прeвoз угљa дo нaшe нajвeћe тeр-
мoeлeктрaнe, снaгe 1.650 мeгaвaтa, 
кoja дaje чeтвртину eлeктричнe eнeр-
гиje прoизвeдeнe у Србиjи. У oвoj 
нeзгoди никo ниje стрaдao. Иако је 
ситуација тада била веома тешка и 
оптерећена, и без обзира на овакве 
догађаје као што је исклизнуће ло-
комотиве и вагона из шина, све је 
било под контролом и рестрикције 
електричне енергије за грађане нису 
биле активиране. Електроенергет-
ски систем земље, упркос ванредним 
временским околностима и другим 
потешкоћама, стабилно је фунцио-
нисао.

Приредила: M. П.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ, УПРКОС ВАНРЕДНИМ ВРЕМЕНСКИМ ОКОЛНОСТИМА, ОСТАО СТАБИЛАН

Потрошња премашила све границе

Колубара под снегом

� НАРЕДБА ВЛАДЕ

„Електропривреда Србије“ је почела хитно, у свом домену, да примењује наредбу 
Владе Републике Србије о искључењу индустријских потрошача чија потрошња 
није од виталног значаја за јавни интерес. Изузетак од овога могли су бити само
они привредни субјекти чији технолошки процес захтева нешто дуже време 
заустављања, али ће и у тим случајевима доћи до искључења са мреже, нагласио 
јејејејејејејејјј  за Е-инфо Манасијјевић.

� ТАДИЋ ПОСЕТИО И ОДЛИКОВАО РУДАРЕ

Председник Србије Борис Тадић посетио је Рударски басен „Колубара” и највећи 
угљенокоп Поље „Д” и захвалио се свим запосленима у „Електропривреди Србије” 
и РБ „Колубара” због напора које су током фебруара улагали у екстремним
временским условима.

Поводом Дана државности, председник Србије Борис Тадић одликовао је 17 
заслужних појединаца и институција. Међу носиоцима највећих државних одличја 
су и радници Рударског басена „Колубара“ којима је припала златна медеља за 
заслуге због нарочитог залагања у одржавању енергетског система и стабилног 
снабдевања термоелектрана током ванредне ситуације у којој су рудари показали
нанананананнннн тчтчововечанске напореррр  рррраддддећи по екстрррремно ниским темперррратуруруруру ама. 



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА

С нежни талас који је захватио 
Војводину и константно нис-
ке температуре које су се у 

фебруару бележиле више од петна-
естак дана, нису пореметиле, нити 
угрозиле снабдевање купаца елек-
тричном енергијом на конзумном 
подручју Електровојводине. Кул-
минација високе потрошње елекри-
тичне енергије била је 8. фебруара 
када је Електровојводина имала ис-
торијски највећу дневну потрошњу. 

Директор Дирекције за упра-
вљање Павел Зима истиче да је 

потрошња електричне енергије на 
подручју које електричном енер-
гијом снабдева Електровојводина 8. 
фебруара премашила највећи оче-
кивани максимум од 35 милиона 
киловат-сати за овогодишњи талас 
захлађења. 

– Тог дана је утрошено 35,563 ми-
лиона киловат-сати електричне 
енергије, при средњој дневној тем-
ператури од -15,7 степени Целзију-
са. Електроенергетски систем Еле-
ктровојводине је тога критичног 
дана издржао ово екстремно високо 

оптерећење без већих испада и ква-
рова – истиче Зима.

У складу са Одлуком Владе Репу-
блике Србије и одлуком Електропри-
вреде Србије, на нивоу Електровојво-
дине формиран је Централни тим за 
праћење електроенергетске ситуације 
који је, заједно са огранцима Друштва, 
анализирао сваку ситуацију и право-
времено реаговао.

– Све активности Централног тима 
за праћење електроенергетске ситу-
ације праћене су јаким медијским оба-
вештавањем, како на нивоу Управе 

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ОБЕЗБЕДИЛА СИГУРНО СНАБДЕВАЊЕ У НАЈТЕЖИМ ВРЕМЕНСКИМ УСЛОВИМА

6

Кулминација високе потрошње електричне енергије у АП Војводини била је 
8. фебруара, што је за Електровојводину историјска дневна потрошња икада 
забележена, и тога критичног дана електроенергетски систем Електровојводине 
издржао је екстремно велико оптерећење без већих испада и кварова

Задатак извршен: систем стабилан 
– потрошња рационализованаВ
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Друштва, тако и на нивоу Огранака. 
Такође су уродили плодом и догово-
ри са представницима локалних само-
управа да се смањи потрошња на сва-
ком месту где је то могуће и евидетно је 
било да су комунална предузећа, као и 
општинске управе смањиле потрошњу 
и јавну расвету, која је у свим градо-
вима Војводине углавном редукована. 
На тај начин смо деловали на неколи-
ко фронтова и већ следећег дана се ви-
део ефекат свих ових активности, јер је 
потрошња електричне енергије знатно 
смањена. У нашем Дистрибутивном 
диспечерском центру пратимо систем 
у реалном времену, тако да смо били у 
прилици да пратимо каква је ситуација 
и на терену и да ли наше активности 
дају ефекат у реалном времену – појас-
нио је Павел Зима.

Према његовим наводима, већ за дане 
викенда (11-12.фебруара) потрошња 
електричне енергије је знатно смањена. 
Оно што је јако важно, Електровојводи-
на је успела да у овој кризној ситуацији 
оствари задати циљ и у односу на врх 
потрошње од 8. фебруара, потрошња 
електричне енергије је за кратко време 
смањена за 12,89 посто, упоређујићи са 

даном максималне потрошње. То зна-
чи, тврди Зима, да је електроенергетска 
ситуација на конзуму  Електровојводи-
не доведена у оквире задате од Центра-
лног тима ЕПС-а на основу одлуке Вла-
де Србије. 

– До овог резултата дошли смо тим-
ским радом и интензивном комуни-
кацијом како са директором Друштва 
др Тихомиром Симићем, директорима 
Огранака и њиховим тимовима, тако и 
са дистрибутивним диспечерским цен-
тарима и монтерима на терену. Локал-
ни кварови који су се појавили у мрежи 

могли су се окарактерисати као уоби-
чајени и забележен је минималан број 
мањих пролазних испада, који су од-
мах отклоњени, а то је све постигнуто 
за-хваљујући одлично уређеним при-
премама за ову сезону. Купци електрич-
не енергије на конзумима где је долази-
ло до кварова и испада готово да нису 
ни осетили прекиде у снабдевању, јер 
је континуитет испоруке електричне 
енергије настављан из алтернативних 
праваца – закључио је директор Дирек-
ције за управљање Павел Зима.

М. П.
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� ПРОГЛАШЕНА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА

Републички штаб за ванредне ситуације је 5. фебруара предложио Влади да 
уведе посебне мере у Републици Србији, што је Влада на хитној телефонској
седници, исте вечери, и одлучила: прогласила је ванредну ситуацију због снежних
падавина и веома ниских температура. Два дана пре тога, саветник премијера 
за енергетику Петар Шкундрић нагласио је да је снабдевање енергијом у РС 
редовно и поуздано; не размишља се о рестрикцијама струје, али се сви купци 
позивају да је троше рационално. Шкундрић је рекао да је Влада дала сагласност 
и за увоз интервентних, додатних, количина струје, јер сви блокови у ТЕ раде 
пренапрегнуто.

М. Ч...

З И М Е
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Оно што је први овогодишњи са-
станак Одбора директора раз-
ликовало од осталих је посе-

та помоћника генералног директора 
ЕПС-а за технички систем Зорана Ма-
насијевића и Дубравке Митрић Вис-
ковић, директора за људске ресурсе 
ЕПС-а.

– Највише ме радују резултати у на-
плати у 2011. години, која је изнад пла-
на у овом привредном друштву – ре-
као је помоћник генералног директора 
ЕПС –а Зоран Манасијевић. – Рaдују ме 
и добри резултати на смањењу губита-
ка, јер се сада показало да је Акциони 
план реалан и да су критеријуми мог-
ли бити и виши. Електровојводина је 
организована као одличан модел за 
друга привредна друштва, јер суштина 
рада сваког привредног друштва је ис-
пуњавање планова ЕПС-а. У Електро-
војводини приметна је и добра комби-
нација искуства и свежих идеја, какав 
је на делу сада водећи тим  Електро-
војводине. С друге стране, ЕПС опте-
рећује финансијско пословање и сви 
добри резултати у раду привредних 
друштава прете да буду угрожени, јер 
није најављена корекција цене електри-
чне енергије за ову годину, што је једно 
од кључних питања за функционисање 
компаније – каже Зоран Манасијевић.

Дубравка Митрић Висковић је оце-
нила да је енергија која је унесена у 
пословање Електровојводине не само 
видљива, већ је и концепт модерног 
пословања, који је јасно уочљив донео 
конкретне резултате. 

Она је, презентујући правце развоја 
дела који се односи на људске ресур-
се посебно нагласила чињеницу да су 
људи највећа вредност сваке компа-
није, јер управо од тих ресурса зависи 
њено позиционирање. Она је рекла да 
улазимо у фазу у којој доминира креа-
тивност, а да ће досадашњи руководи-
оци постати менаџери пројеката. Нова 
решења, каже директорка Митрић 
Висковић, у организационом погледу 
немају никакав призвук централиза-

ције, већ уређеног система у којем ће се 
препознати тимски рад. И у сегменту 
пословања ЕПС-а, који се зове људски 
ресурси, до 2015. године бићемо кон-
курентни, објаснила је она и најавила 
да ће бити формирана четири нова ор-
ганизациона дела у тој области, која ће 
омогућити запосленима усавршавање, 
надограђивање и даљу едукацију пос-
матрану кроз параметре савременог 
пословања.

– Највећа опасност за сваку компа-
нију је пасивност и инертност. Еле-
ктровојводина то не жели. Желимо 
способне, спремне, креативне људе 
који могу да носе развој Друштва у 
времену које је пред нама. У том циљу 
већ крајем фебруара биће организова-
ни тренинг семинари који ће потенци-
рати управо такав начин размишљања 
– рекао је директор Електровојводине 
др Тихомир Симић. 

Претходно, он је потенцирао ос-
новне сегменте пословања апостро-
фирајући наплату, губитке и набавке 
(стратегија НГН).

– Наплата и даље остаје у фокусу 
наше пажње, па ћемо на критеријуму 
успешности извршења овог стратеш-
ког задатка вредновати паралелно 
директоре огранака и новог руково-
диоца огранка за снабдевање.

Губици су тест који полажемо пред 
оснивачем. Ту се јасно види како ко-
ристимо поверена нам средства. Убу-

дуће ћемо губитке исказивати и у 
новцу како би се јасно видело који 
део Електровојводине како корис-
ти један од најважнијих ресурса за 
функционисање целе земље. Акцио-
ни план то омогућава. Што се јавних 
набавки тиче, најважнија је закони-
тост, транспарентност и економич-
ност. Одговорност тимова који се 
баве тим послом је велика и од њих 
се много очекује – рекао је директор 
Електровојводине др Тихомир Си-
мић.

Директори свих дирекција и цента-
ра презентовали су резултате органи-
зационих целина на чијем су челу. Из 
тога се јасно видело да су стратешки 
правци који су зацртани пословном 
политиком Друштва у 2011. години 
реализовани, што ће даље позицио-
нирати Електровојводину.

– Планови за 2011. годину су ост-
варени. Подигнут је ниво ефикас-
ности организације. Дефинисали смо 
контролинг као саставни део проце-
са плана, реализација, надзор, кон-
трола. Све што је урађено јасно је 
видљиво у позитивном резултату по-
словања. Овако настављамо и даље, с 
тим што 2012. годину препознајемо 
као годину изазова у којој ћемо ради-
ти још брже, још ефикасније и мно-
го снажније – закључио је директор 
Друштва др Тихомир Симић.

А. Ј. Р.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА

ОДРЖАН ПРВИ САСТАНАК ИЗВРШНОГ ОДБОРА ДИРЕКТОРА У ОВОЈ ГОДИНИ
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Планови за 2011. остварени, а пословну 2012. годину видимо као годину изазова 
у којој ћемо радити још ефикасније и снажније како бисмо потврдили позитивне 
резултате и показали да смо организовано привредно друштво које има јасно 
зацртане циљеве, порука је првог Извршног одбора директора у овој години

Брже, боље, јаче у 2012
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Председник Владе Војводине др 
Бојан Пајтић приликом посе-
те Дистрибутивном диспечер-

ском центру Електровојводине рекао 
је да ово предузеће има најразвијенији 
дистрибутивни систем у региону и да 
је захваљујући томе успело да делује у 
условима када је потрошња била за де-
сет одсто већа од пројектованог нивоа. 
Тиме је, како каже председник Владе 

Војводине, Електровојводина показала 
врхунску одговорност за заштиту елек-
троенергетског система и одговорност 
за живот грађана Војводине и рад при-
оритетних делатности. 

– Последњих 50 година, у овако дугом 
временском периоду, нисмо имали тако 
ниске температуре. Зато позивам све да 
буду солидарни и да са мреже искључе 
све што им није неопходно. То ће омо-
гућити редовно снабдевање и спречи-

ти хаварије. Сматрам да сви грађани и 
привреда морају да покажу максимал-
ну солидарност у овом тренутку, јер ако 
систем не буде способан да издржи пот-
рошњу, испаштаће и предузећа и грађа-
ни - констатовао је др Бојан Пајтић.

Директор Друштва др Тихомир Си-
мић рекао је да је рационализација пот-
рошње обављена у договору са пре-
дузећима и да је испорука електричне 

енергије обустављена у деловима про-
изводње која се у овом тренутку може 
изузети из процеса. 

– Након рационализације потро-
шње електричне енергије у Војводи-
ни, цео систем није у зони текуће уг-
рожености. Најтеже задатке остварили 
смо и сада нам је много лакше да спро-
водимо даље мере рационализације. 
Ово је постигнуто захваљујући висо-
ком професионализму и одговорности 

свих 2.500 запослених који су од по-
четка ванредне ситуације у највишем 
степену приправности и који дају свој 
максимум да се снабдевање електрич-
ном енергијом очува. Према подацима 
Електровојводине, електроенергетски 
систем у покрајини од 10. фебруара је 
растерећен за 100 мегавата у односу 
на претходна два, најкритичнија дана, 
што је омогућило стабилност система, 

уз мања оптерећења и сада можемо да 
контролишемо ситуацију - рекао је Си-
мић.

Према његовим речима, у Војводи-
ни је током хладног таласа, и поред ве-
ликог оптерећења, све време била ста-
билна испорука електричне енергије, 
број кварова био је минималан и они 
су били отклањани у веома кратком 
року. 

М. П. - М. Ш.

У складу са Одлуком Владе Републике Србије и Електропривреде Србије, Електровојводина 
је обуставила испоруку електричне енергије у 55 производних предузећа у Покрајини, што 
је допринело да потрошња буде мања за 100 мегавата и да се сачува континуитет испоруке 
грађанима и приоритетним потрочашима, изјавио директор Друштва др Тихомир Симић

ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ АП ВОЈВОДИНЕ ДР БОЈАН ПАЈТИЋ У ПОСЕТИ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ

Професионалност и солидарност 
на делу
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Председник Владе Војводине др Бојан Пајтић у Електровојводини
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У ЈАНУАРУ 

Eлектроенергетска ситуација у јану-
ару је била добра и није било огра-
ничења у испоруци електричне 

енергије, нити је било напонских редук-
ција на ТС 110/x kV. Хидролошка ситу-
ација у овом месецу је, услед повећаних 
дотока река (и дуготрајних, обилних 
снежних падавина, јужно од Београда), 
била знатно боља него у децембру. То је 
довело до пораста нивоа акумулација и 
повећања ангажовања производних ка-
пацитета у хидроелектранама, које су 
упркос томе, радиле на нижем нивоу од 
оног који је предвиђен билансом. Бољој 
ЕЕ ситуацији је почео да доприноси и 
први снег који је, после подуже суше, 
у ноћи 2-3. фебруара, најзад почео да 
пада и у АП Војводини  и прекрио жед-
ну војвођанску равницу. Ове податке 
сазнајемо од Звездана Крунића, шефа 
Службе за планирање и анализу погона 
у Сектору за управљање и  планирање 
конзума Дирекције за управљање у Уп-
рави Електровојводине. 

– Електродистрибутивни систем 
Електровојводине је током јануара ра-
дио стабилно и настављен је тренд 
смањења броја погонских догађаја на 

месечном нивоу, у односу на исти пе-
риод из претходне године. Због тога је 
једини значајнији догађај који смо за-
бележили био 26. јануара, у 2.17 сати, 
у ТС 110/20 kV „Кикинда 2“, када је ус-
лед квара на 20 kV систему сабирница 
бр. 2 и деловања заштите сабирница, 
дошло до испада трансформаторских  
поља 20 kV ЕТ1 и ЕТ2, услед чега су ку-
пци електричне енергије са конзума ова 
два трансформатора били без напајања 
само 39 минута – појаснио је Крунић.

Сазнајемо, и овога пута, за репризу 
опомињућих података: током јануара 
је забележено чак 27 крађа и покушаја 
крађа у електроенергетским објектима 
и на дистрибутивној мрежи Електро-
војводине, чиме је оборен досадашњи 
„рекорд“ у броју ових недела из децем-
бра. Највећи број оваквих „активно-
сти“ забележен на конзумном подручју 
Огранака ЕД „Зрењанин“, ЕД „Суботи-
ца“ и ЕД „Панчево“, где су поново на 
мети били чак и најзначајнији објекти. 
Најдрастичнији забележени примери 
су крађе комплетних уземљења (ба-
карне плетенице, укупно више стоти-
на комада!) у ТС 110/35 kV „Кикинда 

1“ (два пута) и ТС 110/20 kV „Зрења-
нин 4“ (два пута). Поред тога, на мети 
вандала, који тако за малу добит угро-
жавају и ЕЕС и опасно угрожавају свој 
живот - били су и мањи енергетски 
објекти, далекoводи, магацини са ре-
зервном опремом...

Према диспечерским подацима, у ја-
нуару је из система преузето 885 GWh 
(смањење од 5% у односу на исти пери-
од претходне године, односно смањење 
од 6% у односу на билансне количине). 
Енергија је испоручена уз максималну 
регистровану снагу од 1.584 МW, што 
је на нивоу регистроване вршне сна-
ге из претходне године у истом пери-
оду. Дистрибутивни купци преузели 
су 847 GWh, што је за 4,57% мање у 
односу на исти период претходне го-
дине. Директни купци преузели су 39 
GWh, што је мање за 13,61% у односу 
на исти период из претходне године. 
Иначе, средња дневна температура у 
јануару 2012. године била је 1,7о С, што 
је за 1,6о С више од средње дневне тем-
пературе забележене у истом периоду 
прошле године.

М. Ч.
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ЕЕС  Електровојводине радио стабилно, али је у овом месецу забележено чак 27 
крађа или покушаја крађа у ЕЕО Друштва!

Снег поправља хидрологију
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Економска криза праћена тешким 
економским и социјалним усло-
вима живота и рада људи имала је 

за последицу отежане и сложене услове 
за рад у области трговине електричном 
енергијом у прошлој години.

Током целе 2011. године, системским 
приступом је спровођен низ редовних 
активности на наплати, почев од ре-
довног месечног очитавања свих кате-
горија купаца и уручивања рачуна, до 
издавања опомена, примене обуставе 
испоруке електричне енергије и уту-
жења купаца.

– У прошлој години је више од 17 ми-
лиона докумената обрађено и доста-

вљено купцима, што указује на обим-
ност посла за који је важна а-журност и 
тачност података у опхођењу с купци-
ма. Континуираним спровођењем низа 
осмишљених планских и опсежних 
мера и активности, постигнути су зна-
чајни резултати на наплати. Ово је зна-
чајно с обзиром на то да је наплата 
приоритетан пословни циљ, како Елек-
тровојводине, тако и ЕПС-а – истиче 
мр Бранислав Радовић, директор Ди-
рекције за трговину електричном енер-
гијом.

Постигнути резултати Електровојво-
дине у наплати су евидентни и препо-

знати су од стране Електропривреде 
Србије. Остварена наплата у 2011. го-
дини од 97,6 одсто значајно је већа од 
планираних 94 одсто, али је и већа од 
наплате у 2010. години, која је износила 
96,9 одсто. Електровојводина је према 
наплати фактурисане реализације са 
почетним салдом као и наплати према 
утврђеном наплатном задатку у ЕПС-
у, најуспешнија у ЕПС-у, док је према 
наплати фактурисане реализације - на 
другом месту.

– Поред испоруке електричне енер-
гије и обрачуна, примарни задатак 
јесте и да се сваки киловат-час напла-
ти. То није само пословна, већ је и мо-

рална обавеза према свим купцима 
који редовно измирују обавезе за елек-
тричну енергију и очекују њену уредну 
испоруку. Због тога смо у прошлој го-
дини проактивно деловали, системат-
ски и селективно предузимајући адек-
ватне мере према појединим циљним 
групама купаца. Посветили смо дуж-
ну пажњу сваком појединачном купцу 
и анализирали његов целокупни однос 
према обавезама за испоручену енер-
гију - наводи Радовић.

Даље унапређење наплате, поред ан-
гажовања запослених у трговини, за-
хтева максимално ангажовање и укљу-

чивање и свих других учесника чији 
рад утиче на резултат наплате, а пре 
свега запослених у техничким и прав-
ним службама. 

– Уз остварен висок степен наплате 
у прошлој години, успели смо да раз-
граничимо купце са јасно дефиниса-
ним статусима потраживања. Заједно 
са правном службом, утужили смо све 
купце код којих је наплата сложена и 
купце за чија потраживања је постојала 
могућност застаревања, тако да је уту-
жено више од 33 хиљаде купаца – каже 
директор Радовић.

Генерално, наплата код домаћинста-
ва је боља него код привреде. Више од 
50 одсто купаца - домаћинства редов-
ним плаћањем рачуна остварује по-
пуст. Код привреде је посебно отежана 
наплата у предузећима која су има-
ла неуспешну приватизацију, односно 
код оних која су у стечају и реструкту-
рирању, као и код буџетских корисни-
ка и неких јавних и јавно-комуналних 
предузећа локалних самоуправа.

Треба похвалити резултате у напла-
ти које су у прошлој години остварили 
ЕД „Рума“, ЕД „Суботица“ и ЕД „Срем-
ска Митровица“, чија је наплата преко 
99 одсто, док највећи простор за даље 
побољшање наплате има ЕД „Зрења-
нин“.

– У текућој години, независно од ди-
намике и тока најављеног раздвајања 
делатности оператора дистрибути-
вног система и снабдевача, потребно 
је разграничити процесе у делатности, 
да се уведу процедуре и методе које ће 
подићи квалитет рада и снабдевања и 
дистрибутивне делатности. У оквиру 
тога, инсистираћемо на јасно дефини-
саној одговорности сваког носиоца ак-
тивности према врсти и сложености 
задатака. Поред редовног посла, неоп-
ходно је даље усавршавање и стицање 
нових знања запослених у области 
снабдевања током реформе електрое-
нергетског сектора и увођења слобод-
ног тржишта електричном енергијом – 
наглашава Радовић.

М. Ш.
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Тежиште активности у наредном периоду биће да се заједно са правним службама 
утужена потраживања из ранијег периода наплате, а да техничке службе квалитетом 
обуставе испоруке допринесу да ова допунска, али нужна мера постане ефикасније 
средство наплате, каже мр Бранислав Радовић

ОСТВАРЕНИ ЗНАЧАЈНИ РЕЗУЛТАТИ У УНАПРЕЂЕЊУ НАПЛАТЕ

Тимски до боље наплате
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Мр Бранислав Радовић
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Недавно је на Иришком венцу у 
објекту НОРЦЕВ одржан струч-
ни скуп у вези са променом де-

лова документа која су важна за елек-
тродистрибутивну делатност, а који је 
попримио и особине саветовања. Ме-
тодологија о критеријумима и начину 
одређивања трошкова прикључка на 
систем за пренос и дистрибуцију елек-
тричне енергије, акт који годинама 
живи у пракси, ускоро ће бити кори-
гован у појединим деловима. Због тога 
је било потребе да се састану предста-
вници Дирекције ЕПС-а, привредних 
друштава за дистрибуцију и Агенције 
за енергетику Републике Србије. Ненад 
Мраковић, директор Сектора за дист-
рибуцију електричне енергије и упра-
вљање дистрибутивним системом у Ди-
рекцији ЕПС-а за дистрибуцију, каже 
да је било потребе за оваквим састан-
ком како би представници Агенције 
чули директно каква су искуства у при-
мени методологије и на који начин би 
она могла бити додатно побољшана, од-
носно како би функционисање прикљу-
чивања купаца било што ефикасније.

Аца Вучковић, шеф Одељења за енер-
гетско-техничке послове Агенције за 
енергетику Републике Србије, рекао је 
да је ово прилика да се чују предлози и 
мишљења представника свих привред-
них друштава за дистрибуцију из саста-
ва ЕПС-а о овом документу и да ће са 
том праксом бити настављено и убу-
дуће.

У име Електровојводине обратио се 
директор Друштва др Тихомир Симић 
који је рекао да је нарочито битно да 
документа која представљају темељ за 
функционисање електродистрибутив-
не делатности буду предмет сталног 
унапређења. Један од таквих докумена-
та је и „Методологија о критеријумима 
и начину одређивања трошкова при-
кључка на систем за пренос и дистрибу-
цију електричне енергије“ која мора да 
да самопоуздање не само привредним 
друштвима за дистрибуцију електрич-
не енергије, већ и Агенцији.

– Оваква документа треба да реша-
вају проблеме свих заинтересованих 

страна - и купаца, и електродистрибу-
ције, али у њих би свакако требало да 
буду имплементирани стандарди какви 
се примењују у региону, управо због от-
варања тржишта које ће и код нас врло 
брзо бити стварност - рекао је Симић.

На саветовању се чуло да промење-
ни текст неће бити концепцијски раз-
личит од досадашњег. У усаглашавању 
са Законом о енергетици биће усклађе-
на терминологија и појмови, биће тре-
тирано више типова прикључака, де-

финисан број мерних уређаја за који 
се одређују трошкови код сваког типа 
групних прикључака. Циљ је, како се 
чуло, да се смањи скоковитост цена по 
мерном месту за поједине типове груп-
них прикључака, да се прецизира - ус-
клади обрачун трошкова са тржишним 
ценама, јер је постојећи ценовник из 
2009. године, да се дефинишу трошкови 
дела система тако да се корисник осло-
бађа трошкова уколико финансира из-
градњу дела мреже, и да се коефицијент 
учешћа купца којим се множе трошко-
ви дела система смањи са 0,8 на 0,3.

Слободан Кујовић, директор Сектора 
за планирање развоја дистрибутивног 
система у Дирекцији ЕПС-а за страте-
гију и инвестиције, нагласио је важност 

примене методологије износећи чиње-
ницу да је „Методологија“ акт који омо-
гућава легалан приступ мрежи јер, како 
је рекао, уколико купци не буду сноси-
ли трошкове прикључења на реалан и 
остварив начин, то ће морати да учи-
ни ЕПС, односно привредна друштва за 
дистрибуцију.

Поред директора Друштва др Ти-
хомира Симића, скупу су из Електро-
војводине присуствовали и Ненад 
Станковић, директор Дирекције за 

планирање и инвестиције, Дубравка 
Хлађик Тубић, руководилац Секто-
ра за правне и опште послове у Ди-
рекцији за корпоративне послове, 
Дубравка Јовановић, шеф Службе 
плана и анализе у Сектору економике 
пословања Дирекције за економско-
финансијске послове, Драгиша Леко-
вић, водећи економиста у истој служ-
би, Обренко Чолић, шеф Службе за 
планирање дистрибутивних објека-
та у Сектору инвестиција и изградње 
Дирекције за планирање и изградњу, 
саветник Душан Мутић и Слободан 
Којић, главни инжењер у Сектору за 
енергетику и инвестиције у ЕД „Нови 
Сад“.

А. Ј. Р.
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САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА ДИРЕКЦИЈЕ, АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ПД ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕПСА

Методологија о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључка на 
систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије биће усклађивана са Законом 
о енергетици
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Заједнички до боље методологије

Са стручног скупа из НОРЦЕВ-а
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Крађе на електроенергетским 
објектима Електровојводине у 
последње време су веома учес-

тале и попримиле су огромне разме-
ре, како по врсти и обиму предмета 
крађе, тако и по вредности украдене 
опреме. Као резултат тога, дневно се 
региструје нестанак опреме на тра-
фостаницама, уземљења на објекти-
ма, проводника на нисконапонској и 
високонапонској мрежи. Отуђује се и 
оштећује метална браварија са мон-
тажно-бетонских трафостаница, аку-
мулаторске батерије, решеткасти сту-
бови и делови, бакарне шине, отпадни 
бакар, делови прикључка, бројила и 
друга опрема са електроенергетских 
објеката, отворених и затворених ма-
гацина. Укратко, краде се из свих на-
ших објеката.

Због тога је директор Електровојво-
дине крајем јануара упутио писмо 
Министарству унутрашњих послова 

Републике Србије, министру Ивици 
Дачићу у ком га обавештава да оду-
зимање и оштећење делова и опреме 
на електроенергетским објектима не 
повлачи за собом само велику мате-
ријалну штету за Електровојводину, 
која је у 2011. години, према званич-
ном извештају Службе за одбрану и 
безбедност Електровојводине, дос-
тигла висину од 39.059.257 динара, 
него као последицу има и друге об-
лике штете: одузимање или оштећење 
имовине на појединим објектима чес-
то доводи и до смањења функционал-
ности и поузданости електроенер-
гетског система, односно угрожава 
основну делатности Електровојво-
дине у систему ЕПС-а, а то је сигур-
но, квалитетно, безбедно и поуздано 
снабдевање свих наших купаца елек-
тричном енергијом.

 У писму се апелује да Министар-
ство на чијем челу је министар 

Ивица Дачић, као и сви дру-
ги овлашћени органи МУП-а у 
вршењу своје надлежности ин-
тензивирају предузимање свих за-
конских мера и активности, усме-
рених ка превентивном деловању, 
односно спречавању свих могућих 
видова крађе и оштећења имовине 
Електровојводине, као и активнос-
ти на процесуирању предмета пред 
надлежним правосудним органима 
и органима гоњења, након учиње-
них кривичних дела и проналажења 
њихових починилаца.

Електровојводина је том прили-
ком још једном скренула пажњу јав-
ности на то да се, поред штете која 
се оствари крађом, а која је у прин-
ципу вишеструко већа од корис-
ти коју има починилац, угрожава 
и живот онога ко је починио крађу, 
али и животи других.

А. Ј. Р.

У складу са стратешким опре-
дељењем Електропривреде Ср-
бије и Електровојводине, у од-

носу на тежиште у спровођењу мера, 
радњи и поступака усмерених ка суз-
бијању неовлашћене потрошње – крађе 
електричне енергије, заједничком ак-
цијом Одељења криминалистичке по-
лиције Полицијске управе Суботица и 
менаџмента ЕД „Суботица“ заустављен 
је канал нелегалне производње и дист-
рибуције електронских направа за оме-
тање мерних уређаја (бројила) која се 
налазе у оперативном коришћењу код 

купаца на територији општине Суботи-
ца, као и у другим деловима Војводине.

Акција, која је трајала дуже од месец 
дана, зауставила је наношење велике 
друштвене штете Електропривреди Ср-
бије и Електровојводини, а спречила је 
и дистрибуцију направа на територије 
суседних држава: Хрватске, Црне Горе и 
Македоније.

На овај начин јасно је стављено до 
знања да ће се Министaрство унутра-
шњих послова Републике Србије, као и 
целокупна структура специјализованог 
сектора за борбу против неовлашћене 

потрошње Електровојводине, конти-
нуирано борити за заштиту електро-
енергетског система од неовлашћене 
потрошње тј. крађе електричне енер-
гије и других злоупотреба у неовлашће-
ном приступу систему, али и за сигурно 
снабдевање купаца електричном енер-
гијом.

Електровојводина је изразила захвал-
ност путем медија за професионалност 
и оперативност Министарству унутра-
шњих послова и припадницима Кри-
миналистичке полиције Полицијске уп-
раве Суботица.

У даљем току сузбијања овог вели-
ког друштвеног зла, Електровојводи-
на ће, поред оперативних мера и под-
ношења кривичних пријава, водити 
широку друштвену акцију за даље ис-
корењавање ове појаве, заједно са ре-
публичком Агенцијом за енергетску 
ефикасност и Удружењем за заштиту 
потрошача Војводине.

А. Ј. Р.
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ДИРЕКТОР ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ УПУТИО ПИСМО МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ЗАЈЕДНИЧКЕ АКТИВНОСТИ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ И МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ДАЛЕ ОДЛИЧНЕ РЕЗУЛТАТЕ

Заштитити државну имовину

Крај фабрици за крађу струје
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У Огранку ЕД „Сомбор“ крајем 
прошле године отворена је нова, 
реконструисана, савремена шал-

тер сала, у којој је обезбеђен потпун ком-
фор за купце и странке које имају потре-
бе да контактирају Електродистрибуцију. 
Читав пројекат је урађен у склопу шире 
реконструкције и других неопходних 
пословних садржаја као што су инфор-
матичка сала, противпожарни систем, 
канцеларија, портирница и опремања 
просторија техничких екипа.

– Пројектом су предвиђена таква ре-
шења да су компатибилна са постојећим 
садржајима, комуникацијама и функцио-
налним решењима у објекту. Захтев је био 
да се нови шалтери предвиде и пројек-
тују као савремен простор и да се уклопе 
у постојећи амбијент. Радови су изведени 
квалитетно, према важећим техничким 
прописима и правилима струке. Ова ин-
вестиција је успешно реализована зах-
ваљујући и тимском раду запослених у 
ЕД „Сомбор“ који су непрекидно били на 
градилишту, као и посебном ангажовању 
тадашњег директора мр Ненада Станко-
вића – каже мр Зоран Симендић, дирек-
тор Огранка. 

У шалтер сали се налазе две благајне, 
које раде у две смене, као и два шалтера, 
један за рекламације рачуна и давање ин-
формација из области трговине, а други 
за потребе енергетике, односно за рекла-
мације на квалитет испоруке електрич-
не енергије и подношење захтева за до-
бијање одобрења за прикључење, као и 
шалтер за особе са инвалидитетом.

– Основни захтев у изради пројекта био 
је квалитет услуге коју треба да пружамо 
купцима у нашим просторијама. Шалтер 
сала је сада пространа и прегледна, а ку-
пци имају могућност да се информишу о 
раду и активностима овог огранка путем 
видео-бима који се налази у сали. Да би 
се на квалитетан начин изашло у сусрет 
купцу, неопходно је и да запослени који 
раде у том простору имају добре услове 
и пријатно окружење у коме раде – исти-
че Јанош Боруш, руководилац Сектора за 
трговину електричном енергијом.

У склопу укупних радова ове инвес-
тиције, реконструисан је и део зграде 

који се користи као информатички цен-
тар огранка. Циљ овог посла је био што 
рационалније коришћење електричне и 
топлотне енергије и побољшање услова 
рада.

– Реконструисана је рачунарска и ко-
муникациона инфраструктура што је, 
уз ревитализацију напајања, нов енте-

ријер и додатну климатизацију, сасвим 
унапредило услове рада у овом инфор-
матичком центру, а реконструкцијом 
противпожарног система додатно је по-
бољшан и степен заштите – каже Лаза 
Медурић, шеф Службе за информатику 
и телекомуникације.

М. Ш.

У ПОСЛОВНОЈ ЗГРАДИ ОГРАНКА ЕД „СОМБОР“ ОТВОРЕНА НОВА ШАЛТЕР САЛА 

Све је урађено са циљем да се обезбеди квалитет услуга и задовољство купца. 
Захтев је био да се нови шалтери предвиде као савремени простор где ће се 
клијенти угодно осећати, каже мр Зоран Симендић

Комфор за купца и запослене
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Нова шалтер сала у ЕД „Сомбор“

� НОВИ ДИРЕКТОР ОГРАНКА МР ЗОРАН СИМЕНДИЋ

Од 1. јануара, директор Огранка ЕД „Сомбор“ је мр Зоран Симендић, дипломирани 
електроинжењер, досадашњи извршни директор за пословни систем у том
огранку. Мр Симендић је именован на ову дужност уместо мр Ненада Станковића, 
који је прешао на рад у Управу, на место директора Дирекције за пројектовање и 
инвестиције.

Мр Зоран Симендић рођен је 1957. године у Сомбору. На Факултету техничких 
наука у Новом Саду, Електротехнички одсек, смер енергетика, дипломирао је
1982. године. На истом факултету, смер енергетика, магистрирао је 2006. године.

Запослио се 1983. године у Електроизградњи „Сомбор“, која се 1991. године
припојила Електродистрибуцији и од тада је, практично, прошао све фазе 
руковођења у Огранку, од шефа Одељења инвестиција, руководиоца Сектора
енергетике, техничког директора до извршног директора за пословни систем.

Мр Зоран Симендић је до сада објавио више од двадесет стручних радова из
области електроенергетике, од тога шест на међународним стручним скуповима. 
Редован је учесник стручних саветовања и аутор стручних радова на CIRED-у. Са 
JJUJJJ KO CIRED-а, одржаном на Златибору 2006. године, има награђен рад.
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На једном од последњих прошло-
годишњих састанака директора 
ПД за дистрибуцију са руково-

диоцима надлежних дирекција ЈП ЕПС-а 
констатовано је - како преноси Сектор 
за односе с јавношћу - да има пома-
ка у смањивању губитака електрич-
не енергије. Они су укупно мањи него 
пре две године, када је усвојен Акциони 
план. Истакнуто је да сва ова ПД иду ка 

смањивању губитака, изузев „Југоисто-
ка“, који их увећава.

Међутим, како је наведено, у реали-
зацији Акционог плана за смањивање 
губитака ЕЕ има недоследности и – то 
је оно чему је посебно потребно да се 
посвете сви надлежни. Требало би при-
менити све мере и искуства оних који 
постижу најбоље резултате, а предузи-
мати и додатне, зависно од специфи-
чности појединих средина. Најављено 
је - како је рекао генерални директор 
ЕПС-а Драгомир Марковић - и да у овој 
години предстоји велики број пројека-
та у ЕД делатности, а посебно - велике 
набавке модерних бројила, па би се и за 
то требало организационо припреми-
ти. Марковић је изразио и забринутост 
што су многе баждарнице у ПД угашене 

и њихово активирање би се морало уба-
цити у планове пословања.

На децембарском сличном скупу, по 
истом извору, прецизирано је да по-
словодство и УО ЕПС-а неће дозволи-
ти да се не постижу одговарајући ре-
зултати у смањивању губитака ЕЕ, али 
ни да се гомилају ненаплаћена потра-
живања, без обзира на то шта су узро-
ци. Стога ће се редовно анализирати 

резултати и утврђивати појединачна 
одговорност директора ПД, односно 
других руководилаца/служби. Наведе-
но је да је једино „Југоисток“ са већим 
губицима него раније, док је Електро-
војводина постигла најбоље резултате 
(свела их је на 11,85%, односно на ниво 
нижи чак и од сопствено планираних). 
У њој (без потрошње на 110 kV), међу 
огранцима, најмање губитака ЕЕ имају 
ЕД „Рума“ и „ЕД „Сремска Митрови-
ца“.

– Огранак „ЕД Рума“ обухвата под-
ручје пет општина (Рума, Ириг, Пећин-
ци, Инђија и Стара Пазова), са више од 
2.400 километара водова свих напон-
ских нивоа - прича нам, између оста-
лог, овдашњи директор Живан Равић.

Од нашег саговорника сазнајемо 
да, иако имају релативно мали број 

запослених (посебно монтера), про-
сечно старих чак 47,5 година, ипак 
успевају да остваре зацртане актив-
ности и планове. Посебно појачано 
се ради (сем 4-5 дана на очитавању 
бројила), континуирано практично 
читавог месеца на смањивању губи-
така и остваривању наплатног за-
датка. Када је реч о поменутим од-
личним резултатима, директор овог 
огранка сматра да све „лежи“ на 
доброј организацији и доброј при-
преми сваког посла. Практикују да, 
пре почетка месеца, направе и међу-
собно (међу секторима/службама) 
усагласе планове „на свим кључним 
фронтовима“ и да, у случају, макар и 
једнодневног заостатка посла, одмах 
праве корекцију – хватање корака са 
плановима. 

Иако је и наплата све боља, Равић 
још увек није задовољан чињеницом 
да постоји одређени број ненаплаће-
них потраживања и значајан акуму-
лирани, вишегодишњи дуг, са кама-
том.

Обишли смо и овдашњу бравар-
ницу, у којој запослени, вредни 
мајстори производе (најпре за себе, 
али и за неке друге огранке) нове 
стубне ТС. Потом су нам љубазни 
водичи до монтера на терену били 
Ђорђе Јоцић, шеф Службе одржа-
вања ЕЕО и Бранислав Марковић, 
референт безбедности и здравља на 
раду. 

У Улици Алексе Шантића, код новог 
вртића – у сарадњи са локалном са-
моуправом – изграђена је и завршава 
се нова 20 kV трафостаница. Ту раде 
кабловска и ремонтна екипа. Ми смо, 
са прописаног одстојања, разменили 
по коју реч са Синишом Рајићем, по-
словођом кабловске екипе, Давором 
Вујасиновићем, Робертом Ренићем, 
електромонтером, Синишом Ми-
лићевићем, водећим електромонте-
ром, Зораном Николићем...

М. Ч.

ЛЕПИ РЕЗУЛТАТИ У СМАЊИВАЊУ ГУБИТАКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЕД „РУМА“

Читава Електровојводина постигла најбоље резултате у ЕПС-у: деветомесечни губици 
сведени на само 11,85%, а у њој предњаче огранци ЕД  „Рума“ и ЕД „Сремска Митровица“

Рецепт – добра припрема и 
организација
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Из сопствених средстава је пред-
виђено улагање од 1,548 ми-
лијарди динара за одржавање, 

а 2 милијарде динара за инвестиције, 
заштиту животне средине и набавку 
основних средстава. За електроенергет-
ске објекте, грађевинске објекте и при-
кључке из сопствених средстава плани-
ран је износ од 1,84 милијарде динара.

– Износом одобрених средстава мо-
жемо бити задовољни, узимајући у об-
зир чињенице да планом пословања 
ЕПС-а за 2012. годину није предвиђена 
корекција цене електричне енергије и 
да су одобрена средства за ову намену 
у 2011. години износила свега 1,091 ми-
лијарду динара, а након ребаланса у ок-
тобру 2011. године повећана су на мање 
од 1,516 милијарди динара. Посебно 
желим да нагласим да су овај износ 
средстава кроз ребаланс током 2011. 
године и садашња средства као старт-
на за 2012. годину обезбеђени личним 
ангажовањем директора Друштва др 
Тихомира Симића у надлежним дирек-
цијама ЕПС-а – каже директор Дирек-
ције за планирање и инвестиције мр 
Ненад Станковић. Илустрације ради, 
каже он, укупна одобрена сопствена 
средства за инвестиције у електроенер-
гетске објекте на нивоу свих привред-
них друштава за дистрибуцију елек-

тричне енергије у ЕПС-у износе испод 
6 милијарди динара.

– Када су у питању кредитна сред-
ства, Електровојводина нема потребу 
ни намеру да повлачи кредите – каже 
директор Станковић. У току је, каже он, 
реализација кредита у аранжману ЕПС-а, 
у оквиру којег се на конзумном подручју 
Електровојводине током ове године 

планира завршетак трафостанице 110/х 
Инђија 2, за коју је ЕПС обезбедио кре-
дитна средства од 106 милиона динара 
за 2012. годину. ЕПС такође планира да 
реализује кредите за набавку бетонских 
стубова и за преузимање мерних места 
и прикључака, а за Електровојводину 
је за ту намену планирано 300 милиона 
динара, односно 1,850 милијарди дина-
ра респективно.

Значајно је истаћи да су први пут 
ове године планирана средства за из-
мештање мерних места у износу од 80 
милиона динара и 100 милиона дина-
ра за планско преузимање прикљу-
чака и мерних уређаја из сопствених 
средстава, мимо наведених кредит-
них средстава из аранжмана ЕПС-а. 
Након успешно реализованог тен-
дера за набавку 30.000 трофазних 
бројила, ангажовањем највишег ру-
ководства Електровојводине, приба-
вљена је сагласност за додатних 140 

милиона динара за коришћење сред-
става из другог приоритета за на-
бавку 20.000 монофазних бројила у 
2012. години. Да бисмо спремно до-
чекали тржишне услове пословања 
који су пред нама, планирано је ула-
гање 500 милиона динара у модер-
низацију система, која подразумева 
и завршетак започетог пројекта ди-
гитализације веза у домену телеко-
муникација, вишеструког повећања 
пропусне моћи и управљања средњо-
напонском мрежом у реалном време-
ну, развој и унапређење рачунарске 
мреже, унапређење постојећих и раз-
вој нових софтверских пакета.

– Од капиталних електроенергет-
ских објеката чија се изградња планира 
током ове године издвојио бих рекон-
струкцију трафостанице 110/35/20 kV 
Сремска Митровица 1, реконструкцију 
трафостанице 110/35 kV на 110/20 kV 
Вршац 1, реконструкцију трафостани-
це 110/20 kV Вршац 2, изградњу тра-
фостанице 110/20 kV Инђија 2, другу 
фазу изградње трафостанице 110/20 
kV Пећинци, изградњу трафостанице 
35/20 kV Алибунар-мини и изградњу 
дуплог 20 kV далековода Бегејци-Се-
чањ – наводи директор Дирекције за 
планирање и инвестиције.

Он каже да као друштвено одговорна 
компанија планирамо и изградњу фо-
тонапонске електране на крову послов-
не зграде Електровојводине у Новом 
Саду, као и подизање енергетске ефи-
касности саме зграде. У плану је да се 
уложи 30 милиона динара у заштиту и 
очување животне средине.

За потребе подизања степена безбед-
ности и заштите на раду планирана су 
средства од око 100 милиона динара и 
то за набавку личних и колективних 
заштитних средстава, детекцију опа-
сних гасова, едукацију и обуку запосле-
них, обављање периодичних лекарских 
прегледа, као и за изградњу полигона за 
обуку електромонтерског кадра. 

А. Ј. Р.

У складу са „Полазним елементима“ добијеним од ЕПС-а, Електровојводина је 
усвојила Годишњи план инвестиција за електроенергетске објекте и технички 
систем аутоматизације дистрибуције, одржавања, набавки основних средстава и 
заштите и унапређења животне средине. Укупан износ средстава у том збирном 
плану износи близу 7,7 милијарди динара

Улагање у унапређење
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План јавних набавки за текућу го-
дину донет је крајем јануара. Из-
рада Плана је каснила због дуго-

трајног усаглашавања са ЕПС-ом око 
расположивих средстава за поједине 
планове, израде планова инвестиција, 
одржавања, набавки основних средста-
ва и осталих садржаја годишњег плана.

– У веома кратком року по усаглаша-
вању са ЕПС-ом, успели смо да заврши-
мо израду Плана набавки за ову годину, 
управо захваљујући новој методологији 
и софтверу који је урађен за подршку 
при изради плана. То смо успели и зах-
ваљујући концепту плана који омогућа-
ва да свака служба набавки у огранци-
ма, паралелно и синхроно ради свој део 
плана, а на крају посла, план се генерише 
као обједињен у Центру за јавне набавке 
Управе – истиче директор Радић.

НОВА МЕТОДОЛОГИЈА И 
ЈЕДИНСТВЕНИ СОФТВЕР
Одабрана методологија и јединствени 

софтвер који је на том концепту развијен 
допринели су да се план брзо уради, али 
и да се у практичном смислу омогући 
брзо лоцирање сваке поједине позиције 
плана набавки. Структура плана са је-
динственом индикативном шифром 
сваке позиције омогућава корисницима, 
а то су сви запослени, да лако, једностав-
но и брзо пронађу жељену позицију у 
плану набавки.

У плану су прво приказане све пози-
ције стратешких набавки које су пла-
ниране у огранцима, а реализују се у 
Центру за јавне набавке Управе. Потом 
је приказан план набавки Управе, па ре-
дом планови свих огранака са својим де-
лом набавки, а све то скупа чини План 
набавки Електровојводине.

Вредност планираних позиција у Пла-
ну набавки за 2012. годину износи око 
6,6 милијарди динара.

– Нови квалитет који нам је донео је-
динствени софтвер, инсталиран у свим 
огранцима, представља активан приступ 

плану набавки, као основи за подноше-
ње захтева за набавку. Сваки запослени 
који подноси захтев за набавку може то 
да уради непосредним приступом плану 

и избором позиције плана покренути за-
хтев. Након тога, у процедури електрон-
ске овере захтева учествују сви надлеж-
ни руководиоци, од првог непосредног 
до директора огранка или Друштва – 
каже Радић.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ЈЕДНА ЦЕЛИНА
Од формирања, 1. јуна 2011. годи-

не, Центар за јавне набавке и службе 
у огранцима функционишу као једна 
целина. Урађен је јединствен План 
набавки, извршена је подела посло-
ва, у примени су јединствени типски 
документи, формиране су јединстве-
не листе квалификованих добављача, 
а омогућено је и обједињено праћење 
реализације набавки. Све ово чини 
велики корак напред и обезбеђује 
предуслове за успешан рад.

- Међутим, још увек има и одређе-
них проблема у обезбеђивању пре-
дуслова за успешан и квалитетан рад. 
Наиме, службе набавки радова, које 

су нови део обједињених набавки 
Центра и служби у огранцима, треба-
ло је попунити новим стручњацима, 
углавном инжењерима, способним 

да раде ову врсту одговорних посло-
ва. Показало се да Електровојводини 
недостају инжењери управо оваквог 
профила, те је већи број радних мес-
та предвиђених систематизацијом 
остао још увек непопуњен. Због тога 
се поставља као ургентни задатак 
попуна више оваквих радних места 
у Управи и огранцима – истиче ди-
ректор Радић, рекавши да ову об-
ласт у наредном периоду очекује још 
један важан задатак, а то је, како са 
применом савремених методологија 
стратешког планирања ускладити 
планове по врстама и приоритетима. 
Исто тако, врло важан задатак треба 
да буде и то како ускладити планове 
инвестиција и одржавања са дина-
миком и начином реализације, а све 
то са динамиком набавки, како би се 
обезбедило да се у Електровојводи-
ни залихе крећу у оптималним гра-
ницама.

М. Ш.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ

Структура Плана са јединственом индикативном шифром сваке позиције, омогућава 
корисницима да лако, једноставно и брзо пронађу жељену позицију у Плану 
набавки, каже Миланко Радић, директор Центра за јавне набавке

Нова методологија и софтвер – 
нови квалитет
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У Електровојводини је недав-
но одржан састанак Осно-
вног тима за увођење пројекта 

„ПРОТИС“ у све техничке послов-
не процесе ЕПС-а. У раду састан-
ка учествовали су и представници 
Vattenfalla, који су и стручни консул-
танти овог програмског решења, као 
и представници Централног тима 
ЕПС-а Војислав Шкундрић, Драган 
Илић и Вера Станојевић. Састанку 
је председавао председник Основног 
тима за дистрибутивну делатност Па-
вел Зима, иначе директор Дирекције 
за управљање Електровојводине.

Да подсетимо, ЕПС је са енергет-
ском компанијом Vattenfall из Немач-
ке почетком 2009. године потписао 
Уговор о консултантским услугама за 
увођење производно-техничког ин-
формационог система („ПРОТИС“), 
који обухвата и систем за управљање 
одржавањем. Пилот-пројекат за 
дистрибутивну област реализује се 
у ПД Електровојводина, у Огранку 
ЕД „Сремска Митровица“. Циљ овог 
пројекта је израда и увођење једин-
ственог и, према, будућности усме-
реног интегрисаног техничког сис-
тема погонског управљања и система 
управљања одржавањем, са циљем 
добијања ажурних информација о 
важним техничким, организационим 
и економским детаљима, побољшања 
оперативне безбедности и поузда-
ности производног процеса и опти-
мизације укупних трошкова произ-
водње.

Представници Централног тима 
ЕПС-а истакли су да су у процесу 
увођења овог софтверског решења 
тренутно најважнија два питања: 
техничка база података и смен-
ски извештај. Потребно је урадити 
софтвер, а ЕПС ће радити шифарник 
да би се могла пунити база података.

Представници Vattenfalla пред-
ставили су рад њихове електро-

дистрибуције и изнели податак да 
су технички губици испод 5 одсто, 
као и податак да у њиховој произ-
водњи расте удео гасних електра-
на и обновљивих извора енергије, 
с тенденцијом постепеног гашења 
нуклеарних електрана. Такође су 
изнели став да је сада друга фаза 
увођења „ПРОТИС-а“ која треба 

да се заврши до августа и најавили 
одржавање заједничке радионице у 
току фебруара.

Пре ове фазе урађена је и припре-
ма за креирање базе података, по-
везивање са већ постојећим апли-
кативним софтвером, а креирају се 
извештајне функције, налози за рад, 
дефинисан је речник за комуника-
ције. 

– Тендер за избор понуђача за 
пројектовање и програмирање 
„ПРОТИС“-а приведен је крају. У 
првој фази треба да се испројек-
тује база техничких података и web 

оријентисана апликација, као и да 
се изгенеришу први сменски из-
вештаји. У складу са условима тен-
дера, ова активност треба да се за-
врши у року од шест месеци од 
потписивања уговора, односно до 
краја августа – каже Љубица Ив-
ковић, секретар Основног тима за 
дистрибутивну делатност. 

На радионици за пројекат „ПРО-
РИС“, у фебруару, између осталог, 
разматрани су модули: оперативни 
подаци, управљање одржавањем, 
радни налози и шифарници, пре-
глед и одржавање стандардних тек-
стова за извештавање.

По реализацији друге фазе проје-
кта (планирано до краја августа), 
предстоји наставак анализе по-
словних процеса ЕПС-а. Трећа фаза 
увођења пројекта „ПРОТИС“ по-
чиње 1. новембра 2012. и трајаће го-
дину дана.

М.Ш.

ДАЉЕ АКТИВНОСТИ НА УВОЂЕЊУ НОВОГ ПРОЈЕКТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ  „ПРОТИС“

У току је тендер за набавку софтвера, а до краја августа треба да буде завршена 
друга фаза пројекта. У фебруару је одржана заједничка радионица за пројекат 
“ПРОТИС”. Трећа фаза пројекта почиње 1. новембра и траје годину дана 

Циљ – аутоматизована и 
ефикасна дистрибуцијаСТ
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Сви запослени у Електровојводи-
ни, у складу с Правилником о 
безбедности и здрављу на раду, 

имају обавезу да користе лична заштит-
на средства (ЛЗС). Правилник се може 
пронаћи на интерном сајту Друштва, 
у фолдеру „Квалитет/9. Безбедност и 
здравље на раду“.

– У складу с Правилником, запосле-
нима на појединим радним местима 

мора да буде обезбеђена лична заш-
титна опрема. За запослене који је чес-
то користе (радне ципеле, радна одела, 
ветровке и сл), периодично се обавља 
замена ове опреме, у складу с помену-
тим Правилником. Запослени којима 
је за обављање посла само повремено 
потребно да користе ЛЗС, задужују се 
њоме, али рок (периодика) њене заме-
не није дефинисан, према последњој 
измени одредаба у Правилнику. Заме-
на ЛЗ опреме код ових запослених се 
обавља тек у случају њеног оштећења. 
У том случају непосредни руководилац 
предлаже да се она расходује и требује 
нова опрема из магацина – каже мр Бра-
нислав Орешковић, водећи инжењер у 
Служби за безбедност и заштиту здра-
вља Сектора квалитета и заштите при 
Дирекцији за корпоративне послове 

Управе Друштва, у Новом Саду. Такође 
наглашава да је уведена и новина, по 
којој се оваква замена врши уз обавез-
но враћање оштећене тј. дотрајале оп-
реме у магацин.

Главни инжењер Слободан Симовић 
додаје да се, на основу измена у Пра-
вилнику, омогућава и очекује да ће ма-
гацини у Електровојводини, у свим 
огранцима, увек имати довољно ре-

зервне опреме, како би се ова замена 
(због дотрајалости или оштећења) мо-
гла обавити у најкраћем року. Створена 
је могућност да ти запослени не морају 
да чекају да би добили нову ЛЗ опрему. 

– Монтерима Друштва се периодично 
набављају ЛЗС. Врста ЛЗ опреме коју би 
запослени требало да користе при оба-
вљању радних задатака дефинисана је 
Упутством за безбедан рад. Обавеза је 
послодавца да запосленима обезбеди 
ЛЗС, у складу са Законом и они морају 
ту опрему да користе при обављању ра-
дова. Наравно, запослени такође морају 
да ЛЗС користе – када је то потребно и 
на исправан начин – истиче мр Ореш-
ковић.

Наш трећи саговорник, Миливој Ни-
колић, такође водећи инжењер, додаје 
да су измене учињене и у Препоруци за 

избор ЛЗС, у циљу набављања најква-
литетније и најсавременије опреме коју 
је могуће наћи на тржишту.

– После набавке такве опреме у 2011, 
анкетирани су запослени у Друштву, 
у циљу испитивања задовољства за-
послених ЛЗС и опремом. Иницијативу 
за то је покренуо Одбор за безбедност и 
здравље на раду и резултати анкете су 
показали да су запослени имали при-

медбе, махом на заштитну обућу. У делу 
летње и зимске заштитне одеће није 
било значајнијих примедби. У случаје-
вима дотрајалости или оштећења ЛЗ 
опреме, чак и она опрема која подлеже 
тзв. периодици (замени), може – у наве-
деним случајевима – да се замени и ра-
није. То се ради по препоруци и захте-
ву надлежног руководиоца. У оквиру 
поменутих измена Правилника могуће 
је одобрити и ЛЗ опрему која запосле-
ном по табеларном прегледу не припа-
да, а за њом се укаже потреба, рецимо, 
приликом проширења или ванредних 
послова. Тада је довољно да је надлеж-
ни руководилац потражује, уз образло-
жење захтева да се запослени задужи 
личним заштитним средством – каже 
Николић.

М. Ч.
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НАБАВКА И КОРИШЋЕЊЕ ЛИЧНИХ ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА

Неопходно је стриктно придржавање Упутства за безбедан рад као и обезбедити да у 
магацинима увек буде резервне опреме

Обавезно коришћење заштитне 
опреме при раду
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Безбедност, пре свега: мр Бранислав Орешковић, Миливој Николић и Слободан Симовић (с лева на десно)
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Брига за енергетску сигурност 
сваке земље и нације предста-
вља почетак и крај свих раз-

мишљања о бољем животу, о модерној 
и развијеној економији и омогућавају 
нових радних места. Енергија, као 
главни покретач и претакач свега што 
представља живот и материју, нема 
алтернативу!

Овако је, између осталог, недавно 
говорио др Тихомир Симић, директор 
Електровојводине и председавајући 
недавно одржаног Петог међународ-
ног форума о обновљивим извори-
ма енергије („Чисте енергетске техно-
логије“), у великој сали Скупштине 
АПВ, у Новом Саду. 

– Србија још увек значајно заостаје 
у стварању сопствене политике ЕЕ, 
која би била способна да обезбеди ба-
рем део резултата које данас постиже 
ЕУ, истиче наш саговорник др Душан 
Гвозденац, један од комодератора по-
менутог 5. форума и професор Факул-
тета техничких наука Универзитета у 
Новом Саду. Он наглашава да би ЕЕ, 
у државама у развоју, требало одмах 
да се угради у енергетске политике, са 
јаким потпорним механизмом за њи-
хово спровођење.

Основа за разумевање концепта ЕЕ 
јесте ток енергије, од примарне енер-
гије која је садржана у енергентима, 

до корисне енергије коју друштво 
троши у разним активностима. ЕЕ је 
све оно што је у вези са спречавањем 
енергетских губитака из система. Гу-
бици настају у трансформацији, пре-
носу и дистрибуцији енергије, као и 
код коначног купца. Док смањење гу-
битака у прве три активности углав-
ном зависи од расположиве техноло-
гије, смањење губитака код коначног 
потрошача требало би решавати 
техничким и нетехничким мерама, 
објашњава др Гвозденац. Наиме, не-
потребно коришћење енергије чес-
то би могло да се избегне бољом ор-
ганизацијом, бољим менаџментом и 
променом понашања купца, а више 
– променом стила живота, што је и 
најтежи део. Стога би ЕЕ требало да 
се разматра као стални процес.

ШТА ЈЕ СВЕ ПОТРЕБНО
– Да би се побољшала ЕЕ, неопход-

но је: смањити сувишно и непотребно 
коришћење енергије увођењем про-
писа (нпр, закона о грађевинарству) и 
енергетске политике која стимулише 
промене понашања; смањити губитке 
енергије спровођењем политике по-
бољшања ЕЕ и увођењем нових техно-
логија пратити потрошњу енергије да 
би се стекао потпун увид у њену пот-
рошњу и сагледале последице; упра-
вљати њеном потрошњом, тако што 
ће се побољша процедуре вођења рад-
ног процеса и одржавања, каже про-
фесор. 

– Да би се непрекидно побољшава-
ла ЕЕ, треба управљати потрошњом 
енергије/створити оквир за спреча-
вање њеног сувишног коришћења и 
смањење њених губитака у систему, 
за шта су потребни знање, адекватна 
мерења и информационе и комуни-
кационе технологије. Веома је важно 
да се обезбеде услови да потрошња 
енергије с технолошко-економских 
аспеката постане текући друштвени 
процес. То се заснива на чињеници да 
треба одредити цену енергије која би 
тачније одражавала стварне трошкове 
који укључују, између осталог, утицаје 

на животну средину, здравље и геопо-
литику. 

ПРАВИ ПУТ 
Др Гвозденац подсећа да је, у економ-

ском смислу, значај ЕЕ очигледан, ако 
се узме у обзир чињеница да трошко-
ви енергије обично износе 15-20% бру-
то националног производа. На пример, 
процењује се да ЕУ као енергетски наје-
фикаснији региону свету, још (увек) ко-
ристи 20% више енергије него што је то 
економски оправдано и технички при-
хватљиво – око 390 Mtoe (милиона тона 
еквивалентне нафте), као укупна го-
дишња потрошња примарне енергије у 
Немачкој и Шведској, заједно! Глобал-
ни консензус о последицама неактив-
ности на ублажавању и прилагођавању 
климатским променама постоји (GHG), 
а познати су јасни задаци. Прави пут је 
стварање енергетске политике, суоче-
но са строгим ограничењима, који за-
хтевају потпуно другачији приступ у 
целом циклусу израде политике, при 
чему се посебна пажња поклања њеном 
спровођењу. ЕЕ је, глобално посматра-
но, најспремнији и најбржи начин за 
смањење GHG у средњорочном периоду.

– Покретачи енергетске ефикасности 
и окружење у којем ће се она спрово-
дити знатно се разликују у свету – каже 
др Гвозденац. – Постоје четири „блока“. 
ЕУ је, заједно са неким другим држава-
ма OECD, вођа у борби за смањење кли-
матских промена и сродним активност-
има из ЕЕ. САД и земље БРИК (Бразил, 
Русија, Индија и Кина) најгласније су у 
одбрани својих националних интереса 
и опиру се свакој чврстој обавези у вези 
са смањењем CO2. Земље у развоју пред-
стављају значајан блок, у смислу емиси-
је GHG, али им је неопходна подршка. 
Енергетска ефикасност је, за њих, win-
win ситуација, пошто смањењем GHG и 
трошкова за енергију знатно поправљају 
своје крхке економије. Стога би, пона-
вљам, ЕЕ у државама у развоју требало 
одмах да се угради у енергетске полити-
ке, с јаким потпорним механизмом за 
њихово спровођење.

М. Ч. 

НУЖНА ПОЛИТИКА ЕНЕРГЕТСКЕ СИГУРНОСТИ И ЕФИКАСНОСТИ

Република Србија још увек значајно заостаје у стварању политике енергетске 
ефикасности (ЕЕ), која би била способна да обезбеди бар део резултата које данас 
постиже ЕУ – истиче проф. др Душан Гвозденац

Стални, високоисплатив процес
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Проф. др Душан Гвозденац
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Градоначелник Новог Сада Игор 
Павличић и саветник у Амбасади 
Аустрије мр Волфганг Вагнер свечано 

су крајем јануара у Градској кући у Новом 
Саду уручили признања представницима 
компанија које су учествовале у пројекту 
„ECOprofit Novi Sad 2011“. Овај пројекат је 
био намењен малим, средњим и великим 
компанијама из приватног и јавног секто-
ра, а које су биле заинтересоване да своје 
пословање модификују тако да буду про-
фитабилније и економичније, а да у исто 
време примењују принципе заштите жи-
вотне средине.

У првом кругу реализације пројекта, 
признања су добиле компаније: ERSTE 
БАНКА а.д, DELHAIZE SERBIA д.о.о, VIP 
MOBILE, АД Данубиус, ЈКП „Градско зе-
ленило“, ЈКП „Новосадска топлана“, СЗР 
„Астра“, хотел „Велики“ и Електровојво-
дина. Истовремено, 20 младих стручња-
ка имало је прилику да као практиканти 
у компанијама стекну теоријско и практи-
чно знање. 

У име Електровојводине признање је 
примила Драгана Матић, инжењер 1 у 
Сектору за квалитет и заштиту у Управи. 
Према њеним наводима, резултат рада 
„EcoProfit“ пројекта јесте тај што је из-
рађен „Environmental report 2011“ у коме 
су представљене анализе токова материја-
ла и енергије и мере за унапређење живот-
не средине, како оних имплементираних 

током трајања пројекта, тако и оних које 
треба у наредном периоду да се реализују. 

– У току пројекта, организовали смо 
сакупљање неонки, које су иначе опа-
сан отпад, а које су донедавно заврша-
вале у комуналном отпаду. Успели смо 
да удвостручимо количину сакупљеног 
отпадог трафо-уља. Унапређено је скла-
диштење опасних материја, а и 80 за-
послених је успешно прошло АДР обуку. 
У плану је имплементација мера смањења 
потрошње горива у возном парку, пот-
рошње папира у канцеларијама, увођење 
канти за одвојено одлагање отпада, као и 
смањење потрошње електричне енергије у 
канцеларијама – појаснила је Драгана Ма-
тић.

Већина мера не захтева превелика фи-
нансијска улагања, већ подразумева, како 
каже Драгана Матић, рационално иско-
ришћење ресурса и тзв. домаћинско по-
нашање, тако да су укупне инвестиције 
реда величине 10.000 евра, а уштеде су око 
35.000 евра.

Пројекат „ECOProfit“ започет је пре 
двадесет година у Грацу, а Град Нови Сад 
је први у Србији и региону препознао зна-
чај концепта одрживог пословања којим 
компаније, поред остваривања профита, 
минимизирају свој еколошки отисак. 

– У сарадњи са Аустријском агенцијом 
за развој и конзорцијумом Денкштат, 
укључили смо се у пројекат „ECOProfit“ 

како бисмо мотивисали компаније, како 
из јавног тако и из приватног сектора, да 
функционишу по принципима одрживог 
пословања. Основни циљеви су да се по-
стигну чистија производња и максимална 
енергетска ефикасност – нагласио је гра-
доначелник Павличић.

Тим поводом, директор Електровојво-
дине др Тихомир Симић подсетио је да 
је Електровојводина усвојила стандарде 
заштите животне средине у оквиру кор 
делатности, а у складу са европским про-
цедурама. 

– Бринући о сопственој инфраструк-
тури, предузели смо све мере које су 
у складу са европским стандардима. 
Енергетска ефикасност је добар подсти-
цај за преваспитавање целокупне зајед-
нице, почевши од себе самих. Хоћемо да 
будемо енергетски ефикасни и циљ нам 
је да смањимо губитке енергије. С тим у 
вези, у плану нам је да изградимо солар-
ну електрану на пословној згради Елек-
тровојводине, како би та зграда постала 
самоодржива. Такође, биће реконструи-
сан и систем климатизације – грејање и 
хлађење на истом објекту, тако ће зграда 
из садашњег, незадовољавајућег енер-
гетског разреда „Е“ прећи у прописом 
дозвољен разред – „Ц“ – изјавио је ди-
ректор Електровојводине др Тихомир 
Симић. 

М. П.
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ДОДЕЉЕНА ПРИЗНАЊА „ECOPROFIT NOVI SAD 2011“

У првом кругу реализације пројекта, признања су добиле компаније: ERSTE БАНКА а.д, 
DELHAIZE SERBIA д.о.о, VIP MOBILE, АД Данубиус, ЈКП „Градско зеленило”, ЈКП „Новосадска 
топлана”, СЗР „Астра“, хотел „Велики” и Електровојводина

Kа профитабилнијем пословању
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КАКО ЈЕ ЕЛЕКТРИФИКОВАНА ОМОЉИЦА, МЕСТО НАДОМАК ПАНЧЕВА
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Омољица, место крај Панчева, до-
била је електрично осветљење 
још 1911. године, када се ни у 

много већим срединама није размишља-
ло о томе. Према истраживању уредни-
ка часописа „Живот села“ Александра 
Танасијевића из Омољице, за то су за-
служна два мештанина – локални хоте-
лијер Михаел Селеш и предузимљиви 
електричар Васа Пандуров.

ДОВИТЉИВИ ХОТЕЛИЈЕР
Михаел Селеш се први сетио да 1911. 

године свој хотел у Омољици осветли 
електричном енергијом. Према Тана-
сијевићевим речима, он је био и први 
хотелијер код нас који је за осветљавање 
хотела употреби електрику.

Селешијев хотел је био надалеко по-
знат. Кажу да су ту свакодневно долази-
ли угледни гости из Панчева и околине 
на добро јело и пиће, али и да се диве 
беспрекорно уређеним и блиставо осве-
тљеним хотелским салама и салонима. 
Гости су се, веле, окупљали да виде чудо 
невиђено, а то је, наравно, доносило и 
приход довитљивом хотелијеру. Када 
је у башти хотела још почела да ради и 
куглана, он је задовољно трљао руке због 
доброг прихода. 

За Михаела Селешија све је било по-
сао. Како је његов агрегат био нешто 
већег капацитета, он је својим комшија-
ма понудио на располагање вишко-
ве енергије за осветљење. У два блока 
стамбених и економсих зграда, Селеши 
је инсталирао укупно педесет сијалич-
них места и тиме отпочео електрифика-
цију Омољице. Био је то прворазредни 
догађај, а може се рећи да су то били и 
први значајни почеци увођења електри-
чне енергије у Банату. 

Да би свој хотел учинио што атрак-
тивнијим, Селеши је набавио и био-
скопску апаратуру, онда када ни велики 
градови нису имали такве уређаје. Већ 
наредне 1912. године, у Омољици су се 
приказивале филмске представе, такоз-
ване покретне слике. Кратки докумен-
тарни и играни филмови вртели су се 
два пута недељно, остављајући у невери-
ци зачуђене гледаоце. То је трајало све до 

1915. године, када је због рата биоскоп 
престао да постоји. Старији Омољичани 
су причали да је Селеши морао да затво-
ри биоскоп зато што није могао да об-
навља репертоар, други су говорили да 
су улазнице биле прескупе, а трећи да је 
пројектор изгорео небригом киноопера-
тера. Како год, Селешијев генератор је 
једва преживео прве године рата, а пред 
само ослобођење престао је да ради. 

ЕЛЕКТРИКА – ПРИЛИКА ЗА 
УЛАГАЊЕ
Само неколико година након га-

шења Селешијеве електричне центра-
ле, у Омољици се јавља Васа Пандуров 
са идејом да подигне месну електричну 

централу. Као школовани стручњак за 
електрику, он је желео да сагради цен-
тралу која ће подмирити потребе за 
струјом у читавом месту, рачунајући ту 
и занатске радионице и млинове. Био је 
толико сигуран у исправност идеје, да је 
за реализацију овог посла заложио цело 
своје имање. Након потписивања конце-
сионог уговора 1926. године, за годину 
дана је у самом центру Омољице поди-
гнута нова зграда централе са неопход-
ном пратећом опремом. У централу је 
уграђен генератор фабрике Сименс-Шу-
керт, где је била организована и обука за 
кадрове запослене у новој централи. 

Ускоро, Пандуров је склопио уговоре 
са 150 домаћина о коришћењу електри-
чне енергије и тако 1927. Омољичани 
почињу да живе на нови, савременији 
начин. И остали мештани су зачас уви-

дели предности новог начина осветља-
вања, па су мајстори једва стизали да 
уведу нове инсталације. Читава Омољи-
ца је убрзо била осветљена, а уведена је 
и улична електрична расвета. Многе за-
натлије у Омољици почеле су да користе 
струју за покретање машина које су тек 
набавили. Занимљиво је рећи да је ме-
сар Георг Аделхард први у месту наба-
вио све месарске машине које су радиле 
на струју. 

Из околних места долазили су пред-
ставници власти да разгледају централу 
и поведу разговоре са Васом Пандуро-
вим да се и у њиховим местима подигне 
слична централа. Нарочито интересо-
вање показали су општинари из Стар-

чева, Банатског Брстовца, Баваништа, 
Качарева, Банатског Карловца, Иванова 
и других места. Учинило им се то скупо, 
па су решили да сачекају нека боља вре-
мена. То чекање се одужило, па су чека-
ли више од 35 година, до почетка опште 
електрификације. 

Млађи Омољичани, али и садашње 
предузеће за дистрибуцију електрич-
не енергије Електровојводина треба да 
памте зачетнике и визионаре заокупље-
не употребом електричне енергије у мо-
дерном добу Михаила Селешија и Васу 
Пандурова, бар због тога што су отвори-
ли пукотину кроз коју ће се назрети тра-
чак светлости, каже у свом тексту „Сјај у 
тами“ Александар Танасијевић из Омо-
љице, по чијем прелошку је и приређен 
овај текст за ЕВ.

Приредила: М. П.

Михаел Селеш се први сетио да 1911. године свој хотел у Омољици осветли 
електричном енергијом, а Васа Пандуров да подигне месну електричну 
централу и 1927. електрификује читаво место

Омољица - сјај у тами

Кућа у Омољици у којој је засветлела прва електрична сијалица
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Докторе, да ли знате колико је 
Амазон стар – пита контабиле 
(рачуновођа) свог шефа др Ис-

ака Адижеса у авиону на 10.000 метара 
висине изнад Бразила где су ишли због 
потреба посла. 

– Не знам!
– Стар је 4 милијарде 500 милиона 

година, три месеца и 29 дана.
– Одакле ти оно три месеца и 29 

дана? - пита знатижељно др Адижес.
– Ову информацију сам чуо пре три 

месеца и 29 дана – рече контабиле.
– Ето, то вам је књиговодство – 

закључи др Исак Адижес, у свету чу-
вен по својим економским теоријама, 
а који, узгред речено, има и свој Ин-
ститут у Америци, који услуге пружа 
највећим компанијама у свету међу 
којима је, на пример, и Кока кола. 

По Адижесу, уговор који смо јуче 
закључили је прошлост, а књиговод-
ство давна прошлост. По рачуно-
водству се не можемо, како он каже, 
оперативно руководити, већ само из-
влачити поуке и санирати последице.

Као да је хтео да каже да су нам по-
требни неки други алати за руковођење 
у реалном времену. Софистицирани 
развоји технологија понудили су и ту 
врсту алата. Један од њих је Тотал Об-
сервер. За мање упућене, овај стручни 
алат омогућава да се, рецимо, у једном 
тренутку има увид у тренутне актив-
ности које се тог момента одвијају у 
целој Електровојводини. Из тог сумар-
ног прегледа може се спуштати даље у 
аналитику, па видети где се активност 
одвија, у ком огранку, затим буквално 
на ком месту (трафостаници, воду), 
те колико је запослених ангажовано и 
којим средствима. Он омогућава да се 
истовремено види колико је на одређе-
ној врсти послова ангажовано људи на 
једном месту (у неком огранку), а ко-
лико на истој врсти посла на другом 
месту, затим колико је средстава ан-
гажовано на том објекту или колика 
је учесталост интервенција на истом 
објекту. Ако се често интервенише на 
неком објекту, онда је то сигнал да ту 
треба направити праву ревизију и про-

ценити шта даље радити (реконструи-
сати, заменити и слично). 

Кад се оде и корак даље, те уведе ди-
гитализација телекомуникационих 
веза, тада ће се моћи путем оптичких 
каблова и накнадно постављених ви-
део-камера имати директан увид у 
сам ток операције на терену на одр-
жавању објеката у Електровојводини. 
Пројекат проширења телекомуника-
ционих канала назива се Дигитални 
Срем. Овакав дневни увид у стање ак-
тивности повећава степен безбедносне 
заштите запослених, као и побољшања 
технологије обављања посла. Можда 
није случајно што је Тотал Обсервер 
баш примењен на сектору одржавања 
електроенергетских објеката, јер одр-
жавање, заједно са зарадом и амор-
тизацијом носе гро трошкова Електор-
војводине, па „напасти“ највећу ставку 
трошкова значи истовремено постићи 
и највеће ефекте у рационоалности и 
подизању ефикасности предузећа у це-
лини. 

Поменути Адижес није се бавио 
технологијом вођења послова, па ни 
алатима за руковођење. Он се бавио 
дијагнозом стања фирми и то путем 
посебних начина „мерења“. Др Адижес 
каже да је фирма у успону када постоји 
пуна запосленост; када руководство 
непрестано „таласа“, а чиновницима се 
„пуше уши“ од посла и при томе стал-
но гунђају што се уноси нешто ново и 
по њима, ремети „нормалан ред ства-
ри“. Фирма сигурно пропада када су 
чиновници задовољни, када руковод-
ство не таласа и када је напусти први 
члан најужег руководства. 

Слушајући неколико пута Адижеса, 
а и читајући његове књиге и сам сам 
попримио неке манире осматрања 
квалитета фирме из „посебног угла“. 
На пример, у зависности од тога како 
се воде колегијуми, могао сам много 
штошта препознати. Ако је састанак 
колегијума реткост, једном у три ме-
сеца, онда је ту на помолу јавашлук 
или груба приватизација укупних од-
носа. Ако колегијум дуго траје, онда је 
то знак да струка није одрадила свој 
део посла, није довољно „избруше-

на“ и око себе шири јалова надмудри-
вања. Уколико се држи само колегијум 
на врху компаније, а не и по дубини, 
такође имамо предзнаке кидања веза 
између врха и базе, те умртвљење по-
тенцијалне енергије. Слично би се 
могло приметити и при оцени угово-
ра о раду. Ако они у себи имају 90 од-
сто општих и из закона преписаних 
одредби, а само 10 одсто онога што се 
односи на обавезе и права конкретног 
радног места (појединаца), онда је и 
то сигнал да има нешто „труло у др-
жави Данској“. 

Насупрот овоме, ако је систем 
уређен, активности плански ос-
мишљене на почетку пословне године, 
руководства окренута активностима у 
реалном времену, колегијуми мере од-
ступања и процењују нове околности 
- учестали су и кратко трају са јасним 
налозима и смеровима деловања, онда 
имамо посла са предузећем у које мо-
жемо имати поверење. Данас се неве-
роватном брзином мењају алати и на-
чини дијагнозе стања у некој фирми. 

„Европу су створили књижевни ју-
наци као што су Робинзон и Гуливер, 
јер је Робинзон показао како се живи 
сам, док је Гуливер показао какве су 
уистину човекове мере: патуљак међу 
џиновима, џин међу Лилипутанци-
ма. Ето нам мере. Европа има меру и 
то је темељ европске цивилизације“ 
(Андреј Битов). Како увести меру и 
у систем да се потврђују праве вред-
ности и самопотврђују они који ра-
дећи за себе, раде и за пословни сис-
тем? Вештина је створити амбијент у 
коме се препознају човекове мере и 
његов допринос заједничким циље-
вима и интересима компаније у којој 
остварује своју радну и социјалну си-
гурност. Време ће показати да ли је 
Електровојводина на трагу стварања 
таквог амбијента у коме је иста еки-
па, само са другим челним човеком и 
измењеним начином и технологијом 
рада, успела да негативан резултат од 
преко 1,3 милијарду динара у 2010. 
претвара у позитиван ефекат рада у 
2011.

Синиша Корица

ТОТАЛ ОБСЕРВЕР ИЗ ПОСЕБНОГ УГЛА
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Софистициран алат
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Електровојводина се својевре-
мено определила за јединствен 
пројекат – за писање и изда-

вање монографија о електрифика-
цији највећих градова АП Војводине, 

центара огранака овог Привредног 
друштва. У том склопу, изашла је и 
четврта по реду монографија „Елек-
трификација Суботице“, (поново) 
аутора мр Синише Корице, иначе 
координатора у Управи ПД „Елек-
тровојводина“ (написао је и објавио 
укупно пет књига). 

У поговору аутор, између осталог, 
истиче да је велику помоћ у писању 
ове монографије имао у књизи гру-
пе аутора, која је раније већ написала 
монографију са идентичном намером. 
Издавачи су тада били ЕД „Суботица“ 
и „Суботицатранс“, а повод је био њи-
хов заједнички рођендан: 75 година од 
протока електричне енергије улицама 
Суботице и првог трамваја, претече 
„Суботицатранса“ (1896−1971). Кори-
ца истиче и да је велику помоћ имао 
од Редакцијског одбора, а изразио је и 
захвалност, уз бројне друге колегини-
це и колеге, и коауторима Бошку Кр-
стићу (део: „Историја Суботице“) и 
садашњем директору Огранка мр Бог-

дану Лабану (део: „Правци даљег раз-
воја после 2010. године“). У Моногра-
фији су наведена и имена бивших и 
садашњих радника овог Огранка, као 
и дизајнерке Илоне Хорват Урбан.

– Поред поузданог и континуираног 
снабдевања купаца свих категорија 
квалитетном електричном енергијом 
и одржавања ЕЕО свих напонских ни-
воа, један од најважнијих дистрибу-
тивних послова је планска инвести-
циона градња нових ЕЕО, као одговор 
нараслим потребама конзума елек-
тричне енергије. Тај тзв. раст конзума 
на годишњем нивоу представља поја-
ву нових купаца електричне енергије 
и пораст потрошње постојећих, који 
на пример за 2010, у односу на 2009. 
годину, износи три одсто. За задо-
вољење растућих потреба купаца за 
ЕЕ, морају се благовремено планира-
ти и градити нови објекти, типа ТС 
110/20 kV и објекти средњег и ниског 
напона – навео је, између осталог, у 
новој Монографији мр Лабан.

У предговору ове садржајне и зани-
мљиве књиге, директор Друштва др 
Тихомир Симић је, уз остало, истакао 
да је ово део нашег задужбинарства 
према прошлости, али и понуђених 

електроенергетских подлога онима 
који се још предомишљају о местима, 
условима и правцима инвестирања. 
„Монографије на јасан начин изража-
вају наш однос према изграђеном и 

достигнутом... Искористили смо оно 
најдрагоценије што нам је прошлост 
оставила: надахнуће, инспирацију и 
обавезу да будемо достојни наследни-
ци онога што су бројне генерације пре 
нас оствариле... Део је то и друштве-
но-одговорног односа и понашања 
Електровојводине према сопственој 
прошлости, али исто тако и још веће 
обавезе према временима која дола-
зе. Одговоран однос свих генерација 
електричара у Суботици хтели смо 
провући као заједничку нит кроз ову 
монографију. Зато њу чине и жице, и 
људи, али и друштвене околности у 
којима је остваривана електрифика-
ција начина живота на северу панон-
ске равнице“.

Др Симић се, на крају предгово-
ра, захвалио и честитао аутору, Ре-
дакцијском одбору, руководству ЕД 
„Суботица“, штампару и свима они-
ма који су својим радом допринели да 
ова публикација угледа светлост дана.

М. Ч.

МР СИНИША КОРИЦА НАПИСАО МОНОГРАФИЈУ О ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈИ СУБОТИЦЕ

Ово је део нашег задужбинарства према прошлости, али и понуђених 
електроенергетских подлога онима који се још предомишљају о местима, 
условима и правцима инвестирања – у предговору, између осталог, нагласио је 
директор Електровојводине  др Тихомир Симић

С поштовањем према прошлости 

Насловна страна Монографије о електрификацији Суботице
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