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Људи су највећи капитал сваке компаније, јер упра-
во од тих ресурса зависи и позиционирање компаније 
на тржишту. У складу са овом максимом, а на ини-
цијативу директора Друштва др Тихомира Симића, 
од 1. фебруара у Електровојводини је формирана 
Служба за управљање и развој људских ресурса. Ова 
новоформирана Служба, заједно са Службом за кад-
ровске послове, део је Сектора за људске ресурсе, 
који се налази при Дирекцији за корпоративне по-
слове. Било је неопходно да се почне са модерним 
концептом пословања који ће, сасвим сигурно, врло 
брзо донети и конкретне резултате. 

У Електровојводини станује струка, енергија и 
рад. Али поред ових квалитета, нужно је овладати 
и новим техникама и бити у току са новотаријама 
и временом које је пред нама. Менаџмент Електро-
војводине жели да способни и креативни кадро-
ви носе развој у временима која нам долази. С тим 
у вези, у Норцеву је недавно организован семинар-
тренинг менаџмента Електровојводине, који су одр-
жали еминентни стручњаци, управо са циљем да се 
покрену и потенцирају нова размишљања и актив-
ности како би се у континуитету постизали ефектни 
пословни резултати.

На помолу је и међународна сарадња и размена 
знања и искуства са сегединским Демасом која је 
крунисана Уговором о пословној сарадњи. Један од 
разлога потенцирања ове пословне сарадње је сва-
како развијање и побољшање пословања, промови-
сање најмодернијих стандарда и вредности у истра-
живању. Јер, унапређење знања и вештина важних за 
посао Електровојводине и Демаса, као и унапређење 
квалитета истраживања и оперативних процеса, у 
складу са потребама и пројектованим националним 
развојним плановима и обавезама обе стране, пред-
ставља заправо основну намеру потписника угово-
ра.

Настављена је сарадња са ПУ Нови Сад којој је 
дато на коришћење једно путничко возило. Елек-
тровојводина, у наредном периоду, очекује још бољу 
сарадњу са овом институцијом у сузбијању неовла-
шћене потрошње електричне енергије, у смањењу 
крађа у електроенергетским објектима, као и у заш-
тити запослених и имовине приликом рада интер-
вентних екипа на терену. Де факто да је крађа елек-
тричне енергије и оштећења електроенергетске 
опреме велико зло које, нажалост, све више узима 
маха.  И купци су тога свесни...  Али без обзира на 
све апеле, због крађе опреме и непромишљеног по-
теза, изгубљен је још један живот!

М. П.

Младост и стручност
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Било је мање него редовно радних 
дана, снег и хладноће су отежава-
ли и рад дистрибутера и долазак 

купаца на шалтере за наплату, тако да се 
рачунало да укупно не може да се нап-
лати више од 85 одсто фактурисане реа-
лизације. Ипак, додатни напори, које су 
дистрибутери уложили последњих дана 
фебруара, уродили су плодом и збирно 
је наплаћено 86,11 процената.

Ово је речено на састанку са дирек-
торима Дирекција за трговину у при-
вредним друштвима за дистрибуцију,  
којим је председавао Милан Миро-
сављевић, директор Сектора за трго-
вину и односе са тарифним купцима 
у Дирекцији ЕПС-а за дистрибуцију 
електричне енергије. Истакнуто је да 

је најбољу наплату имала „Електро-
војводина“ (91,62 одсто), а да су оста-
ла привредна друштва фебруар обеле-
жила готово уједначеним резултатом, 
са нешто више од 85 одсто. Мироса-
вљевић је оценио да је, уз појачан рад 
дистрибуција, у фебруару очигледан 
био и добар одзив купаца да на време 
плате рачуне, чиме су показали разу-
мевање за сложену ситуацију у којој 
се обезбеђивало довољно електричне 
енергије за изузетно велику потрошњу 
током „ледених“ дана.

Како су истакли директори дирек-
ција за трговину, у марту се очекују 
знатно бољи и збирни и појединач-
ни резултати у наплати, и то не само 
зато што је овај месец традиционално 

добар, него и стога што ће дистрибу-
ције настојати да што боље анимирају 
купце да ревносније плаћају рачу-
не, подсећајући их на могућност да 
плаћањем у року могу да остваре по-
пуст на фебруарску потрошњу уко-
лико је она била 15 одсто мања од ја-
нуарске просечне. Закључено је да 
ће дистрибуције овога месеца наста-
вити доследно да спроводе све своје 
активности за наплату испоручене 
електричне енергије, која је главни 
предуслов за функционисање елек-
троенергетског система ЕПС-а у цели-
ни. Циљ је да се постигне степен нап-
лате којим би се побољшале позиције 
на годишњем нивоу. 

Припредила А. Ј. Р.

у циљу целовитог, стручног и ква-
литетног обављања послова у 
заједничкој функцији у ЕПС за 

интерну ревизију и контролу пословног 
система, Јавно предузеће „Електропри-
вреда Србије“ упућује позив запослени-
ма у ЕПС да се пријаве за послове ин-
терног ревизора за области: рударства, 
производње, дистрибуције електрич-
не енергије и информационих техно-
логија. Ови послови из рударске, елек-
тротехничке или машинске и техничке 
струке обављаће се у Сектору за реви-
зију техничког система. 

За послове интерног ревизора могу 
конкурисати лица која испуњавају сле-
деће услове: завршен одговарајући фа-
култет, најмање пет година радног иску-
ства у ЕПС-у и знање енглеског језика.

Послови интерног ревизора технич-
ког система обухватају послове који се 

односе на: независну оцену техничких 
процеса, оцену система интерних кон-
трола техничког система, идентифи-
кацију техничких ризика, ревизију 
инвестиционих планова и ревизију ин-
формационог системa.

Кандидат треба да има положен ис-
пит за овлашћеног интерног реви-
зора у јавном сектору или да тај ис-
пит положи до 15. јула 2013. године. 
Кандидат треба у писаној форми да 
приложи опис свог досадашњег рад-
ног искуства и разлоге због којих се 
пријављује за ове послове. 

У складу са Правилником о орга-
низацији и систематизацији посло-
ва у ЈП ЕПС знање енглеског језика 
подразумева ниво знања средњи II. 
За обављање послова на наведеним 
радним местима предвиђено је ко-
ришћење рачунара, па су сви канди-

дати у обавези да поседују знање које 
им то омогућава.

Сви заинтересовани кандидати из 
ЕПС-а треба да електронским путем до-
ставе: попуњен CV образац - који се на-
лази на адреси: http://www.eps.rs/test/
CV%20obrazac.doc и мотивационо писмо 
у коме треба да наведу због чега су заин-
тересовани за конкретну позицију.

Пријаве се подносе електронски на 
мејл адресу: ljudski.resursi@eps.rs  у пе-
риоду од 2. до 16. априла 2012. У пољу 
“Subject” обавезно је назначити назив 
радног места за које се конкурише (Ин-
терни ревизор за .........). Контакт особа 
за  додатне информације је Сања Тепа-
вац (мејл: sanja.tepavac@eps.rs; телефон: 
011/202-46-37). После периода предвиђе-
ног за пријављивање, биће контактира-
ни само кандидати који уђу у ужи избор.

ЕВ

САСТАНАК СА ДИРЕКТОРИМА ДИРЕКЦИЈА ЗА ТРГОВИНУ ПД ЕД

ПОЗИВ ЗАПОСлЕНИМА У ЕлЕКТРОПРИВРЕДИ СРБИЈЕ

и
з 

еп
с-

а

у фебруару је остварен сасвим добар процент наплате упркос низу неповољности 
које су обележиле пословање привредних друштава за дистрибуцију

Добар одзив купаца

Потребни интерни ревизори 
техничког система
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разлог за закључење заједничке 
пословне сарадње је развијање 
и побољшање пословања, про-

мовисање најмодернијих стандарда и 
вредности у истраживању. Унапређење 
знања и вештина важних за посао 

Електровојводине и Демаса предста-
вља намеру потписница уговора. 

Према Уговору, обе стране потврђују 
жељу и циљ да успоставе дуготрајну 
пословну сарадњу засновану на прин-
ципима једнакости, савесности и међу-
собног поштовања, имајући у виду да 
се делатност обе компаније у њиховим 
земљама темељи на пружању услуга 
потрошачима. Сарадња на побољшању 
и развоју ових области представља оп-
редељење и једног и другог привредног 
субјекта. 

Циљ партнерства је и унапређење 
квалитета истраживања и оператив-

них процеса у складу са потребама и 
пројектованим националним развој-
ним плановима и обавезама обе стра-
не. Сврха уговора је и партнерство у 
европским оквирима у домену струч-
ног и истраживачког пословања.

Заједничка сарадња је дефинисана у 
едукацији у примени нових техноло-
гија, у области безбедности на раду и 
припреми тимова за заустављање не-
овлашћеног коришћења електричне 
енергије.

Приликом посете Демасу, догово-
рено је да представници те електрое-
нергетске компаније презентују своја 
искуства у организацији у оквиру за-
конске регулативе која је на снази у 
њиховој земљи, а која ће бити при-
мењива код нас у светлу реорганиза-
ције. Након тога, представници Елек-
тровојводине ће у узвратној посети, 

која за циљ има размену знања и иску-
ства, презентовати практичну приме-
ну делова области трговине и марке-
тинга. У том светлу, Демас ће, како је 
најављено, посебно занимати приме-
на и искуства у коришћењу енергетске 

платне картице која представља друга-
чији приступ наплати утрошене елек-
тричне енергије.

Већ приликом посете ради пот-
писивања Уговора о пословној са-
радњи, мађарски домаћини су пред-
ставили палету својих типских 
ормарића за различите категорије 
купаца, као и нову механизацију за 
постављање подземних водова од 
које се очекује да смањи ангажман 
људи, да ефикасније ради послове за 
које је намењена и тиме оствари еко-
номичност и уштеде.

А. Ј. Р. 

ЕлЕКТРОВОЈВОДИНА ПОТПИСАлА УГОВОР О ПОСлОВНОЈ САРАДњИ СА ЕДФ ДЕМАС

Жеља да се успостави дуготрајна пословна сарадња са сегединским Демасом 
крунисана уговором о пословној сарадњи. у име електровојводине уговор потписао 
директор Друштва др Тихомир симић, а у име еДФ Демас председник и извршни 
директор Тери Лебуше

Партнерска размена знања и 
искуства

Тери Лебуше и др Тихомир Симић
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електровојводина је прва у ЕПС-у 
када је у питању смањење губи-
така. То говоре подаци и чиње-

нице којима располаже тим за спро-
вођење Акционог плана за смањење 
губитака и који су и званично доста-
вљени ЕПС-у.

До тог резултата дошло се планским, 
тимским и марљивим радом. Контроле 
мерних места, специјални тим ЕД НС 
који је формиран управо за те послове 
и чије активности дају резултате и који 
је јединствен на нивоу ЕПС-а, стратеш-
ки приступ сваком испорученом кило-
вату, пажљиво вођен и надзиран сваки 
корак у непрекидној борби за смањење 
свих губитака, све то је довело Електро-
војводину на водећу позицију у систему 
ЕПС-а када се води борба против крађе. 

Постоји још један сегмент у тој бор-
би који ће помоћи Електровојводи-
ни. Наступи у јавности који стално 

скрећу пажњу на проблем који постоји 
јесу за сада пионирски кораци у бор-
би против свих видова крађе нашег 
заједничког добра, било да је у питању 
крађа електричне енергије или делова 
опреме која је у власништву Електро-
војводине. Битно је да сваки запосле-
ни да свој допринос кад год и где год 
може. Поруке јавности смо послали. 
Рекли смо да је крађа кривично дело, 
да може да буде опасна и да појединци 
који се упусте у крађу ризикују живо-
те, како свој тако и онога ко се нађе у 
близини оштећеног објекта. Они који 
су стручни, препознаће контекст тих 
порука. Они који то нису - и њима је 
јасно шта смо рекли. Није мали број 
оних који су видели спот Електро-
војводине са оваквим порукама. Пока-
зујући друштвену одговорност, Елек-
тровојводина је минуте у медијима 
искористила управо за борбу против 

крађе. Зашто? Зато што је потребно да 
се подигне свест сваког грађанина да 
је крађа кривично дело и велико зло. 
Сваки запослени у Електровојводини 
који се осећа чланом једне велике по-
родице од 2.500 чланова, који сваког 
дана у години доприносе да њихова 
кућа буде боља, може у име своје куће, 
као прави домаћин, да учини све како 
његова имовина не би била крадена и 
одношена некуда зарад мале користи 
појединаца.

Шта радити даље? Стратешки при-
ступ јавности, као што је осмишљена 
кампања даће подршку досадашњим 
активностима, појачаће их и оне ће до-
бити свој пуни смисао. Подршка за-
послених у складу са таквом страте-
гијом даће у синергијском дејству још 
већу снагу напорима да наша заједнич-
ка имовина буде сачувана. 

А. Ј. Р.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА

ЕлЕКТРОВОЈВОДИНА У АКЦИЈИ ПРОТИВ КРАЂЕ ЕлЕКТРИчНЕ ЕНЕРГИЈЕ

6

Да су крађе електричне енергије и оштећења електроенергетске опреме велико зло 
које све више узима маха, из електровојводине је упозоравано и скренута је пажња 
најширој јавности више пута. није све остало на речима, дела говоре за себе

Синергија са јавношћу

l

Тања Опачић, запослена
Чула сам да постоји крађа струје, али 

ми заиста није јасно како то у пракси 
функционише. Сматрам да би треба-
ло оформити тим стручњака који би 
требало да нађу решење како таквим 
радњама стати на пут.

Никола Штефанац, запослени
Та тема је баш актуелна и у нашем 

комшилуку. Наиме, баш ових дана 
смо у дилеми шта нам је чинити, да ли 
пријавити сумњивог комшију или не?! 
Само сталне контроле могу нас све спа-
сити овог зла! 

Немања Радоичић, студент
Чуо сам да постоји крађа струје и 

електроенергетске опреме и да је та 
појава у последње време све учеста-
лија. Сматрам, ако би се у борбу против 
ових нелегалних појава, укључиле све 
надлежне институције  - од Министар-
ства полиције до Министарства правде, 
и ако би починиоци ових недела били 
кажњени – сасвим је сигурно да бисмо 
и овој појави врло брзо стали на пут.

анКеТа: шта кажу новосађани да ли су чули за крађу струје и шта би требало да се учини 
да се овај проблем у друштву реши?
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Диспечерски центар ЕД „Сомбор“ 
претпоследњег дана фебруара 
у поподневним сатима конста-

товао је индикације које указују на не-
овлашћен приступ трафостаници код 
насељеног места Станишић. Увидом де-
журне службе Полицијске управе Сом-
бор на лицу места испоставило се да је у 
покушају крађе опреме једно лице изгу-
било живот. Електровојводина је и тим 
поводом још једном упозорила најширу 
јавност и све који имају овакве и сличне 
намере да то не чине, јер тиме угрожа-
вају безбедност живота и проузрокују 
материјалну штету ширих размера.

– Помоћ у сузбијању овог зла нео-
пходна је од стране свих друштвених 
субјеката и надлежних институција, по-
ручено је из Електровојводине

Електровојводина већ месецима упо-
зорава да крађа електричне енергије и 
неовлашћено и нестручно улажење у 
електроенергетске објекте, којем је мо-

тив отуђење делова опреме, представља 
велико друштвено зло и кривично дело 
којим се наноси велика штета и угрожа-
вају животи.

Тако је 28. фебруара 2012, један такав 
покушај однео још један људски живот. 
У 16:12 часова у диспечерском центру 
Електродистрибуције Сомбор примеће-

не су неправилности у раду дела мреже 
у делу насељеног места Станишић. Из-
ласком на лице места установљено је да 
је највероватнији покушај отуђења оп-
реме на стубној трафостаници „Кара-
ула“, која је у власништву Војске, однео 
један људски живот. Тачно је да је та 
трафостаница била без напона, али да-
лековод до те трафостанице је био под 
напоном, што је било фатално за тада 
непознатог мушкарца. Због погрешне 
намере, овај човек је изгубио живот.

Још једном је Електровојводина 
упозорила на то да су сви овакви по-
кушаји директна опасност по животе 
оних који се налазе непосредно у так-
вим активностима. Сузбијање овак-
вих појава је једини начин за уређење 
целокупног односа нашег друштва 
према енергији, као кључном аспек-
ту квалитета живота свих грађана и 
унапређења привреде.

А. Ј. Р.
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Милица Филиповић, запослена
Да, чула сам да неки људи прибегавају 

крађи струје. Баш код нас у комшилу-
ку недавно је откривено једно домаћин-
ство које је неовлашћено користило 
струју. Сматрам да једино честим кон-
тролама овом може да се стане на пут, 
или да се набаве неке камере које би по-
кривале поједине делове града како би 
запослени у Електровојводини имали 
комплетан надзор.

Вида Радовић, пензионерка
Сазнала сам да постоји крађа струје 

од својих комшија, који су због те неле-
галне радње искључени, а при томе су 
морали велику казну да плате. Страш-
но је што нису они једини... Само честе 
контроле и савест људи који чују или 
сазнају да се неко бави таквим радњама 
и пријаве их, може дати ефекат.

Предраг Хрнчић, пензионер
Нажалост, појава крађе струје је да-

нас врло честа појава. Свако домаћин-
ство, које из месеца у месец има мање 
утрошених киловат-сати, требало би 
да буде под присмотром запослених из 
Електровојводине. На тај начин, добар 
део нелегалних купаца био би обело-
дањен, а надам се, и добрано кажњен.

М. П.

неовлашћеним приступом електроенергетском објекту, у покушају крађе, једно лице 
изгубило живот на територији еД „сомбор“

ДАНАК ПОКУШАЈА КРАЂЕ ОПРЕМЕ

Изгубљен још један живот



Eлектроенергетску ситуацију у 
фебруару обележила је велика пот-
рошња електричне енергије у пр-

вој половини месеца, која је била усло-
вљена великим бројем дана са изузетно 
ниским температурама. Услед тога је, 8. 
фебруара забележена рекордно висока 
потрошња електричне енергије, како на 
конзумном подручју Електровојводине, 
тако и на нивоу целе Републике. 

– Због изузетно лоше хидролошке 
ситуације, слабог дотока река и нис-
ког нивоа акумулација, хидроелектра-
не су радиле са капацитетима који су 
били далеко испод билансних, тако да 
је недостатак енергије био надокнађи-
ван увозом значајних количина. Како 
су због наведених разлога сви остали 
расположиви производни капацитети 
радили на граници техничке издржљи-
вости и како је упркос томе постојала 
опасност да целокупан систем не буде у 
могућности да подмири потрошњу која 
је расла из дана у дан, на нивоу Репу-
блике су донете ванредне мере у циљу 
смањења потрошње и истовременог 
очувања електроенергетског система од 
већих хаварија - сазнајемо од Звездана 
Крунића, шефа Службе за планирање и 
анализу погона у Сектору за управљање 
и планирање конзума Дирекције за уп-
рављање у Управи Електровојводине. 

Електровојводина је, од свих привред-
них друштава за дистрибуцију електри-
чне енергије у оквиру ЕПС-а, најекс-
педитивније и најефикасније спровела 
наведене мере и уштедела највише елек-
тричне енергије за време трајања ван-
редних мера.

Сатна кретања оптерећења конзума 
Електровојводине за карактеристичне 
дане трајања ванредних мера била су:

8. фебруар: дан максималне потро-
шње; 9. и 10. фебруар: почетак приме-
не ванредних мера и 20. фебруар: прес-
танак ванредних мера.

У склопу наведених мера, у периоду 
од 9. до 21. фебруара 2012, на свим ТС 
110/x kV уведена је напонска редукција 
од 5 одсто на 110 kV напонском нивоу. 
Иначе, прва два месеца текуће године 
карактерише смањење потрошње елек-
тричне енергије за 1,2 одсто, у односу 

на исти период прошле године, од-
носно смањење од 1,88 одсто у односу 
на билансне количине.

Упркос наведеној ситуацији и отежа-
ним условима функционисања, током 
фебруара, ЕД систем Електровојводи-
не је радио изузетно стабилно, а наста-
вљен је и тренд смањења броја тзв. по-
гонских догађаја на месечном нивоу, у 
односу на исти период претходне го-
дине. Забележени значајнији догађаји 
су: 10. фебруара, у 10.31 сати, услед 
квара на 110 kV прекидачу дошло је до 
испада из погона трансформатора ET 

110/20 kV број 2 у ТС 110/35/20 kV „Бе-
чеј“, услед чега су купци са конзумног 
подручја овог трансформатора били 
без напајања електричном енергијом 
59 минута.

Двадесетог фебруара, у 19,58 сати, 
услед продора влаге у заштитно-упра-
вљачки подсистем, дошло је до испада 
из погона трансформатора ET 110/20 
kV број 2 у ТС 110/20 kV „Суботица 
4“, услед чега су купци са конзумног 
подручја овог трансформатора, у за-
висности од тога са ког 20 kV извода 
се напајају, били без напајања електри-
чном енергијом у трајању од 42 до 82 
минута.

– Неповољни временски услови то-
ком већег дела фебруара (изузетно 
ниске температуре и обилне снежне 
падавине), допринели су да је дра-

стично смањен број крађа и осталих 
криминалних радњи према опреми 
и објектима Електровојводине. На-
жалост, ипак је једна од оваквих ак-
тивности имала трагичан исход, када 
је приликом покушаја крађе провод-
ника са 20 kV надземне мреже према 
караули Станишић, починилац поги-
нуо на стубу. Наведена мрежа се на-
паја преко 20 kV извода „Гаково“ из 
ТС 110/20 kV „Сомбор 2“ – истиче 
Крунић.

У фебруару је, према диспечерским 
подацима, преузето из ЕСС 899 GWh 

(повећање од 2,85 одсто у односу на 
исти период претходне године), од-
носно повећање од 2 одсто у односу 
на билансне количине. Енергија је ис-
поручена уз максималну регистрова-
ну снагу од 1.679 МW (повећање од 
5,86 одсто у односу на регистрова-
ну вршну снагу из предходне годи-
не у истом периоду). Дистрибутивни 
купци преузели су 862 GWh (за 4,84 
одсто више у односу на исти период 
претходне године). Директни купци 
преузели су 38 GWh (мање за 28,39 
одсто у односу на исти период из 
2011. године). Средња дневна темпе-
ратура у фебруару 2012. године била 
је -5оС, што је за 4,9оС ниже од средње 
дневне температуре забележене у ис-
том месецу претходне године.

М. Ч.

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА

ЕлЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У ФЕБРУАРУ

8

од свих ПД за еД у еПс-у, наше Друштво најекспедитивније и најефикасније 
спровело ванредне мере у време ванредне ситуацијеД
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Уштедели највише струје
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у вечерњим сатима у суботу, 10. 
марта 2012. године у 20.23 сати 
дошло је до квара у високона-

понској трафостаници на јужном Теле-
пу у Новом Саду, што је за последицу 
имало прекид у снабдевању електрич-
ном енергијом купаца са подручја јуж-
ног Телепа, Лимана 3 и Лимана 4. Eкипе 
Електродистрибуције Нови Сад одмах 
су изашле на лице места како би прона-
шле и отклониле квар. У току трајања 
квара на трафостаници ниједан објекат 

од општег значаја и општег интереса за 
функционисање града и околине нијед-
ног тренутка није био без снабдевања 
електричном енергијом.

У међувремену, до 22.03 сата обез-
беђено је снабдевање електричном 
енергијом скоро целог конзума. Поло-
вина конзума укључена је до 21.35 сати, 
док је преостали део конзума, који се 
снабдева са три мање трафостанице, 
укључен до 22.55 сати.

А. Ј. Р.

од када је 25. октобра прошле годи-
не Електровојводина у сарадњи 
са Градом Новим Садом грађани-

ма поклонила соларни пуњач мобилних 
телефона забележено је 50.000 пуњења 
мобилних телефона, музичких плејера, 
таблет-рачунара, дигиталних фотоапара-
та и других преносивих уређаја. 

Идејни творац пуњача „строубери 
дрвета“ је „Strawberry energy”, млада 

фирма коју чини осам студената са 
два универзитета у Београду. Баш они 
забележили су 50.000 пуњења и изра-
чунали да је енергијом која је уштеђе-
на „строубери дрветом“ могло је да се 
телефонира у трајању колико је по-
требно да се 2.248 пута авионом обиђе 
земљина лопта, што је око 101.000 
сати, да се преслуша око 5 милиона 
песама што је за око 430.000 сати му-

зике, да се сними HD видео док 
се путује са Земље на Месец и на-
зад и то 146 пута, што је око 28.900 
сати HD видео записа, да се пошаље 
SMS сваком човеку у Мексику, што је 
око 112 милиона SMS порука. Енер-
гијом, коју смо уштедели „строубери 
дрветом“ у Новом Саду са садашњих 
50.000 пуњења, могли смо одгледати 
634 епизоде серије „Пријатељи” на ве-
ликом телевизору, што је око 223 сати 
гледања телевизије. 

Јавни соларни пуњач „строубери 
дрво“ у Новом Саду је висок 5 метара, 
има 16 прикључака за све врсте мо-
билних телефона и других преносних 
уређаја. 

Пуњење телефона је у интервалима 
од по 15 минута, а истовремено 16 ко-
рисника може да пуни своје преносне 
уређаје енергијом Сунца. Уређај има 
уграђен аларм и видео-надзор. Ради и 
кад је облачно, зими, па чак и ноћу. А 
најважније је да је за већину од 50.000 
корисника омогућен њихов први кон-
такт са чистим извором енергије.

А. Ј. Р.

Квар у трафостаници проузроковао прекид у снабдевању електричном енергијом дела 
конзума новог сада. Kупци снабдевени у најкраћем могућем року. Квар отклоњен врло 
ефикасно

ДЕО НОВОГ САДА НАКРАТКО БЕЗ СНАБДЕВАњА ЗБОГ КВАРА У ТС НОВИ САД 7

СА „СТРОУБЕРИ ДРВЕТА“ 50.000 ПУњЕњА

Стручност и организација нису 
заказали

Контакт са чистом енергијом
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Сунце у џепу: Пуњач мобилних телефона у Новом Саду



ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА 10

ЕД „ЗРЕњАНИН“ ОДлИчНО СТАРТОВАО С НАПлАТОМ У 2012. ГОДИНИ

и поред материјалних тешкоћа на 
све стране, а свакако и код купа-
ца електричне енергије у Банату, 

уз једну од просторно најразуђенијих 
мрежа огранака Електровојводине, ЕД 
„Зрењанин“ је успео да у прва два ме-
сеца 2012, континуираном активношћу 
свих запослених, као и осмишљеном 
медијском кампањом, директним кон-
тактима, комуникацијом и сарадњом, 
поготову с већим купцима – оствари 
водеће резултате у реализацији наплат-
ног задатка у односу на укупан просек 
у Друштву.

Наиме, како сазнајемо од директо-
ра Огранка ЕД „Зрењанин“ Слободана 
Стојкова, остварени су најбољи резул-
тати у наплати електричне енергије, у 
јануару и фебруару ове године: у јану-
ару су испунили наплатни задатак са 
скоро 100 посто (99,76%), а просек на 
нивоу читаве Електровојводине тада 
је био 94,82 одсто. У фебруару је оства-
рење наплатног задатка износило 95,82 
одсто (ЕВ – 93,11%). 

– Велике проблеме, у смислу реали-
зације наплатног задатка, већ више го-
дина нам задаје Фабрика синтетичког 
каучука у Елемиру (у саставу „Петрохе-
мије“), која је велики потрошач енергије 

(око 3 % укупне потрошње Огранка ЕД 
„Зрењанин“), а још је и на напонском 
нивоу 20 kV. Рецимо, током фебруара 
нису извршили ни једну уплату, а и по-
ред ванредне ситуације, нисмо могли 
да им редукујемо испоруку, јер њихо-
ви стручњаци тврде да би то - због спе-
цифичности у производном процесу - 
могло, наводно, да доведе до одређене 
велике еколошке катастрофе. У сваком 
случају, све активности ће и даље бити 
усмерене на остваривање наплатног 
задатка огранка – истакао je директор 
Стојков. 

Осим познатих дефинисаних тзв. 
НГН задатака, максимални додатни 
напори и концентрација у претходном 
периоду, по речима нашег саговорни-
кa, уложени су на препознавање и де-
финисање циљева активности који, 
после дужег периода стагнације ра-
дова на одржавању и развоју ЕЕС-а на 
подручју Зрењанина, дају резултате у 
кратком временском периоду. То је, у 
последње време, итекако видљиво по 
свим техничким показатељима којима 
се вреднује поузданост напајања и бр-
зина отклањања евентуалних кваро-

ва на мрежи. Најзад је, иако ЕМС још 
увек није изградио започети далековод 
Зрењанин-Перлез (110 kV), па га Елек-
тровојводина гради постепено, део по 
део (на 35 kV) , овај огранак у прошлој 
години учинио огроман корак напред.

– И поред веома разуђене мреже у 
Банату и делу Бачке, у прошлој годи-
ни успели смо и да смањимо укупне 
губитке електричне енергије у 2011. 
години у односу на 2010. годину, чак и 
испод планираних. Циљни укупни гу-
бици електричне енергије у 2011. годи-
ни износили су 14,42 одсто, а остваре-
ни губици су 13,14 одсто. Поузданост 
испоруке електричне енергије, као и 
квалитет испоручене енергије ће се по-
бољшати и када, у овој години, оства-
римо веома озбиљан задатак: изградњу 
дуплог 20 kV далековода (ДВ) Бегејци-
Сечањ, у вредности од око 80 милиона 
динара. Већи део послова на исходо-
вању потребних дозвола и докумената 
је окончан и сада нас очекује да, рела-
тивно брзо, обавимо експропријацију 
парцела на којима ће се градити поме-
нути далеководи -  каже Стојков.

М. Ч.

Максимизирањем активности усмерених на побољшање остварења наплатног задатка 
овај огранак је успео да оствари значајно боље резултате у односу на 2011. годину, истиче 
директор еД „Зрењанин” слободан стојков

Наплата – резултати који обавезују

l

Слободан Стојков

Седиште Електродистрибуције Зрењанин



у Огранку ЕД „Панчево“ инвести-
циона активност у протеклој годи-
ни била је изузетна, захваљујући и 

својевременом ребалансу плана инвес-
тиција: годишњи инвестициони план 
био је 100 посто испуњен већ у првих 
девет месеци!

– Почетком ове године завршавају се 
и сви радови започети у претходној. Од 
капиталних инвестиција, у овој години 
очекује се завршетак радова на рекон-
струкцији ТС 110/35/20 kV „Вршац 1“ и 
ТС 110/20 kV „Вршац 2“, као и изградња 
нове ТС 35/20 kV „Алибунар“ - ис-
такла je Биљана Комненић, директорка 
Огранка ЕД „Панчево“.

У значајне инвестиције спада, такође, 
и реконструкција дрвених 10 kV над-
земних водова за Вршачке Ритове, Ја-
бланку, Сочицу, Шушару, Велико Сре-
диште - Мали Жам, укупне дужине од 
око 30 километара. За потребе побољ-
шања пропусне моћи и бољих напон-
ских прилика предвиђена је изградња 
17 СТС и пет МБТС. Велика средства 
предвиђена су, такође, за прилагођа-
вање за прелазак на напон 20 kV и за 
гашење ТС 35/10 kV „Ковин Школа“ 
и 35/10 kV „Уљма“. Део пара за рекон-
струкцију НН мреже у Панчеву обез-
беђује се и у сарадњи са локалном само-
управом.

Стање електроенергетских објеката 
на подручју ЕД „Панчева“ је задовоља-

вајуће. У току прошле године урађени 
су ремонти и ревизије на напонским 
нивоима 110, 35, 20 и 10 kV. Једино на 
нисконапонској 0,4 kV мрежи није био 
сасвим испуњен план за 2011. годи-
ну. На основу тога, објекти и мрежа у 
потпуности су били спремни за зимске 
услове експлоатације.

Како истиче директорка Огранка 
„ЕД Панчево“, критична тачка у на-
пајању ЕЕО на овом конзумном под-
ручју остаје Јужнобанатска петља, од-
носно далековод ТС 110 kV, која је 
непоуздана у случају прекида једне де-
онице, а такође и ТС „Ковин“ 110/20 

и ТС „Бела Црква“ 110/20, које се ра-
дијално напајају тако да сваки испад 
далековода 110 kV, а којих је било и 
лане - изазива дуготрајне прекиде у 
напајању. 

Додатне критичне тачке представља 
и велики број радијалних средњона-
понских водова и немогућност њихо-
вог резервисања, што проузрокује ис-
паде са дужим временским трајањем. 
Проблем је и то што су они у највећем 
проценту застарели надземни дрвени 
водови, што значи да би их требало 
заменити.

М. Ч.
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у овој години очекује се завршетак радова на реконструкцији две Тс 110 kV – „вршац 1“ и 
„вршац 2“ и изградња нове Тс 35/20 kV „алибунар“

ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ У ЕД „ПАНчЕВО“ 

План испуњен сто одсто!
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Биљана Комненић

l Крађе угрожавају објеКте и људе

У последњих пет година најинтензивније су активности на угрожавању опреме 
на електроенергетским објектима, јер, по речима директорке, крађе и тотална 
оштећења већ достижу вишемилионску вредност! Оно што посебно забрињава 
јесте атак на ЕЕО највећег напонског нивоа, односно ТС 110/х, чиме се угрожавају 
безбедност самог објекта, људи у објекту и животи оних који краду, као и 
напајање целог конзума (рецимо, приликом крађе уземљивачких елемената). 

У току су активности да се у тим трафостаницама уведе поуздан систем видео-
надзора или ФТО, док је за све остале објекте, као и у случају крађе електричне 
енергије, једино поуздано решење бољи рад и сарадња са МУП-ом и судством.

Седиште Електродистрибуције Панчево
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обилазећи све огранке Електро-
војводине и разговарајући са 
запосленима о награди (30% 

увећана зарада за децембар 2011) – до-
били смо готово истоветан одговор: 
за већину је –  први пут, пријатно их 
је изненадила, али је и признање које 
обавезује за будућност. Такође, награ-
да је мотивациони подстрек за њи-
хов, али и успешан, акумулирани рад 
тима, у делу Електровојводине у којем 
раде. Сви изражавају захвалност по-
слодавцу што је прихватио предлоге 
њихових претпостављених и што су 
имали част да буду део тима који се 
посебно истакао у претходној години. 

– Морам рећи да ову годишњу награ-
ду, коју ми је на предлог непосредног 
руководиоца, својом Одлуком доделио 
директор Друштва др Тихомир Симић, 
не доживљавам само као признање за 
успешан рад и постигнуте резултате у 
2011, већ више за оно што сам радила и 
довршила протеклих година. Веома ми 
је драго да је ову награду, из Центра за 
информатику и ТК у Управи Друштва, 
добио неко ко се бави SCADA системи-
ма и аутоматизацијом управљања ЕЕО 
и ЕД мрежом. Поготову је то значајно 
јер ЕД компаније ускоро очекује тр-
жишна борба у испоруци ЕЕ. Награду 
стога схватам као потврду да смо као 
тим били на правом путу када смо по-
чели поменути процес, први међу ПД у 
ЕПС-у – рекла је једна од награђених, 
водећи инжењер Братислава Радмило-
вић када смо је питали шта за њу пред-
ставља ово признање. Радмиловићева, 
између осталог, напомиње да ваља и 
убудуће ићи ка пуној имплементацији 
Smart Grids концепта, увођењу нових 
технологија, интеграцији ОИ енер-
гије... 

Корнелија Броштеан, руководилац 
Сектора рачуноводства у Дирекцији за 
економско-финансијске послове Упра-
ве, истакла је да признање за њу зна-
чи велику част, обавезу и задовољство, 
подстицај за нова доказивања. Очекује 
да ово буде година изазова: да, као ра-
чуноводство, успешно пропрате све 
активности на књиговодственом раз-
двајању трговине и ЕД и да се успешно 

оконча рад на ревизији финансијског 
извештаја за 2011.

Звездан Крунић, шеф Службе за пла-
нирање и анализу погона у Дирекцији 
за управљање Управе, признање такође 
доживљава као стимуланс за све колеге 
на пословима управљања. У овој годи-
ни, каже, планирају наставак процеса 
осавремењавања диспечерских центара 
модерним технологијама и алатима, са 
вол-дисплејом; DMS софтвером; ком-

плетирањем укључивања ТС 110 kV у 
SCADA систем. 

Руководилац Сектора за правне и 
опште послове у Дирекцији за корпо-
ративне послове Управе мр Дубравка 
Хлађик, између осталог, каже да се у мо-
менту примања награде осећала веома 
лепо и почаствовано. Ово је и резултат 
заједничког труда, рада и успеха у Ди-
рекцији, сарадње са дивним људима. 
Очекује да ће се у овој тешкој години, 
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За све запослене, награда коју су добили представља велику част, обавезу и 
задовољство, али и подстицај за нова доказивањаМ
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Признање и подстицај
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заједно са сарадницима, изборити са 
бројним и сложеним изазовима који су 
пред њима.

Шеф Службе за планирање дистрибу-
тивних објеката при Дирекцији за пла-
нирање и инвестиције Управе Обрен-
ко Чолић каже да је признање за њега и 
читаву Службу позитиван чин – да се, у 
циљу унапређења пословања – прати и 
појединачан рад запослених. Сем поме-
нутог, у 2012. активности су условљене 
предстојећим променама у Системати-
зацији радних места, јер је упућен за-
хтев да се Служба преуреди и ојача.

ЗАДРЖАТИ ВОДЕЋУ ПОЗИЦИЈУ
У ЕД „Нови Сад“ разговарали смо са 

Јеленом Пережом, главним економис-
том у Сектору за економско-финансиј-

ске послове. Признање сматра подстре-
ком за досадашњи, акумулирани рад, 
али и веома мотивишуће. Истиче да су 
у 2011. поприлично урадили на про-
цедурама/анализама рада, смањивању 
трошкова пословања и на тим послови-
ма очекује даља побољшања у 2012.

Драган Бабић, руководилац Секто-
ра енергетике и инвестиција у истој 
ЕД, такође сматра награду као подсти-
цај резултатима тимског рада у тешкој 
2011, када су успели да инвестирају чак 
600 милиона сопствених динара. Наста-
вљају веома добре односе и заједничка 
улагања са Управом, Новим Садом, Ср-
бобраном, Темерином, Бачком Палан-
ком... Успели су да изместе више од 100 
мерних места; да смање губитке ЕЕ за 
више од 1%. Пошто имају значајно веће 

планове, волели би да у 2012. остваре и 
премаше 2011. годину. 

Милорад Шарић, главни инжењер 
у Сектору за експлоатацију, о награди 
има слично мишљење као и претходни-
ци. У овој години, циљ им је да квали-
тативно и квантитативно подигну ниво 
одржавања, односно поузданост ЕЕО 
и система, уз смањивање трошкова и 
допринос профиту фирме. 

Стевица Цигулов, руководилац Сек-
тора за трговину ЕЕ, сматра да без људи 
који раде у целом Сектору не би оства-
рили садашње добре резултате, тако 
да онда не би било ни места овом при-
знању. Истиче да је ЕД „Нови Сад“ пи-
онир у оквиру читавог ЕПС-а са њи-
ховим пилот-пројектом за смањење 
губитака ЕЕ, па су и добили сва могућа 
признања; губици су у односу на пре-
тходну годину смањени за 1,25%, а у 
ЕПС-у је прихваћен њихов модел. Бе-
лежи се и значајан тренд раста укупне 
наплате потраживања у односу на 2010. 
И у овој години имају визију да задрже 
водећу позицију.

ОСУЈЕЋЕНО ЧАК 17 
НЕОВЛАШЋЕНИХ КОРИСНИКА
У ЕД „Сомбор“, Илија Новковић, 

руководилац Сектора за логистику 
Огранка, сматра награду подстицајном 
и истиче да би, зарад бољег пословања, 
све снаге требало усмерити на напла-
ту електричне енергије, укључујући и 
онај део који подразумева подношење 
пријава правосуђу. Водећи електро-
монтер 2 из Пословнице Оџаци Борис 
Лончар каже да није лако доћи до овак-
ве награде. Ради се и по великим хлад-
ноћама и по великим врућинама, кад 
год затреба и то је вероватно један од 
разлога због чега је ово признање у ње-
говим рукама. Наглашава да, као екипа, 
строго примењују прописе о безбед-
ности и здрављу на раду, а то је њего-
ва порука и за ову годину – превентива 
увек, јер живот је најважнији!  

Шеф пословнице Апатин Божи-
дар Босанчић каже да су радовима на 
„уским грлима“ успели да постигну да 
њихови купци буду задовољни и због 
тога су се, на неки начин, и истакли. 
Награда као и свако друго признање 
му прија. Он такође истиче да ће се и 
даље залагати да безбедност на раду 
буде на врхунском нивоу; да се новим 
технологијама доскочи онима који не-
овлашћено користе ЕЕ, чему је допри-
нео и велики број измештених мерних 
места, а предстоји уградња још око 100 
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таквих бројила. Мирослав Сремач-
ки, самостални погонски инжењер из 
Службе за одржавање Погона Врбас, 
такође наглашава да му прија ово ла-
скаво признање. Такође, у свом даљем 
раду настојаће да се и даље ради на 
смањењу губитака.

Пословођа у Сектору за трговину ЕЕ 
у ЕД „Суботица“ Миленко Ждрња пре-
задовољан је што је један од добитника 
годишње награде, наводећи да већина 
планираних послова у овом огранку до-
бро функционише, мада понекад, како 
каже, недостаје неких делова материја-
ла; екипе су подмлађене, али недостаје 
монтера/пењача. Љубомир Велими-
ровић, самостални контролор у истом 
Сектору, између осталог, наводи, иако 
има и напада неплатиша, да је претход-
ног месеца успео да „ухвати“ чак 17 не-
овлашћених корисника ЕЕ. Мишљења 
је да се захваљујући овако добром ско-
ру и нашао на листи награђених. Игор 
Шафрањ, пословођа 2 у Сектору за екс-
плоатацију, каже да му прија што се 
нашао на листи добитника годишње 
награде и да би желео да се и даље на-
стави са коректним одржавањем мреже 

и снабдевањем купаца. Славко Јованић, 
пословођа 1 у истом Сектору, на награ-
ду гледа као подстрек. Сматра да би се 
требало у будућности залагати за јед-
нак третман „малих“ купаца и да би се, 
у сарадњи с државом, морало наћи ре-
шење и за веће купце-дужнике. 

ОСТВАРИТИ ПЛАНИРАНО
Синиша Дивљак, самостални елек-

тромонтер 2 у Сектору експлоатације 
у ЕД „Сремска Митровица“, је први 
пут добио годишњу награду. Важно 
му је ово признање и каже да је пре-
мало монтера, па је већа преоптереће-

ност на појединацу. Далибор Иковац, 
контролор у Сектору трговине и кон-
троле мерних места, каже да му прија 
што је један од награђених. На послу, 
како каже, буде разноразних непријат-
них ситуација, нарочито код дужни-
ка, пред искључење, па би добро било 
да добију статус службеног лица. По-
требни су им и бесконтактни детекто-
ри магнетног поља и очекују да ће на-
длежни то обезбедити, за бољи учинак 
у 2012. И Рајку Чутовићу, комерција-
листа 1 у Служби јавне набавке, прија 
ово признање. Приоритетом сматра да 
се савлада електронски програм за јав-
не набавке, да се ради са што мање гре-
шака или пропуста. Душко Виторовић, 
руководилац Сектора енергетике и ин-
вестиција, каже да је пребачен проце-
нат решених предмета (за 30 дана) у 
Служби енергетике – износи око 98%. 
Процентуално је и број жалби купаца 
изузетно мали. Истиче да су и у Служ-
би инвестиција успели да њихова ула-
гања буду у рангу 2010, а пошто су сви 
потребни документи за 2012. урађени, 
желе да то подигну на још виши ниво. 
Желе у што већем проценту оствари-

ти планирано; прећи на 20 kV ниво; 
изградити НН мрежу на новим стубо-
вима... Све наведено оправдава и пот-
крепљује образложење да је награда у 
правим рукама.

У ЕД „Рума“, од Живорада Игња-
товића, самосталног контролора у 
Сектору за трговину ЕЕ, који је прона-
шао приличан број случајева неовла-
шћене потрошње ЕЕ, чујемо сличну 
причу – награда је подстрек за даље 
и потврда да оно што је до сада радио 
било добро. У истом Сектору је и са-
мостални техничар 1 Стојан Рудић 
који дели мишљење свог колеге, на-

водећи да ће наставити да ради као до 
сада. Такође, сматра да би, због олак-
шања рада на терену, требало свести 
на што мањи број типове и произвођа-
че бројила. Владимир Нимет, водећи 
електромонтер 1 у Пословници Ста-
ра Пазова, каже да му је ово прва го-
дишња награда и да би зарад ефикас-
нијег посла потребно организовати 
већи број монтера. Слободан Раић, 
одржава ТС у Одељењу електроремон-
та. Добијао је до сада стимулације, али 
му је ово прва годишња награда. Сма-
тра да би брже требало замењивати 
стару опрему новом. Каже да брзо реа-
гују на све испаде, али уз вођење рачу-
на о безбедности на раду.

Душка Кецман Станчић, руково-
дилац Сектора за експлоатацију у ЕД 
„Зрењанин“, волела би да се наста-
ви са досадашњим узлазним током 
(улагањима) у Банату, а Славица Го-
лијанин, руководилац Сектора за ло-
гистику, сматра да ће пракса показа-
ти да крађу струје треба уврстити у 
Кривични закон као кривично дело са 
запрећеним затвором. Јонел Панкари-
чан, заменик директора, схвата награ-
ду као признање целом тиму, а у овој 
години би волео да се оконча 20 kV ДВ 
Бегејци-Сечањ, а нада се да ће бити 
започет и 110 kV ДВ Зрењанин-Пер-
лез. Милан Шкипина, руководилац 
Сектора за трговину ЕЕ, прича слич-
но као и други награђени, а залаже 
се за смањивање губитака, повећање 
наплате...

У ЕД „Панчево“, Јелена Шормаз, 
шеф Службе за јавне набавке, као и 
преосталих двоје колега већ су до-
бијали овакву подстицајну награду - 
што је реткост. Каже да је било веома 
мало захтева за заштиту права купа-
ца и примедби на јавне набавке (ЈН), 
а нада се да ће свуда ускоро профунк-
ционисати и електронски нови про-
грам ЈН, као и да ће се схватити зна-
чај магационера. Дејан Јовановић, 
руководилац Сектора за трговину ЕЕ, 
истиче да је порасла наплата, губи-
ци смањени; имају највише откриве-
них неовлашћених потрошњи (1.100!) 
и нада се, такође, узлазном тренду у 
овим областима. Петар Пејовић, шеф 
Пословнице Алибунар, која је тери-
торијално разуђена, очекује почетак 
преласка на 20 kV напон. И у наред-
ном периоду ће на свом радном месту 
дати све од себе, а „трка“ за нова при-
знања и награде је у току.

М. Ч.

l

l Ласкаво признање

Једино Александар Чејић наш 
саговорник из ЕД „Панчево“, 
руководилац Погона Вршац, из 
оправданих разлога није стигао на 
договорени разговор, већ је на наша 
питања одговорио мејлом. О награди 
говори као о ласкавом признању, 
заслуженом и радом његових 
сарадника. Уз остало, за ову годину 
посебно истиче озбиљне задатке 
на спровођењу Акционог плана за 
смањивање губитака, као и очекивану 
већу сарадњу правосуђа.Александар Чејић

НАСТАВАК СА ПРЕТхОДНЕ СТРАНЕ 
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у Новом Саду, у објекту Елек-
тровојводине на Рибарском 
острву, 28. фебруара, Елек-

тровојводина је још једном потвр-
дила своју успешну сарадњу са Ми-
нистарством унутрашњих послова 
Републике Србије. Тог дана је По-
лицијској управи Нови Сад свечано 
предато на употребу једно путнич-
ко возило. Возило је у име Електро-
војводине предао заменик дирек-
тора Друштва директор извршне 
функције за пословни систем др Пе-
тар Загорчић, а кључеве и возило је 
у име Министарства унутрашњих 

послова Републике Србије преузео 
заменик начелника Полицијске упра-
ве, главни полицијски саветник Сте-
ван Крстић. 

Припадници Полицијске управе 
Нови Сад су том приликом одржа-
ли и радни састанак, а пре почетка 
састанка присутнима се обратио др 

Петар Загорчић, који је, између ос-
талог, рекао: 

– Електровојводина је друштве-
но одговорна компанија која ула-
же максималне напоре да се смање 
губици у преносу електричне енер-
гије, а свакако један део тих губи-
така чини и неовлашћена потро-
шња електричне енергије. Такође, 
веома велики проблем причињавају 
и учестале крађе на електроенер-
гетским објектима где почионоци, 
осим што доводе у питање снабде-
вање наших купаца, доводе у опас-
ност и сопствене животе. Заштита 

имовине и запослених приликом 
рада интервентних екипа на терену 
је још један сегмент који би допри-
нео бољем и сигурнијем раду наших 
запослених. Управо на свим овим 
проблемима очекујемо подршку и 
бољу сарадњу са Министарством 
унутрашњих послова, односно 

конкретно са Полицијском управом 
Нови Сад.

Након обраћања начелника Поли-
цијске управе Новог Сад Стевана Кр-
стића, испред објекта Електровојво-
дине обављена је предаја кључева 
аутомобила, а реч је о путничком ау-
томобилу марке шкода, тип октавија 
А5 elegance 1.8 tsi. О уступању на при-
времено коришћење покретне ствари, 
односно овог аутомобила сачињен је 
и уговор, а његовом закључењу при-
суствовао је и директор Дирекције 
за корпоративне послове Синиша 
Пушкар. Закључивањем овог уговора 

о уступању на привремено коришћење 
поменутог возила Електровојводина и 
Полицијска управа Нови Сад учврсти-
ле су сарадњу, неопходну за решавање 
кривичних дела као што је крађа елек-
тричне енергије и оштећења електро-
енергетске опреме. 

В. Ог.

уступањем возила на коришћење, електровојводина очекује у наредном периоду још 
бољу сарадњу са Пу нови сад у сузбијању неовлашћене потрошње, смањењу крађа у 
електроенергетским објектима, као и на заштити запослених и имовине приликом рада 
интервентних екипа на терену

САРАДњА СА ПОлИЦИЈСКОМ УПРАВОМ НОВИ САД

За бољи и сигурнији рад

Др Петар Загорчић предаје кључеве возила Стевану Крстићу
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Људи су највећа вредност сва-
ке компаније, јер управо од 
тих ресурса зависи њено 

позиционирање. У складу са овом мак-
симом, а на иницијативу директора 
Друштва др Тихомира Симића, од 1. 
фебруара у Електровојводини је фор-
мирана Служба за управљање и раз-
вој људских ресурса. Ова новоформи-
рана Служба, заједно са Службом за 

кадровске послове, део је Сектора за 
људске ресурсе, који се налази при Ди-
рекцији за корпоративне послове.

Шеф Службе за управљање и развој 
људских ресурса Младена Петрић сма-
тра да је било неопходно да се почне са 
модерним концептом пословања који 
ће, како каже, сасвим сигурно врло брзо 
донети и конкретне резултате. Циљ  пр-
вог радног задатка ове службе је фор-
мирање базе података запослених у 
Електровојводини из које ће се одмах 
видети каква је структура запослених 
по разним параметрима, а онда, на ос-
нову тога, радити на систематским ак-
цијама обучавања, развијању карије-
ра, интерним трансферима по радним 
местима и свим осталим активностима 
које су домен ове Службе. 

– Службу чине запослени који имају 
факултете друштвеног смера: психоло-
зи, менаџери за људске ресурсе, андра-

гози и остале сродне струке, а у плану 
је да нам се у блиској будућности при-
друже економисти и правници, пошто 
ће се служба бавити и економским де-
лом људских ресурса. Наш задатак је 
да упознамо све наше запослене и да са 
њима радимо, користећи наша знања, 
а њихове способности. Од формирања 
Службе скоро свакодневно смо на те-
рену, обилазимо огранке и са свим за-

посленима (2.457) организовали смо 
индивидуалне  интервјуе. Уједно, мог-
ли смо да снимимо и „психолошку кли-
му“ у срединама у којима смо били, да 
осетимо какви су међуљудски односи, 
а у разговору са руководиоцима чује-
мо конкретне проблеме – појаснила је 
Младена Петрић.

Обучавање и усавршавање запосле-
них је, такође, важан сегмент рада ове 
Службе. У плану су читаве серије тре-

нинга и обучавања, како би се запосле-
ни што пре прилагодили начину рада 
и понашања које ће доносити боље по-
словне резултате, а гледано дугороч-
но, смањити трошкове. Поред промене 
свести сваког од нас – потребна је, како 
тврде у овој Служби, и последично, 
промена понашања.

Шеф Службе Младена Петрић ис-
такла је да иницијатива за формирање 
ове службе није ишла баш глатко, да су 
имали пуно проблема, као и да је било 
доста разних противљења. Али, како 
каже, сматра да је највећа опасност за 
сваку компанију пасивност и инерт-
ност, а Електровојводина де факто не 
жели да буде ни пасивна, ни  инертна  и 
формирање ове Службе је одличан по-
казатељ. 

Психолог Александра Латиновић, 
након месец и по дана рада, сматра да 
је једна од најјачих страна ове Службе 
комбинација и судар драгоценог ду-
гогодишњег искуства и нових, савре-
мених знања које су недавно свршени 
студенти понели са собом. 

– Нама је и циљ да се коначно људ-
ски ресурси почну схватати и сматра-
ти као најдрагоценији ресурс у овој 
компанији. Такође нам је у интересу 
да се међуљудска комуникација и до-
бри међуљудски односи у овој фир-
ми подигну на виши ниво. Теоријско 
знање стечено на факултету ми пружа 
само основу, а свака компанија и ко-
лектив је ипак прича за себе. Без обзи-
ра на све, нисам очекивала овако топ-
лу добродошлицу и позитивно сам се 
изненадила како се и у државној фир-
ми прате светски трендови – закљу-
чила је Латиновићева. 

М. П.

на иницијативу директора Друштва др Тихомира симића, у електровојводини 
формирана је служба за управљање и развој људских ресурса

Људи су богатство компаније
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Ја ОД 1. ФЕБРУАРА ФОРМИРАНА НОВА СлУЖБА

Служба за управљање и развој људских ресурса

l

l тим за промене

Службу за управљање и развој људских ресурса чини шест особа: Миодраг 
Радаковић, сарадник; Милан Радујков, виши стручни сарадник; Александра 
Латиновић, психолог; Сабина Кармен Оалђе, менаџер за људске ресурсе; Ивана 
Чувардић Мирковић, проф. филозофије – виши сарадник и Младена Петрић, 
психолог и специјалиста пословне психологије – шеф Службе за управљање и 
развој људских ресурса.



еД
УКаЦ

и
Ја

17 

у организацији Управе Елек-
тровојводине, крајем фебру-
ара на Иришком венцу, одр-

жан је тренинг семинар о трендовима 
у руковођењу и управљању. Стручња-
ци Едукативно-консултантског центра 
„Контролинг“ из Новог Сада, консул-
тантске куће Deloitte d.o.o. Београд, ком-
паније Menora Co. Consulting из Париза 
и HRD агенције за консалтинг и менаџ-
мент из Београда представили су своја 
стручна виђења и пренели искуства 

о савременим инструментима упра-
вљања и руковођења предузећем, при-
мени управљања ризицима у предузећу, 
стратешком позиционирању и најпро-
дуктивнијим вештинама у новој еконо-
мији.

Отварајући семинар, директор Елек-
тровојводине др Тихомир Симић иста-
као је да су планови за 2011. годину ос-
тварени, да смо позитивно  пословали, 
да имамо позитиван финансијски ре-
зултат и ту енергију треба искористити 
за даље успехе. 

– У Електровојводини станује стру-
ка, енергија и рад, зато смо и успешни.
Пословна 2012. година пуна је изазова 
у којој треба да се ради још организо-
ваније, како бисмо потврдили пози-
тивне трендове и показали да је Елек-
тровојводина привредно друштво које 
може у потпуности да изврши циљеве 
власника. Менаџмент Електровојводи-
не жели да способни и креативни кад-
рови носе развој у времену које је пред 
нама. И, овај семинар је организован 

управо са циљем да покрене и потенци-
ра нова размишљања и активности да 
би се континуирано постизали ефектни 
пословни резултати – нагласио је ди-
ректор Симић.

Посебно је било речи како се избо-
рити за целовити ланац корпоратив-
них вредности, како спровести модел 
ефикаснијег управљања, потенциран је 
значај интерне контроле, како управља-
ти ризицима, како до продуктивности 
у економији знања, како управљати 

временом и како управљати промена-
ма. Сва излагања су била поткрепљена 
тиме како се припремити за отворено 
тржиште електричне енергије које не-
миновно долази.

О савременим инструментима упра-
вљања и руковођења предузећем гово-
рили су проф. др Бранислав Неранџић 
и проф. др Веселин Перовић из Едука-
тивно-консултантског центра „Контро-
линг“ из Новог Сада. Поента у овим из-
лагањима била је на целокупном ланцу 
вредности, моделима корпоративног уп-
рављања, интерној контроли и интерној 
ревизији, на томе како постићи најбољу 
ефикасност и ефективност компаније, 
о основама контролинга, о политикама 
управљања, као и о управљању ризици-
ма.

О имплементацији управљања ризици-
ма у предузећу говорили су Мирослава 
Гаћеша, менаџер, Томислав Роботић, реги-
онални менаџер, и Нада Суђић, партнер у 
консултантској кући Deloitte d.o.o из Бео-
града. Нагласак у овим излагањима је како 

очувати постојећу вредност капитала  и 
створити нови капитал у компанијама.

О стратешком позиционирању као кљу-
чу успеха говорила је Мирјана Прљевић, 
директор, стручни консултант и саветник 
за стратешко позиционирање компаније 
Menora Co. Consulting из Париза. У посеб-
но инспиративном и надахнутом излагању 
дате су основне напомене и конкретни 
предлози како се успешно позициони-
рати, како створити бренд као резултат 
стратешког позиционирања, како прави-

ти стратегијске смернице и како вршити 
дијагностику и истраживање тржишта 
као предуслова за стратешко планирање, 
како уз контролу рада пословних процеса 
постићи квалитет у пословању.

О најпродуктивнијим вештинама у 
новој економији говорио је мр Звонко 
Поповић, директор HRD агенције за 
консалтинг и менаџмент из Београда. 
У излагању је било речи о продуктив-
ности у економији знања, интелектуал-
ном капиталу, вештинама управљања 
(лидерству, комуникацији, мотивацији, 
изградњи поверења, тимском раду, 
иновативности, решавању конфликата, 
управљању временом, управљању про-
менама).

Закључујући рад семинара, директор 
Симић је нагласио да ће ова предавања 
и стручни предлози, као и мишљења 
менаџмента која су изнета, доприне-
ти успеху Електровојводине и свим за-
посленима да спремније дочекају пред-
стојеће промене.

М. Ш.

ТРЕНИНГ СЕМИНАР МЕНАЏМЕНТА ЕлЕКТРОВОЈВОДИНЕ 

семинар организован са циљем да покрене и потенцира нова размишљања и 
активности да би се континуирано постизали ефектни пословни резултати. – Менаџмент 
електровојводине жели да способни и креативни кадрови носе развој у времену које је 
пред нама – истакао др Тихомир симић, директор Друштва

Знањем у будућност

Са тренинга менаџмента Електровојводине

lБРОЈ 467   МарТ 2012
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анализа безбедности и здравља 
на раду представља начин да се 
сагледа стање у овој области у 

Друштву на један свеобухватан начин. 
Резултати Анализе за 2011. годину до-
бијени су обрадом података добијених 
из свих огранака Друштва; њиховом 
синтезом и, на крају, доношењем закљу-
чака који осликавају стање безбедности 
и здравља на раду.

Анализа се састоји из два дела. У пр-
вом се обрађују повреде на раду у току 
радног времена у Друштву, а у другом 
се обрађују извештаји о извршеној 
контроли спровођења мера безбед-
ности и заштите здравља запослених, 
за сваки огранак посебно. Код анали-
зирања повреда на раду кључни ин-
дикатори су: индекс учесталости по-
вреда, који показује колико се често 
запослени повређују и индекс тежине 
повреде, који показује колико су теш-
ке повреде запослених.

– Треба нагласити да је законска ре-
гулатива везана за повреде на раду 
измењена од августа 2011, од када се 
у повреде на раду више не сврставају 

оне повреде које су настале приликом 
одласка и доласка на посао. Циљ Ана-
лизе је да се уоче недостаци, односно 
узроци који доводе до акцидентних 
ситуација и да се превентивним ме-
рама утиче на њихово смањење или, 
ако је могуће, елиминисање. Такође, 
намера је да се преко служби за без-
бедност и заштиту здравља у читавом 
Друштву, ефикаснијим и перманент-
ним радом, утиче на свест запослених, 
како би се стање система безбедности 
и здравља запослених подигло на ква-
литетнији и виши ниво – рекао нам је 
Миливој Николић, водећи инжењер у 
Служби за безбедност и заштиту здра-
вља Сектора за квалитет и заштиту у 
Дирекцији за корпоративне послове 
Електровојводине.

Сазнајемо да је укупан број повре-
да на радном месту у Друштву у 2011. 
смањен за 34 повреде (са 80 у 2010, на 
46 у 2011). По структури разматраних 
повреда било је 38 лаких, 7 тешких и 
једна повреда са смртним исходом.

– Значајан утицај на смањење броја 
повреда имале су и обуке запослених. 
У НОРЦЕВ-у је организована обука 
за 338 запослених лица електростру-
ке, у складу са Правилником о без-
бедности и здрављу на раду. У Огран-
цима су организоване и друге врсте 
обука за запослене и то: за рад са оп-
ремом на висини, обука за руковаоце 
средствима унутрашњег транспорта 
и руковаоце хидрауличном дизали-
цом и хидрауличном платформом. 
Са посебном пажњом, спроведена је 
обука запослених на радним местима 
електромонтера, диспечера и налого-
даваца у делу израде радне докумен-
тације - истиче Николић.

Лица задужена за безбедност и 
здравље на раду обавила су 617 кон-
трола стања безбедности и здравља 
на раду. Констатоване су 103 непра-
вилности на месту рада. Услед повре-
да на раду, запослени су у 2011. од-
суствовали са посла 1.134 дана. По 

начину настанка повреде, 3 повреде 
су се десиле приликом рада са опре-
мом ниског напона, 2 повреде прили-
ком рада на опреми високог напона, 3 
повреде услед пада са стуба, 6 повреда 
у саобраћају и 32 повреде под разли-
читим околностима. 

Индекс тежине повреда у Друштву 
се смањио, указује наш саговорник, 
што показује да су запослени због 
повређивања краће одсуствовали са 
посла и да су повреде на раду биле 
мање тежине. Индекс учесталости 
повреда је такође смањен, што ука-
зује да се број повреда у Друштву 
у току радног времена значајно 
смањио. Посматрајући број повреда 
по месецима, највећи број повреда 
десио се у августу, а најмањи у но-
вембру. Највише повреда се десило 
у трећем и четвртом сату од доласка 
на посао, када су активности на из-
вршавању послова и највеће. У току 
радне седмице, запослени су се нај-
чешће повређивали средом и четврт-
ком. Посматрајући који послови су 
најризичнији, односно где су се за-
послени највише пута повредили у 
2011, констатовано је да су то посло-
ви електромонтажних радова и ра-
дова на висини.

М. Ч.

АНАлИЗА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У 2011. ГОДИНИ

са посебном пажњом је, уз остале запослене, спроведена обука електромонтера, 
диспечера и налогодаваца у делу израде радне документације

Превентивом и обуком смањен 
број повредаза
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l Алкохол – недопустив! 

– Лекарски преглед је обавило 
1.262 запослена. У 2011. је 114 пута 
обављана контрола алкохолисаности 
и том приликом је контролисано 641 
лице. У 11 случајева је констатовано 
да запослени имају недозвољен 
ниво алкохола у организму. Против 
тих запослених предузете су 
дисциплинске мере. У складу са 
важећим интерним актима, није 
дозвољено присуство алкохола у 
организму - наглашава Николић.



Примена пет „златних“ монтер-
ских правила је обавезна у раду. 
Подсетимо то су: 1. Искључење 

уз видљив прекид стања (ако је то кон-
структивно изводљиво); 2. Спречавање 
случајног поновног укључења (закљу-
чавање/блокирање и постављање опо-
менских и блокадних таблица); 3. 
Утврђивање безнапонског стања (ин-
дикатором, чији је индикатор/конден-
затор претходно испитан); 4.Уземља-
вање и кратко спајање и 5. Ограђивање 
од делова под напоном и означавање и 
ограђивање места рада (ако се ради у 
близини напона, нпр. у ћелији). 

Такође, и редослед примене тих пет 
„златних“ правила је обавезан, изузев 
ако не постоји основани разлог за из-
мену редоследа (нпр. стубна склопка 
са ножевима за уземљење). А према де-
ловима постројења који су ослобођени 
од напона, а нису уземљени, монтер је 
дужан да поступа – као да су под напо-
ном!

Ово су неки од детаља из прегледне, 
сажете, јасне и илустроване публика-
ције „Подсетник за безбедан рад наших 
монтера“, који је, под геслом „Енергија 
је пријатељ будућности“, уобличио Сек-
тор за квалитет и заштиту у Дирекцији 
за корпоративне послове и она ће ус-
коро бити прослеђена запосленима на 
овим пословима, сазнајемо од мр Бра-
нислава Орешковића, водећег инжење-
ра у Служби за безбедност и заштиту 
здравља.

У Подсетнику се, тако, између ос-
талог, наглашава да је монтер дужан 
најпре да упозна (наведена) документа 
из области безбедности, која су везана 
за послове које обавља и да их се увек 
придржава! Пре почетка радова, мон-
тер ће увек проценити ризик од несреће: 
мора да процени какве опасности могу 
да се појаве током извођења радова које 
обавља. И његов колега из екипе и сам 
монтер ће, пре почетка радова, обавити 

проверу и идентификацију ЕЕО; радије 
ће два пута да питају и преконтролишу, 
него да једном погреше.

Одговорни руководилац је одговоран 
за безбедне услове обављања радова и 
за њихово придржавање: увек ће за-
хтевати да се поштују прописи о без-

бедности, а и лично ће их поштовати. 
Неће дозволити да се ради без заштит-
них средстава, односно неисправним/
неиспитаним средством или заштит-
ним средством. Дозволиће рад тек када 
се лично увери у безнапонско стање и 
када је место рада прописно обезбе-
дио заштитним преносним уземљењи-
ма. Монтер ће посао почети – само када 
постоје услови за безбедно обављање 
радова; у противном, дужан је да одбије 
обављање радова!

Ово подразумева да је монтер физич-
ки и психички способан за обављање 
радова, да располаже потребним овла-
шћењима и радном документацијом, 
као и личним и колективним заштит-
ним средствима у потребној количини 
и доброг квалитета. 

У случају обављања радова у без-
напонском стању, мора бити правил-

но обављено довођење у безнапон-
ско стање и обезбеђено место рада од 
продирања напона.

Монтер је дужан да увек ради у 
стандардној и прописаној радној и 
заштитној одећи. Рецимо, од еле-
ктричног лука ће се заштитити корис-
тећи наочари или визир за заштиту од 
електричног лука и радно одело. На-
име, ова заштитна опрема је у општем 
случају довољна за рад у близини НН 
опреме и на НН воду. Наглашава се да 
електроизолационе рукавице штите 
од напона, а не штите и од температу-
ре електричног лука, а да електроизо-
лационе чизме и каљаче пружају само 
допунску заштиту од напона.

Веома је важно и да се, приликом 
радова на стубу, увек користи заш-
тита од пада и кацига за заштиту гла-
ве. Наиме, монтер ће, ако му је она 
на располагању, за рад на стубовима 
ЕЕ увек користити хидрауличну кор-
пу, а ако то није могуће – користиће 
заштитни опасач, обухватно уже и си-
гурносне мердевине за рад на висини. 
Дакле, приликом пењања и радова на 
висини, увек мора користити опрему 
за рад на висини и кацигу за зашти-
ту главе. Посебно је значајно да у току 
обављања радова монтер не сме доћи 
у (наведену) опасну близину вода под 
напоном! Пре употребе, провериће 
да ли је стање заштитних средстава и 
алата одговарајуће; увек ће извршава-
ти све „кораке“ у поступку довођења 
у безнапонско стање; код искључених 
стубних склопки и отворених раста-
вљача, дужан је да увек контролише 
раздвајање контаката – у свим по-
словима са навученим рукавицама за 
механичку заштиту и са увек уредно 
одржаваним местом рада, у вожњи 
поштује саобраћајне прописе, а у току 
обављања радова – размишља само о 
послу!

М. Ч.
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ЗАВРШЕН СЕ ПОДСЕТНИК ЗА БЕЗБЕДАН РАД НАШИх МОНТЕРА

Под геслом „енергија је пријатељ будућности“, сектор за квалитет и заштиту у Дирекцији 
за корпоративне послове уобличио прегледну, јасну и илустровану публикацију са 
сажетим подсећањима на најважније превентивне поступке

Радити када је све проверено и 
безбедно
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Компанија која брине о својим 
клијентима сматра се успешном 
компанијом. Електровојводина 

последњих година посвећује потребну 
пажњу укупним питањима рекламација 
купаца, а посебно њиховом праћењу и 
анализирању, као и мерама за њихово 
смањење.

Рекламације купаца евидентирају 
се у функцијама трговине, управљања 
и енергетике огранака и Кабинету – 
Одељењу за односе с јавношћу (писмени 
поднесци странака и обраћања страна-
ка путем електронске поште), на осно-
ву Упутства о евидентирању и праћењу 
рекламација купаца. У Одељењу за од-
носе с јавношћу се сачињава Збирни 
извештај о броју и врсти рекламација 
купаца и  доставља се пословодству 
Друштва.

ТРЕНДОВИ И ПОЈАВЕ У 2011. 
ГОДИНИ
У 2011. години евидентирано је укуп-

но 88.599 рекламација, што је просеч-
но месечно 7.383 рекламације, односно 
0,008 рекламација по купцу. Највише 
рекламација евидентирано је у јануару - 
8.454, а најмање у августу - 6.426.

 У делу трговине електричном енер-
гијом (енергетски део рачуна, финан-
сијски део рачуна, исправност мерног 
уређаја, достава рачуна) евидентира-
но је 53.020 рекламација. Највећи број 
рекламација у вези са обрачуном је на 
енергетски део рачуна (очитано или 
унето стање бројила, јављено стање 
неочитаног бројила, нередовно очи-
тавање) и износи 47.283 рекламације. 
Број рекламација на исправност мерног 
уређаја је 2.935, док је на финансијски 
део рачуна (погрешна уплата, погрешна 
шифра купца) 2.428.

Рекламација у функцији управљања 
и енергетике (прекиди у испоруци, не-
дозвољено одступање напона) било је 
34.783. Од овог броја, највећи број ре-
кламација је у делу прекиди у испору-
ци 33.687.

Број рекламација које се евиденти-
рају у Кабинету – Одељењу за односе 
с јавношћу је 795. Од тог броја, путем 

писмених поднесака евидентирано је 
502 рекламације, а путем електронске 
поште 293.

Из месечних извештаја може се уо-
чити да купци највише рекламирају 
обрачун електричне енергије и повре-
мене проблеме у континуитету и ква-
литету електричне енергије, затим цену 
прикључка, раздвајање бројила, заме-
ну бројила, погрешна уплата, нередов-
но очитавање, могућност плаћања дуга 

у више рата, примедбе на достављање 
опомена, рад јавног осветљења.

АНАЛИЗА И ПРЕДЛОЗИ 
СТРУЧНОГ ТИМА 
Априла 2011. године именован је 

Стручни тим за рекламације, са за-
датком да прати, повремено (троме-
сечно) анализира трендове и појаве у 
области рекламација, предлаже посло-
водству мере за унапређење и мере за 
смањење рекламација. Анализирајући 
укупне рекламације у 2011. години, 
Стручни тим је констатовао: да је број 
рекламација у 2011. години мањи у од-
носу на претходну годину (у 2010. го-
дини, број рекламација је био 102.708, 
а у 2011. је 88.599), да постоји неујед-
наченост у евидентирању рекламација 

међу огранцима, да је приметно по-
већање броја рекламација које се дос-
тављају електронском поштом (путем 
сајта „ЕВ“). Стручни тим цени да је по-
требно: пружати квалитетније услуге, 
што значи смањити број рекламација 
које се односе на текуће пословање, 
одговорно приступити свакој поједи-
начној рекламацији и решити је у што 
краћем року, редовно пратити како се 
рекламације евидентирају и контроли-

сати њихову реализацију, да руково-
диоци функција трговине, управљања 
и енергетике и Кабинета – Одељења за 
односе с јавношћу (области у којима се 
евидентирају рекламације) у огранци-
ма и Управи, тромесечно анализирају 
начин евидентирања и праћења рекла-
мација и о томе писмени извештај дос-
тављају Стручном тиму.

Полазећи од пословног циља да пер-
манентно треба унапређивати односе с 
купцима као најважнијим пословним 
партнерима, потребно је, на обострану 
корист, пружати квалитетније услуге 
а, потом, одговорно приступити сва-
кој рекламацији појединачно, што ће 
купца чинити задовољнијим а онда и 
лојалнијим компанији.

М. Ш.

СУГЕСТИЈЕ КУПАЦА У 2011. ГОДИНИ

у току прошле године евидентирано је 88.599 рекламација, што је за око 12 одсто 
мање у односу на претходну годину. Пружањем квалитетнијих услуга и сталним 
унапређењем односа с купцима, они постају задовољнији а тиме и лојајнији компанији

Одговорно према купцима
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од јануара 2012. године, син-
дикат је успео да издејствује 
увећање топлог оброка и ре-

греса, око 2.400 динара на месечном 
нивоу по раднику, односно 200 дина-
ра дневно, док je регрес увећан за једну 
трећину просечне нето плате за окто-
бар 2011. године, односно 25.444 ди-
нара на годишњем нивоу – појаснио је 
председник Синдикалне организације 
Електровојводине Владимир Плав-
шић. 

У овој години, подсећа Плавшић, 
очекује се и повећање личних зарада 
и то у два наврата - први пут у апри-
лу, а други у октобру. Законом о буџету 
предвиђено је да у априлу плате и пен-
зије буду веће за онолико колико буду 
порасле цене у прва три месеца 2012. 
године. Креатори економске полити-
ке планирали су инфлацију од 4 одсто 
у првом тромесечју, тако да би прво 
увећање плата требало да буде у апри-
лу за 4 посто. И у октобру увећање за-
рада требало би да буде  0,9 посто.

Плавшић се осврнуо и на пери-
од за нама, похваливши преданост и 
пожртвованост свих 2.500 запосле-
них који су ванредно тешким зимским 
условима давали све од себе како би 
електроенергетски систем  одржали на 
завидном нивоу.

На недавној седници председни-
штва КООР-а Синдиката ЕД Србије, 
која је одржана у Нишу, разматрано је, 
како каже Плавшић, неколико веома 
важних питања. Једно од њих је и дуго-
вања грађана за РТВ претплату. 

– Влада Републике Србије предло-
жила је да дуговања грађана за РТВ 
претплату преузму дистрибуције, због 
тога што се на рачунима купаца за ут-
рошену електричну енергију налази 
износ задужења и за претплату. На-
равно да се са овим предлогом нисмо 
сложили и да смо одмах реаговали и 
упутили писмо у ком смо образложи-
ли наше ставове и виђење овог пред-
лога. Сматрамо да је сасвим извесно да 
би, уколико би се овај предлог усвојио, 
наплата знатно опала а запослени у ЈП 
ЕПС-у би дошли у ситуацију да не могу 
да примају зараде, као ни да се редов-
но одржава електроенергетски систем 

и снабдевање електричном енергијом. 
Због конкретних и адекватних разлога 
које смо навели у писму, надамо се да 
овај предлог неће бити усвојен. Сиди-

кат је мишљења да је погрешан потез 
репрограмирати дуг РТС-а – закљу-
чио је Плавшић.

М. П.
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ПРЕДСЕДНИК СО ЕлЕКТРОВОЈВОДИНЕ ВлАДИМИР ПлАВШИћ О АКТИВНОСТИМА КООР СИНДИКАТА ЕД СРБИЈЕ

у овој години очекује се и повећање личних зарада и то у два наврата - први пут у 
априлу, а други у октобру

Већи топли оброк и регрес

l ЕлЕктромонтЕр – службЕно лицЕ

Почетком 2011. године представници синдиката обратили су се надлежном 
министарству са захтевом да се створе услови за безбедан рад електромонтерима 
на радном месту, с обзиром на то да на својим радним местима врло често 
задобијају тешке телесне повреде, опасне по живот са трајним последицама 
инвалидитета. 

– У циљу нам је да електромонтери који обављају своје радне задатке на терену 
и штите државну имовину, посебно они који су ангажовани на контроли мерних 
места и искључењу купаца због дуговања за утрошену електричну енергију, 
добију статус службеног лица или да на терен иду уз асистенцију полиције када 
је то потребно, због тога што се врло често дешавало да буду физички нападнути 
на свом радном месту. Због тога што електромонтери немају заштиту, принуђени 
су да, уколико им купац електричне енергије не дозвољава контролу мерног 
места или искључење због дуга, не прдеузимају никакве мере. Самим тим, 
овакав приступ отежава спровођење Акционог плана за смањење губитака и 
побољшање наплате електричне енергије, тако да је поново послат захтев да 
електромонтери постану службена лица – истакао је Плавшић.
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у Клубу пензионисаних радни-
ка Електровојводине у Новом 
Саду, почетком марта почела је 

реализација програма рекреације „таи 
чи“. Пензионисане раднице су исказале 
значајно интересовање за овај програм, 
тако да је, за почетак, формирана гру-

па од петнаестак полазница „таи чиа“, 
које два пута недељно, по сат времена, 
овладавају тајнама вежби базираних на 
источњачкој филозофији ревитализа-
ције тела и духа. Едукацију и обуку ре-
ализују млади људи, мајстори „таи чиа“ 
Иконија и Недељко. 

Неке од пензионерки које су се укљу-
чиле у овај програм (Миру, Стану, 
Слободанку) питали смо, након пр-
вих часова вежбања, какви су утисци 
и шта мисле о овом програму? Са задо-
вољством су констатовале да је ово по-
зитивна ствар, да се и кроз реализацију 
овог програма брину о властитом жи-
воту, да је позитивно јер се ради о веж-
бама у групи, упоређују се са другима, 
коригују се, што се углавном не би чи-
нило да вежбају саме. Допада им се и то 
што су у друштву својих колегиница са 
којима су радиле и са којима се друже, 
као и што се на овај начин то дружење 
даље обогаћује. Такође сматрају да су 
ове вежбе веома важне за људе који су 
у годинама, када тело и дух интензив-
није атрофирају, да садашње тешкоће 
са којима се суочавамо не иду у прилог 

здрављу и да је све више потребна про-
изводња позитивне енергије, што се са 
овим програмом чини. 

– Нисам се никада опустила, већ сам 
одувек водила рачуна о свом физич-
ком и менталном стању. Када је човек 
млађи, онда жели да се другом допадне, 

а када остари, жели да се очува како не 
би постао проблем својим ближњима и 
себи самом. Физички напор ком човек 
себе излаже ради очувања кондиције 
у физичком и менталном смислу, није 
ништа у односу на тешкоће које доноси 
болест – каже Мирјана Берћан, једна од 
полазница.

Исто тако, неколицина оних које су 
прихватиле да буду део овог програ-
ма (Вида, Вера, Радмила, Даница) као 

мотив истичу бригу о здрављу, као 
и промену размишљања уопште, за-
тим, увиђање да се уз помоћ ових веж-
би правилније распореди постојећа 
енергија, привлачење древних учења 
и сваког позитивног цивилизацијског 
наслеђа. 

– Овај програм је, бар што се мене 
тиче, дошао у прави тренутак. Немамо 
сви способност да се сами успешно ос-
лободимо тегобних осећања, да се сис-
тематски бавимо собом. Овим вежба-
ма овладавамо техником да правилно 
дишемо, да се опустимо и да се успеш-
но ослобађамо наталожених емоција 
које нас пасивизирају и сужавају нам 
способност да реагујемо на прави на-
чин – истиче Јелена Лакобрија. 

Марија Ристин истиче да се заиста 
обрадовала када је сазнала за овај про-
грам и наглашава да се све полазнице 
познају, да су приближних година, да 
су заједно радиле у Електровојводини 
и да имају срећу да то дружење и као 
пензионери настављају да негују.

– Радујем се да нашим клупским 
просторијама дајемо вишенаменску 
функцију и да, на неки начин, овај 
простор равномерно користе сви за-
интересовани чланови. У Гранској ор-
ганизацији од самог почетка негује-
мо позитивну атмосферу и то нам је 
веома важно – каже поводом почет-
ка реализације овог програма Косана 
Марков, председница Гранске органи-
зације.

М. Ш.

„Таи чи“ у Клубу пензионера

l

У КлУБУ ПЕНЗИОНИСАНИх РАДНИКА „ЕВ“ ПОчЕлА РЕАлИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РЕКРЕАЦИЈЕ „ТАИ чИ“

Формирана група од петнаестак полазница „таи чиа“, које два пута недељно, по 
сат времена, настоје да овладају тајнама ових вежби

Ревитализација тела и духа

Мајстор „таи чиа“ са полазницама
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америчка компанија „Тесла моторс“, 
која је већ неколико година позна-
та по успешном спортском елек-

тромобилу „Роудстер“, у последње време 
активно ради на проширењу своје пону-
де. После електричне лимузине „Модел С“, 
чија продаја на тржишту САД почиње на 
лето 2012, недавно је у Лос Анђелесу пред-
стављен и трећи члан „Теслине“ породи-
це – „Модел икс“. Реч је о тзв. „кросоверу“, 
односно возилу које обједињује каракте-

ристике више различитих концепција – 
спортског, породичног и теренског ауто-
мобила. Наравно, оно што Теслин „Модел 
икс“ издваја из масе данашњих „кросове-
ра“ је чињеница да је у питању први ауто-
мобил такве врсте са потпуно електрич-
ним погоном. 

„Модел икс“ је дугачак 4,98 метара и 
нуди удобан смештај за седам путника 
у три реда седишта. Дизајнери америч-
ке компаније су новом моделу подарили 
флуидан облик, а ту је и карактеристич-
на „Теслина“ хромирана маска у облику 
трапезоида. И поред тога, естетски али 
и практичан детаљ који привлачи најви-
ше пажње су атрактивна задња врата која 
се отварају вертикално. Названа „кри-
ла сокола“, ова врата олакшавају приступ 
трећем реду седишта и веома су корисна 

на тесним паркинзима. Овакво решење до 
сада није примењивано у овој класи ауто-
мобила, што га чини својеврсним заштит-
ним знаком „Модела икс“. 

Специфичан положај електромотора и 
батерија (смештени су у подножју каро-
серије) омогућио је да „Модел икс“, осим 
пространом кабином, располаже и са два 
пртљажника – једним напред и једним по-
зади. Луксузним ентеријером доминира 
велики 17-инчни централни дисплеј који 

је осетљив на додир и дизајном подсећа на 
популарни таблет уређај „Ај пед“ компа-
није „Епл“. Преко њега се контролише ве-
лики број функција у аутомобилу.

У основној верзији, „Тесла Модел икс“ 
је опремљен електричним мотором сна-
ге 224 kW (300KS) који је смештен на 
задњој осовини и покреће задње точко-
ве. Електромотор се напаја из литијум-
јонских батерија од 60 или 85 kWh, које 
обезбеђују аутономију до чак 430 кило-
метара са једним пуњењем. Подсећања 
ради, аутономија модела “Тесла Роуд-
стер“ износи нешто скромнијих 380 ки-
лометара. У „Тесла моторс“-у обећавају 
да ће за пуњење батерија помоћу фабри-
чког пуњача бити потребно четири сата. 

За најзахтевније купце, „Модел икс“ 
ће бити доступан и са погоном на сва 

четири точка, тј. са додатним електро-
мотором који покреће предње точкове. 
Он омогућава додатних 150 коњских 
снага и за 50 одсто више обртног мо-
мента, па снажнија верзија поред боље 
тракције има и спортске перформан-
се – убрзање од 0 до 100 km/h постиже 
за мање од 5 секунди. За један велики 
луксузни аутомобил који не емитује 
штетне гасове, то је импресиван пода-
так. Као и своја „старија браћа“, „Модел 

икс“ уместо класичне мењачке кутије 
има само један степен преноса и систем 
који кинетичку енергију изгубљену ко-
чењем враћа у електромотор и тако по-
већава аутономију. 

На основу његових карактеристика, 
„Модел икс“ слободно можемо назва-
ти весником нове ере у сегменту лук-
сузних „кросовер“ аутомобила. Он је 
за сада у фази прототипа, али ће се-
ријска производња стартовати крајем 
2013. године. Према првим проценама, 
цена у САД ће износити између 55.000 и 
75.000 долара, у зависности од верзије и 
опреме. Дакле, врло брзо ћемо сазнати 
како ће захтевни амерички купци до-
чекати овај јединствени аутомобилски 
спој екологије и престижа. 

Милош Васин

„ТЕСлА МОДЕл ИКС“ – ЕлЕКТРИчНИ АУТОМОБИл СА „КРИлИМА“
заН
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Луксуз и спортске перформансе код већине аутомобила још увек подразумевају „стари 
добри“ мотор са унутрашњим сагоревањем. ипак, америчка компанија „Тесла моторс“ 
је са новим електромобилом - „Моделом икс“ у потпуности „прекршила“ то правило

Весник нове ере
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ВЕНЕЦИЈА: Карневалска илузија
Најпопуларнији фестивал у Венецији је и овог фебруара (од 4. до 21) окупио мноштво туриста  - поклоника  и 
љубитеља добре маске и забаве. Тих дана, Венеција постаје чаробно место за сваког посетиоца и место на ком 
нестају сва друштвена правила и норме. Слобода и машта су једино дозвољене...

Аутентичност и маштовитост Италијана иде до те мере да вам се све више чини да сте закорачили у 18. век, 
право међу Млечане, куртизане, астрологе, вештице, господу, сељане, дворске луде или међу неке од ликова 
из Commedia dell’Arte. А велики карневалски бал, који се традиционално одвија на Тргу Светог Марка, највећи 
градски трг претвара у велики балски подијум. А задњег дана одржава се Mardi Gras, заправо и најпопуларнији 
део карневала, када минут пре поноћи од моста Риалто преко Великог канала, креће тиха водена поворка гондола 
и традиционалних чамаца, на којим људи држе упаљене свеће, а тим се чином уједно и затвара ова надалеко 
позната манифестација.   

Лепо је било бити део те велике карневалске илузије.   
М. П.


